The Story of Cao Thanh Dat

Dat in High School, poor but
bright

Dat was poor student from Bien Hoa. He came from a family of 8 children,
2 of them are handicapped. He was going to quit school to release the
family’s financial burden and to help the family out through a difficult time.
In 2006, Dat came to MoL to seek help through the introduction of Sister
Lanh, the director of St. Joseph orphanage. MoL took Dat under our wing,
gave him a scholarship, and subsidize school costs and other costs, so Dat
can continue schooling without any burden on his family financial.
We are proud to announce that this summer 2011, Dat graduated from
college with honor. He found a job and will be working to help his family.
Our investment in Dat had paid off. He is now a grown young man with a
promising future. MoL wouldn’t have been able to help Dat all these years
without the help of all our sponsors and donors.
Thank You Letter from Dat
Ngày 7, tháng 8, 2011
Kính gửi: cô Ly Băng và Hội Sứ Giả Tình Yêu.

Dat graduating from college

Dat showing off his diploma

Lời đầu tiên cho cháu gửi lời cám ơn đến cô và tất cả mọi người trong Hội.
Trong thời gian qua, cháu vẫn được tiếp tục trên con đường học vấn của
mình đó là nhờ sự giúp đỡ chân thành và đầy tình thương của cô và Hội.
Bây giờ cháu đang trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp và có thể đi làm
để phụ giúp cha mẹ lo cho các em trên con đường học vấn. Chính nhờ sự
giúp đỡ của cô và mọi người trong Hội mà phần nào cũng làm giảm gánh
nặng cho cha mẹ chúng cháu về vấn đề mưu sinh để lo tiền học cho con cái.
Cháu viết thư này xin chân thành cám ơn cô và mọi người trong hôi. Cha
mẹ của cháu cũng có lời cảm ơn chân thành đến cô và mọi người trong Hội.
Nguyện xin Chúa và mẹ Maria ban nhiều ơn lành xuống trên cô và mọi
người. Chúc cô có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống đồng thời
mong hội ngày càng lớn mạnh để có thể giúp đỡ những em có hoàn cảnh
như cháu được tiếp tục trên con đường học vấn của mình.
Một lần nữa, cháu xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ yêu mến chân thành
của cô và mọi người trong Hội đã giúp đỡ cháu trong thời gian học tập qua.
Kính thư, Cháu Cao Thành Đạt

