
 

Tuần 4 - Niềm vui học tập 
Một nền giáo dục tốt cho phép chúng ta theo đuổi ước mơ - và giúp đỡ mọi người trong cộng 

đồng của chúng ta. Gia đình của mỗi cô gái coi trọng việc giáo dục và hy sinh để con cái họ 

có thể đến trường. 

 

Cha tôi làm việc mỗi ngày để hỗ trợ chúng tôi, để cung cấp 

thực phẩm mà chúng ta cần và để kiếm tiền trả tiền 

trường học.  -Maria Ana 

 

Maria Ana bắt đầu mỗi buổi sáng bằng cách cảm ơn Chúa cho một ngày mới. Sau khi nói 

những lời cầu nguyện và tắm, cô ấy giúp mẹ làm bánh tortillas trước khi cô ấy mặc đồng 

phục và đi bộ đến trường với hai em trai. 

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi học," Maria Ana, người có môn học yêu thích là toán, khoa học 

và giáo dục thể chất. Ở trường, Maria Ana cũng học về những cách cô và gia đình có thể 

sống khỏe mạnh, bao gồm rửa trái cây và rau quả trước khi ăn chúng. Và, Maria Ana có thể 

mang theo một số thực phẩm bổ dưỡng đó về nhà, nhờ vào chương trình ăn trưa ở trường 

CRS. 



Maria Ana đặc biệt biết ơn cha cô, Don Cristobal, vì đã làm việc chăm chỉ để gửi cô đến 

trường. "Cha tôi làm việc mỗi ngày để hỗ trợ chúng tôi, cung cấp thực phẩm mà chúng tôi 

cần và kiếm tiền để trả tiền học." 

 

Cha của Trịnh, Vinh, cũng tự hào về con gái mình vì việc 

học. "Con gái đáng yêu của tôi, Trinh, khỏe mạnh, thể thao 

và được bạn bè ở trường yêu mến. Tôi hy vọng cô ấy có 

thể vào đại học và trở thành tấm gương cho em gái." 

"Cha mẹ tôi đã không cho chúng tôi đến trường," Vinh nói. 

"Bây giờ, là một phụ huynh, tôi muốn các con tôi được giáo 

dục để chúng có thể đóng góp cho cộng đồng của chúng 

tôi." 

Đó là lý do tại sao Trinh cưỡi xe đạp đến trường mỗi ngày. Môn học yêu thích của cô là tiếng 

Anh, và trò chơi yêu thích của cô là tung bung, được chơi bằng dây nhảy. Ngoài các môn học 

truyền thống, một chương trình CRS đặc biệt còn dạy cho học sinh cách giữ an toàn cho gia 

đình và nhà cửa khi bão đổ bộ. Trinh chia sẻ thông tin này với bố mẹ, và bây giờ gia đình đã 

chuẩn bị tốt hơn cho thời tiết nguy hiểm. Họ biết đưa bò đến nơi an toàn, cao và đặt thức ăn 

lên kệ trên cùng trong cơn bão để nó không bị cuốn trôi hoặc làm hỏng. 

"Đi học," Trinh nói, "giúp chúng tôi hiểu thêm." 

 

Giống như Trinh và Maria Ana, gia đình của Yvone làm việc 

chăm chỉ để đưa cô đến trường. Ông bà của cô tin rằng có 

một nền giáo dục là một lợi thế trong cuộc sống và muốn tất 

cả các cháu của họ có cơ hội đến trường. Ông nội của cô, 

Eliakim, đã bán 42 đầu gia súc để trả tiền học hành cho con 

cái. Bà của Yvone, Patricia, nói: "Tôi có một giấc mơ cho 

các con tôi học tập và có thể làm bất cứ điều gì có thể để 

kiếm sống." 

 

 

 

 



 

Phản ánh 
 

Hãy tưởng tượng bạn đang đi du lịch đến trường với một 

trong những cô gái. Gì 

Thời gian nào bạn thức dậy vào buổi sáng? Bạn đến trường 

bằng cách nào?  

Bạn thấy gì trên đường? 

 

Mọi người theo Chúa Jesus vì họ muốn học hỏi từ ông. Các môn đệ của ông gọi ông là 

"thầy". Bạn đã học được gì từ Chúa Giêsu trong câu chuyện Tin Mừng về các ổ bánh và cá? 


