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Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tất cả các học sinh đã trở 

lại trường học với bầu khí vui tươi và đầy sức sống để tiếp tục 
chương trình của học kỳ 2. 
Để việc học đạt kết quả tốt, các trung tâm luôn thực hiện 
đúng và đủ các tiết dạy, đồng thời cũng theo dõi và động viên 
trẻ đến lớp đều đặn. 
Trong 3 tháng đầu năm 2013, chương trình đã đón tiếp 
nhiều khách thăm đến từ Pháp, Anh, Úc, và Nhật Bản. 
Trong số đó phần lớn là các sinh viên thực tập và tình 
nguyện viên.  
Với sự hỗ trợ của công ty  Pyramid Consulting  Viet  
Nam, Chương Trình đã khai trương trang Web mới, nơi 
đây sẽ là nhịp cầu để chúng tôi nới rộng vòng tay thân ái gửi 
trao yêu thương đến mọi người. 
Ước mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm và hỗ trợ 
của quý bạn bè thân hữu,  quý ân nhân, các công ty tài trợ và 
các tình nguyện viên. 
Thay mặt chương trình, chúng tôi chân thành cảm ơn những 
đóng góp quý báu của quý vị.   
Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống.  

Chủ nhiệm chương trình 
Lê Thị Thảo 
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KHAI TRƯƠNG TRANG WEB CỦA  

 CHƯƠNG TRÌNH BẠN TRẺ EM ĐƯỜNG PHỐ 

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2013, Chương Trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố (FFSC) đã nhấn nút khai trương phần 

đầu của trang web mới. Hy vọng toàn bộ trang web sẽ 

sớm được giới thiệu đến bạn bè xa gần của FFSC. 

Được biết, sau 10 tháng tạm ngưng, trang web đã được 

công ty Pyramid Consulting VietNam hỗ trợ thiết kế, 

nâng cấp và bổ túc nội dung. 

Trang web gồm có 4 ngôn ngữ Việt Nam, Anh, Pháp và 

Nhật.  

Phần nội dung, ngoài các hoạt 

động chính yếu của FFSC còn 

có phần Doanh nghiệp xã hội. 

Phần này giới thiệu Phòng sản 

xuất với các sản phẩm may giỏ 

xách, hàng thêu tay. Tất cả các sản phẩm này được làm 

bởi các phụ nữ và trẻ em nghèo của FFSC. Đây là một 

cách để tạo thu nhập cho những người tham gia sản 

xuất đồng thời giúp gây quỹ cho các hoạt động của 

chương trình. 

 

Chương trình chân thành cảm ơn: 

Bà Christine, người đã giới thiệu FFSC với Pyramid 

Consulting tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Ông Martin Papy, giám đốc Kỹ thuật của công ty Pyra-

mid Consulting. 

 

Anh Nguyễn Quốc Thái là điều phối viên đề án, và các 

kỹ thuật viên thiết kế, Chị Linh, anh Mạnh Tiến, anh 

Đoàn Tiến Cường, chị Thảo và nhiều tình nguyện viên 

âm thầm khác. 

 

Chúng tôi rất vui vì trang web mới có giao diện đẹp, 

tiện ích và nội dung phong phú. Hy vọng trang web sẽ 

trở thành phương tiện để chúng ta kết nối những vòng 

tay thân ái, trao gửi yêu thương đến mọi người đặc biệt 

các trẻ em nghèo lang thang đường phố. 

Không khí xuân đang tràn về khắp các nẻo đường phố. 

Người người nô nức đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa cho 

sạch sẽ để đón xuân. Thế nhưng đối với những học 

sinh nghèo, muốn có được chiếc áo mới đón tết cũng 

không dễ bởi lẽ cuộc sống còn bộn bề những khó khăn. 

Hiểu được những nỗi niềm ấy, Chương trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố đã kết hợp với các vị ân nhân cố gắng 

mang đến cho các học sinh một mùa xuân vui tươi và ý 

nghĩa đặc biệt trong ngày Lễ Sơ kết học kỳ I và Mừng 

xuân Quý Tỵ 2013 tổ chức tại mỗi trung tâm.  
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Nhờ kiên trì khổ luyện, cậu đã trở thành sinh viên trường 

Đại học Tổng hợp Hà Nội và sau đó trở thành thầy giáo 

dạy môn văn. Các học sinh chăm chú lắng nghe và rất 

cảm động trước tấm gương phấn đấu 

học tập của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. 

Sau buổi sinh hoạt, nhóm còn gửi tặng 

80 phần quà cho các em lớp Phát Huy. 

Ngoài ra, cô Việt Kiều Nguyễn Thị Ngọc Minh đã tặng 

các học sinh nghèo hiếu học món quà rất ý nghĩa là 6 xe 

đạp cũ.  

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ 

Lễ Sơ kết học kỳ I và Mừng Xuân của trung tâm diễn ra 

sáng ngày 1/2/2013 với sự tham dự của Ông Phil – giám 

đốc công ty Premier Oil và 11 nhân viên cùng với một số 

vị ân nhân và tình nguyện viên.  

Ngoài việc báo cáo và khen thưởng các em có thành tích 

tốt trong học tập, trung tâm cũng tạo cho trẻ không khí 

vui tươi bằng các tiết mục văn nghệ, cho trẻ chúc tết các 

giáo viên và các vị ân nhân.   

Niềm vui của các em nhân lên nhiều hơn nữa khi nhận 

được quà và bao đỏ lì xì của công ty Premier Oil  

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN  

Chiều ngày 31/1/2012 trung tâm đã có buổi Lễ sơ kết 

học kỳ I và Mừng Xuân Quý Tỵ 2013.  

Đến tham dự buổi lễ có quý 

ân nhân và tình nguyện viên. 

Trung tâm còn hân hạnh đón 

tiếp thầy Trần Văn Soi – 

người sáng lập Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố. 

Phát biểu trong buổi lễ, thầy cũng gửi đến các em lời 

nhắn nhủ thân thương: “Tết Nguyên Đán cũng là ngày 

tết cổ truyền của dân tộc. Việt Nam là dân tộc rất trọng 

tình nghĩa, vì thế ngày tết chính là dịp để sum họp gia 

đình, con cháu chúc tuổi ông bà cha mẹ. Vì thế các em 

cũng phải trở thành học sinh hiếu thảo với cha mẹ và 

mọi người. Thầy cũng chúc các em luôn sống khỏe 

sống vui và sống ngoan”.   

Buổi lễ diễn ra hết sức vui nhộn với các tiết mục văn 

nghệ rất đặc sắc và phần khen thưởng các học sinh đạt 

thành tích tốt trong học tập. Trước đó ông bà Phil là vị 

ân nhân đặc biệt của trung tâm đã đến thăm và tặng quà 

cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.  

Được biết, trong dịp này trung tâm đã được nhóm y bác 

sĩ bệnh viện An Bình, nhóm học sinh Trường Trung 

học sư phạm Tp HCM đến thăm và tặng quà cho trẻ lớp 

Phát Huy. 

Trung tâm cũng đón tiếp nhóm 10 sinh viên Trường 

Đại học Kinh tế TP.HCM đến sinh hoạt với trẻ. Nhằm 

gây ý thức cho trẻ phấn đấu trong học tập và vươn lên 

trong cuộc sống, nhóm kể cho trẻ nghe về cuộc đời 

những danh nhân đất Việt và những gương sống vượt 

khó như truyện thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Đây là câu 

chuyện có thật kể về cậu bé bị liệt hai cánh tay từ nhỏ. 

Cậu đã phấn đấu tập viết bằng chân.  

Nhìn những nụ cười xinh tươi trên gương mặt 
các em học sinh, ước mong các em có được mùa 
xuân thật vui vẻ đầm ấm bên gia đình và bạn bè  



   TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU 

Lễ Sơ kết học kỳ I và Mừng Xuân Mới của trung tâm diễn 

ra vào sáng ngày 2/2/2013 với sự hiện diện rất thân 

thương của thầy Trần Văn Soi người sáng lập Chương 

trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, ông bà Phil người tài trợ 

chính của trung tâm, ông Đinh Tuấn và 11 thiện nguyện 

viên. 

Phần chính của buổi lễ là báo cáo kết quả học tập học kỳ I 

của 400 học sinh, tuyên dương những học sinh có thành 

tích tốt và tích cực tham gia các phong trào thi đua của 

trung tâm. Hôm nay cũng là ngày để trẻ chúc xuân và 

biểu lộ tấm lòng biết ơn qua các tiết mục văn nghệ.  

Trong buổi lễ, các học sinh cũng được lắng nghe những 

lời chia sẻ của các vị ân 

nhân đã hỗ trợ trung 

tâm thực hiện những đề 

án, giúp trang thiết bị 

phục vụ cho việc học 

tập của trẻ, nhất là giúp 

học bổng cho các trẻ 

nội trú.  

Cũng trong dịp này, ông 

bà Phil đã tặng 20 phần 

quà cho các gia đình 

nghèo, tặng quà và lì xì 

cho tất cả các học sinh 

của trung tâm. 

TRUNG TÂM PHÁT HUY THỦ THIÊM 

Sáng ngày 1/2/2013, trung tâm đã tổ chức Lễ Sơ kết 

học kỳ I và Mừng Xuân Quý Tỵ. Trung tâm được sự 

hỗ trợ của cô Emma Jane Morris là giáo viên Trường 

British International và 7 sinh viên đã giúp trẻ vui 

Hội Xuân, trong đó có những màn xiếc hết sức ấn 

tượng do anh Bảo Ngọc biểu diễn. Ngoài ra trẻ còn 

hào hứng tham gia cuộc thi đố vui bằng tiếng Anh. 

Chương trình tiếp tục với phần khen thưởng 7 em 

đạt thành tích cao trong học tập.  

Cuối buổi sinh hoạt mỗi em đều nhận được món quà 

là chiếc balô để đi học của nhóm cô Emma và quà 

của trung tâm. 

Bản Tin FFSC Trang 4 
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Ông bà Phil thăm hỏi 

để biết thêm những vấn 

đề khó khăn và mong 

muốn của từng sinh viên. Sau khi đã lắng nghe các 

sinh viên, ông bà đã khích lệ tinh thần các em và hứa 

sẽ tiếp tục hỗ trợ học phí cho đến khi các em tốt 

nghiệp.  

Trong buổi này, các sinh viên còn được gặp gỡ Thầy 

Trần Văn Soi, người sáng lập chương trình. Thầy rất 

vui chia sẻ với các em kinh nghiệm sống và đề nghị 

một sáng kiến. Hiện nay truyền thông cụ thể là mạng 

xã hội (facebook) giúp mọi người dễ dàng trao đổi 

cho nhau những thông tin và những vấn đề trong 

cuộc sống. Qua nhịp cầu “kết bạn” trên facebook, 

thầy sẵn sàng giúp các em khi gặp khó khăn về vấn 

đề tâm lý như khủng hoảng lứa tuổi, stress…  

Sau khi lắng 

nghe mọi 

người, ông 

Phil cũng chia 

sẻ: “Khi đến 

với các bạn, 

tôi luôn mong 

muốn các bạn 

có cơ hội học 

tập và thành 

công trong 

cuộc sống. 

Không có gì 

là khó hay dễ, 

tất cả tùy 

thuộc vào cố 

gắng của mỗi 

người. Và kết quả học tập tốt chính là sự đền đáp và 

biết ơn của các bạn đối với chúng tôi và mọi người. 

Trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, các bạn phải tin 

vào chính mình và đừng bao giờ bỏ cuộc”.  

Cuối buổi họp mặt, Ông bà Phil cùng chia sẻ bữa ăn 

nhẹ. 

Chiều ngày 23/02/2013, nhóm 30 sinh viên Học 

bổng của ông bà Frances - Phil đã có buổi họp mặt 

tại văn phòng FFSC. Đây là buổi họp mặt lần thứ II 

để các sinh viên có dịp gặp gỡ ông bà Phil là người 

đã thành lập nhóm và hỗ trợ học phí cho các em có 

hoàn cảnh khó khăn.  

Nhóm học bổng quy tụ được 31 sinh viên đến từ các 

tỉnh đang theo học tại các trường cao đẳng và đại 

học trong thành phố. Trong buổi họp mặt này, ông 

bà Phil đã được nghe các sinh viên chia sẻ về việc 

học của mình. Mỗi người một hoàn cảnh và đang 

theo học một ngành khác nhau nhưng tất cả đều 

mong muốn được hỗ trợ học phí để vơi bớt gánh 

nặng tài chánh.  

Các sinh viên lần lượt chia sẻ cho mọi người những 

vấn đề khó khăn 

và quá trình 

phấn đấu vươn 

lên để đạt kết 

quả tốt trong học 

tâp. Em Dương 

đã cảm ơn ông 

bà Phil và bộc 

bạch: “Số tiền 

học bổng tuy 

không nhiều 

nhưng ông bà và 

FFSC đã cho em 

cơ hội được nối 

kết với mọi 

người”.  Em 

Mến là một sinh 

viên đã sinh hoạt 

với học bổng Trung tâm Phát huy Tân Hương thuộc 

FFSC từ 10 năm nay cũng chia sẻ: “Hiện em là sinh 

viên năm cuối, em đã đi làm thêm cũng đủ để trang 

trải việc học, nên em xin gửi số tiền học bổng này 

cho bạn khác. Em mong muốn được tiếp tục sinh 

hoạt chung với nhóm để có động lực trong học tập 

và thêm kinh nghiệm sống”.  

HỌP MẶT NHÓM HỌC BỔNG ÔNG BÀ 
FRANCES - PHIL 
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Giáo dục con người là một quá trình dài của việc học 

hỏi trau dồi kiến thức. Ngoài việc cung cấp kiến thức 

phổ thông căn bản, mỗi học kỳ Chương trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố (FFSC) còn có những khóa tập huấn 

về giá trị sống để hình thành cho trẻ nhân cách sống 

tốt.  

Trong ba ngày 11/3 đến 13/3/2013 trẻ thuộc Trung 

tâm Phát huy Bình Thọ đã được cô Nguyễn Thị Thùy 

Trang đến tập huấn theo lớp và theo từng đề tài khác 

nhau.  

Lớp Mẫu Giáo với đề tài “GIÁ TRỊ YÊU 

THƯƠNG” 

Trẻ được gây ý thức và biểu hiện tình cảm yêu 

thương của mình đối với mọi người. Tình yêu thương 

đó là thái độ kính trọng ông bà, cha mẹ và anh chị em 

trong gia 

đình; biểu 

hiện tình 

thân ái đối 

với người 

hàng xóm, 

bạn bè 

trong lớp 

học…Yêu 

thương 

chính là cội 

nguồn của 

các hành vi 

nhân bản 

khác, vì thế 

trẻ cũng 

được giáo 

dục biết quan tâm giúp đỡ người khác khi cần thiết.  

Ngoài ra, giá trị yêu thương còn thể hiện trong mối 

liên hệ với thiên nhiên vũ trụ. Đó là giúp trẻ biết bảo 

vệ môi trường như tiết kiệm năng lượng, chăm sóc 

cây trồng, không chọc phá các con vật nuôi… 

Lớp Một và lớp Hai với đề tài “QUAN TÂM 

GIÚP ĐỠ” 

Cô Thùy Trang cho trẻ xem một cuốn phim hoạt 

hình ngắn để gây ý thức cho trẻ biết trong gia đình 

cha mẹ là người yêu thương và hết lòng chăm sóc 

ta.  

Qua bộ phim ngắn, trẻ rất hứng thú và sôi nổi nói 

lên cảm xúc của mình. Trẻ biết đưa ra những hành 

động cụ thể giúp đỡ như vâng lời cha mẹ, giúp 

những việc nhỏ trong gia đình, ở trong lớp ngoan 

ngoãn, vâng lời cô giáo, chăm chỉ học hành… 

Lớp Ba và lớp Bốn với đề tài “TÔN TRỌNG”  

Giúp trẻ biết tôn trọng là trân trọng chính mình, 

người khác và thiên nhiên. Tôn trọng chính mình là 

trung thực với chính 

mình, lời nói lịch 

sự, giữ tác phong 

quần áo luôn sạch 

sẽ. Tôn trọng người 

khác là lắng nghe 

với thái độ kính 

trọng, lễ phép. Tôn 

trọng xã hội thiên 

nhiên là tuân thủ 

các luật lệ, không 

viết vẽ bậy hay xả 

rác bừa bãi… 

Sau mỗi giờ học trẻ 

đều có bài tập thực 

hành nho nhỏ như tô 

màu, vẽ tranh tặng cha mẹ, người thân.  

Ví như mỗi người là một bộ phận cần thiết trong 

một bộ máy thì mỗi bộ phận ấy phải làm trọn nhiệm 

vụ của mình mới giúp bộ máy đó hoạt động tốt 

được. Ví như mỗi người là một bông hoa cùng đem 

hương sắc góp về thì cuộc sống xã hội sẽ có một 

vườn hoa ngời sắc ngát hương.  

Tập huấn 
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    Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2013, hai nha sĩ 

Hirayama Eriko và Akita Minako thuộc phòng răng 

Naomi (Quận7) đến khám răng cho 120 trẻ thuộc 

TTPH Bình Thọ. 

Trước khi khám răng, trẻ được tập huấn về cách phòng 

sâu răng và bảo vệ răng chắc khỏe. Bằng câu chuyện 

vui đầy sinh động của các con vật như bò, khỉ và cá 

sấu, cô Hirayama đã cho trẻ biết những con vật này 

cũng bị đau răng nếu không chịu đánh răng hàng ngày. 

Trẻ rất hứng thú với nội dung câu chuyện và hình ảnh 

ngộ nghĩnh của những con rối thú.   

Sau đó hai nha sĩ cùng khám răng, chấm thuốc chống 

sâu răng cho trẻ. Cô còn tặng mỗi trẻ một bàn chải và 

căn dặn phải đánh răng thường xuyên và đúng cách. 

Muốn bảo vệ răng chắc khỏe, phải giảm bớt ăn đồ 

ngọt như kẹo bánh, nước ngọt các loại...  

Sau đó cô còn dành một buổi khác để tập huấn cho 

giáo viên biết cách chăm sóc răng cho trẻ.  

   Ngày 22 tháng 2 năm 2013, đoàn gồm 10 nha sĩ 

thuộc nhóm DNOW (Dentist Network) tới khám răng 

cho 86 trẻ TTPH Bình Triệu.  

Từ nhiều năm nay, đoàn đã có kế hoạch khám răng 

cho trẻ 2 lần trong một năm học, và đây là lần khám 

thứ hai 

Sức Khỏe 

Trước khi khám, trẻ cũng được tập huấn về cách 

ngừa sâu răng. Các nha sĩ cho trẻ biết những 

nguyên nhân dẫn đến sâu răng. Bình thường con vi 

trùng nó như “nằm ngủ” nhưng khi trẻ ăn đồ ngọt 

nó sẽ “thức dậy” và bắt đầu hoạt động. Vì thế, nếu 

trong ngày trẻ ăn nhiều đồ ngọt và ăn nhiều lần mà 

không đánh răng chắc chắn con sâu sẽ có nhiều cơ 

hội đục khoét răng.  

Các nha sĩ đưa ra một ví dụ cụ thể như sau: có 2 

bạn Nobita và Xuka đều có 3 viên kẹo. Nếu 

Nobita ăn một lần cả 3 viên, còn Xuka ăn 3 lần, 

mỗi lần cách nhau 20 phút. Kết quả là Xuka sẽ bị 

sâu răng nhiều hơn Nobita. Như vậy để tránh sâu 

răng, trẻ phải giảm bớt ăn đồ ngọt và giảm bớt số 

lần ăn.  

Để dễ kiểm tra mức độ răng sâu, mỗi trẻ đều được 

ngậm một viên thuốc. Viên thuốc sẽ tan ra màu 

hồng và bám vào các kẽ răng. Nếu răng trẻ nào bị 

bám nhiều, khả năng trẻ đó đang bị sâu răng sẽ 

cao.   

Để tiện cho việc theo dõi tình trạng và sức khỏe 

của răng, các nha sĩ đều chụp hình cấu tạo hai hàm 

răng của từng trẻ và có biện pháp chữa cụ thể.  

Sau khi khám răng, mỗi trẻ đều nhận được món đồ 

chơi nho nhỏ.  
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Trong dịp này, trung tâm cũng tổ chức “Lễ Thành 

Nhân” cho 3 em Nguyễn Thị Cát Linh, Ngô Thị 

Ánh Tuyết và em Voòng Kim Lan. Cả 3 em đều 

sống ở mái ấm từ nhỏ. Năm nay, em Cát Linh và 

em Ánh Tuyết đang là sinh viên cao đẳng, còn em 

Kim Lan sắp tốt nghiệp phổ thông trung học. Để 

đánh dấu bước đường mới này, trung tâm đã tặng 

mỗi em một sổ tiết kiệm với số tài khoản là 5 triệu 

đồng.   

Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh phụ trách trung tâm cũng 

nhắn nhủ các em luôn cố gắng học tập và vươn lên 

trong cuộc sống để như một tấm gương cho các 

em bé còn đang ở mái ấm. Trung tâm kết hợp với 

FFSC và một số vị ân nhân sẽ giúp các em sinh 

viên học bổng để tiếp tục việc học.  

Buổi họp 

mặt trở 

nên thân 

thương 

và gần 

gũi hơn 

vì có một 

số vị ân 

nhân đến 

tham dự 

khích lệ 

tinh thần 

cho các 

em và có 

những 

tiết mục 

văn nghệ 

rất ấn 

tượng.  

Tất cả mọi người cùng vui trong bữa tiệc thân mật 

và các em còn nhận được bao lì xì với lời cầu chúc 

một mùa xuân may mắn và nhiều niềm vui.  

 

Như một truyền thống tốt đẹp, hàng năm cứ vào chiều 

ngày 23 tháng Chạp Âm Lịch, trung tâm Phát Huy 

Bình Triệu có buổi họp mặt tất niên cho các em ở mái 

ấm. Đồng thời đây cũng là dịp để các em cựu mái ấm 

có dịp chia sẻ với nhau về niềm vui và những khó 

khăn trong cuộc sống.  

Ngay từ sáng, các em cựu mái ấm từ Đồng Nai, Thủ 

Đức, cho đến Tây Ninh xa xôi đã nô nức trở về. Có 20 

em cựu mái ấm, có em đang là sinh viên học tại thành 

phố, một số em đã có nghề nghiệp và có 5 em đã lập 

gia đình cũng đưa con cái về họp mặt. Các em cùng 

quây quần chia sẻ cho nhau những vấn đề khó khăn 

trong cuộc sống.  

Mỗi em một hoàn cảnh và có những tâm sự khác nhau 

nhưng tất 

cả đều 

mong 

muốn có  

cuộc sống 

ổn định 

và hòa 

nhập với 

cộng 

đồng. Em 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang đã 

lập gia 

đình, có 

con vừa 6 

tháng tuổi 

và đang 

sống ở 

Tây Ninh 

chia sẻ: “Hiện giờ cuộc sống của em rất khó khăn vì 

đang nuôi con nhỏ mà chỉ một mình chồng em đi làm. 

Vì thế em càng cảm thấy nhớ và quý những năm 

tháng còn ở mái ấm được sự yêu thương và chăm sóc 

của mọi người”.   

Góc Nhìn 
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    Sáng ngày 05/01/2013, nhóm 19 học sinh nhận học bổng 

của Ủy Ban Đoàn kết Công giáo đã họp mặt tất niên tại văn 

phòng FFSC. Trong số đó có 15 trẻ nhận học bổng Pháp, 2 trẻ 

nhận học bổng Nhật, 1 trẻ nhận học bổng Anh và 1 trẻ nhận học 

bổng của cô Kim. Các em cùng chia sẻ cho nhau kết quả học tập 

và những khó khăn trong cuộc sống. Cuối buổi họp mặt mỗi trẻ 

đều nhận được phần quà Tết trị giá 122.000 đồng. 

 

   Ngày 10/01/2013, Tổ chức ROOM TO READ đã tặng trẻ 

của FFSC 220 cuốn sách truyện tranh để xây dựng thư viện ở 

các trung tâm giúp trẻ có điều kiện nâng cao kiến thức và tiếp 

cận với cách giải trí lành mạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sáng ngày 25/01/2013 ông Trần Văn Soi tháp tùng ông bà 

KIDA và 6 vị khách người Nhật thăm TTPH Bình An gặp gỡ và 

tặng quà cho trẻ. Sau đó nhóm còn dành một buổi chiều hôm sau 

đến dự tất niên và tặng quà cho 19 em học bổng tại TTPH Bình 

Triệu. Được biết từ nhiều năm nay, nhóm đã hỗ trợ học phí cho 

19 em này.  

  

Khách ThĂM FFSC TRONG 

QUÍ I NĂM 2013 

*********** 

- Ngày 5 tháng  1: Cô OKABE Asohi thăm văn 

phòng FFSC 

- Ngày 14 tháng 1: Cô HIROMI Iwama và 

chồng thăm Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

- Ngày 16 tháng 1: Ông Ooe Tsutomu  thăm 

Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

- Ngày 20 tháng 1: Trung Tâm Y Tế  phường 

Bình Thọ đến khám sức khỏe cho trẻ Trung 

Tâm Phát Huy Bình Thọ 

- Ngày 29 tháng 1: Ông  FUJINA Eiji  đến 

thăm Trung Tâm Phát Huy Bình An 

- Ngày 31 tháng 1: Ông  MATSUSHITA -

Masakazu đến thăm con đỡ đầu và Văn  Phòng 

FFSC, Trung Tâm Phát Huy Bình An  

- Ngày 18 tháng 2: Nhóm ACHAN đến thăm 

Văn Phòng FFSC  

- Ngày 21 tháng 2 Nhóm sinh viên  Trường 

Cao Đẳng NAGOYA thăm Trung Tâm Phát 

Huy Bình Thọ 

- Ngày 25,26 tháng 2: Ông TANAKA Toshihi-

ro đến thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC 

- Ngày 26 tháng 2 Nhóm Jiyujin gồm 4 người 

đến thăm Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

Ngày 6 tháng 3: Cô YOSHII Michiko cùng 6 

Sinh  Viên trường Đại Học MIE  đến giao lưu 

với trẻ tại Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu  

- Ngày 13 tháng 3:  Ông OHE Tsutomu thăm 

Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 

- Ngày 18,21,25,28 tháng 3: Nhóm Sinh viên 

Trường Cao Đẳng NAGOYA  đến thăm Trung 

Tâm Phát Huy Bình Triệu và Bình Thọ 

- Ngày 30 tháng 3: cô SHIOMI Mika thăm 

Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu 
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FFSC tiếp tục giới thiệu đến các bạn bộ ví 

dành cho phụ nữ đựng danh thiếp, kính mát, 

đồ dùng cá nhân…Những chiếc ví xinh xắn, 

nhỏ gọn, màu sắc trang nhã với họa tiết thêu 

tay tinh xảo. Đây là vật dụng không thể thiếu 

cho những chuyến công tác du lịch.  

 

Để biết thêm những sản phẩm khác, các bạn 

có thể ghé thăm trang web của chúng tôi tại 

địa chỉ  

http://ffscvn.org/index.php/vi/doanh-nghiep-

xa-hoi 

 

 

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

 

 

 

 

TƯ 

2 Cô ADACHI & KITAHARA đến giao lưu với trẻ lớp 5 Trung Tâm Bình Thọ 

6 Nhóm JIYUJIN NGO đến thăm Trung Tâm Bình Triệu 

8 &9 Tập huấn đề tài “Yêu thương”, “Tư thế đúng cho sức khỏe”, “Giáo dục giới tính” Bình An 

19 Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương Các Trung Tâm 

30 Nghỉ lễ 30/4 Các Trung Tâm 

 

 

 

 

NĂM 

1 Nghỉ lễ Quốc tế lao động Các Trung Tâm 

17 Cô YAMAURA Toshimi cùng chồng đến thăm con đỡ đầu tại Trung Tâm Bình  An 

22-23 Thi Học Kỳ II Các Trung Tâm 

29-31 Hội Thi Giá trị sống và Kỹ năng sống Bình Triệu 

30 Tổng kết năm học 2012-2013 Bình Thọ & Bình An 

31 Tổng Kết năm Học 2012 - 2013 Thủ Thiêm 

 

 

 

 

SÁU 

1 Quốc tế thiếu nhi Các Trung Tâm 

3 Tổng kết năm học 2012 - 2013 Bình Triệu 

19 Trại hè Thứ 16 Các Trung Tâm 

21 Tập huấn giáo viên Các Trung Tâm 

27-29 Tập huấn nhân viên & giáo viên Văn Phòng FFSC 

http://ffscvn.org/index.php/vi/doanh-nghiep-xa-hoi
http://ffscvn.org/index.php/vi/doanh-nghiep-xa-hoi

