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Như Quý phụ huynh đã biết, hiện nay miền Trung nước ta 
đang phải gánh chịu các đợt bão, lũ lụt và sạt lở lớn, gây thiệt 
hại nặng nề đến con người, cơ sở vật chất và làm đời sống sinh 
hoạt của hàng ngàn người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những 
ngày qua trên khắp các phương tiện truyền thông liên tục đưa 
tin về những thiệt hại do thiên tai bão lũ đang xảy ra khắp các 
tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 
07/10/2020 đến nay. Đau xót hơn cả là hàng trăm sinh mạng 
của nhân dân, chiến sỹ đã bị lũ lụt cuốn trôi, đất đá vùi lấp. 
Cuộc sống của nhân dân vùng lũ đang gặp rất nhiều khó khăn, 
việc khắc phục hậu quả sau lũ lụt, nhất là vấn đề học hành của 
các em nhỏ như thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở đi học… là 
rất lớn. Chính phủ và người dân cả nước đang đồng lòng 
hướng về miền Trung ruột thịt. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc toàn dân quyên góp ủng hộ hướng về miền Trung ruột thịt, Trường 
Mầm non Iris, Trường Tiểu học, THCS & THPT Iris mong muốn được chung tay tương trợ, giúp đỡ để đồng bào miền Trung 
vượt qua khó khăn này; đồng thời giáo dục các em học sinh về tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia lẫn nhau trong một 
cộng đồng. Ngoài những đóng góp của Ban lãnh đạo nhà trường, các cán bộ, nhân viên, giáo viên, Trường Iris xin mở rộng 
quyên góp đến Quý phụ huynh và các em học sinh để cứu trợ miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, lũ lụt.

Quý phụ huynh và các em học sinh có thể ủng hộ tùy tâm theo khả năng của mình. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được dành 
để hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào vùng lũ; giúp đỡ các trường học nhằm xây dựng, sửa sang cơ sở vật chất đã 
hư hại sau bão, lũ và trang bị những vật dụng cần thiết để những ngôi trường này có thể đi vào hoạt động trở lại.
Thông tin chi tiết về số tiền ủng hộ của Quý phụ huynh cũng như tiến trình thực hiện và kết quả của chương trình hỗ trợ này 
sẽ được Nhà trường liên tục cập nhật qua website www.irisschool.edu.vn và Fanpage chính thức của nhà trường.

Quý phụ huynh có thể gửi đóng góp đến thùng từ thiện của nhà trường vào giờ Chào cờ, thứ hai, ngày 26/10/2020. Xin trân 
trọng cảm ơn những đóng góp và sự chung tay của Quý phụ huynh cùng các em học sinh!
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