HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Viện Đào tạo Quốc tế
Câu lạc bộ Tình nguyện DDP

THƯ NGỎ
Kính gửi: Quý Nhà hảo tâm,
Lời đầu tiên, cho phép Câu lạc bộ Tình nguyện DDP (Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính)
xin được gửi tới Quý Nhà hảo tâm lời chào thân ái, lời kính chúc sức khoẻ và thành công.
Thưa các Quý Nhà hảo tâm, từ ngàn đời nay, tinh thần “tương thân tương ái”, yêu thương
san sẻ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt truyền thống dân tộc Việt Nam. Dù phải trải qua bao khó khăn,
người Việt Nam vẫn luôn gắn bó, sáng ngời tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Hiểu được điều này
cũng như mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn tới cộng đồng, hàng năm, Viện Đào tạo Quốc tế Học viện Tài chính đều nỗ lực tổ chức những chương trình thiện nguyện hết sức ý nghĩa.
Thực hiện công tác thường niên của Viện Đào tạo Quốc tế về việc tổ chức phát quà từ thiện
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Câu lạc bộ Tình nguyện DDP được tin tưởng giao
trách nhiệm tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm yêu thương 2021 – Chạm. Chương trình hi vọng
chắp cánh cho các em học sinh tiến gần hơn tới ước mơ, giúp các em cảm nhận được tình yêu
thương, lòng nhân ái trong cuộc sống để các em có động lực cố gắng cho tương lai tốt đẹp hơn.
Chuyến đi phát quà, trao yêu thương cho các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú
Tiểu học Vĩnh Yên, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra vào ngày 15/01/2021. Chương
trình sẽ phát 356 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường, mỗi phần quà bao
gồm áo khoác, tất, sách, vở, bút; tặng thêm khăn ấm, gạo cho cán bộ giáo viên, công nhân viên của
trường. Ngoài ra chương trình cũng trao tặng cho trường một số vật dụng sinh hoạt còn thiếu
thốn như chăn, gối và mong muốn đóng góp cho trường các cơ sở vật chất cần thiết khác tuỳ thuộc
vào số tiền quyên góp kêu gọi được.
Để Đông ấm yêu thương 2021 – Chạm có thể mang những món quà ý nghĩa và thiết thực nhất
đến cho các em học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Vĩnh Yên, Câu lạc bộ Tình
nguyện DDP xin thay mặt Viện Đào tạo Quốc tế và sinh viên chương trình DDP kêu gọi sự ủng hộ
từ các Quý Nhà hảo tâm. Mọi sự đóng góp của Quý vị góp phần giúp đỡ trẻ em nghèo có cơ hội
học tập tốt hơn, lan tỏa sự sẻ chia, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.
Đóng góp xin gửi về tài khoản sau:
Số tài khoản: 3838274001
Chủ tài khoản: Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – Chi nhánh Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Liên hệ: 0337573672 (Lê Bảo Ngọc - Chủ nhiệm CLB), hoặc
0976318224 (Nguyễn Thị Tú Oanh - Trưởng ban Đối ngoại).
Chương trình rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn!
T/M CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN DDP
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