
Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Lũ lụt miền Trung năm nay được xem là một đợt lũ lụt lịch sử chưa từng thấy trong nhiều năm qua, 
ảnh hưởng sâu rộng và gây tổn thất, thiệt hại trên toàn khu vực. Tính đến nay, đã có hơn một trăm 
ca tử vong và vô số người mất tích do đợt lũ lụt này. Đáng buồn thay, thiên tai xảy ra vào đúng thời 
điểm đã có rất nhiều hộ gia đình phải chịu thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19. Bão lũ cũng đã khiến 
hàng nghìn héc-ta lúa và hoa màu bị ngập, vùi lấp và gần 200,000 ngôi nhà bị ngập trong biển nước. 
Ngay lúc này, hàng trăm nghìn người dân miền Trung đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng 
đồng để có thể vượt qua được đợt lũ lịch sử này.  

 

Vào ngày thứ Sáu tuần sau (30/10/2020), học sinh BIS Hà Nội sẽ có cơ hội mặc trang phục Halloween 
tới trường. Thông thường vào những ngày lễ mà nhà trường tạo điều kiện cho các em học sinh mặc 
trang phục đặc biệt tới trường thay vì đồng phục, chúng tôi luôn khuyến khích các em cùng gia đình 
tri ân những dịp lễ đặc biệt bằng cách quyên góp một phần nhỏ vào quỹ từ thiện chung của nhà 
trường. Quỹ này sau đó sẽ được chuyển thẳng tới một tổ chức từ thiện trong nước. Nhân dịp lễ 
Halloween này, cùng với sự đồng thuận của Hội đồng Học sinh (Student Council), chúng tôi kêu gọi 
các em học sinh và gia đình cùng đóng góp vào quỹ hỗ trợ hướng tới những người dân miền Trung 
chịu ảnh hưởng trong đợt lũ này của tổ chức Blue Dragon.  

Toàn bộ số tiền quyên góp nhận được vào ngày hôm đó sẽ được chuyển thẳng tới tổ chức Blue 
Dragon nhằm ủng hộ những hoạt động từ thiện hướng tới miền Trung của tổ chức này. Nhà trường 
rất mong các gia đình hãy cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bằng cách quyên góp tối 
thiểu 30,000VND/mỗi bạn học sinh mặc trang phục Halloween tới trường. Mọi sự đóng góp của quý 
phụ huynh và gia đình đều rất đáng quý.  

Trân trọng cảm ơn! 

Trường Quốc tế Anh Hà Nội 



 


