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Xuân đã về....Xuân đang đến trên mọi miền Tổ quốc, về tới từng góc phố, 

con đường.... Tết đến, xuân về...là thời khắc mà dù người Việt Nam ơ nơi đâu 

cũng hướng về cội nguồn, được sum vầy, đầm ấm bên gia đình. Thế nhưng đâu 

đó ngoài kia còn rất rất nhiều những mảnh đời cơ cực, những hoàn cảnh éo le.  

Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, trường Hồng Đức thường tổ 

chức chương trình “Xuân yêu thương – Trao tình thân ái” , nhân dịp đó kêu gọi 

thêm nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay gửi quà Tết đến với những gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh những tất bật, bộn bề của công việc cuối năm, 

trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức luôn hướng đến các hoạt động xã 

hội - từ thiện nhằm chia sẻ cùng cộng đồng góp phần mang đến mùa Xuân yêu 

thương và ấm áp nghĩa tình cho những mảnh đời cơ nhỡ khó khăn. Mặc dù bộn 

bề công việc nhưng gần như năm nào cô Hoàng Thị Bích Hải – Chủ tịch trường 

cũng đều bố trí công việc, sắp xếp thời gian để đi động viên, chia sẻ với những 

hộ gia đình khó khăn. 

Cũng do dịch bệnh phức tạp nên chương trình không thể tổ chức theo kế 

hoạch. Nhằm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa thông điệp Tết sẻ 

chia tới những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 01/02/2021 đại diện nhà 

trường cùng một số thầy cô giáo trân trọng gửi đến bà con những tình cảm đẹp 

nhất, trân quý nhất. Địa điểm lần này là 4 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn của Phường Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên.  

Năm nay dịch bệnh nên bà con cũng khó khăn hơn rất nhiều. Mong dịch 

bệnh sớm qua đi để người người, nhà nhà được đón xuân sum vầy. Mỗi gia đình 

là một câu chuyện, những khiếm khuyết cả về thân thể, cả về tinh thần là những 

điều khó có thể bù đắp.  

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình từ thiện: 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Mùa Xuân mới đang đến rất gần, hoạt động này như những cánh én nhỏ mang 

đến niềm vui cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để gắn kết gần hơn 

những trái tim đồng cảm trao yêu thương. Mỗi một chuyến đi nhân rộng hơn 

những tấm lòng nhân ái và cảm nhận sâu sắc hơn triết lý về sự Cho - Nhận trong 

cuộc sống thường ngày. 

Hy vọng rằng, những tình cảm này sẽ đem lại một chút hơi ấm trong những 

ngày đông giá lạnh, và trong thời điểm Tết đến xuân về. 

 


