
NHÀ BẢO TRỢ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC PHÚ THƯỢNG 

ĐỊA CHỈ: XÓM 4, THÔN LẠI THẾ, PHÚ THƯỢNG, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ 

Nhà Bảo Trợ có được là xuất phát từ gia đình cố GSTS NGUYỄN ĐÌNH THÔNG định cư ở ÚC. 

Năm 2007 gia đinh Thầy đã nhờ Bs Phạm Thị Xuân Quế cùng Hội tình thương cựu nữ sinh Đồng Khánh Huế tìm thuê cơ sở, tìm người nuôi dạy vàtuyển chọn học sinh nghèo, hiếu học 

để nuôi, giúp các em phát huy được tài năng và tư duy thành đạt để giúp bản thân, gia đình và những em học sinh nghèo khác. 

Kinh phí nuôi dạy là gia đình Cố GSTS NGUYỄN ĐÌNH THÔNG tài trợ 100% bắt đầu từ năm 2007 

Người nuôi dạy các em học sinh là giáo viên, bác sỹ đã về hưu vào làm tình nguyện viên. 

Số lượng học sinh được nuôi là: 40 em cố định (nếu có 15 em lớp 12 trúng tuyển vào Đại học 100% thì sẽ nhận 15 em học sinh mới) 

Cơ sở để nuôi dưỡng: đang thuê 

Tiêu chí để được nuôi theo yêu cầu của nhà tài trợ kinh phí: 

Gia cảnh quá nghèo, quá khó khăn không có khả năng nuôi ăn học (có nguy cơ bị bỏ học do không có tiền), kể cả mồ côi hoặc không 

Học lực phải đạt loại Khá trở lên. 

Đạo đức tốt 

Đến năm 2018-2019 thi Gia đình cố GSTS Nguyễn Đình Thông hết tài trợ kinh phí nuôi các em và Nhà tài trợ mới là HỘI HỘI MĂNG NON -PHÁP tiếp tục tài trợ kinh phí 100% để nuôi 

30 em.  

Quá trình nuôi dạy: 

- Khi nhận thì phải có Bố hay Mẹ. Nhà Bảo Trợ có trách nhiệm thông báo với các em và phụ huynh: phải tuân thủ nội quy nếu học sinh không nghe lời 3 lần thì Nhà Bảo Trợ cho hồi gia, 

buộc gia đình viết giấy xin hồi gia, nếu em đó có chuyển biến tốt và thì Nhà Bảo Trợ tiếp tục hỗ trợ tiền học. 

- Người nuôi học sinh phải đem hết tâm huyết và tình thương chăm sóc với các em mới nuôi dạy có hiệu quả cao. 

- Từ năm 2007 đến năm 2009 chưa có học sinh học lớp 12, chưa có học sinh đạt thành tích Giỏi. 

- Từ năm 2010-2011 mới có 1 em học lớp 12 và đã đậu vào trường Đại học (có 1 cháu mà đậu Đại Học thì cũng là 100% đậu Đại học), 3 học sinh Giỏi/35 em. 

- Năm 2011-2012 có 8 em học lớp 12 đã trúng tuyển vào Đại học (100%), 7 em học sinh Giỏi/40 em. 

- Năm 2012-2013 có 6 em học lớp 12 đậu vào Đại Học (100%), 11 em học sinh Giỏi/40 em. 

- Năm 2013-2014 có 7 em học lớp 12 đậu vào các trường Đại Hoc và có 1 em đỗ thủ khoa Đại Học Y Dược Huế với 28.5 điểm (100%), có 14 em học sinh Giỏi/40 em. 

- Năm 2014-2015 có 5 em học lớp 12 đậu vào các Đại Học (100%), có 16 em học sinh Giỏi/40 em. 

- Năm 2015-2016 có 11 em học lớp 12 đỗ vào Đại học (100%), có 18 em học sinh Giỏi/40 em. 

- Năm 2016-2017 có 15 em học lớp 12 đỗ vào Đại học (100%), có 20 em học sinh Giỏi/40 em. 

- Năm 2017-2018 có 12 em học lớp 12 đỗ vào Đại Học (100%), có 21 em học sinh giỏi/40 em. 

- Năm 2018-2019 có 9 em lớp học 12 đỗ vào Đại Học (100%), có 15 em học sinh Giỏi/30 em (nhà tài trợ mới cho phép nuôi 30 em). 

Người lập bản báo cao và cũng là người chăm sóc về học lực của các cháu 

Tôn Nữ Quỳnh Dương 

Cell: 1666520659 

Email address: tonnuquynhduong82@gmail.com 

 

Mọi đóng góp để nuôi dưỡng một trung tâm đào tạo “mầm non” có ý nghĩa và kết quả tốt, xin quý vị liên lạc trực tiếp về cô Quỳnh Dương 

Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời SẲN SÀNG nhận chuyển sự đóng góp của quý vị đến Nhà Bảo Trợ Phú Thượng. Chúng tôi hoan hỷ làm cầu nối để mọi thiện duyên được tồn tại và bền vững. 

Tôn Nữ Diệu Liên 
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