Lời chúc mừng từ QGD FUJI
Nhân dịp lễ trao học bổng cho các em
học sinh trường THCS Chất Bình.

Trước hết; QGD FUJI có lời chúc mừng các em học sinh được chọn, nhận học bổng
năm học 2020-2021. Và đồng thời cảm ơn quý khách tham dự buổi lễ hôm nay, hội khuyến
học và các thầy cô giáo đã cố gắng tạo điều kiện và môi trường để các em học sinh được
học tập.
Nếu dịch bệnh Corona-19 không bộc phát thì đoàn đại diện của QGD FUJI chúng tôi
cũng tham dự buổi lễ phát học bổng hôm nay; trực tiếp trao tặng học bổng cho các em;
“Chúc mừng các em và khuyên các em cố gắng chăm học”, giao lưu với các em, các thầy
cô giáo, quý vị phụ huynh học sinh và quan khách. Tuy nhiên vì dịch bệnh Corona-19
nên không tham dự được, chúng tôi rất lấy làm đáng tiếc.
Các em cũng bị ảnh hưởng dịch bệnh Corona-19 không? Trường nghỉ học; có những
ngày các em không tới trường để được các thầy cô giáo dậy dỗ phải không? Ngay cả sinh
hoạt trong cuộc sống của các em cũng bị ảnh hưởng dịch bệnh phải không?
Đại dịch Corona-19 đã cho chúng ta nhận thức rõ những sự thay đổi của cuộc sống.
Mọi quốc gia trên thế giới cần phải hợp tác với nhau, chia sẻ lẫn nhau, giúp đỡ nhau phải
không?
QGD FUJI chúng tôi thành lập năm 1996, với mục đích trợ giúp các em học sinh, sinh
viên có chí hướng chăm chỉ học hành, đạt thành tích ưu tú, mặc dù trong hoàn cảnh gia
đình khó khăn.
Cho tới năm nay; QGD FUJI đã trợ giúp tất cả trên 4,000 em học sinh của các trường
THCS, THPT và sinh viên Đại học của Việt Nam.
QGD FUJI chúng tôi được nhận được sự tài trợ cá nhân; tự bỏ tiền túi ra với tinh thần
trợ giúp, động viên các em học sinh, sinh viên Việt Nam như các em.
Năm nay; đại dịch Corona đã tạo ra tình huống khó khăn cho việc học tập và cuộc
sống của các em, tuy nhiên QGD FUJI chúng tôi rất mong muốn các em cố gắng vượt
qua mọi khó khăn, chăm chỉ học hành, tự tạo sự hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình
mình và xã hội.
Cuối cùng chúng tôi tự tấm lòng rất mong đại dịch Corona sớm bình phục để chúng
tôi lại được qua Việt Nam; thăm các em, các thầy cô giáo và những quý vị.
Xin kính chúc sức khỏe.
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