TRANG 136
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THÀNH LẬP PHÒNG MÁY VI TÍNH
CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THỦ THỪA, LONG AN.
Nguyễn Thanh Liêm
Cũng nhờ qua Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh, Ái Hữu Trần Thị Hòa ở Florida (danh
tánh hiện nay là Wu Trần Julie Hòa) ñã biết
Nhóm AHCC SaiGon là cầu nối ñáng tin cậy
cho các nhà hảo tâm ở nước ngoài muốn làm từ
thiện ở Việt Nam. Nên vào giữa tháng 4-2012,
AH ñã nhờ AH Lê Chí Thăng (là bạn học cùng
lớp ở Trường Cao ðẳng Công Chánh Phú Thọ
SaiGon niên học 1954-1957) liên hệ Trường
Tiểu Học Thủ Thừa ở Long An, xem trường
này có nhu cầu gì ñể AH Hòa có thể giúp ñỡ.
AH Hòa xuất thân từ Trường Tiểu Học Thủ
Thừa, thân phụ của AH là nhà giáo Trần Văn
Hữu ñã từng dạy tại trường này trong thời gian
35 năm (1916-1951). Nay AH muốn phần nào
ñền ñáp công ơn thân phụ và biết ơn nơi ñã ñào
tạo mình từ thuở nhỏ theo truyền thống “uống
nước nhớ nguồn”, nên có ý muốn giúp ñỡ ngôi
trường mà AH ñã theo học thời thơ ấu. AH
Hòa cho biết ñã có ý ñịnh này từ lâu, nhưng
không biết thực hiện như thế nào. Dịp may là
nhờ có Lá thư AHCC, AH Hòa mới biết các
AHCC ở SaiGon ñể nhờ liên hệ thực hiện ý
ñịnh của mình.

AH Thăng và AH Sâm trước trường.
Vì vậy qua nhiều lần lên xuống Long An
với sự hướng dẫn tận tình của thân hữu Công
Chánh, B/S Nguyễn Văn Truyền quê gốc Thủ

Thừa, Nhóm AHCC gồm các AH Lê Chí
Thăng, Nguyễn Thanh Phùng, Châu Thị
Phước, ðỗ Như ðào, Vĩnh Thuấn, ñã liên hệ
ñược với Trường Tiểu Học Thủ Thừa, cùng
bàn bạc xem xét tại chỗ các nhu cầu ñầu tư
kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các hoạt
ñộng dạy và học của nhà trường (trường gồm
29 lớp với gần 1.000 em học sinh).

AH Phùng, Hiệu Trưởng TH Thủ Thừa, AH
Thăng, TH Truyền và phu nhân (Bs Hà) và hai
giới chức huyện Thủ Thừa.
Nhà trường ñưa ra yêu cầu hỗ trợ kinh phí
cho nhiều công trình như: nâng cấp sân trường
rộng gần 8.000m vuông, sửa chữa 20 phòng
học cũ ñã xuống cấp, lập một phòng máy vi
tính mới với 20 máy vv……
Nhận thấy hiện nay công nghệ thông tin rất
quan trọng cho nhu cầu học tập của học sinh,
ñể các em có cơ hội học tập trên máy vi tính
theo kịp trào lưu mới, nên Nhóm AHCC
SaiGon, sau khi tham khảo ý kiến nhà tài trợ,
ñã chọn phương án lập phòng vi tính ñể hỗ trợ
kinh phí cho nhà trường.
Với số lượng 20 máy vi tính, kinh phí ước
tính theo giá thị trường lên ñến trên 200 triệu
ñồng (10,000 USD) là một số tiền khá lớn. Mới
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thì trước mắt chỉ có thể ñáp ứng ñược một phần
nhỏ của nhu cầu ñó. Nhưng sau khi bàn tính
với phu quân, AH Hòa báo lại là “ông xã” ñã
vui lòng hỗ trợ luôn cả 20 máy vi tính, chia làm
2 ñợt.
ðợt I, ñã lắp ñặt xong 10 máy theo hợp
ñồng ký kết ngày 18-06-2012 giữa nhà trường
và công ty tin học Anh Việt ở Long An và ñã
ñược nhà trường tổ chức nghiệm thu vào ngày
29-06-2012, theo ñúng các ñiều khoản của hợp
ñồng. Thời gian bảo hành là 2 năm.
Ngày 18-07-2012, hội ñồng nghiệm thu của
huyện Thủ Thừa tiến hành bàn giao cho trường
chịu trách nhiệm bảo trì và sử dụng có hiệu
quả, với sự chứng kiến của Nhóm AHCC ñại
diện nhà tài trợ, gồm các AH Lê Chí Thăng,
Nguyễn Thanh Liêm, ðỗ Như ðào và Lê Văn
Sâm. ðặc biệt AH Sâm mới ở Mỹ về thăm,
nhưng rất tích cực hoan hỉ tham gia các hoạt
ñộng của Nhóm AHCC SaiGon, rất ñáng hoan
nghênh!!!

chân thành cảm ơn ñến nhà tài trợ Trần Thị
Hòa và phu quân, ñã hỗ trợ nhà trường thành
lập ñược phòng máy vi tính này, một công trình
từ thiện rất có ý nghĩa!!!
Các máy vi tính ñược ñặt trong một phòng
rộng rãi bên ngoài cửa có gắn bảng ghi rõ
“phòng vi tính nhà giáo Trần Văn Hữu”, ñể kỷ
niệm và tri ân nhà tài trợ và gia ñình.

ðể kịp khai trương phòng vi tính vào ngày
khai giảng năm học mới (ngày 13-08-2012),
nhà cung cấp ñồng ý lắp ñặt hoàn chỉnh 10 máy
ñợt II vào cuối tháng 7-2012.
ðiều ñáng trân trọng và cảm kích là nhờ sự
hỗ trợ nhiệt tình và thầm lặng của phu quân
AH Hòa, theo lời tâm sự của AH Hòa, thì
phòng máy vi tính của Trường Tiểu Học Thủ
Thừa mới có thể hoàn thành nhanh chóng và
kịp thời ñể các em học sinh có phương tiện học
hỏi công nghệ mới, ngay vào những ngày ñầu
năm học mới.

Các thành viên trong Hội ñồng nghiệm thu,
chuyên viên máy vi tính ñang thuyết trình về
máy.
Nhân dịp này Chính quyền ñịa phương
huyện Thủ Thừa và nhà trường ñã bày tỏ lòng

Theo dự trù, ngày 13-08-2012 Chính quyền
ñịa phương sẽ tổ chức quy mô lễ khai trương
phòng máy vi tính mới này, một công trình từ
thiện ñáng trân trọng của AH Hòa và phu quân.

