
 

 

 

 

 

Kính gởi: Ban điều hành Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin. 

Em tên là: Nguyễn Trọng Nghĩa là thành viên thế hệ thứ 5 được vinh dự nhận học bổng của 

Quỹ. 

Thấm thoắt đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên em nhận được kết quả trúng tuyển học bổng 

Thắp sáng niềm tin. Trong em vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc ấy.  

Sau khi thi đỗ đại học, không như bao gia đình khác tổ chức tiệc mừng, em lao ngay vào đi làm 

thêm để chuẩn bị cho chi phí nhập học. Thời điểm ấy, khoản phí 3 triệu thật sự là một số tiền quá 

lớn với em. Hai chị em cùng vào đại học một lúc, khó khăn chồng chất khó khăn. Ngay tại lúc đó, 

em nhận được thông tin học bổng từ một người bạn và lập tức em đã gấp rút chuẩn bị hồ sơ để gởi 

đến Quỹ, với một niềm tin mãnh liệt rằng đây chính là ánh sáng cho con đường học vấn của em. 

Và ông trời cũng không phụ lòng người, em là một trong số các bạn may mắn được gia nhập 

đại gia đình Thắp sáng niềm tin. Lúc ấy, em như vỡ òa. Cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giờ 

ngồi nhớ về cũng khiến em bồi hồi khôn tả. 

Ngay từ ngày đầu được là thành viên của Quỹ học bổng em cảm thấy vui và hạnh phúc vì số 

tiền mà em được nhận. Sau một thời gian cùng sinh hoạt với các anh chị, được tham gia giao lưu, 

trò chuyện hướng nghiệp và đặc biệt là tham gia các hoạt động từ thiện cùng Quỹ, em mới nhận 

ra đây mới là giá trị đáng quý hơn cả mà Quỹ đã mang tới cho em và các bạn sinh viên. 

Thuở nhỏ, em học được qua cuộc sống hàng ngày rằng không ai cho không ai thứ gì. Nhưng 

khi nhận được học bổng, em đã thay đổi quan niệm sai lệch ấy. Quỹ đã trao tặng em không chỉ là 

tiền mà còn là tình thương và dạy em những điều đáng quý trong cuộc sống. Quỹ cho em hiểu 

thêm về những mảnh đời bất hạnh hơn em, giúp em thêm yêu và cảm thông với mọi người xung 

quanh. Tất cả những điều đó em sẽ mãi khắc ghi và đó chính là điều tạo nên một cái tên Thắp sáng 

niềm tin – mang niềm tin đến cho mọi người. 
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Giờ đây, sau khi đã tốt nghiệp em đã có một công việc phù hợp với chuyên ngành của mình. 

Em đã có thể tự đứng trên chính đôi chân của mình. Với em Quỹ là người bạn đồng hành, là gia 

đình thứ hai nâng đỡ ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng của em. Tuy chưa thể đóng góp được nhiều 

vào sự phát triển của đất nước, nhưng em tin mình đủ khả năng và ý chí thực hiện điều đó trong 

một tương lai không xa. Xứng danh người con của Thắp sáng niềm tin. 

Có viết thêm hàng trang giấy nữa cũng không bày tỏ hết lòng biết ơn của em dành tới Quỹ, đến 

các anh chị trong Ban điều hành và những mạnh thường quân. Chỉ biết em sẽ cố gắng hết lòng để 

sau này có thể quay trở về với Quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em.  

Một lần nữa em xin gởi lời cảm ơn và lòng tri ân chân thành nhất tới Quỹ học bổng Thắp sáng 

niềm tin, tới ban điều hành Quỹ và các anh chị phụ trách.  

Lời cuối cùng em xin kính chúc các anh chị, những mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe. 

Chúc cho Quỹ ngày càng lớn mạnh và tiếp tục chắp cánh cho hàng triệu ước mơ của các sinh viên 

Việt Nam. Tự hào là người con của đại gia đình Thắp sáng niềm tin. 

 

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2016 

 Người viết 

 Nguyễn Trọng Nghĩa 

 

   

 


