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Phát huy tinh thần đoàn kết và nhân ái, sinh viên Đại học Duy Tân đã cùng chung tay hỗ trợ sinh viên 

Nguyễn Thị Diễm (Lớp K18 KTR2 - Khoa Kiến trúc) đang điều trị tại Bệnh viện Ung th  Tp  Đà N ng  

Đoàn Thanh niên đã đến th m và trao t ng 8 triệu đ ng cho Nguyễn Thị Diễm vào sáng ngày 3  12 2 14  

 âu Lạc    T nh nguyện - Đại học Duy Tân c ng đã đến tr  chuyện và trao 1 triệu đ ng tới sinh viên 

Nguyễn Thị Diễm với mong muốn tiếp thêm nghị lực c ng nh  đ ng viên Diễm luôn lạc quan và mạnh 

mẽ để v ợt qua  ệnh tật  

  

 

Sinh viên Nguyễn Thị Diễm đang điều trị tại bệnh viện Ung thư Tp. Đà Nẵng  

 

Trong khi  ạn    miệt mài học tập trên gi ng đ  ng Đại học Duy Tân th  tại  ệnh viện Ung th  Tp  Đà 

N ng, Nguyễn Thị Diễm vẫn đang từng ngày chống chọi với c n  ệnh hiểm ngh o  Ước mơ về m t t ơng 

lai t ơi sáng trên gi ng đ  ng trở nên mong manh đối với Diễm khi  ất ng  nhận đ ợc tin dữ sau m t đợt 

sốt kéo dài  Những đợt điều trị hóa chất đang v t kiệt s c lực c a Diễm  

 

Đón nhận tấm l ng c a tập thể sinh viên Duy Tân,  à ngoại c a Diễm - ng  i đã ch m sóc em từ những 

ngày đầu nhập viện xúc đ ng: “Gia đình thực sự cảm kích trước sự quan tâm và hỗ trợ của nhà trường 

cũng như các em sinh viên. Những ngày Diễm điều trị tại bệnh viện, Khoa Kiến trúc cùng thầy cô và các 

bạn trong lớp đã đến thăm và động viên Diễm rất nhiều. Hy vọng sau đợt điều trị này, sức khỏe của Diễm 

sẽ tiến triển tốt hơn để có thể về xum vầy bên cạnh gia đình khi năm hết, tết đến.” 
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  Đại diện đoàn Thanh niên tặng quà cho sinh viên Nguyễn Thị Diễm 

  

Tr ớc đó, câu chuyện về  ớc mơ học đại học  ị dang dở v  c n  ệnh hiểm ngh o c a Diễm đã đ ợc chia 

sẻ trong mục Tấm l ng Nhân ái c a  áo điện tử Dân trí tại địa chỉ www.dantri.com.vn nh m kêu gọi 

c ng đ ng cùng chung tay hỗ trợ kinh phí để em có cơ h i điều trị, chiến th ng  ệnh tật và  iến  ớc mơ 

c a m nh trở thành hiện thực   

 

(Truyền Thông)  

 

http://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/dang-do-uoc-mo-dai-hoc-vi-mac-benh-ung-thu-mau-1010073.htm

