TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
Chương trình “Đồng hành cùng học sinh trong mùa dịch Covid-19”

Trao yêu thương _ Gửi niềm tin
Dịch bệnh Covid – 19 đã lấy đi của chúng ta rất nhiều điều: sức khỏe, tiền bạc, tính mạng
và cả sự bình yên vốn có của cuộc sống ngày thường. Dịch bệnh khiến bước chân trò nhỏ đến
trường chậm lại. Dịch bệnh khiến con chữ đến với trò khó khăn hơn vì điều kiện sống thực tế.
Nhưng dịch bệnh không thể ngăn cản ngọn lửa tri thức bùng cháy.
Thầy cô nỗ lực tìm cách hỗ trợ trò. Học trò vươn lên mày mò tìm cách tiếp cận kiến thức.
Phụ huynh chung tay đồng hành. 12 suất học bổng được nhà trưởng gửi tới các em ngay trong
ngày khai giảng đặc biệt của năm học 2021 -2022. 10 suất học bổng của trường Đại học Hoa
Sen cho các em thêm vững bước. Một ngày đầu tháng 10, những chiếc máy tính đã được cô
Hiệu trưởng trao đến tận tay cho các em. Những phần quà hiện kim, tập, viết, …cũng được các
thầy cô trong Chi đoàn giáo viên chở tới tận nhà các em.
Nhìn ánh mắt rưng rưng xúc động của phụ huynh, những lời dặn dò ân cần, động viên
của lãnh đạo nhà trường, … ánh nắng ban trưa trở nên lấp lánh hơn. Yêu thương đong đầy, …
Biết rằng, chưa thể giải quyết hết những khó khăn các em đang gặp phải trong thời gian học trực
tuyến. Vẫn còn đó, “cô ơi, con xin lỗi cô, con không mở camera được vì máy con hư rồi”, “cô
ơi, hôm nay, bạn nghỉ học vì ba bạn mới mất”, “thầy ơi, con nhường điện thoại cho em con học
nên con vào trễ một chút a!”, … Thương lắm! Các trò ơi, chờ thầy cô nhé! Sẽ nỗ lực cho đợt 3,
đợt 4, ... Thầy cô sẽ không dừng lại khi các con vẫn mỗi ngày miệt mài bên những trang sách,
trên ước mơ cao hơn thực tế khắc nghiệt. Chờ thầy cô, các trò nhé!
(Viết cho những ngày Thành phố đang “hồi sinh” trở lại)

