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T O G E T H E R… W E   M A D E   I T   H A P P E N 
 

LỄ KHÁNH THÀNH và BÀN GIAO TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM PHÚ THỨ 
XÃ ĐIỆN PHƯƠNG - HUYỆN ĐIỆN BÀN – TỈNH QUẢNG NAM 

Ngày 20/05/2010 
 

Đại diện SAVICE từ Mỹ và từ Sài gòn cùng đến thăm thôn Thanh Chiêm, xã Điện Phương, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam để dự Lễ Khánh thành và Bàn giao ngôi trường Tiểu học Phạm Phú Thứ. 
 
Trước kia, đây là một khoảnh đất ruộng, được dân làng Thanh Chiêm tự nguyện hiến đất với một khoản đền 
bù tượng trưng để xây dựng trường học. Công trình bắt đầu từ cuối tháng 12/2009, và hoàn thành vào tháng 
5/2010. 

  

Ngôi trường mới có 3 phòng học, là cơ sở thứ hai của trường Phạm Phú Thứ. Từ nay các em nhỏ sẽ đi học 
ngày tại trường làng, mà không phải băng qua xa lộ nhiều nguy hiểm. Ngôi trường là nơi hội tụ của tình yêu 
thương học sinh nghèo và tình yêu quê hương của các ân nhân Savice.  
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Chúng tôi ghi lại những hình ảnh thân thương tại Lễ Khánh thành và bàn giao trường tiểu học Phạm Phú 
Thứ, với sự tham dự của gia đình Ông Phạm Quang Vịnh, là ân nhân đã cùng SAVICE đóng góp tài trợ cho 
ngôi trường ở quê hương. 
 

 
 
Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Lực phát biểu.  

 

 
 
Ông bà Phạm Quang Vịnh trao bảng vàng tài 
trợ và bàn giao trường cho Hiệu trưởng.

 
Các em thiếu nhi đội quân nhạc hát bài ca 
chào mừng ngôi trường mới. 

 

 

 

Những chàng nông phu và các cô thiếu nữ 
trong điệu múa rộn ràng… 

 
 
Các em múa hát, cùng vui đến trường ! 
 

 
Những ánh mắt đợi trông, ngước nhìn ngôi 
trường mới… 

  
Những khuôn mặt hân hoan và nụ cười vỡ òa 
trong ngày vui đón nhận ngôi trường mới.  

 
Hành lang đi vào các lớp học… 

 
 
 

 
 

Bên trong một lớp học… 
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THƯ CÁM ƠN CỦA HỌC SINH SAVICE  

           
 
 
 

 
Em NGUYỄN HOÀNG LY, học sinh lớp 7, 
huyện Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam. Em nhận 
học bổng SAVICE lần đầu năm học 2009-
2010. Em và Cha Mẹ và thầy giáo Phạm 
Ngọc A, người giúp em làm hồ sơ xin học 
bổng. Hình chụp trước nhà em. 

 
Ban Điều hành SAVICE trong chuyến đi 

trao học bổng tại Vĩnh Long tháng 8/2009. 
 
 
 
 

 
 
Em TRẦN XUÂN HƯNG, học sinh lớp 10, 
huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Em được 
chọn nhận học bổng SAVICE năm học vừa 
qua với kết quả học sinh giỏi. Ngoài giờ học, 
em làm thêm công việc dệt chiếu cói để giúp 
gia đình có thêm thu nhập. 
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Em là Hồ Thị Như, từ nhỏ sống với ba mẹ cùng anh chị em tại 
Đông Hồ, xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn lại đông con, thu 
nhập chỉ dựa vào ba sào ruộng và làm thuê trong khi gia đình 
lại có tám miệng ăn (mệ nội, ba mẹ, chị và ba em nhỏ ), nên 
khi em được 6 tuổi ba mẹ cho em vào Kim Long sống với mệ 
nội tại nhà tình thương mà nhà nước đã cấp cho cụ cố đã 
mất. Ở đây hằng ngày  mệ nội đi hái rau dọc các con đường 
làng để bán, những hôm bán được thấy mệ vui và bữa ăn lại 
được thêm một món. Những hôm rau bán chẳng ai mua thì 
mấy mệ cháu lại ăn canh rau, rau luộc với một chén nước 
mắm. Cứ mỗi tháng mệ dành dụm tiền bán rau để mua thức 
ăn còn bao nhiêu thì lo cho việc học của em. Đôi vai gầy guộc 
và yếu ốm của mệ nội là chỗ dựa duy nhất của em. Em rất sợ 
một ngày nào đó mệ nội sẽ chẳng còn trên thế gian này nữa 
thì em sẽ ra sao?  Sau giờ học ở trường em giúp mệ đi hái 
rau, giúp mệ nấu cơm, giặt áo quần, lượm củi và quét dọn 
nhà cửa. Mùa festival ở Huế em nhận nón về thêu phụ để có 
thêm tiền mua gạo. 
 
Em rất muốn được  đi học bởi vì từ rất lâu rồi em mơ được 
làm cô giáo làng quê. May mắn cho em  Hội Savice đã đến 
chắp cánh ước mơ cho em. Em có tiền đóng học phí, mua 
sách vở, bút viết, áo quần. Nhìn nét mặt của nội bớt lo lắng. 
Em yên tâm học hành. Em nguyện với lòng mình sau này sẽ 
đem những kiến thức mà mình đã được học truyền thụ lại cho 
những chủ nhân tương lai của đất nước. Như thế em đã là 
người có ích xã hội và không phụ lòng cô chú trong Hội 
Savice đã thương đóng góp để cho em có điều kiện hoc tập.  
Bà Nội và  gia đình em xin hết lòng cám ơn Hội đã dành tình 
yêu thương cho đứa bé nghèo ở xứ Huế. Em sẽ cố gắng và 
phấn đấu ngay từ bây giờ để học thật giỏi cùng ước mơ của 
mình sẽ trở thành hiện thực trong tương lai. 
 
    Hồ thị Như 

Ngày 31 Tháng 1 Năm 2010  

 

 
 
 
 

 


