Xin kính chào toàn thể quý Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên nhà trường!
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta phải trải qua một giai đoạn dịch bệnh khó khăn như
bây giờ - không có bom đạn của chiến tranh nhưng chúng ta lại không thể gặp nhau
trực tiếp để cùng trò chuyện và tâm sự mỗi khi đến dịp lễ, hội. Từ năm học 2012 –
2013, cứ đến ngày 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, các Thầy và các Anh trong trường
luôn dành những tình cảm thân thương, trân trọng đến quý Cô và các Chị bằng những
món quà mang thông điệp tri ân và chia sẻ. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid 19 đã gây ra
nhiều tổn thất to lớn về cả vật chất lẫn tinh thần với tất cả mọi người, trong đó có
chúng ta. Thành phố Hồ Chí Minh liên tục có số lượng người nhiễm bệnh cao nhất cả
nước. Trong những tháng vừa qua, toàn thể Thầy Cô là cán bộ – giáo viên – nhân viên
đang sinh sống và làm việc trong “tâm dịch” gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh
thần trách nhiệm cao, quý Thầy Cô vẫn quyết tâm thực hiện tốt vai trò truyền tri thức
và thắp lửa đam mê cho học sinh của mình, góp phần cùng với ngành giáo dục Thành
phố đóng góp công sức của mình cho đất nước trong giai đoạn dịch bệnh còn nhiều thử
thách.
Nhân ngày 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn trường THPT Trần Văn
Giàu xin gửi lời chúc đến quý Cô, quý Chị, quý Em đang công tác tại trường; quý Bà,
quý Mẹ, quý Chị, quý em là người thân của chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ngập
tràn những năng lượng tích cực để trở thành những bông hoa tươi thắm ý nghĩa điểm tô
cho cuộc sống. Ban chấp hành Công đoàn xin gởi lời chúc bình an và sức khỏe đến tất
cả quý thầy cô, anh chị em nhân viên và gia đình mình. Mong cho chúng ta “chân cứng
đá mềm” để tiếp tục sống và cống hiến, mang đến những giá trị tốt đẹp cho đời.
Nhân dịp này, toàn thể quý Thầy và quý Anh Công đoàn viên muốn gửi tặng đến
tất cả quý Nữ Giáo viên và Nhân viên nhà trường một món quà tinh thần, tuy nhỏ
nhưng tràn đầy năng lượng tích cực tốt lành cho buổi sáng. Để có thể lưu giữ lại những
kỷ niệm đặc biệt trong mùa dịch này, Công đoàn nhà trường mong muốn quý Cô, quý
Chị, quý Em sau khi nhận được món quà vui lòng chụp một bức ảnh của món quà
(càng ý nghĩa hơn khi có sự xuất hiện của mình kèm theo những tin nhắn chia sẻ cảm
xúc) qua Zalo cá nhân của Tổ trưởng Công đoàn trước 14g00 ngày Thứ Tư 20/10/2021.
Một lần nữa rất mong nhận được sự đồng hành của tất cả Giáo viên, Nhân viên
trong hoạt động này để chúng ta cùng xây dựng một chương trình ý nghĩa, mãi mãi
không bao giờ quên được nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) năm nay nhé!
Chúng tôi, Ban chấp hành Công đoàn xin trân trọng kính chào!

