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Kính gửi Ông/Bà
Thay mặt công ty TNHH Cargill Việt Nam, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tấm lòng vàng Quý vị đã dành cho
Quỹ Cargill Cares 2017 và đã dành thời gian tham dự buổi lễ Vinh danh các Nhà Tài trợ được tổ chức vào ngày 18/8
vừa qua.
Nhờ có sự đóng góp quý báu của Quý vị và các mạnh thường quân khác, cùng với sự đóng góp của đội ngũ nhân
viên và tập đoàn Cargill, dự kiến tới cuối tháng 5 năm 2018, chúng ta sẽ hoàn thành xây dựng và bàn giao đến ngôi
trường Cares thứ 87 tại các cộng đồng dân cư nông thôn và vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước Việt Nam.
Những ngôi trường mới sẽ nối nhau mọc lên, trẻ em sẽ được học trong một môi trường học tập mới, tiến bộ với cơ
sở vật chất tốt và đầy đủ thiết bị học tập. Tại mỗi trường sẽ có nhiều lớp học hơn để phục vụ các em, để thêm nhiều
trẻ em được đến trường, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui. Mai đây, vào những ngày mưa bão,
nước mưa sẽ không còn thấm qua mái tranh hay ngói dột ở những ngôi trường cũ còn nhiều thiếu thốn nữa, các
em sẽ yên tâm học tập và học tốt hơn. Chính mỗi sự thay đổi dù cơ bản đến như vậy cũng sẽ có tác động rất lớn và
tích cực tới mỗi em: Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua giáo dục.
Tính tới nay, Cargill Cares đã hoàn thành xây dựng 81 trường học Cares tại 46 tỉnh thành trên cả nước, phục vụ trực
tiếp cho khoảng 13.000 học sinh mỗi năm. Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành trường học thứ
100 cho Việt Nam. Mục tiêu ấy chỉ có thể thực hiện được và đến được với những cộng đồng đang cần giúp đỡ với
sự đồng tâm, đồng lòng và hỗ trợ tài chính quý báu từ Quý vị. Với cùng một niềm tin mạnh mẽ rằng trẻ em là tương
lai của đất nước, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp trên hành trình giàu ý nghĩa và mang tính nhân văn cao đẹp
này, vì cộng đồng giàu mạnh và vì một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em trên cả nước.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cập nhật về tiến độ thực hiện các dự án trường học tới Quý vị. Một lần nữa, thay
mặt cho hàng chục ngàn em nhỏ được thụ hưởng từ chương trình, chúng tôi chân thành cảm tạ sự hào hiệp và trái
tim đầy yêu thương của Quý vị và rất mong sẽ tiếp tục được đồng hành cùng Quý vị trong những năm tới.
Xin chúc Quý vị Sức khỏe, Thành công và Hạnh phúc!
Trân trọng,
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