THANK YOU NOTE !

Quản Ngã - Fe 20, 2021

Dear Perspective Charity: “Youth and Future”
My name is Nguyen Thi Tai Tam, representing students who have received the WINGS scholarship from Perspective
Charity during the past time.

Dear Ladies and Gentlemen!,
First of all, on behalf of 25 students who are living in difficult circumstances in Quang Ngai province, I would like to
thank you deeply, best wishes to all of you. units, organizations, and philanthropists, ...

We are very happy and touched after receiving the scholarship and the meaningful Tet gifts that all of you (sponsors,
supporters, and charity’s team) have joined hands, contributed to and shared with us.
Among the students here, each person's situation is different, each person comes from a different region, each person
has his/her own story, different pain and challenges, but there are many difficulties and disadvantages in life. Our lives
were there. living. During the period of study and cultivation, there were many difficulties and obstacles. But then by
the will, thanks to our orientation and goal towards a better future, we know that education is the only and best way
for us to have a better future. And We especially thanks to the care, empathy and encouragement from teachers,

friends and the community. We have been and continued our journey to add small bricks to the wall of the future. As
for me and the rest of sponsored students, we all know that our lives always face difficulties and sorrows alongside
with the joys. It is undeniable that there are the ups and downs in life, we are again learning how to become stronger
and better. keep trying.

I remembered a quote that said, "Good things come to those who believe, better things will happen to those who are
patient, and the best will happen to those who don't give up."

We are very touched and grateful to our supporters, businesses, sponsors and Perspective Charity. We know that
these gifts not only contribute to our family reunion - the Tet of friendship, but also have a lot of affection, words of

encouragement, comfort, and kindness. Moreover, it is also the belief in the striving to rise, to overcome difficulties to
set up a future career tomorrow for our young generation. Because of that, we know for ourselves to appreciate the gift
and to use this money to make the most sense for the purpose of "Contributing to a warm Tet"
On behalf of all the students who received WINGS scholarship, we promise to make more efforts in learning, cultivating
ethics, perfecting themselves ourselves to become a good citizens, who will contribute making a small contribution to to
build the homeland of the country, to benefit the society, so such as not to support disappoint the feelings and care of
sponsors, supporter, and Perspective Charity for us.

Once again, we wish you good health to all of you. Have a warm, happy, peaceful and prosperous Lunar New Year.
Thank you very much!
~ Tam Nguyen (10 Grader in Central VietNam) - Translate Source: Google

Quản Ngã - Ngà 20 thán 2, Nă 2021

THƯ CẢM ƠN
Kín gử H ộ Pe spectiv Charit : Tuổ tr v Tươn La .
Co tê l Nguyễ Th Tà Tâ , đạ diệ ch cá bạ họ sin đượ s giú đ củ H ộ tron suố thờ gia qu .
Kín thư cá C Ch Bá ! Lờ đầ tiê , tha mặ ch gầ 25 bạ họ sin , sin viê c hoà cản kh khă đan c ng tạ tỉn
Quản Ngã , co xi đượ gử lờ cả ơ sâ sắ , lờ chú sứ khỏ đế cá c , cá ch , cá đơ v , cá t chứ , cá nh hả tâ ,…
Chún co rấ vu v xú độn sa kh nhậ nhữn suấ qu Tế v cùn

nghĩ m cá c , cá ch , cá nh hả tâ đ chun ta , gó

sứ v s chi vớ chún co .
Tron s nhữn họ sin , sin viê

đâ , hoà cản củ mỗ ngườ khôn giốn a , mỗ ngườ mộ vùn miề , mỗ ngườ mộ câ

chuyệ , mỗ ngườ mộ nỗ đa riên , nhưn đề c nhiề kh khă , thiệ thò tron cuộ sốn . Tron suố thờ gia họ tậ , t dưỡn ,
đ c khôn í nhữn kh khă tr ngạ . Nhưn rồ nh

ch , nh địn hướn v mụ tiê hướn đế mộ tươn la tố đẹ hơ , chún

co biế rằn họ tậ l co đườn du nhấ v tố nhấ đ chún co xâ dựn cuộ sốn ma nà . V đặ biệ l nh và s qua
tâ , thấ cả v độn viê t thầ c , bạ b v cộn đồn . Chún co đ v đan tiế tụ hàn trìn xâ thê nhữn viê gạc nh
ch bứ tườn củ tươn la . Riên bả thâ co , cá bạ v tấ c mọ ngườ đề biế rằn cuộ sốn củ chún t luô hiệ hữ nhữn
kh khă , buồ tủ bê cạn nhữn niề vu , nhưn khôn th ph nhậ rằn chín nhữn thăn trầ ấ tron cuộ sốn , chún t lạ
họ đượ các đ tr nê mạn m hơ v n lự khôn ngừn .
Co nh mộ câ dan ngô , rằn ” Nhữn điề tố đẹ s đế vớ a ti tưởn , nhữn điề tố hơ s đế vớ a kiê nhẫ v nhữn
điề tố nhấ s đế vớ nhữn a khôn b cuộ .”
Chún co rấ xú độn v biế ơ cá c ,cá ch , cá doan nghiệ , nh tà tr . Chún co biế rằn nhữn suấ qu nà khôn ch
gó phầ ch chún co đó Tế su vầ bê gi đìn - cá Tế tìn thâ , m tron đ l ba tìn cả chấ chứ , l nhữn lờ độn
viê , v v , l côn sứ la độn củ nhữn lòn hả tâ . H ơ th nữ , đ cò l niề ti , niề ti và s phấ đấ vươ lê , vượ
kh v ngà ma lậ nghiệ đố vớ th h tr chún co . Chín v điề đ chún co t biế mìn phả biế trâ trọn mó qu v dùn
s tiề nà và việ nà đ c

nghĩ nhấ ch xứn vớ mụ đíc “ Gó phầ mộ cá Tế đầ ấ “

Tha mặ ch tấ c cá họ sin , sin viê đượ nhậ qu , chún co xi hứ s n lự hơ nữ tron họ tậ , t dưỡn đạ đứ ,
hoà thiệ bả thâ đ tr thàn mộ côn dâ tố , gó phầ nh b củ mìn đ xâ dựn qu hươn đấ nướ , giú íc ch x hộ ,
đ khôn là ph nhữn tìn cả v s qua tâ củ cá thầ c , cá c ch , cá đơ v tà tr đ dàn ch chún co .
Mộ lầ nữ , chún co xi chú sứ khỏ đế cá thầ c giá , cá c ch , cá nh tà tr mộ cá Tế thậ đầ ấ , hạn phú , a
khan v thịn vượn .
Co xi trâ trọn cả ơ !
~Nguyễ Th Tà Tâ
----------------

