
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi Quí Ân Nhân,  

Tôi là soeur Cécilia Thắm, hiện tại tôi vẫn phụ trách trường TÌNH THƯƠNG VINH SƠN VĨNH 

HỘI. 158 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp HCM. 

Lời đầu thư, tôi xin thay mặt cho quí soeurs dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, tập thể Giáo viên, 

quí phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh trong trường gửi đến quí vị lời tri ân sâu xa nhất. 

Nhiều năm nay, quí vị đã tài trợ cho trường về sách Giáo Khoa, Đồng phục học sinh và nhiều lần 

thăm viếng khích lệ chúng tôi trong công việc giáo dục trẻ đường phố. 

Năm học 2021-2022, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng Sách Giáo khoa, Đồng phục Học Sinh, 

cặp sách, tô đựng cơm cho các em. Nhưng chúng tôi chưa thể tổ chức đón học sinh. Như quí vị đã 

biết, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến rất phức tạp tại Quốc gia Việt Nam, nhất là tại thành phố 

Hồ Chí Minh vẫn đang là vùng “đỏ”. Môi trường các em sinh sống cả khả năng lây nhiễm rất cao. 

Chúng tôi đang đợi đến khoảng thời gian an toàn mới dám qui tụ các em để tổ chức năm học. 

Đa số gia đình các em là Fo khỏi bệnh và nhiều người đã qua đời do dịch bệnh. Chúng tôi và 

đội ngũ Giáo viên và nhân viên đã chích ngừa đủ 2 mũi. Chúng tôi có một cô giáo dạy lớp 2 đã qua 

đời vì Covid (ngày 14/7/2021) đó là cô Nguyễn Thị Phúc. 

Về nhu cầu vật dụng của trường hiện tại, nếu có thể, xin quí vị tài trợ 2 bếp gas công nghiệp 

và một bếp ga đôi. Vì 3 bếp này đã hư và sửa chữa nhiều lần. Tôi thấy e ngại về độ an toàn cho nhà 

trường. 

Trước thềm Giáng Sinh và NĂm Mới, chúng tôi kính chúc quí vị một mùa Giáng Sinh an lành, 

ấm áp và một Năm Mới 2022 an khang thịnh vượng. 

Kính thư 

Soeur Cécilia Thắm 

Đỗ Thị Loan 
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Email: thienthiendan@mail.com 

 


