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HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC 

Trường Tiểu Học Phú Sơn, Thị Trấn Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 

Trong tháng sáu năm nay, một trong 

những nhà tài trợ SAVICE ở Mỹ, mang 

đến sự chú ý của chúng tôi một nhu cầu 

thực sự cho một trường học ở vùng quê 

Phú Sơn, Huế. 

 

Trường Tiểu Học Phú Sơn phục vụ trẻ em 

của các gia đình nông dân, thu nhập kiếm 

sống bằng cách trồng trọc và chăn nuôi.  

Mức thu nhập của gia đình các em trung 

bình thấp hơn mức thu nhập bình quân 

quốc gia.  Hầu hết các em đang sống trong 

những cân nhà được xây dựng từ vật liệu 

thô sơ, đơn giản, tạm thời.   Trong nhà các em không có hệ thống ống nước, hoặc phương tiện 

vệ sinh hiện đại.  Các em và gia đình dùng chủ yếu nước giếng.  Ðiều kiện tiếp cận các dịch vụ 

y tế và các dịch vụ xã hội vẫn còn hạn chế. 

 

Nhóm hoạt động SAVICE tại Việt Nam sau đó bắt đầu khảo sát khu vực và quyết định đề nghị 

SAVICE mở rộng một trường học hiện có trong khu vực này.  Nhanh chóng sau đó, SAVICE 

thu nhận bảng vẻ thiết kế, dự toán công trình, và giấy phép xây dựng trường tiểu học Phú Sơn.  

Chưa đầy sáu tháng sau đó, nhà trường đã sẵn sàng để sử dụng.  Công trình này đã nhanh chóng 

thành công bởi nỗ lực hợp tác của các tình nguyện viên SAVICE, trưởng phòng giáo dục và đào 

tạo thị xã Hương Thủy, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán tài vụ, cán bộ thư viện, và hội 

trưởng hội phụ huynh học sinh. 
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Nhờ sự tài trợ của SAVICE ($26,050 USD), Trường Tiểu Học Phú Sơn có thêm 2 phòng học 

mới, một thư viện mới, và 3 phòng hiệu bộ mới.  Các thầy cô và các em học sinh hiện nay có 

thêm phòng và điều kiện để sinh hoạt và học tập. 
 

Nhờ sự tài trợ và ủng hộ của SAVICE, cơ hội học vấn không còn bị hạn chế cho nhiều trẻ em 

của các gia đình sống trong vùng lân cận của nhà trường này.  “Trường học là một tòa nhà có 

bốn bức tường chứa tương lai bên trong.” (Thầy giáo Lon Watters) 
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Trinh Nữ và Cha của em vui mừng 

trong ngày nhận  học bổng SAVICE từ 

cô Rỹ, CTV SAVICE. 

Thùy Trang và Cha của em và Thầy giáo, 

cũng là CTV SAVICE 

SAVICE Cho Em Hy Vọng  

Vào Tương Lai 
 

Nguyễn Thị Trinh Nữ học sinh lớp 12 trường trung học 

cấp II, III Mỹ Phước sinh ra trong gia đình nghèo khó, 

cha mẹ làm thuê quanh năm suốt tháng, mà chưa đủ lo 

cho con đủ ăn đủ mặc.  

 

Em nhớ lại  lúc lớp 8, vì gia đình\ không có tiền cho em 

đóng học phí, tưởng như em phải rời xa mái trường thân 

yêu, em khóc rất nhiều, hy vọng về một  tương lai tươi 

sáng đối với em không còn nữa.  Đang lúc hy vọng như 

đã tắc thì học bổng Savice đã thắp lại hy vọng cho em.  

 

SAVICE Cho Em Động Lực Vươn Lên 
 

Ngôi nhà là mái ấm thân thương, là trú mưa trú nắng 

của con người sau một ngày làm việc cực nhọc.  Tuy 

nhiên cuộc đời đâu như thế, nhu cầu cơ bản nhất của 

con người là có một nôi ở cũng không.  Đó là hoàn 

cảnh của em Nguyễn Thị Thùy Trang, học sinh lớp 9 

trường trung học cơ sở Chánh An, tỉnh Vĩnh Long.  

Cha Mẹ em không có đất vườn, không nhà cửa, quanh 

năm đi đốt lò gạch mướn, chủ nhà chưa cho che căn 

choài lá để cả gia đình ở từ trước tới nay.  Sống trong 

hoàn cảnh khó khăn như thế, tưởng như số phận làm em 

gục ngã không còn động lực để vươn lên.  Nhưng nhờ học bổng Savice là nguoàn động lực giúp 

em vượt qua khó khăn, luôn là học sinh giỏi nhiều năm liền.  Hỏi em có ước mô gì không?  Em 

trả lời “Với  hoàn cảnh em bây giờ làm sao dám ước mơ,” nhưng em nói tiếp“ học bổng 

SAVICE sẽ chấp cánh ước mơ tương lai cho em…”  Em trả lời thế với ánh mắt tràn đầy niềm 

tin và hy vọng. 
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