DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
(Chỉ dành cho đối tượng đặc biệt khó khăn)
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HỌ VÀ TÊN

Lê Thị Thu
Điệp

Nguyễn Thị
Hân

LỚP

10A8

12C7

THÀNH TÍCH
HỌC TẬP

HL: Khá
HK: Tốt

HL: TBình
HK: Tốt

THÔNG TIN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1- Thông tin về gia đình:
-Họ tên cha: Lê Ngọc Sinh- Tuổi: 56 Nghề: Không khả năng lao động.
-Họ Tên Mẹ: Trần Thị Thu- Tuổi: 56 Nghề: Nông
-Em: Lê Thị Thu Nga- Học sinh lớp 7.
2- Hoàn cảnh:
-Hộ ghèo
- Cha bị tâm thần, ……
3- Hiện tại:
-Mẹ làm nghề quét rác tại chợ Tịnh Hà
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học
và ở nhà phụ gia đình.
-Thu nhập 50.000đ trên ngày
-Ruộng: 1 sào
-Bò: 0 con, heo 2 con
-Hiện đang sống nhờ tiền lao động quét rác
của mẹ.
1- Thông tin về gia đình:
-Họ tên cha: Không cha
-Họ Tên Mẹ: mất
-Họ tên dì (người nuôi dưỡng): Nguyễn
Thị Sương, Tuổi: 56, Nghề nghiệp: Nông
2- Hoàn cảnh
-Hộ nghèo
-Bản thân bị tàn tật
-Nhà có 2 dì cháu nương tựu nhau sống (1
tàn tật, 1già ốm yếu)

ĐỊA CHỈ & SỐ ĐT

Đội 11, thôn Hà Nhai
Bắc, Tịnh Hà, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi ĐT:
01636711685

Đội 3, thôn Phú Lộc,
xã Tịnh Phong, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi ĐT:
01667507249

GHI CHÚ

Người giới thiệu
hoàn cảnh:
Cô: Trần Thị
Thanh Thảo. Giáo
viên chủ nhiệm
lớp 10A8 trường
THPT Huỳnh
Thúc Khángthành phố Quảng
Ngãi
ĐT: 0916464774

Người giới thiệu
hoàn cảnh:
Cô: Trần Thị
Ngọc Quỳnh- giáo
viên chủ nhiệm
lớp 12C7 trường
THPT Huỳnh
Thúc Khángthành phố Quảng
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Nguyễn Tuấn
Kiệt

11B4

HL: TBình
HK: Tốt

3- Hiện tại:
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học
và ở nhà phụ gia đình.
-Thu nhập của dì hôm có hôm không, làm
thuê gặt lúa, tỉa bắp…Thu nhập trung bình
30 ngàn đồng trên ngày
-Ruộng 2 sào
-Bò 1 con.
1- Thông tin về gia đình:
-Họ tên cha: Không có
-Họ Tên Mẹ: Nguyễn Thị Một
-Họ tên ông ngoại: Võ Thọ- tuổi: 81, Nghề
nghiệp: Mất sứ lao động
-Họ tên bà ngoại: Dương Thị Gừng- Tuổi:
81, Nghề nghiệp: Mất sứ lao động
2- Hoàn cảnh
-Hộ cận nghèo
-Bị bỏ rơi từ lúc sinh ra, bà ngoại nuôi
dưỡng từ lúc nhỏ.
-Hiện ông bị tai biến, bà già yếu
3- Hiện tại:
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học
và ở nhà phụ ông bà.
-Thu nhập củả ngoại không có, tiền thuốc
ăn uống, sinh hoạt nhờ dì của em kiệt lo, dì
làm nông rất khó khăn chỉ vừa đủ hoặc
thiếu để lo cho ông bà còn kiệt thì không đủ
khả năng để lo, dì còn phải lo gia đình riêng
của mình rất vất vã.
-Ruộng: Có 1 đám cỏ, hằng ngày em kiệt đi
học về cắt cỏ nuôi 1 con bò, nhiều buổi
nghỉ học đi làm thuê lấy tiền phụ ông bà
-Ruộng không có, vì ông bà già yếu không

Ngãi
ĐT: 0934801118

-Đội 6, thôn Kim Lộc,
xã Tịnh Châu, thành
phố Quảng Ngãi
ĐT: 01283580827
(NGOẠI)

Người giới thiệu
hoàn cảnh:
Cô Lê Thị Thúy
Liễu- giáo viên
Chủ nhiệm lớp
11B4 trường
THPT Huỳnh
Thúc Khángthành phố Quãng
ngãi
ĐT:01683312677
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Phạm Nguyễn
Như Quỳnh

12C1

HL: khá
HK: Tốt
Có giấy khen
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Lê Thị |Thu
Thuyên

11B7

HL: Khá
HK: Tốt

làm nổi.
1. Thông tin về gia đình:
-Họ tên cha: Phạm Thanh Tuấn- tuổi: 58.
Nghề nghiệp: Không khả năng lao động
-Họ Tên Mẹ: Nguyễn Thị Hảo-tuổi: 56
Nghề nghiệp: Nông
-Họ tên chị: Phạm nguyễn Lệ Huyền- tuổi:
27, Nghề nghiệp: Công nhân
-Họ tên em: Phạm Nguyễn Tấn Sang- tuổi:
Học sinh.
2- Hoàn cảnh
-Hộ nghèo
-Bố suy thận giai đoạn cuối, 1 tháng đi đà
nẵng 2 lần chạy thận, mẹ phải nuôi bố
3- Hiện tại:
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học
và ở nhà phụ gia đình.
-Mẹ thất nghiệp
-Thu nhập củả gia đình trông chờ vào đồng
lương ít ỏi của chị hỗ trợ cho vì chị có gia
đình riêng phải lo cho gia đình của mình
-Ruộng 3 sào
-Bò 0 con, heo 2 con
1- Thông tin về gia đình:
a. Mẹ : Ngô Thị Tư, 50 tuổi,
- Nghề nghiệp: Nông
b. Chi: Lê Thị Thu Thúy, 23 tuổi.
- Là sinh viên trường ĐH Thủy sản Nha
Trang năm thứ 3.
c. Chị: Lê Thị Thu Thuyền: 20 tuổi
- Nghề nghiệp: Đi phụ việc với chú thím.
2- Hoàn cảnh: Hộ nghèo (Cha bị bệnh ung
thư hơn 10 năm, chạy thận và đã mất năm

Tổ dân phố 7 - Trường
Thọ Đông B-Phường
Trương Quang TrọngThành phố Quảng
Ngãi.
ĐT:01686025437

-Đội 2, thôn Trường
Xuân, Tịnh Hà, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng
Ngãi.
ĐT: 01656450671

Người giới thiệu
hoàn cảnh:
Cô: Nguyễn Thị
Hy-giáo viên chủ
nhiệm lớp 12C1
trường THPT
Huỳnh Thúc
Kháng-thành phố
Quảng Ngãi
ĐT: 0985149697

Người đã giới
thiệu hoàn cảnh:
Cô Dương Thị
Sâm – Giáo viên
chủ nhiệm 11B7,
Trường THPT
Huỳnh Thúc
Kháng. ĐT:
0905372949.
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Đinh Thị
Ngọc Anh

11B2

HL: khá
HK: Tốt
Có giấy khen
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Trương Thị
Ngọc Ánh

11B5

HL: Khá
HK: Tốt
Năm 2016-2017

2016). Căn nhà đang ở là được nhà nước
cho tiền làm và cho 1 con bò làm giống
3- Hiện tại:
Hiện nay gia đình đang sống dựa vào mấy
sào ruộng và con bò nhà nước hỗ trợ.
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi
học và ở nhà phụ gia đình.
1. Thông tin về gia đình:
-Họ tên cha: Đinh Ngọc Dung-Tuổi: 48
Nghề nghiệp: nông
-Họ Tên Mẹ: Nguyễn Thị Hường- Tuổi 44Nghề nghiệp: nông
Chị: Đinh Thị Ngọc Mai – Học lớp 12
-Em: Đinh tiến Dũng-Lớp 6
Em: Đinh Tiến Trí-Lơp 4
2- Hoàn cảnh
-Hộ cận nghèo.
-Đội 1, thôn Hà Trung,
-Đông con.
xã Tịnh Hà, huyện Sơn
3- Hiện tại:
Tịnh, Quảng Ngãi.
-Bố đi mài dao kéo tại thành phố Hồ Chí
ĐT: 01669817328
Minh.
-Mẹ bệnh khả năng lao động hạn chế, sức
khỏe yếu.
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học
và ở nhà phụ gia đình.
-Thu nhập: Hàng tháng của ba ở thành phố
Hồ Chí Minh gửi về 1 triệu mẹ con ở nhà tự
lo
-Ruộng 2 sào
-Bò: 2 con (1 mẹ 1 con).
Đội 2, thôn Trường
1- Thông tin về gia đình:
a. Mẹ: Huỳnh Thị Bích Thủy, 47 tuổi. Hiện Xuân, Tịnh Hà, huyện
đang làm nông tại địa phương.
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng

Người giới thiệu
hoàn cảnh:
Cô Võ Thị Minh
Bình-giáo viên
Chủ nhiệm lớp
11B2 trường
THPT Huỳnh
Thúc Khángthành phố Quảng
Ngãi
ĐT: 0986878902

Người giới thiệu
hoàn cảnh.

đạt học sinh tiên
tiến – Giấy khen
của Trường Trung
học Phổ thông Võ
Nguyên Giáp

b. Em: Trương Quang Sang: 13 tuổi. đang
học lớp 8 Trường THCS Nguyễn ChánhTịnh Hà.
2- Hoàn cảnh:
- Năm 1990 ba mẹ cưới nhau. Sau nhiều
năm chạy chữa mãi đến năm 2001(sau 11
năm) mới sinh được tôi: Trương Thị
Ngọc Ánh, và năm 2004 sinh em trai:
Trương Quang Sang.
- Năm 2011 ba mẹ tôi làm được căn nhà
nhỏ. Đầu năm 2012 ba tôi là Trương Quang
Súng phát hiện bệnh ung thư. Sau nhiều năm
chạy chữa đến tháng 02/2016 bệnh nặng rồi
mất.
- Năm 2017 mẹ tôi: Huỳnh Thị Bích Thủy
phát hiện bệnh gai cột sống cổ và một số
ngón tay trái tê liệt. Đi điều trị tại thành phố
Hồ Chí Minh được 02 lần, hiện nay hết tiền
nên mẹ tôi không thể tiếp tục điều trị.
-Hộ gia đình cận nghèo.
3- Hiện tại: Hiện nay gia đình đang sống
nhờ vào sào lúa và hằng ngày mẹ di bán
dạo rau quả ở các con đường thành phố
Quảng Ngãi
- Có nguy cơ bỏ học vì không có tiền đi học
và ở nhà phụ gia đình để nuôi em ăn học.

Ngãi.
ĐT: 0167.332.8279

Cậu: Huỳnh Văn
Tân. Điện thoại:
090.1948.377

