
 

THƯ CẢM ƠN 
Kính gửi: Các em cựu học sinh khóa 1995-1998  

                      Trường THPT số 1 Phù Cát  
Trải qua gần 54 năm trưởng thành và phát triển (1967-2021) trường THPT Số 1 Phù 

Cát đã đưa biết bao thế hệ học trò đến bước đường tương lai vững chắc. Chúng tôi, những 

người chèo đò thực sự tự hào với công việc mình đã chọn, tự hào vì có những thế hệ học trò 

trưởng thành, đã làm nên  những kì tích góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, quê 

hương.                                 “Nghề nhà giáo muôn đời vẫn vậy, 

Tiễn trò đi là thấy vinh quang. 

Một nghề cao quý đàng hoàng 

Mỗi năm một chuyến đò ngang gửi lòng 

Mặc dù vậy không mong báo đáp 

Chẳng ngại ngần bão táp mưa sa. 

Thương trò tình nghĩa ruột rà, 

Trồng cây chỉ muốn nở hoa đẹp đều” 

 

             Các em cựu học sinh niên khóa 1995-1998 yêu quý! 

 

Năm học 2021-2022 đã bắt đầu trong bối cảnh cả nước gồng mình chống đại dịch 

Covid-19 bùng phát lần thứ 4. Sau biết bao cố gắng nỗ lực, Huyện Phù Cát của chúng ta đã 

bước đầu kiểm soát được dịch bệnh. Ngày Thầy, Cô và các em Học sinh THPT số 1 Phù Cát 

được quay trở lại mái trường thân quen đã đến. Có biết bao nhiêu nỗi lo lắng, có biết bao nhiêu 

điều cần chuẩn bị là cũng có bấy nhiêu niềm hi vọng, háo hức, mong chờ. Trong những ngày 

ấy, ấm áp và xúc động biết bao nhiêu khi nhà trường nhận được món quà đầy nghĩa tình nhưng 

không kém phần thiết thực từ những người con trưởng thành ở chính nơi đây. Các em cựu học 

sinh khóa 1995-1998 đã tài trợ cho nhà trường một nhà máy nước lọc tinh khiết, an toàn (Trị 

giá 50 triệu) phục vụ cho 1067 học sinh và trên 60 CB, GV, CNV của nhà trường sử dụng. Nhà 

trường tự hào khi đây là nơi ghi dấu quãng đời thanh xuân tươi đẹp, là nơi ươm mầm ước mơ 

để từ đó các em tung cánh muôn phương làm đẹp, làm giàu cho đời mình, cho quê hương, đất 

nước. Nhà trường lại càng tự hào hơn khi những đứa con ấy biết nhớ, biết thương, biết quay trở 

về ngôi nhà chung để cùng gắn kết, cùng chăm lo cho những thế hệ kế tiếp. Chắc có lẽ đây 

chính là minh chứng cho sự thành công trong sự nghiệp trồng người của các thế hệ Thầy, Cô 

giáo, là động lực tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục yêu nghề, gắn bó với nghề. Đây cũng là 

hành động đẹp để các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường trân trọng, nỗ lực hơn nữa 

trong học tập. 

Qua lá thư này, thay mặt cho toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường và 1067 học sinh, Thầy 

trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các em cựu học sinh Khóa 1995-1998. Kính chúc các em 

cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Mong rằng trong thời gian tới, 

trên hành trình phát triển không ngừng vì sự nghiệp giáo dục, trường THPT số 1 Phù Cát nhận 

được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, giúp đỡ của các em  cựu học sinh trên khắp mọi miền đất nước. 

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các em!                                                    
                      

 

Phù Cát, ngày 10 tháng 10 năm 2021                 

                 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                     Nguyễn Xuân Túc                     



 

  



                                         

     

 

                                                                       



 

 



 
 

 

 


