
Thư ngỏ
Khi thư này đến tay bạn, Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 hết sức vui mừng vì đã

có thêm một bàn tay nối lại những tấm lòng cùng hướng về quê hương, về một ngôi trường bên
dòng sông Vĩnh Điện, nơi lưu giữ cho chúng ta bao ngọt bùi, gian khổ,… của dĩ vãng một thời.

Như một định mệnh tốt đẹp, chúng ta có ở Điện Bàn kỷ niệm của bao năm đèn sách. Từ
giã ngôi trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu thân yêu, được sẻ chia nguồn linh khí của miền đất
“ngũ phụng tề phi”, mưu sinh khắp bốn phương trời, để rồi hôm nay, sau hơn 20 năm, chúng ta
lại có cùng nhau niềm ao ước được hòa lại nguồn linh khí ấy, chung tay cùng bao thế hệ học
sinh của  trường giữ gìn truyền thống hiếu học của tiền nhân.

Ngày 30 tháng 4 năm 2010, Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 ra đời để thực hiện
niềm ao ước đó. Đâu đó trong tâm linh ta, ti ếng gọi quê hương mơ hồ nhưng tha thiết:
Hãy hướng về !

Với tôn chỉ hỗ trợ thiết thực cho những tấm gương hiếu học, vượt khó; động viên kịp thời
những thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện của học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu-
Điện Bàn, Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng
nhiệt tình của đông đảo bạn bè đồng khóa và gia quyến ; đã nhận được sự ủng hộ quý báu của
các nhà tài trợ gần xa ; đã nhận được sự đồng tình và hỗ trợ thường xuyên của Ban Giám hiệu
nhà trường. Vượt qua những lúng túng ban đầu, đến nay, Quỹ đã ban hành Điều lệ hoạt động,
đã cử Ban Điều hành gồm đại diện tất cả các lớp của khóa 1983-1986; đã có website
(http://ndh8386.org) cập nhật kịp thời các hoạt động của Quỹ. Quỹ đã trao tặng 10 suất học bổng
đầu tiên của năm 2010, trị giá 10 triệu đồng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu trong
dịp tổng kết năm học cũ và khai giảng năm học mới.

Tuy vậy, để hoạt động ổn định, vững chắc và từng bước mở rộng quy mô, Quỹ cần lắm
sự tham gia, ủng hộ về tinh thần và tài chính của tất cả các bạn đồng khóa và các nhà hảo tâm.

Như con sông Thu Bồn bắt nguồn từ trăm nghìn khe suối nhỏ, sự góp sức của mỗi chúng
ta là những mạch nước nguồn tụ về, hòa trong sông nước ngọt ngào, chuyên chở phù sa bồi đắp
cho những mầm xanh quê hương; cùng hướng đến một quê hương Điện Bàn ngày càng giàu
đẹp, văn minh.

Quỹ Học bổng Nguyễn Duy Hiệu 83-86 kính chúc bạn cùng gia quyến hạnh phúc và
thành  đạt.
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