LỄ MỪNG TỐT NGHIỆP BẰNG NGHỀ
Ngày 7 tháng 10 năm 2018, tại hội trường tổ dân phố 3 thị trấn La Hà, huyện
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Qũy Từ Thiện Từ Tâm đã long trọng tổ chức lễ mừng
tốt nghiệp bằng nghề cho 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh
phí học tập trong 3 năm vừa qua (2015 – 2018) nay đã hoàn thành.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của các tình nguyện viên đại diện Qũy Từ
Thiện Từ Tâm tại Quảng Ngãi, phụ huynh, hai em Tiêu Viêt Vinh và Nguyễn
Ngọc Vi là sinh viên được hỗ trợ đợt học nghề vừa qua.

Tại buổi lễ, đại diện Qũy Từ Thiện Từ Tâm tại Quảng Ngãi anh Nguyễn Văn
Hiếu đã nêu lên ý nghĩa của hoạt động hỗ trợ kinh phí học nghề mà Qũy Từ Thiện
Từ Tâm đã thực hiện. Nhờ có hoạt động này mà 2 em, Tiêu Viêt Vinh và Nguyễn
Ngọc Vi đã vượt qua những khó khăn trong học tập, nổ lực vươn lên trong cuộc
sống và giờ đây đã có được tấm bằng tốt nghiệp nghề trong tay.

Đây là cơ hội, cũng là bước đệm để các em có thể ra đời, tự lao động nuôi
sống bản thân và giúp ích cho gia đình xã hội. Tuy đây chỉ là thực hiện “thí điểm”
đợt 1, nhưng kết quả mang lại rất khả quan, mang ý nghĩa thiết thực, giúp các em
có được nghề nghiệp trong tay, xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi tình trạng thất
nghiệp.
Tại buổi lễ QTTTT trao đủ số tiền còn lại cho gia đình hai em theo thỏa
thuận và cam kết ban đầu. Tổng số tiền tài trợ học nghề cho mỗi em 15 triệu đồng
để dùng cho việc ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Về học phí tại trường, QTTTT đã
liên hệ làm việc với trường và trường đã đồng ý miễn phí đào tạo nghề cho hai em;

Cũng trong buổi lễ, đại diện phụ huynh, anh Tiêu Viết Nay chân thành cảm
ơn những tình cảm to lớn về vật cũng như tinh thần mà quỹ Từ Thiện Từ Tâm đã
giúp đỡ cho gia đình và 2 em trong suốt thời gian 3 năm qua. Nhờ có hoạt động ý
nghĩa này mà 2 em đã không phải ra khơi bám biển, chuyển đổi được nghề nghiệp,

có công ăn việc làm ổn định, tạo được thu nhập cho bản thân, không còn là gánh
nặng cho gia đình và xã hội. Thông qua đây, anh cũng mong muốn rằng, mô hình
này sẽ được nhân rộng, là cầu nối, là chìa khóa để giúp đỡ nhiều hơn nữa các em
có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nghề nghiệp, giúp cải thiện cuộc sống.
Với những tình cảm tràn đầy xúc động, đại diện em Tiêu Viết Vinh gửi lời
tri ân và biết ơn sâu sắc đến những nhà hảo tâm của Qũy Từ Thiện Từ Tâm trong
thời gian qua đã hỗ trợ em cùng bạn được học nghề. Tại buổi lễ, em mong muốn
rằng, không những em mà ngày càng có nhiều bạn cùng hoàn cảnh được sẽ quỹ Từ
Thiện Từ Tâm giúp đỡ theo mô hình này để có thể có được việc làm sau ra trường,
tự lo được cho bản thân.

Trong giờ khắc vui mừng khôn siết, cầm trên tay tấm bằng nghề, 2 em đã
báo cáo tin mừng cho Qũy Từ Thiện Từ Tâm là sau khi ra trường, hai em đã có
ngay được việc làm ổn định tại Tập đoàn Thép Hòa Phát đóng tại địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi, mức lương hiện tại của hai em hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Hai gia
đình được tài trợ học nghề đã vô cùng biết ơn QTTTT giúp đỡ.
Buổi lễ thành công tốt đẹp, trong niềm vui và hạnh phúc của cả những người
tham dự. Kết thúc buổi lễ, Qũy Từ Thiện Từ Tâm cũng đã tổ chức chụp hình lưu
niệm cùng gia đình và 2 em, sau đó có một buổi tiệc thân mật chúc mừng 2 em đã
tốt nghiệp và có được việc làm, đúng với tâm nguyện mà Qũy Từ Thiện Từ Tâm
khi thực hiện chương trình này.

