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              Kính gửi 

Cha Phao-lô Dương Công Hồ, linh mục thành lập trường Việt Anh 

Quý  cha mẹ đỡ đầu 

Quý vị Ân nhân và thân hữu xa gần, 

Quý Chị trò cũ của Dòng Đức Bà 

Và Quý Chị em Dòng Đức Bà kính mến  

Kể từ tháng 8 năm 2015, khi cộng đoàn các nữ tu Dòng Đức Bà bắt đầu chính 

thức hiện diện và làm việc tại Trường Tiểu học Việt Anh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh 

Lâm Đồng, đây là lần đầu tiên tôi viết thư cho quý vị. 

Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị vì đã và đang 

 Đồng hành với chúng tôi qua những lời cầu nguyện, 

những lời động viên và thăm hỏi 

 Hỗ trợ chúng tôi về mặt tài chính, 

 Giúp đỡ chúng tôi qua những món quà vật chất cụ thể 

 Luôn sẵn sàng chia sẻ khi chúng tôi cần đến sự giúp đỡ. 

Sự hiện diện và giúp đỡ âm thầm của quý vị đã giúp trường 

Tiểu học Việt Anh dần vượt qua những khó khăn bước đầu và từng bước đi vào 

ổn định. Chúng tôi tin rằng, quý vị cũng sẽ vui khi thấy những hoa trái của giáo 

dục và cũng sẽ ưu tư cùng với chúng tôi trước những thách đố trong công tác 

giáo dục. Nếu không có sự nâng đỡ, động viên, 

hỗ trợ từ xa cả về vật chất và tinh thần của quý 

vị, có lẽ chúng tôi, những người ở tại chỗ, cũng 

sẽ không thể làm được gì nhiều.  

Thay mặt toàn thể học sinh và giáo viên trường 

Tiểu học Việt Anh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn 

chân thành và sâu xa đến với quý vị ân nhân xa gần.  

Nhân dịp lễ Noel và Năm mới sắp đến, tôi xin 

kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh đầy 

tràn niềm vui, ơn thánh và một Năm mới an lành, hạnh phúc. 

 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tư thục Việt Anh 

 Agnès Bùi Thị Kim Ngọc – CND 

 
  


