CHƢƠNG TRÌNH TRAO TẶNG “MÁY TÍNH CHO EM”
Ngày 29 - 5, Chi ủy, BGH trƣờng THPT Tùng Thiện, Công đoàn, Hội CTĐ và
các tổ chức trong nhà trƣờng thực hiện chƣơng trình trao tặng “Máy tính cho em”,
trao trợ cấp và tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thầy giáo Lê Anh Tuấn, Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, mặc dù còn
nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, yêu nước, “Chống dịch như chống giặc”,
thời gian qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Tùng Thiện đã tích cực
hưởng ứng chương trình “máy tính cho em” với số tiền: 11.000.000 đồng.
Để kịp thời động viên, hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban
tổ chức đã trao 09 máy tính (đợt 1) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn nhằm kịp thời chia sẻ, giúp đỡ các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện học tập, đặc biệt là học tập trực tuyến.
Những phần quà là những chiếc máy tính được các tổ chức, các thầy cô giáo, các bạn học
sinh … trao tặng sẽ tạo thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt,
đạt được thành tích cao trong kỳ thi sắp tới.

Cũng tại buổi lễ, Thầy giáo Lê Anh Tuấn đã trao phần quà trị giá 3.000.000 đồng
cho học sinh Phan Thị Thùy Trang – lớp 12A4; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Phan Thị Thùy Trang – lớp 12A4 thay mặt cho các em học sinh được nhận hỗ
trợ phát biểu cảm ơn các thầy cô giáo, các bạn học sinh, các tổ chức đã quan tâm giúp đỡ
tạo điều kiện cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn và hứa với các thầy cô sẽ cố gắng
học tập, khắc phục mọi khó khăn, đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

