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Sản phẩm  FFSC                                  

Lời Ngỏ 
Những ngày cuối năm là khoảng thời gian bận rộn của mọi người với nhiều 
lễ hội và những kế hoạch phải hoàn thành. Mọi con đường, góc phố ai nấy 
đều thấy vẻ tấp nập và hối hả. Trong trường học, các học sinh nỗ lực hết 
mình cho kỳ thi học kỳ I sau 4 tháng miệt mài học tập.  
Bên cạnh kế hoạch học tập tốt, học sinh ở các trung tâm thuộc Chương 
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố còn được tham gia các hoạt động ngoài 
trời chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và lễ hội giáng sinh. 
Tham gia vào các hoạt động cộng đồng là cơ hội tốt để trẻ học hỏi thêm về 
các giá trị văn hóa và kỹ năng sống.  
Chương trình luôn tạo cơ hội cho các cơ quan tổ chức xã hội giao lưu gặp gỡ 
trẻ nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục. Để nâng cao chất 
lượng giảng dạy và chăm sóc cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các 
nhân viên và giáo viên luôn nỗ lực học hỏi về chuyên môn, mong muốn có 
thêm nhiều các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ.  
Các hoạt động của chương trình luôn thực hiện đúng kế hoạch và kịp thời. 
Thay mặt cho các nhân viên và 1.200 trẻ, xin gửi lời cảm ơn chân thành 
đến các tổ chức từ thiện, quý ân nhân, quý thiện nguyện viên đã đồng hành 
với chúng tôi trong nhiều năm qua. Hy vọng mỗi ngày có thêm nhiều người 
quan tâm giúp đỡ, cùng chúng tôi chăm lo và giáo dục các trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn.  
Nhân dịp giáng sinh và năm mới sắp đến, kính chúc toàn thể quý ân nhân, 
nhân viên và quý thầy cô giáo nhiều sức khỏe và thành công.  

Chủ nhiệm chương trình  
Lê Thị Thảo  
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Hoaït ñoäng 

 

 

Hướng đến kỷ niệm 33 năm ngày Nhà Giáo Việt 

Nam (20/11/1982-20/11/2015), trung tâm Phát huy 

Bình Triệu đã phát động Hội thi Vở Sạch Chữ Đẹp 

và Tiếng Hát Trẻ Thơ cho các học sinh. Tham dự 

hội thi có 90 học sinh các khối từ lớp Một đến lớp 

Năm.  

Sau khi trải qua các cuộc thi vòng loại, ban giám 

khảo đã chọn được 8 thí sinh xuất sắc vào vòng 

chung kết được tổ chức vào ngày 12 và 17/11/2015. 

Ngoài các em học sinh dự thi còn có quý phụ huynh 

và quý thầy cô giáo cũng đến cổ vũ tinh thần học tập cho các em.  

Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn được các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và một giải khuyến khích cho hội 

thi Tiếng Hát Trẻ Thơ. Riêng hội thi Vở Sạch Chữ Đẹp, ban tổ chức trao giải tập thể theo từng khối lớp. Các tiết 

mục đạt giải được khen thưởng vào ngày Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trung tâm Phát huy 

Bình Triệu. 

Hát Về 



“Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc Việt Nam. Hòa với không khí vui tươi 
mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, các trung tâm đã có 
những hoạt động giúp trẻ tích cực thi đua phấn đấu 
trong học tập. Kết quả đó như món quà ý nghĩa tỏ lòng 
biết ơn đối với quý thầy cô giáo là những người đã tận 
tụy trong sự nghiệp giáo dục.  
- Chiều ngày 19/11/2015, TTPH Bình Triệu đã tổ chức 

buổi văn nghệ để tri ơn quý thầy cô giáo. Tham dự buổi 

lễ có ông bà Frances Phil, cô Đào Thị Trịnh Tâm ân 

nhân của Chương trình, quý thầy chủng sinh, quý tình 

nguyện viên và 380 em học sinh. 

Buổi lễ diễn ra rất sôi nổi với các tiết mục văn nghệ do 

các em học sinh biểu diễn. Xen kẽ các tiết mục văn 

nghệ là phần tuyên dương và phát thưởng cho các em 

đạt giải trong cuộc thi Vở Sạch Chữ Đẹp và Tiếng Hát 

Trẻ Thơ. Hấp dẫn nhất là tiết mục ảo thuật của quý thầy 

chủng sinh đem đến cho các em sự ngạc nhiên và thú 

vị.   

Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh phụ trách trung tâm đã gửi lời 

chúc mừng và những món quà tỏ lòng biết ơn quý thầy 

cô giáo, quý ân nhân và thiện nguyện viên.  

- Sáng ngày 20/11/2015, tại TTPH Bình Thọ cũng có 

buổi giao lưu văn nghệ giữa thầy cô giáo và các học 

sinh. Tham dự buổi giao lưu có cô Ishi Juku giáo viên 

tình nguyện dạy tiếng Nhật, nhóm tình nguyện viên, 8 

em cựu học sinh và 110 em học sinh của trung tâm. Các 

lớp cùng nhau biểu diễn kịch và múa hát chúc mừng 

quý thầy cô giáo. Trước đó, trung tâm cũng phát động 

phong trào Vở Sạch Chữ Đẹp và có 16 em đoạt giải và 

được khen thưởng. Sơ Vũ Thị Khương phụ trách trung 

tâm đã gửi lời cám ơn, chúc mừng và tặng quà cho các 

giáo viên đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp “trồng 

người”, nhất là dành nhiều tình thương cho các trẻ em 

nghèo.  

Trẻ em là tương lai của đất nước. Ước mong tất cả 

mọi người cùng chung tay góp sức trong công tác 

giáo dục để các trẻ em nghèo cũng được đến trường, 

được chăm sóc và yêu thương.  
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Đ ể nâng cao chất lượng giảng dạy và tạo cơ hội 

cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm, hàng năm 

TTPH Bình Triệu tổ chức thao giảng cho các giáo 

viên. Năm nay thao giảng vào ngày 24/11/2015 và  

2/12/2015. 

 - Buổi thứ nhất ngày 24/11/2015 do cô Hoàng Thị 

Thúy Hằng phụ trách môn tiếng Việt với bài  “Câu 

Chuyện Bó Đũa”. 

Mục đích của tiết dạy là giúp các học sinh luyện đọc 

đúng âm tiết và các từ khó. Cô giáo đọc trước sau đó 

cho các học sinh đọc lại. Cô lắng nghe và sửa lỗi khi 

học sinh đọc sai. Sau đó cô cho các em tìm hiểu về 

nghĩa của các từ: Va chạm, chia lẻ, hợp lại, đùm bọc, 

đoàn kết, con dâu, con rể,... 

Cô cùng các học sinh thảo luận về nội dung truyện. Tại 

sao bốn người con lại không bẻ gãy được bó đũa mà 

phải chia lẻ ra. Cô đã cho bốn học sinh lên bẻ thử bó 

đũa để hiểu rõ nguyên nhân.   

Để mở rộng thêm vốn từ, cô cho các em đặt câu với các 

từ mới như: đoàn kết, đùm bọc, va chạm. Và để củng cố 

bài học, cô cho các em chơi sắm vai. Cô đưa ra bài học 

áp dụng vào thực tế, khuyên các em biết sống đoàn kết  

 

 

 

sẽ tạo nên sức mạnh để vượt qua những khó khăn thử 

thách. Câu chuyện Bó đũa quả là ý nghĩa đối với các 

học sinh.  

- Buổi thứ hai ngày 2/12/2015 do Cô Trần Thị Thuận 

phụ trách với bài “ Luyện đọc vần Ăm – Âm”. Tiết dạy 

gồm 2 phần 

Phần 1: vần ĂM 

Trước tiên, cô giới thiệu cho các học sinh biết cách 

nhận diện vần ĂM gồm có âm Ă và âm M, đồng thời cô 

cũng cho so sánh vần “AM và ĂM” có điểm giống 

nhau là kết thúc bằng âm M nhưng khác nhau ở âm A 

và âm Ă. 

Tiếp theo cô hướng dẫn các em cách đánh vần và đọc 

vần “ĂM”. Để mở rộng thêm vốn từ, cô cho các em 

xem tranh có liên hệ tới vần đang học, đó là từ “tằm”, 

“nuôi tằm”,… Sau đó cô cho các em luyện đọc và viết 

lại các từ có vần ĂM. 

Phần 2: vần ÂM 

Cô Thuận cũng giới thiệu cho các học sinh vần ÂM qua 

một đoạn trích trong câu chuyện “Tấm Cám” và cô 

cũng cho các em so sánh sự giống nhau và khác nhau 

giữa vần “ĂM” và “ÂM”. Cô cũng hướng dẫn các em 

cách đánh vần và đọc vần “ÂM” và mở rộng vốn từ cho 

các em qua một số tranh ảnh đã chuẩn bị. Sau đó cô viết 

mẫu và hướng dẫn cho các em luyện viết và đọc từ: tăm 

tre, mầm non, đường hầm, đỏ thắm,... 

Để củng cố bài học cô cho các em chơi trò “Ai nhanh 

nhất”, cô gắn một số từ lên bảng và yêu cầu học sinh 

cho biết từ nào có chứa vần ĂM và ÂM. 

Cuối mỗi tiết dạy, tập thể các giáo viên cùng lượng 

giá, góp ý cho phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả 

hơn cho học kỳ 2 sắp đến. 
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Sáng ngày 02/12/2015, nhóm 30 học sinh lớp 8 trường Nhật 

Bản tại Tp.HCM đến thăm và giao lưu với các học sinh của 

TTPH Bình An.  

Học sinh trường 

Nhật đã chủ 

động tổ chức 

các trò chơi vận 

động như nhảy 

dây, bắn súng, 

phóng phi 

tiêu… Để giúp 

phát triển sự 

khéo tay, các 

em còn chơi 

xếp giấy gấp hạc…Tất cả các học sinh đều vui chơi hết mình 

mà không còn sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.  

Ngoài ra, các học sinh trường Nhật còn tự quyên góp và tặng trẻ 

Trung tâm Bình An một số quần áo cũ, đồ chơi, văn phòng 

phẩm…như món quà cho mùa giáng sinh thêm vui vẻ.  

Sơ Đặng Thị Thu Hạnh là người phụ trách trung tâm đã gửi lời 

cám ơn đến Thầy hiệu trưởng OYA KUNIHIRO, quý thầy cô 

và các học sinh trường Nhật. Sơ mong muốn trường Nhật và 

trung tâm duy trì các hoạt động vui chơi và giữ mãi mối quan 

hệ thân thiết trong những năm tới.  

GIAO LƯU HỌC HỎI 

Chuẩn bị cho đợt thi học kỳ I năm học 2015-2016, TTPH 

Bình Triệu tổ chức cuộc thi “Cùng Học Cùng Chơi” nhằm ôn 

lại kiến thức cho các em. Cuộc thi có sự tham gia của 270 

em học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 5. 

 

Hội thi diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/12/2015 dưới hình 

thức đố vui, giải đáp ô chữ, đoán hình,... Tất cả các câu hỏi 

chủ yếu xoay quanh kiến thức của các em đã được học ở 

các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội,… 

 

Để động viên khuyến khích tinh thần học tập cho các em, 

Ban tổ chức cũng đã trao phần thưởng bao gồm tập, viết, 

bánh kẹo,.. cho những đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba và một số 

cá nhân xuất sắc vượt trội trong nhóm. 

CÙNG HỌC CÙNG CHƠI 
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K hông khí Giáng sinh đã tràn về trên khắp các con đường, góc phố. Mọi 

người nao nức vui chơi, mua sắm và tặng cho nhau những món quà yêu thương. 

Thế nhưng đâu đó vẫn còn nhiều trẻ em nghèo phải bươn chải vì miếng cơm manh 

áo và không dám mơ đến những món quà xa xỉ. Vì thế mỗi dịp Giáng sinh về, 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đều được các vị ân nhân hỗ trợ tổ chức cho 

các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những buổi vui chơi thật ý nghĩa và ấm áp tình 

người.  

Chiều 19/12/2015, tất cả học sinh của các Trung tâm Phát huy Bình 
An, Bình Triệu và Bình Thọ được tham dự lễ hội Giáng Sinh do Hội 
Caritas tổ chức hàng năm tại Trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn. 
Tại đây các em cùng được gặp gỡ hơn 3.000 trẻ thuộc các mái ấm 
trong thành phố.  

Đặc biệt các em được thưởng thức bữa tiệc buffet ngoài trời với nhiều 

món ăn và các loại nước giải khát. Sau khi ăn, các em cùng chào đón 

Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc và quý cha trong ban tổ 

chức khai mạc đêm văn nghệ mừng Giáng sinh. Đêm văn nghệ mang 

đến cho các em nhiều niềm vui với tiết mục ảo thuật xiếc và sự góp 

mặt của các ca sĩ Diệu Hiền, Xuân Trường, Đàm Vĩnh Hưng...Cuối 

buổi, mỗi em còn được tặng một món đồ chơi và bánh kẹo.  

Trước đó, tại mỗi trung tâm đều có các ân nhân, các nhóm tình nguyện 

đến sinh hoạt và vui chơi với các học sinh.  

 Ngày 17/12/2015 : Cô Trang - Quận Phú Nhuận đến trao quà, sữa 

và bánh cho 123 trẻ Trung tâm phát huy Bình An. 

 Chiều ngày 22/12/2015: Nhóm anh Thành – Quận Bình Tân đến 

giao lưu phát quà gồm bánh mì, sữa và bánh ngọt cho 400 trẻ của 

Trung tâm Bình Triệu. Sau đó các em cùng vui chơi và biểu diễn 

văn nghệ với Nhóm Nụ Cười Giáng Sinh. 

 Ngày 23/12/2015: Thầy Rick Richard Hoesch tình nguyện viên của 

FFSC đã ủng hộ 5.000.000 VNĐ để tổ chức bữa ăn trưa với các trẻ 

tại Trung tâm Bình An. 

 Ngày 24/12/2015: Trung tâm Phát huy Bình Thọ tổ chức buổi văn nghệ và phát quà bánh ngọt, sữa... cho 120 em mừng lễ 

Giáng sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin cám ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã mang đến cho các trẻ em nghèo một lễ Giáng sinh ý nghĩa và ấm 
áp tình yêu thương.  
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Taäp huaán 

TÌM HIỂU VỀ SỞ THÍCH CỦA CON CÁI 

Chiều ngày 18/10/2015, tại TTPH Bình Triệu có buổi sinh hoạt với chủ đề “Tìm hiểu về sở thích con cái” do cô Hoàng Thị 

Thu phụ trách. Tham gia buổi sinh hoạt có 44 phụ huynh nhóm Học bổng ngoại trú. 

Trước hết cả nhóm cùng tìm hiểu khái niệm về sở thích: “Sở thích là những hoạt động thường xuyên hoặc theo thói quen đem 

lại cho con người niềm vui, sự phấn khởi trong khoảng thời gian thư giãn”.  

Từ những sở thích riêng của mỗi người, nhóm đã 

đưa ra một nhận định chung: mỗi người tùy theo 

những khả năng sở thích của mình, họ khám phá 

ra niềm đam mê trong cuộc sống giúp họ phấn đấu 

để đạt đến thành công. 

Tiếp theo, các thành viên trong nhóm cùng nhau 

tìm hiểu các sở thích qua những hình ảnh: nghệ 

thuật, năng khiếu thể dục, ẩm thực, nghệ thuật giải 

trí, nghiên cứu, thổ lộ, sưu tầm đồ quý và cả 

những sở thích mang tính tiêu cực.  

Cô Hoàng Thị Thu cũng nêu ra một số gợi ý để 

hướng dẫn các phụ huynh tìm hiểu và khám phá 

sở thích của con mình như: 

 Cha mẹ cần quan tâm đến sở thích của con qua các món ăn, năng khiếu thẩm mỹ để giúp con 

chọn những hoạt động phù hợp với sở thích.  

 Cha mẹ quan sát sở thích của con biểu hiện qua cảm xúc vui buồn, giận hờn, ganh ghét… 

 Giáo dục và xây dựng niềm tin cho con cái. 

 Trao đổi lắng nghe lắng nghe lời tâm sự của trẻ, từ đó khơi gợi những khả năng và giúp các em 

phát huy những sở thích tích cực. 

 Khuyến khích các em xây dựng và bộc lộ những ước mơ tốt đẹp. 

 Đồng hành với từng bước đi và suy nghĩ, tạo cơ hội cho các em khám phá bản thân. 

Cuối buổi sinh hoạt, nhóm cùng lắng nghe một số phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn 

trong việc nuôi dạy con cái. 

Söùc khoûe 

S áng chủ nhật 13/12/2015, TTPH Bình Thọ đã tiếp đón 

Trưởng Đoàn Hồng Đức và 14 y bác sĩ đến khám sức 

khỏe tổng quát cho trẻ. Mỗi trẻ đều có phiếu theo dõi sức khỏe 

riêng để ghi nhận số đo cân nặng, chiều cao và những bệnh lý 

nếu có. Ngoài ra các bác sĩ còn tư vấn về những biểu hiện tâm 

sinh lý cho một số em đang ở độ tuổi dậy thì. 

Có tất cả 62 trẻ được khám chữa bệnh. Các bác sĩ cho biết, sức 

khỏe của trẻ tương đối tốt. Sau khi khám bệnh, các em đều được 

uống thêm thuốc Calciumgeral có tác dụng bổ xương.  

 



LTS: Em Ngô Thị Ánh Tuyết là một trong những trẻ sống ở TTPH Bình Triệu 11 năm. Nhân dịp tốt nghiệp cao đẳng và 

bắt đầu cuộc sống tự lập, em Tuyết ghi lại đôi dòng cảm nhận như một lời tri ân gửi đến quý Sơ, quý ân nhân và quý thầy 

cô.  

Thời gian lặng lẽ trôi qua, thấm thoát thế mà đã 11 năm kể từ ngày tôi bước vào Trung tâm phát huy Bình Triệu. Tôi còn nhớ rấ t rõ đó là ngày 27 tháng 4 năm 
2004, khi tôi mới chỉ là cô bé 10 tuổi mà nay đã trải qua 23 mùa xuân.  

Mười một năm là khoảng thời gian không dài nhưng cũng 
đủ để tôi cảm nhận biết bao tình yêu thương của các Sơ, các 
chị em quý mến với nhiều kỉ niệm vui buồn lẫn lộn. Biết bao 
nhiêu sự hy sinh và kỳ vọng của quý Sơ lo cho tôi ăn uống 
học tập để sau này trở thành một người có ích cho xã hội.  

Mười một năm cũng là khoảng thời gian cuốn tôi theo dòng 
xoáy cuộc đời với bao lo toan suy nghĩ, bao niềm vui nỗi 
buồn đáng nhớ...Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi 
không thể nào quên được những ngày ở bên các Sơ, cùng ăn, 
cùng học và cùng chơi với các chị em trong mái ấm. Nơi 
đây là gia đình thứ hai thân thiết của tôi với nhiều tình mến 
thương. Mỗi khi nhớ về mái ấm Bình Triệu, những hình 
ảnh kỉ niệm xưa bất chợt ùa về trong lòng tôi. Tôi nhớ đến 
Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh là người điều hành trung tâm, 
nhớ những thầy cô giáo đã dìu dắt tôi trong suốt thời gian 
qua. Đúng như với cái tên gọi của Sơ “Hạnh” là mang hạnh phúc đến cho mọi người, đặc biệt những đứa trẻ bất hạnh như tôi. Như người mẹ hiền luôn muốn những 
điều tốt đẹp nhất cho con của mình, Sơ Hạnh đã dang rộng vòng tay đón nhận tôi. 

Không chỉ có Sơ Hạnh, mà tất các thầy cô, những vị ân nhân trong trung tâm đã dạy tôi về tri thức, tận tình giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất. Bây giờ bắt đầu cuộc 
sống tự lập, nhưng đối với tôi các Sơ vẫn luôn là người mẹ hiền, luôn yêu thương mong tôi có một tương lai tươi sáng và không vấp ngã trên đường đời đầy chông gai. 
Các Sơ luôn dạy tôi bằng cả nhiệt huyết và tình thương yêu. Mười một năm là một quãng thời gian đánh dấu nhiều sự thay đổi và  sự trưởng thành trong con người 
tôi.  

Ngoài tình yêu thương của các Sơ, tôi còn may mắn khi có hai vị ân nhân thân thiện đó là ông bà France – Phil. Đây cũng là một trong những vị ân nhân tôi 
không thể nào quên, ông bà đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian là sinh viên cho tới khi tốt nghiệp vào tháng 10/ 2015. Niềm vui lớn nhất là tôi đã tốt nghiệp cao 
đẳng. Tôi đang học liên thông đại học với ngành tài chính kế toán. Ngoài những giờ đi học, tôi còn giúp dạy kèm cho các em ở mái ấm và một số hoạt động ở lớp 
mầm non.  

Về dự định tương lai, tôi sẽ cố gắng học tập tốt, không ngừng phấn đấu trong cuộc sống để đền đáp công ơn mà quý Sơ và mọi người đã yêu thương dành cho tôi. 
Hy vọng tôi sẽ trở về mái ấm Bình Triệu thân thương hỗ trợ và giúp đỡ các em còn đang ở đó. Tôi rất tự hào vì là một người con của trung tâm. Dù đi đâu xa, 
tôi vẫn luôn nhớ về trung tâm như mái nhà yêu thương, nơi tôi lớn lên từng ngày. 

Xin chân thành cảm ơn chương trình FFSC, Trung Tâm Bình Triệu, thầy Trần Văn Soi, ông bà Fran – Phil, quý vị ân nhân đã tạo mọi điều kiện cho tôi 
có được như ngày hôm nay. Xin kính chúc chương trình FFSC, Trung Tâm Bình Triệu, thầy Trần Văn Soi, ông bà Fran – Phil và quý vị ân nhân dồi dào 
sức khỏe, công việc ngày càng phát triển.       

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2015 

Ngô Thị Ánh Tuyết 
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Goùc nhìn 

Bình Triệu - Mái Nhà Thân Yêu 

Photo: Ngô Thị Ánh Tuyết trong buổi lễ tốt nghiệp cùng Thầy  Hiệu Trưởng -  
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex  



Tin Ngắn 

 Sáng ngày 1/10/2015: nhóm 35 em 

học sinh của Trung tâm Phát huy Bình 

Bình Triệu đã có buổi giao lưu với học 

sinh trường JTC Úc tại Công viên nước 

Đầm Sen. Các em được chia thành từng 

nhóm để sinh hoạt, vui chơi và cùng 

giao lưu trò chuyện trong bữa ăn trưa 

thân thiện. Tuy có sự khác biệt về văn 

hóa và ngôn ngữ nhưng tất cả các học 

sinh đều hòa đồng và vui chơi hết mình.  

 Sáng ngày 3/11/2015:  Ông KANEKO 

cùng 7 thành viên của nhóm đến giao 

lưu với 35 em học sinh của Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu. Sau buổi giao lưu, 

các em cùng dùng bữa cơm trưa thân 

mật cả nhóm.  

 Sáng 9/11/2015: Cô Đinh Nguyễn 

Thiên Ân nhân viên FFSC có buổi giới  

thiệu hoạt động về FFSC tại trường quốc 

tế EIS- Quận 2.   

 Ngày 5/12/2015: Sơ Lê Thị Thảo chủ 

nhiệm Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố đã đến tham dự và giới thiệu về 

hoạt động của FFSC trong buổi Show-

case của Khoa Truyền thông Trường đại 

học RMIT Việt Nam. 

 Ngày 5/12/2015: Trường Quốc tế EIS 

đã gửi tặng các học sinh FFSC một số 

đồ dùng học tập: vở viết, bút, đồ chơi trẻ 

em...Được biết đây là món quà do các 

học sinh trường EIS quyên góp từ thiện. 

 Ngày 12/12/2015: Nhóm phụ nữ 

thuộc Câu Lạc Bộ Ẩm Thực Ấn Độ đã 

mời 30 học sinh thuộc Trung tâm Phát 

huy Bình An dùng bữa ăn trưa tại nhà 

hàng Vivo City Mall, Quận 7, Tp.HCM. 

Cùng ngày, có 18 trẻ mái ấm Bình Triệu 

cũng được Nhóm Vietstreet –Trường 

quốc tế Canada mời đến Trường cùng 

giao lưu ăn trưa và xem phim nhân dịp 

lễ giáng sinh.  
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KHÁCH THĂM FFSC TRONG QUÝ IV– 2015 

- Từ ngày 3/10 đến 25/10/2015: Cô HIGA Ayano đến thăm và bắt đầu 

kế hoạch làm tình nguyện viên cho văn phòng FFSC. 

- Ngày 7/10/2015: Nhóm nghiên cứu sinh thuộc Đại học Thammasat, 

Bangkok Thái Lan đến tìm hiểu hoạt động FFSC. 

- Ngày 9/10/2015: Cô YAKABE cùng hai người bạn thuộc lãnh sự 

quán Nhật đến thăm văn phòng FFSC và hai Trung tâm Bình Thọ và 

Bình Triệu. 

- Ngày 19/10/2015: Cô KAMIO Chikako đến thăm trẻ Trung tâm Phát 

huy Bình Triệu. 

- Ngày 22/10/2015: Tổ chức Association Léon – Thụy Sĩ đến thăm văn 

phòng FFSC và Trung tâm Bình Triệu. 

- Ngày 23/10/2015: Nhóm Jijuzin đến thăm và giao lưu với trẻ tại 

Trung tâm Bình Triệu. 

- Ngày 23/10/2015: Ông Stephen – Công ty GBST đến thăm Trung tâm 

Phát huy Bình Thọ. 

- Ngày 24/10/2015: Nhóm học sinh cấp 3 trường Canada đến giao lưu 

với các trẻ mái ấm Bình Triệu. 

- Ngày 4/11/2015: Nhóm ông HIGASHI Nihon cùng 30 thành viên đến 

thăm và tìm hiểu hoạt động của FFSC. 

- Ngày 21/11/2015: Cô YANAGIDA Mitsue đến thăm con đỡ đầu 

thuộc Trung tâm Thủ Thiêm tại văn phòng FFSC. 

- Ngày 27/11/2015: Cô HORIUCHI Yoko đến thăm con đỡ đầu thuộc 

Trung tâm Lê Minh Xuân tại văn phòng FFSC. 

- Ngày 2/12/2015: Nhóm ASUNARO Kai đến thăm và tìm hiểu hoạt 

động của FFSC đồng thời Nhóm cũng đã tặng các trẻ của FFSC một số 

quần áo do Nhóm quyên góp được. 

- Ngày 7/12/2015: Ông Micheal đại diện Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl 

đến thăm văn phòng FFSC và hỗ trợ cho hoạt động của FFSC 

19.420.000 VNĐ. 

- Ngày 9 /12/2015: Cô NINOMIYA Toshimi đến thăm con đỡ đầu 

thuộc Trung tâm Bình An. Sau đó cô đến thăm và giao lưu với các học 

sinh tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu.  

- Ngày 12/12/2015: Cô OKABE Yoriko và cô OKABE Asahi đến thăm 

con đỡ đầu Trung tâm Bình Triệu và Tân Hương. 

- Ngày 16/12/2015: Cô Nguyễn Hoàng Phương Linh cùng 2 thành viên 

của Tổ chức Taiwan Found For Children and Family đến tìm hiểu hoạt 

động của FFSC. 

- Ngày 17/12/2015: Ông TAKAOKA Ryoji đến thăm Trung tâm Bình 

Triệu. 

- Ngày 21/12/2015: Ông AMANO Masahito đến thăm Trung tâm Bình 

Triệu. 

- Ngày 24/12/2015: Nhóm JIYUJIN đến thăm Trung tâm  Bình Thọ. 

- Ngày 29/12/2015: Nhóm cô HARADA Misako đến thăm và giao lưu 

với trẻ tại Trung tâm  Bình Triệu. 



Ế Ạ Ă
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FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý chị em phụ nữ chiếc ví đựng những phụ kiện trang sức (Jewelry Pocket) gồm 3 

ngăn, có khóa kéo chắc chắn và gấp lại gọn gàng. Ví may bằng vải, bên ngoài thêu nét hoa văn tinh tế.  

Túi (Beauty bag) dùng để đựng các dụng cụ làm đẹp, mỹ phẩm son phấn, nước hoa...Túi có dạng hộp giúp bảo vệ 

mỹ phẩm không bị bể gãy. Phần trong của nắp túi có ngăn nhựa nhỏ chứa các loại chì kẻ mắt. Túi rất thuận tiện 

cho phụ nữ trong chuyến du lịch hay công tác xa.  

 

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

Một 

18 Nhóm ASUNARO Kai đến thăm Trung tâm Bình Thọ 

19 Ông KITAMURA Tai đến thăm và giao lưu với trẻ Bình Triệu 

28 Nhóm KORYU KYOKAI đến thăm con đỡ đầu 
Bình Triệu, Lê Minh 

Xuân 

28 

Lễ Sơ Kết Học Kỳ I, năm học 2015-2016 

Bình Thọ 

29 Bình An 

30 Bình Triệu 

31 Họp mặt Tất niên Nhóm Học Bổng 
Lê Minh Xuân, Phạm 

Văn Hai 

Hai 

1-17 Trẻ nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 Các Trung Tâm 

5 Họp mặt Tất niên Nhóm Học Bổng Thủ Thiêm 

18 Nhóm sinh viên trường Cao đẳng NAGOYA đến thăm và 
giao lưu với trẻ 

Bình Thọ 

29 Bình Triệu 

Ba 

4-5 
Đoàn nha sĩ Dnow Nhật Bản đến khám và chăm sóc răng 
cho trẻ 

Bình Triệu 

6 Nhóm ASUNARO Kai đến giao lưu với trẻ Bình Triệu 

24 
Nhóm sinh viên trường Cao đẳng NAGOYA đến giao lưu 
với trẻ  

Bình Thọ 

28 Bình Triệu 


