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Trong cuộc sống, có muôn cách để chúng ta đem lòng nhân ái của mình chia sẻ đến với
những mảnh đời bất hạnh. Trong sự yêu thương đó, có muôn đối tượng cần được quan tâm đến.
Trong đó, một đối tượng mà chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh các em học sinh
nghèo thiếu phương tiện đến trường, dù trời nắng hay mưa, các em đều phải vội vả mỗi ngày trên
đôi chân đi bộ đến trường từ 3 đến 5 km, có em vất vả đến trường trên chiếc xe đạp cũ kỷ không
tiền sửa chữa, hoàn cảnh sống khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, đến nỗi một ước mơ giản dị là
được đến trường cũng đã rất nhọc nhằn.
Thấu hiểu được điều đó, nhằm giúp đỡ một phần nào các em học sinh nghèo có phương
tiện đến trường, hằng năm QTTTT đã có chương trình khuyến học tặng xe đạp Từ Tâm cho học
sinh nghèo vượt khó.
Vào các ngày 21/3/2017 và 29/3/2017, tại trường THCS Hành Tín Đông, huyện Nghĩa
Hành và trường THCS Nguyễn Trãi thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Qũy Từ Thiện Từ
Tâm đã trao tặng tổng cộng 22 chiếc xe đạp với trị giá hơn 1.370.000đ/ mỗi chiếc xe cho các em
học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cố gắng vươn lên trong học tập.
Trong 22 chiếc xe đạp trao tặng lần này, 10 chiếc xe đạp được trao tặng cho các em học
sinh tại các trường THCS Hành Tín Đông, 10 chiếc xe đạp được trao tặng cho các em học sinh
tại các trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Mộ Đức và 2 chiếc còn lại được trao tặng cho 2 em
học sinh trường Tiểu học Tân Mỹ - TP. Quảng Ngãi.
Nhân chuyến trao tặng xe đạp lần này, Qũy Từ Thiện Từ Tâm cũng đã dành tặng 15 suất
quà gồm: balo, vở, đồ dùng học tập, bì thư 100.000đ cho 15 em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi
của trường THCS Nguyễn Trãi với tổng giá trị là 300.000đ.
Đặc biệt trong chuyến đi lần này, còn có sự hiện diện của bà Trần Thị Tám – là người
sáng lập Qũy Từ thiện Từ Tâm. Tuy tuổi đã cao nhưng những ngày qua, bà đã cùng chúng tôi
vượt sóng gió đi ra tận huyện đảo Lý Sơn để trao tặng 50 suất quà cho các em HS nghèo mồ côi
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đất đảo. Nay bà lại tiếp tục đồng hành với chuyến trao tặng xe
đạp lần này.
Phát biểu tại buổi tặng quà, đại diện nhà trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý mạnh
thường quân của Qũy Từ thiện Từ Tâm đã có những món quà đầy ý nghĩa và thiết thực đến với
các em, giúp các em một phần nào đó vơi đi những nhọc nhằn hằng ngày khi đến trường.
Tại buổi tặng quà, Qũy Từ thiện Từ Tâm cũng đã cũng gửi lời cảm ơn đến BGH nhà
trường đã tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời là cầu nối để Qũy được trao tận tay các em những
tấm lòng của các mạnh thường quân. Phát biểu tại buổi tặng quà, đại diện cho Qũy Từ thiện từ
Tâm cũng đã động viên các em tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực nhiều hơn nữa, vươn
lên trong học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội, đóng góp công sức nhỏ bé của
mình trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Việc trao tặng khuyến học xe đạp Từ Tâm là nguồn động viên, khích lệ kịp thời, giúp các
em có phương tiện đến trường, đồng thời tạo thêm nguồn động lực để các em vươn lên trong học
tập và đạt nhiều thành tích cao.
Những chiếc xe đạp như thế này có lẽ là ước mơ bấy lây nay của các em. Nhìn những nụ
cười rạng ngời cảm giác vui sướng của các em khi nhận được chiếc xe mới tinh, chúng tôi hiểu
rằng mình vừa mang lại một niềm hạnh phúc lớn lao đến với các em.
Mong rằng, con đường hằng ngày đến trường chinh phục con chữ của các em sẽ đỡ vất vả
hơn. Những chiếc xe đạp sẽ là đôi chân vững chắc cho các em kiếm tìm những ước mơ còn đang
ở phía trước.
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Thực hiện bởi Qũy Từ Thiện Từ Tâm.

