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There are no translations available.
Ở Khu Đô Thị ECO ai cũng biết anh T vì anh sống rất thân thiện, hòa đồng và sẳn sàng giúp
mọi người. Anh kiếm sống bằng nghề chắm sóc người bệnh và dắt chó đi dạo.

Tốt nghiệp thạc sỹ nhưng xin việc nhiều nơi không được, anh T quyết định ccùng bạn bè mở
nhà hàng, với ước mơ tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác. Nhưng sau vài năm
kinh doanh, anh ngao ngán chia sẻ: "kinh doanh không nổi bạn ạ, vì tiền làm ra không đủ tiền lo
lót các loại thuế, phí không tên..."

Một ngày đẹp trời anh gặp một người chủ đang rất vất vả với chú chó. Ông ta quát mắng chú
chó cưng và trông có vẻ rất mệt mỏi, căng thẳng. T lân la hỏi chuyện và chia sẻ cách chăm chó
mèo. Đây là kinh nghiệm không học mà có. Bởi từ thời thơ ấu T đã rất yêu quý các con vật nuôi
và yêu thương những gì hiện hữu quanh mình. Các con vật nuôi cũng coi anh như người bạn
thân thiết.

Nghe T chia sẻ, ông chủ đã nhờ anh chăm chó và dắt chó đi dạo (vài giờ mỗi tuần) với mức
900.000đồng/tuần. Sau vài tháng, anh được nhiều người khác nhờ chăm chó...và có nhiều
người còn nhờ anh vào bệnh viện chăm người nhà bị ốm. Họ yên tâm giao chìa khóa nhà, giao
xe và người thân và vật nuôi cho anh chăm sóc....

Anh T tự tin nói rằng: lương của anh hiện giờ cao hơn lương của Cục Trưởng và thu nhập của
anh và các đồng nghiệp là hoàn toàn trong sạch. Anh nhắn thêm rằng: "các bạn đừng ái ngại gì
cho tôi vì tôi làm nghề chăm người ốm và dắt chó đi dạo cũng rất có ý nghĩa và cần thiết cho xã
hội..."

T cũng gửi 500k để nộp quỹ lớp và dặn tôi "khi nào có những hoạt động gì cần đóng góp thì H
cậu alo cho tôi 1 tiếng nhé, mình luôn coi tình bạn và các hoạt động của alumni là bảo hiểm của
tình yêu thương...."
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Xin chúc cho công việc của T luôn thuận lợi và chúc anh luôn vui với đam mê, sở thích của
mình. Các bạn cùng lớp mình và Alumni luôn ghi nhận tấm lòng nhân ái và ấm áp của T.
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