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Y ÊU THƯƠNG 

Bản tin Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC)  

Số 19 (Tháng 10 -12 /2012) 

Ờ Ỏ

Những ngày cuối năm đã gần kề, mỗi người đều mang theo 
biết bao nỗi niềm, bận rộn với bao công việc và những dự 
tính cho năm mới. Ngoài ruộng, bác nông dân vui đón mùa 
thu hoạch; trong nhà máy, các cô chú công nhân phải tăng 
ca cho kịp hợp đồng sản xuất...Trong lớp học, các học trò 
nhỏ đang chuẩn bị cho đợt thi học kỳ I sắp tới.  

Trong quý 4 năm 2012, chương trình Bạn Trẻ Em 
Đường Phố đã nỗ lực thực hiện kế hoạch học tập cho trẻ, 
đồng thời chương trình còn có những sinh hoạt ngoại khóa, 
tập huấn cho trẻ về kỹ năng sống, tổ chức các ngày lễ hội 
giúp các em có cơ hội học hỏi về truyền thống văn hóa dân 
tộc. Các kế hoạch thực hiện đúng thời gian, hài hòa và sinh 
động giữa việc học và vui chơi của trẻ.  

Thay mặt cho 1.300 trẻ của bảy trung tâm và toàn thể 
nhân viên của FFSC, tôi xin chân thành ghi ơn quý ân 
nhân, quý nhà tài trợ, quý thiện nguyện viên đã cộng tác với 
chương trình trong suốt năm qua. Rất mong nhận được 
nhiều hơn nữa sự quan tâm của mọi người giúp chúng tôi có 
điều kiện chăm lo cho các cháu được học hành và thăng tiến 
trong cuộc sống.  

Kính chúc quý vị Một Mùa Giáng Sinh An Lành và 
Năm Mới Hạnh Phúc. 

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo 

Mục lục 

 

Hoạt động   

Chăm sóc sức khỏe  2 

Cuộc thi thêu tranh  2 

 

Tập huấn  

Kỹ năng sống  3 

Giúp trẻ tiếp thu hiệu quả 4 

 

Lễ hội 

Nhớ ơn thầy cô 7 

Giáng sinh ấm áp 9  

 

Điểm tin 

Khách thăm 11 

Kế hoạch – Sản phẩm 12 

  

mailto:thaoffsc@gmail.com
http://www.ffscvn.org/


2 
 

Hoạt động 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE  
 

Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2012, Đoàn khám bệnh 

từ thiện Quan Thế Âm do bác sĩ Đào Thị Lệ Uyển 

làm trưởng đoàn đã đến khám sức khỏe cho trẻ 

Trung tâm phát huy Bình An. Đoàn gồm có 10 y - 

bác sĩ thuộc hai bệnh viện Triều An và An Bình. 

Trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm này, trung 

tâm có 106 trẻ thuộc lớp Phát Huy và một số trẻ 

nghèo cộng đồng được khám sức khỏe tổng quát. 

Đồng thời trẻ cũng được kiểm tra răng miệng, trám 

những răng mẻ gãy và nhổ những răng sâu. 

Được biết đoàn khám bệnh từ thiện Quan Thế Âm đã đi khám ở rất nhiều nơi trong thành phố và các 

tỉnh nhưng đây là lần đầu đến khám cho trẻ Trung tâm phát huy Bình An. Đoàn hứa sẽ Ttiếp tục khám 

cho trẻ trung tâm mỗi năm một lần.  

Theo nhận xét của bác sĩ trưởng đoàn, phần lớn trẻ bị sâu răng và viêm hô hấp do sống ở những nơi ẩm 

thấp thiếu vệ sinh và thường xuyên tiếp xúc với nước triều cường. Với tình trạng sức khỏe yếu, trẻ sẽ 

không thể học tốt được. Rất mong trung tâm và các phụ huynh lưu ý bảo vệ sức khỏe cho trẻ.  

Sau khi khám bệnh mỗi trẻ đều được phát thuốc miễn phí, được tặng sữa và bánh kẹo.  

 
 

 

 

Sáng ngày 1/12/2012, các em lớp 

thêu thuộc TTPH Bình An đã tham 

dự lễ trao giải Cuộc thi thêu tranh 

của Hội Bảo tồn và phát triển văn 

hóa Châu Á tổ chức tại Trường 

Khiếm thính Anh Minh, Quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.  

Được biết, cuộc thi sáng tác tranh 

thêu tay do bà Nakahira Mayuka 

(Nhật Bản) khởi xướng từ năm 

2000 với mục đích giữ gìn và phát 

triển những di sản văn hóa Châu Á. 

Đây là cuộc thi thứ 11 với chủ đề “Tương lai của chúng ta” đã thu hút được 15 em học sinh của Trung 

tâm phát huy Bình An và Trường Khuyết tật tình thương Mỹ Lâm, Hòn Đất – Kiên Giang.  
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Trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ kỹ thuật số, nghề thêu tranh đang có nguy cơ bị mai một, 

các sản phẩm thêu tay đang bị thu hẹp thị trường. Vì thế để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của 

phụ nữ Việt Nam, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố luôn mở lớp dạy thêu miễn phí cho các học sinh 

nữ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại trung tâm phát huy Bình An, quận 8. Sau khi học, các em sẽ nhận 

thêu hàng cho phòng sản xuất của chương trình. Trong đợt thi này, trung tâm phát huy Bình An có 6 tác 

phẩm đoạt giải, trong đó em Trần Thị Trúc Đào và em Trần Thùy Dương có tác phẩm đoạt giải Xuất sắc. 

Em Thùy Dương mới học thêu được hơn một năm, em đã dùng những đường kim mũi chỉ để thể hiện 

ước mơ của mình qua hình ảnh những cánh diều tung bay trên bầu trời cao xanh; còn tranh của em Trúc 

Đào thể hiện ước mơ trở thành cô giáo. Các tác phẩm tranh thêu đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đối 

với ban giám khảo và người xem tranh.  

Đến tham dự buổi lễ, mọi người được xem triển lãm 15 tác phẩm dự thi, xem biểu diễn ảo thuật và cùng 

được giao lưu trong bữa ăn nhẹ.  

Thảo Nguyễn 

  

Tập huấn  

 
 

Với mục đích giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách lẫn tri thức, vì thế song song với việc học văn 

hóa, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố còn tổ chức đợt tập huấn về kỹ năng sống. Khóa học cung cấp 

những kiến thức căn bản nhằm giúp các em khám phá giá trị bản thân và phát huy hết khả năng vốn có 

của mình; đồng thời cũng giúp trẻ tự tin, dám khám phá và học hỏi những điều tích cực trong cuộc sống 

và biết sống chan hòa với mọi người. Tùy theo độ tuổi của trẻ mà có mỗi lớp có những đề tài tập huấn 

khác nhau.  

Trung tâm phát huy Bình An  

-Sáng ngày 19/ 11/2012, lớp 1 đến lớp 5 tập huấn đề tài “Tinh thần cầu tiến”. 

-Sáng ngày 21/11/2012,  lớp Mẫu giáo với đề tài “Quan tâm giúp đỡ người khác”. 

Trung tâm phát huy Bình Triệu 

 - Sáng 19/ 11/2012: Các em học bổng ngoại trú được tập huấn với đề tài “Khám phá bản thân”. 

Trung tâm phát huy Bình Thọ  

Trong ngày 26, 27 & 29 /11/2012 tập huấn cho các lớp với các đề tài: 

-Lớp Mẫu giáo: Lễ phép – Phép lịch sự hàng ngày 

-Lớp Một: Tư thế đúng 

-Lớp Hai: Giá trị sống – Yêu thương 

-Lớp Ba: Giá trị sống – Quan tâm giúp đỡ 

-Lớp Bốn: Giáo dục giới tính – Vệ sinh thân thể 

-Lớp Năm: Giáo dục giới tính 

Sống trong hoàn cảnh xã hội phức tạp, trẻ dễ bị nhiễm thói xấu biểu hiện qua hành vi thiếu giáo dục. Vì 

thế giáo dục kỹ năng sống luôn là việc cấp thiết. Hy vọng qua đợt tập huấn này trẻ sẽ biết đối xử thái độ 

lễ phép lịch sự với mọi người, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè và tích cực trong học tập.  
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Ông bà Philip và Sue SLEIGH là hai giáo viên người Anh đã nghỉ hưu hiện đang sống tại Pháp. Trước đây, 

bà Susanne đã từng là tổ trưởng bộ môn trong một trường tiểu học nổi tiếng ở miền Bắc nước Anh. 

Chuyên môn của bà là “Nhận biết sự khác biệt” trong sự tiếp nhận kiến thức nơi học sinh. Còn ông Philip 

là giáo viên và từng giữ chức hiệu trưởng của một trường giáo dục trẻ cá biệt. Ông rất ưu tư về việc 

giảng dạy thế nào để học sinh tiếp thu một cách hiệu quả, vì thế ông đã tìm hiểu và nghiên cứu về cách 

“Truyền thông không lời”. Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 này, ông bà đã dành hai buổi (18 & 

19/12/2012) tập huấn cho 30 nhân viên và giáo viên của FFSC về đề tài “Truyền thông không lời” và lập 

“Kế hoạch giảng dạy”. 

NỘI DUNG TẬP HUẤN GỒM 3 PHẦN:  

1. SOẠN GIÁO ÁN  
 
Trước khi dạy học, giáo viên luôn phải soạn giáo án với những nội dung rõ ràng và cách tiến hành 
từng bước cụ thể: 
-Giới thiệu chủ đề, khái quát nội dung bài học. 
-Tiến hành dạy kiến thức trọng tâm, trong đó có kèm một số hoạt động thực hành của trẻ. 
-Trước khi kết thúc giờ học, giáo viên phải nhắc lại tên và nội dung bài học để học sinh dễ nhớ. 
Ngoài ra, trẻ ở độ 4-6 tuổi rất khó tập trung trong khoảng thời gian dài, vì vậy giáo viên cần lồng 
ghép thêm các hoạt động vui chơi có chủ đích để thu hút sự chú ý của trẻ.   
 

2. TẠO BẦU KHÍ TÍCH CỰC TRONG LỚP HỌC 
 
Theo nghiên cứu của nhà tâm lý Eric Berne cho biết mỗi người được sinh ra trong cuộc đời này 
phải nhờ có cha mẹ. Chính cha mẹ là người bồng ẵm vuốt ve và chăm sóc con mình. Trẻ em rất 
thích được vuốt ve, nếu thiếu sự vuốt ve, âu yếm của cha mẹ, xương sống của trẻ co rút lại. Trẻ 
em giống như một cây non, nó sẽ chết yểu nếu sống thiếu tình thương của cha mẹ và mọi người.  
 
Có 2 cách vuốt ve: vuốt ve tích cực và vuốt ve tiêu cực. Trong giáo dục, một lời khen giống như 
cái vuốt ve tích cực giúp trẻ phấn chấn tinh thần, tự tin và dễ dàng tiếp thu bài học. Ngược lại, 
những lời mắng chửi là một cái vuốt ve tiêu cực khiến trẻ sợ hãi, khó tập trung học. Một lời khen 
tích cực sẽ gây nên những làn sóng tích cực. Trong thực tế có em học sinh không thích được 
người khác khen. Vì thế khi được người khác khen, chúng ta đừng từ chối nhưng hãy cám ơn 
một cách tích cực.  

3. TRUYỀN THÔNG KHÔNG LỜI 
“Truyền thông không lời” là cách giao tiếp giữa người với 
người mà không dùng lời nói. Người ta cho rằng hơn một nửa 
giao tiếp giữa người với người là không cần dùng đến lời nói. 
Người ta có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, cái gật đầu, 
cái bắt tay...và từng cử điệu của cơ thể cũng được xem là 
ngôn ngữ giao tiếp không lời. 
 
“Truyền thông không lời” là một kỹ năng cần có và rất quan 
trọng đối với giáo viên. Khi giảng dạy, giáo viên không chỉ 
dùng lời nói hay chữ viết mà còn phải dùng cả cử chỉ, ánh mắt, nét mặt...để giao tiếp với trẻ. 
Chúng ta sẽ biểu hiện trên khuôn mặt những trạng thái khác nhau như vui vẻ, hạnh phúc, giận dữ, 
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lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi...Nếu giáo viên dạy một cách vui vẻ, các học sinh cũng tiếp thu bài vui vẻ 
và dễ dàng. 
Ông Philip còn chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi ông gặp những học sinh cá biệt, đó là một điều 
thách thức đối với giáo viên. Dù vậy, chúng ta đừng vội chửi mắng hoặc phạt trẻ mà phải cố gắng 
tìm ra vài ưu điểm để khen tặng và khuyến khích học sinh đó học tốt.  

Ở mỗi nội dung bài tập huấn, ông Philip đều chia nhóm và giúp mọi người thực tập. Ngoài ra ông còn 

dùng những hình ảnh rất phong phú sinh động, những câu chuyện kể để minh họa cho bài tập huấn. 

Được biết, lần này ông bà Philip cũng đến thăm Trung tâm phát huy Bình Thọ và Bình An. Tiếp tục dự án 

năm 2012 tại TTPH Bình An, trong năm 2013 ông sẽ giúp 22 triệu đồng cho trẻ ở uống sữa mỗi tuần một 

lần và 9 triệu đồng mua vải may quần áo đồng phục cho trẻ.   

“Truyền thông không lời” là cách giao tiếp rất hiệu quả và mỗi giáo viên sẽ vận dụng một cách linh hoạt để 

chuyển tải nội dung bài học cho trẻ.  

 

Ông bà Philip và Sue đã đến dự các 

sinh hoạt ở các trung tâm và một số 

nhà của trẻ. Sau đây là đôi dòng cảm 

nhận của ông bà gửi Chương trình Bạn 

Trẻ Em Đường Phố. 

Các bạn thân  mến, 

Chúng tôi sắp hoàn thành mục đích của 

chuyến viếng thăm châu Á lần thứ hai 

với những việc sau: 

- Chúng tôi đã đến thăm và hỗ trợ cho Trường Hy Vọng ở Thái Lan. 

-Chúng tôi đã gửi tiền hỗ trợ cho Phòng thuốc từ thiện ở Kim Long, thành phố Huế, Việt Nam. 

-Chúng tôi đã có 2 ngày tập huấn cho nhân viên và  giáo viên của FFSC.  

-Chúng tôi cũng hỗ trợ tiền uống sữa cho 100 trẻ trong năm 2013 tại TTPH Bình An. Chúng tôi đã thảo luận và gửi 

một số tiền mua vải may đồng phục cho 100 học sinh của trung tâm.  

- Chúng tôi đã nối kết tình bạn thân thiết với nhiều người và có thêm nhiều người bạn mới ! 

Tôi muốn chia sẻ vài cảm nhận sâu sắc trong chuyến đi vừa qua.  

 

Nền tảng của Trẻ Đường Phố : 

Đây là lần thứ hai chúng tôi đến thăm một tổ chức bác ái từ thiện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức do các nữ 

tu phụ trách cùng với những nhà hảo tâm và tình nguyện viên. Trước đây, chúng tôi rất ấn tượng, nhất là trong 

lần này chúng tôi càng thấy việc làm của họ thật đáng quý ! Họ dạy học miễn phí các trẻ em nghèo, một số là trẻ 

mồ côi, nhưng tất cả đều rất nghèo. Cha mẹ các em không có khả năng đóng học phí cho các trường nhà nước và 

nhiều trẻ em phải làm việc kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ.  

 

Nếu không có những Sơ có chuyên môn sư phạm thì những trẻ em này không được học và cũng chẳng có tương 

lai! Các Sơ đã đưa chúng tôi đến thăm hai gia đình của học sinh ở trung tâm.   

-Gia đình thứ nhất gồm có một người cha nuôi 3 đứa con nhỏ. Người cha đã nghỉ làm thợ hồ và chỉ biết kiếm việc 

vặt bất cứ chỗ nào thuê. Một người hàng xóm tốt bụng đã cho cả gia đình ở nhờ trong một chái nhà nhưng không 

có điện và nước sinh hoạt.  

-Gia đình thứ hai không có công việc chính ngoại trừ việc đan giỏ nhựa đi chợ và lượm ve chai. Ba đứa con của họ 

buổi tối phải đi bán vé số để phụ giúp gia đình. Họ sống trong một căn chòi nhỏ với điều kiện rất tồi tệ bên mé 

kênh cạnh nguồn nước bị ô nhiễm và thường bị ngập vì triều cường. 
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Sự giúp đỡ của FFSC và nhiều nhà hảo tâm khác chính là hy vọng duy nhất của họ! Trung tâm đã cho các em học 

trong một môi trường sạch sẽ và thoải mái. Trẻ được mặc quần áo sạch sẽ, và các phụ huynh cũng được khuyến 

khích giữ gìn quần áo cho con cái sạch sẽ. Khi đã có được trình độ học vấn cơ bản, các em sẽ được vào học ở các 

trường công và phải đóng học phí. 

 

Các Sơ điều hành tổ chức từ thiện không được trả lương! Còn các giáo viên nhận một mức lương rất khiêm tốn. 

Tuy vậy, tổ chức cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới. 

 

Ở Pháp, chúng tôi có một công việc để giúp các trung tâm theo hai cách: Sue White đã dành một số tiền giúp may 

đồng phục cho 100 trẻ và phụ thêm tiền công may. Phần còn lại, chúng tôi cho 100 trẻ uống sữa trong năm 2013! 

Một món quà quý giá cho trẻ em bị suy dinh dưỡng! 

 

Vì vậy, từ nửa vòng trái đất, chúng tôi đã giúp các nữ tu và những cộng sự của họ thực hiện được những công việc 

quan trọng! Thật vậy, việc làm của chúng tôi chắc chắn đem lại nhiều ý nghĩa! Cầu chúc tất cả các bạn Mùa Giáng 

sinh hạnh phúc.  

Sue & Philip Sleigh 

(Xin mời xem một số hình ảnh từ chuyến viếng thăm vừa qua) 
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Lễ hội 

 

 
“Dìu dắt đàn em...Mở rộng tầm nhìn...Đánh thức tâm hồn...Định hướng tương lai...Đó là sứ mạng của 

người thầy”. 
Ngày Nhà giáo Việt Nam lại về trong không khí vui tươi nhộn nhịp, ngày các học sinh tỏ lòng biết ơn đối 
với thầy cô giáo -  những người đã tận tụy đem tri thức và tình yêu thương đến cho các em. Để duy trì và 
cổ vũ truyền thống “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” của dân tộc Việt Nam và để các học sinh tỏ lòng nhớ ơn 
những người đã dạy dỗ các em thành người, tất cả các trung tâm của FFSC đều tổ chức buổi văn nghệ 
với chủ đề Nhớ Ơn Thầy Cô. 
     
TRUNG TÂM PHÁT HUY THỦ THIÊM  

Sáng ngày 17/ 11/2012,  trung tâm tổ chức 
buổi sinh hoạt giao lưu mừng Ngày Nhà Giáo 
Việt Nam cho 32 trẻ lớp Phát Huy và một số 
trẻ học bổng đang học cấp II.  

Trong buổi sinh hoạt này, trung tâm tuyên 
dương các học sinh đã tích cực hưởng ứng và 
đạt giải thưởng trong phong trào thi đua mừng 
ngày Nhà Giáo Việt Nam. Để trau dồi và phát 
triển năng khiếu của trẻ, trung tâm đã tổ chức 
hai cuộc thi:  

- Thi Vẽ tranh chủ đề “Gia đình” dành cho khối lớp Một, lớp Hai và lớp Ba. 
- Thi Sáng tác thơ văn với chủ đề “Mái trường thân yêu” dành cho lớp Bốn, lớp Năm và một số em 

học bổng.   

Trong cả hai cuộc thi, có 12 em nhận được giải thưởng. Ngoài ra sau buổi sinh hoạt, mỗi em đều nhận 
được một món quà nhỏ. 

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU  

Lúc 8 giờ sáng ngày 20/ 11, hơn 400 học sinh của trung 
tâm đã quây quần bên thầy cô để tham dự buổi họp mặt 
giao lưu văn nghệ mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam.  

Buổi lễ có sự hiện diện rất thân thương của đại diện của 
UBND phường Hiệp Bình Chánh, ông Phil là ân nhân của 
trung tâm, Sơ Lê Thị Thảo – chủ nhiệm chương trình và 
quý nhân viên văn phòng FFSC, quý thiện nguyện viên và 
phóng viên của tạp chí Sketch (Nhật Bản).  

Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh phụ trách trung tâm đã gửi lời chúc 
mừng đến các thầy cô giáo, cám ơn quý ân nhân, các nhà 
tài trợ, thiện nguyện và tất cả các vị khách quý. “...Sự hiện 
diện của mọi người như món quà ý nghĩa và đáng trân 
trọng cho những người làm công tác giáo dục với trọng 
trách “Trăm năm trồng người”. Trong tinh thần đồng trách 
nhiệm, quý vị cũng chính là những người thầy cô giáo dù 
không đứng trên bục giảng với viên phấn trắng. Sự quan 
tâm và tấm lòng quảng đại của quý vị sẽ là một bài học 
hay để các em lớn lên thành người tốt ”. 
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Để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam và để rèn luyện cho học sinh kỹ năng viết chữ, trung tâm còn 
phát động phong trào thi đua “Vở sạch chữ đẹp”. Cuộc thi đã thu hút được nhiều thí sinh tham dự, 
trong đó có 19 em đoạt giải thưởng.  

Chương trình văn nghệ có 5 tiết mục rất đặc sắc, ngoài ra nhóm thiện nguyện Mầm Xanh còn biểu diễn 
một màn ảo thuật rất ấn tượng. Sau buổi lễ mỗi trẻ đều nhận được 1 bịch bánh Snach.  

 TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ  

Cũng trong buổi sáng ngày 20/11, 
trung tâm Phát huy Bình Thọ tổ chức 
buổi giao lưu văn nghệ và tuyên dương 
những học sinh có thành tích tốt trong 
phong trào thi đua chào mừng ngày 
Nhà Giáo Việt Nam.  

Để tạo một sân chơi bổ ích và khuyến 
khích khả năng sáng tạo của trẻ, trung 
tâm đã tổ chức cuộc thi Mỹ thuật vẽ 
tranh và tô màu cho lớp Mẫu Giáo, lớp 
Một và lớp Hai; cuộc thi tô tượng cho 
lớp Ba, Bốn và lớp Năm. Cả hai cuộc 

thi, trẻ đều tham gia tích cực và có 14 em đạt giải thưởng.  

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN   

Buổi chiều cùng ngày 20/11, trung tâm 
phát huy Bình An cũng đã tổ chức buổi 
giao lưu văn nghệ cho trẻ tỏ lòng tri ân 
thầy cô giáo.  

Đây cũng là dịp để trung tâm đón tiếp 
và cám ơn những vị ân nhân, tình 
nguyện viên đã từng giúp đỡ trẻ về 
nhiều mặt. Trung tâm cũng đặc biệt vui 
mừng đón tiếp và tri ân bà Frances và 
ông Phil Maclaurin – người đã đóng góp 
xây dựng và giúp đỡ trung tâm ngay từ 
khi mới thành lập. Và mỗi dịp lễ đặc biệt, 

ông bà đến đều tham dự để động viên tinh thần học tập của trẻ. Trung tâm còn được đón tiếp cô Lan, cô 
Carole Terrier và thầy Etienne Titi Frénequx là những giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ. Nhờ 
vậy trẻ có cơ hội học hỏi và giao tiếp với người nước ngoài để trau dồi khả năng sinh ngữ.  

Được biết, trong suốt tháng 10 và tháng 11, trung tâm đã phát động phong trào “Bông hoa điểm 10” 
như món quà ý nghĩa để nhớ ơn các thầy cô giáo. Trẻ nào đạt được nhiều điểm 10  trong học tập sẽ 
được phần thưởng. Ngoài ra còn có cuộc thi làm “Báo tường” dành cho tập thể lớp. Cả hai cuộc thi đều 
đem đến cho trẻ sự phấn khởi và tinh thần thi đua học tập rất cao độ. Và trung tâm đã những phần 
thưởng xứng đáng cho 12 trẻ có nhiều “Bông hoa điểm 10” và 3 phần thưởng cho tập thể lớp đạt giải 
báo tường.  

Sau buổi lễ, các thầy cô và quý ân nhân khách mời cùng vui với trung tâm trong bữa tiệc buffet. 

Ngày Nhà giáo Việt Nam còn được gọi là ngày “Tết các thầy cô”, một ngày lễ ý nghĩa để những học 
trò ghi nhớ biết ơn những người đã miệt mài tận tụy gieo tri thức và tình yêu thương. Đồng thời là 
dịp để ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Cám ơn những thầy cô, cám ơn 
những tấm lòng tận tụy hy sinh không mệt mỏi vì tương lai của một thế hệ trẻ, đã nâng bước cho 
chúng ta vào đời với hành trang tri thức và nhân cách. 
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Mùa Giáng Sinh nữa lại về trong tiết trời 

thoáng lạnh của thành phố. Đâu đó khúc 

nhạc giáng sinh vang lên cho lòng người thêm 

náo nức. Mọi người trang hoàng nhà cửa, cây 

thông và hang đá với đèn sao lấp lánh, mua 

sắm chuẩn bị cho mùa lễ hội thêm phần ý 

nghĩa. Những trẻ em mong đến ngày lễ để 

nhận quà của Ông Già Noel và được cha mẹ 

dắt đi chơi. Thế nhưng thực tế cho thấy vẫn 

còn nhiều những trẻ mồ côi, trẻ nghèo lang 

thang đường phố không có được niềm vui đó.  

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố rất ưu tư làm thế nào mang đến cho trẻ niềm vui ấm áp trong lễ 
hội giáng sinh. Chương trình tạo điều kiện để trẻ ở các trung tâm tham dự lễ hội Giáng Sinh dành cho 
người có hoàn cảnh đặc biệt tổ chức hàng năm tại Trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn (22/12/2012). 
Tại đây, trẻ được chơi các trò chơi trúng thưởng, được thưởng thức các món ăn nơi quầy ẩm thực của 
các trung tâm và mái ấm. Ngoài ra, trẻ còn được xem đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” và được giao lưu 
với các ca sĩ khách mời.  

Giáng sinh của những trẻ em nghèo không có hình ảnh Ông Già Noel cưỡi xe tuần lộc, không có nàng 
Công chúa Tuyết trong truyện cổ tích nhưng ở mỗi trung tâm, các em có được niềm vui ấm áp từ sự 
quan tâm giúp đỡ của các vị ân nhân, các tình nguyện viên và những nhà hảo tâm khác.  

 TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU 
- Chiều ngày 19/12/2012: nhóm 24 chủng sinh Giáo phận Sài Gòn đến góp vui văn nghệ với trẻ qua 

vở kịch rối Công chúa Chích chòe. Đây là câu chuyện cổ tích nhằm giáo dục trẻ biết sống khiêm 
tốn, yêu thương bạn bè và kính trọng mọi người. Được biết trong năm 2012, cứ hai tuần một lần 
vào chiều thứ Năm, nhóm đến trung tâm cắt tóc và dạy kèm cho các học sinh yếu. Cuối buổi sinh 
hoạt nhóm tặng 420 phần quà.  
 

- Chiều 21/12/2012: Ông bà 
bác sĩ Vinh và Christine cũng đến 
dự buổi văn nghệ vui Giáng Sinh 
với trẻ lớp Phát Huy và tặng 400 
phần quà. Đây là lễ Giáng sinh thứ 
hai ông bà đến thăm và vui chơi 
với trẻ Bình Triệu.   

 
- Sáng 22/12/2012: Nhóm 

Mầm Xanh gồm 70 sinh viên 
Trường đại học Ngân hàng tổ 
chức cho các em sinh hoạt với 
những trò chơi vận động: tìm 
ngọc, đập bong bóng, ném 
bóng...Nhóm cũng tặng mỗi em 
một phần quà nhỏ. 
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 TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN 
- Sáng 23/12/2012:  Nhóm 38 sinh viên 

Trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí 
Minh đến sinh hoạt vui chơi với trẻ. Nhóm 
còn dạy trẻ tự làm những tấm thiệp rất đẹp 
để gửi tặng bạn bè và người thân. Nhóm 
cũng tạo được không khí hào hứng vui nhộn 
cho trẻ qua các trò chơi và những chiếc bánh 
kẹo nho nhỏ.  

- Sáng 24/12/2012:  Ông bà bác sĩ Vinh 
và Christine, ông bà Philip Sleigh và Sue và 
một số nhà hảo tâm khác đến thăm và vui 
giáng sinh với trẻ các lớp Phát Huy. Tất cả 
các em đều rất vui vì sự quan tâm và những 
phần quà rất ý nghĩa của các vị khách quý.   

 
 TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ  

 
Sáng 24/12/2012: Trung tâm chào đón 20 sinh 
viên Trường Đại học khoa học tự nhiên đến 
sinh hoạt với trung tâm. Các em rất hào hứng 
tham gia những trò chơi vận động như đá 
bóng, ném vòng, ném trúng mục tiêu, câu cá, 
ghép hình và xé dán tranh giấy. Ngoài ra các 
sinh viên và một số học sinh còn biểu diễn 
nhiều tiết mục văn nghệ mừng giáng sinh rất 
ấn tượng. Cuối buổi sinh hoạt, mỗi em đều 
nhận được một món quà của Ông Già Noel. 

 
 
 

 TRUNG TÂM PHÁT HUY THỦ THIÊM  
Sáng 24/12/2012: nhóm 70 sinh viên Trường Đại học Kinh tế đến sinh hoạt giao lưu văn nghệ với 
trẻ. Nhóm còn tặng mỗi em một phần quà gồm bánh kẹo và bút viết.  

 

Giáng sinh không chỉ 

là lễ hội để vui chơi 

nhưng còn là dịp để 

mọi người trao gửi 

cho nhau tình cảm yêu 

thương và sự quan 

tâm giúp đỡ. Chúc các 

em nhỏ có được niềm 

vui thật ấm áp trong 

tiếng chuông ngân 

vang của Nhạc khúc 

Giáng Sinh. 
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- Ngày 31/12/2012: Nhóm Bác sĩ SHIMIZU Koi cùng vợ, con và 3 nhân viên y tế đến 

khám sức khỏe tổng quát cho 300 trẻ thuộc TTPH Bình Triệu. Được biết bác sĩ Koi hiện 

là giám đốc bệnh viện đa khoa tại Nhật. Chuyên môn của ông là chấn thương chỉnh hình 

và đây là lần đầu tiên bác sĩ có hoạt động từ thiện tại trung tâm. Sau khi khám, mỗi trẻ 

đều được tặng gói bánh nhỏ, ngoài ra nhóm còn tặng một số dụng cụ học tập cho trẻ 

mái ấm.  

Khách Thăm 

FFSC 

-  Ngày 4 và 5 tháng 10 Anh 

NAKURA Masuo thăm con đỡ 

đầu tại Trung Tâm Bình An 

- Ngày 5 tháng 10 Chị 

CHIRIKO Nagata và 8 học 

sinh cấp 3 đến thăm Trung 

Tâm Bình Triệu 

- Ngày 5 tháng 10 Nhóm  học 

sinh trường  SAINT JOSEPH -

Úc  giao lưu với trẻ tại Trung 

Tâm Bình Triệu  

-  Ngày 7 tháng 10 trẻ Trung 

Tâm Bình Thọ giao lưu với 

nhóm học sinh trường SAINT  

JOSEPH – Úc  tại Công viên 

nước Đầm Sen. 

-  Ngày 10 tháng 10 trẻ Trung 

Tâm Bình An giao lưu với 

nhóm học sinh trường JOHN 

XXIII - Úc  tại Công viên nước 

Đầm Sen 

- Ngày 4 tháng 12 Học Sinh 

trường Nhật  giao lưu với trẻ 

Trung Tâm Bình An  

- Ngày 5 tháng 12 Nhóm cô 

NAKAHIRA gồm 7 người 

thăm văn phòng FFSC và 

Trung Tâm Bình An  

- Ngày 6 tháng 12  Anh 

TOSHIMI Yamaura gặp con 

đỡ đầu  của Trung Tâm Bình 

An  

- Ngày 10 tháng 12 Cô nha sĩ  

Eriko HIRAYAMA đến chăm 

sóc răng cho trẻ Trung Tâm 

Bình An  

- Ngày 21 và  24 tháng 12 Gia 

đình Bác Sĩ Vinh  đến thăm 

và phát quà cho trẻ Trung 

Tâm Bình Triệu và Bình An 

 - Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2012, nhóm 12 sinh viên và 1 giáo viên Trường đại học 

Waseda - Nhật Bản đến thăm Trung tâm phát huy Bình Triệu. Nhóm đã dành cho trẻ 

một buổi vui chơi rất thú vị với những trò chơi dân gian, chơi đập bóng, xếp 

hình...Ngoài ra, nhóm còn tặng 2.500.000 đồng mua sữa cho trẻ mái ấm. 

- Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và để tăng cường sức khỏe cho trẻ, công 

ty TNHH FrieslandCapina Việt Nam (Bình Dương) đã tặng trẻ của 7 trung tâm FFSC 200 

thùng sữa tiệt trùng Cô Gái Hà Lan hiệu School Smart.   
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KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2013 

 
 

 
 
 
Cho bàn ăn thêm trang trọng, lịch sự trong buổi chiêu đãi 
khách quý, FFSC tiếp tục giới thiệu đến mọi người bộ sản 
phẩm làm đẹp cho bàn ăn và nhà bếp. Đó là  
- Bộ khăn gồm khăn ăn, lót ly... 
- Tạp dề và dụng cụ nhấc nồi.  
 
Tất cả sản phẩm may bằng vải mềm đồng bộ, màu sắc kết 
hợp hài hòa trang nhã, thêu tay với những họa tiết tiêu 
biểu của văn hóa Việt Nam như hoa sen, lồng đèn Hội An, 
gánh hàng rong... 

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

M
ộ
t 

5 Cô OKABE  Asohi thăm Văn Phòng FFSC 

2&7 -10 
Tập Huấn Lớp Phát Huy đề tài: “ Quan Tâm Giúp Đỡ”, “Gia Đình 

Em Yêu”, “Lòng Trung Thực”, “Giáo Dục Giới Tính”, “Lòng Tự 

Trọng” 

Phát Huy Bình Triệu 

14 Gia đình cô HIROMI  Iwama đến thăm Trung tâm 
Phát Huy Bình Triệu 

17  Nữ Nha sĩ HIRAYAMA Eriko  khám răng cho trẻ  

Phát Huy Bình Thọ 

20 Trung tâm y tế phường Bình Thọ đến khám sức khỏe cho trẻ 

25 Ông bà KIDA cùng 7 người thăm Trung Tâm Phát Huy Bình An 

26 Ông bà KIDA cùng 7 người thăm Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

31 Lễ sơ kết Học Kỳ I Phát Huy Bình An 

H
a
i 

1 Lễ Sơ kết Học Kỳ I Phát Huy Bình Thọ 

2 Lễ Sơ kết Học Kỳ I 
Phát Huy Thủ Thiêm & 

Bình Triệu 

4-19 Trẻ nghỉ Tết Nguyên Đán Năm Quý Tỵ  - 2013 Các Trung Tâm 

21 Sinh Viên Trường Cao đẳng NAGOYA thăm Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

22 - 23 Đoàn Nha sĩ Dnow khám răng cho trẻ Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

B
a
 

6 
Cô YOSHII Michiko và Nhóm Sinh Viên Trường Đại học MIE thăm 

Trung Tâm 
Phát Huy Bình Triệu 

13 - 14 
Thi kiểm tra giữa học kỳ II 

Các Trung Tâm 

17 Tập huấn Nhóm Học Bổng Ngoại Trú đề tài “ Lòng Tự Trọng” Phát Huy Bình Triệu 

18,21, 

25,28 
Sinh viên Trường Cao đẳng NAGOYA thăm Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 


