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Ai đó đã từng nói “Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất”. Cái tuổi
có nhiều kỷ niệm với những trò chơi bắn bi, đá cầu, nhảy dây,…Tuy vậy,
tuổi học trò cũng đầy những vất vả để vượt qua các kỳ thi. Tháng Năm
về cũng là lúc kết thúc năm học, các học sinh tạm xa rời sách vở trường
lớp để đón một mùa hè đầy vui nhộn.
Cả 7 trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổng
kết năm học 2012-2013 và nghỉ hè trong khoảng một tháng. Trong mùa
hè này, Chương trình vẫn duy trì các hoạt động, đặc biệt tổ chức trại hè
cho các em vui chơi, tham quan dã ngoại để tích lũy thêm vốn kiến thức.
Song song với hoạt động vui chơi, Chương trình còn tổ chức khóa tập
huấn cho nhân viên và các giáo viên nhằm nâng cao kỹ năng xã hội và sư
phạm giáo dục.
Đại diện cho Chương trình và hơn 1300 học sinh, tôi chân thành gửi lời
tri ân đến quý ân nhân, các tổ chức tài trợ và quý thiện nguyện viên đã nỗ
lực không ngừng cộng tác với Chương trình chăm lo cho trẻ có đủ điều
kiện học tập và vui chơi. Ước mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự
hỗ trợ quý báu của quý vị giúp chúng tôi thực hiện các đề án đem lại niềm
vui và nhiều ích lợi cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Kính chúc quý vị Thành Công và Hạnh Phúc, chúc tất cả các học sinh
có một mùa hè Vui Khỏe.
Chủ nhiệm Chương Trình
Lê Thị Thảo
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Hoạt Động

Thực hiện phương châm giáo dục “Trường học thân thiện.
Học sinh tích cực”, sáng ngày 06/04/2013 Chương trình
Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) đã có buổi hội giảng cho
các giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia hội giảng có cô Trần Thị Thu Trang giáo viên lớp
Một của TTPH Bình Thọ và cô Phạm Thị Minh Ngọc giáo
viên lớp Năm của TTPH Bình Triệu.
 Cô Thu Trang thực hiện tiết dạy Tập đọc Tiếng Việt lớp
Một với bài “Hai chị em”. Thứ tự giờ học như sau:
Bắt đầu giờ học, cô cho trẻ khởi động bằng một trò chơi kết
hợp với việc trả bài cũ. Sau đó, cô dùng bức tranh để giới thiệu
bài học mới “Hai chị em”. Cô đọc lần thứ nhất cho trẻ nghe.
Cô đọc lần thứ hai diễn cảm. Cô cho trẻ đọc nhẩm theo. Cô
giải thích nội dung bài học và cho trẻ đàm thoại về thái độ của
hai chị em trong bài. Cô đưa ra bài học giáo dục trẻ biết
nhường nhịn nhau khi chơi chung với anh chị em ở nhà, và khi
ở lớp cũng biết chia sẻ đồ chơi với bạn, tránh tính ích kỷ không
cho ai đụng vào đồ chơi của mình. Cô giải thích những từ khó
hiểu trong bài. Sau đó cô
dạy trẻ tập đọc.
Cô cho trẻ chia nhóm luyện
tập tìm những từ có vần mới
xuất hiện trong bài đọc. Ví
dụ tìm từ có vần et như la
hét, sấm sét… Ngoài ra cô
còn cho trẻ điền từ vào ô
trống để luyện kỹ năng đoán
từ.
Trước khi kết thúc tiết học,
cô cho trẻ nhắc lại tên bài
học nhằm củng cố nội dung
của bài.

 Cô Minh Ngọc thực hiện tiết Luyện từ và câu của lớp

Năm với đề tài “Mở rộng vốn từ Nam và Nữ”.
Mục tiêu của tiết học là giúp trẻ phân biệt được nhóm từ
chỉ phẩm chất quan trọng của nam giới và nữ giới. Phẩm
chất quan trọng ở nam giới là những đức tính dũng cảm,
cao thượng, hoạt bát và thích ứng được với mọi hoàn cảnh.
Còn ở nữ giới có những đức tính dịu dàng, khoan dung,
cần mẫn và biết quan tâm đến mọi người. Giáo viên giải
thích nghĩa của các từ chỉ phẩm chất cao đẹp đó, cho trẻ
đàm thoại và nói lên cảm nghĩ yêu thích phẩm chất nào ở
cả hai giới.
Đồng thời giáo viên còn giúp trẻ hiểu được nghĩa những
câu thành ngữ Việt Nam như “Nhất nam viết hữu, thập nữ
viết vô” . Đây là quan niệm lạc hậu sai lầm về vấn đề trọng
nam khinh nữ. Trong xã hội xưa, con gái bị xem thường,
con trai được chiều chuộng dễ sinh ra hư hỏng. Ngược lại
cũng có câu “Trai là chi, gái là chi. Sinh con có nghĩa có
nghì là hơn”. Câu này thể hiện quan niệm đúng đắn,
sinh con trai hay con gái đều quý miễn là người con ấy
sống có tình nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ.
Ngoài ra giáo viên còn cho trẻ đọc truyện “Một vụ đắm
tàu” để minh họa cho các đức tính của phái nam và nữ.
Giáo viên cho trẻ đàm thoại và nhận xét về phẩm tính của
hai nhân vật chính trong truyện.
Để ghi nhớ bài học, giáo viên đưa ra bài học giáo dục.
Cả hai giới nam và nữ đều có những phẩm tính riêng và cô
khuyên học sinh luôn phát huy những phẩm tính tốt, tránh
hiểu lệch lạc gây ảnh hưởng đến cuộc sống.
Sau hai tiết học, các giáo cùng lượng giá để đưa ra
phương pháp giảng dạy tốt.
Để trẻ tiếp thu tốt và tích
cực tham gia tiết học, giáo
viên cần có sáng kiến trong
giảng dạy, biết kết hợp
giữa việc cung cấp kiến
thức mới lồng ghép trong
các trò chơi trí tuệ. Ở độ
tuổi cấp I, trẻ rất ham hiểu
biết nhưng cũng khó tập
trung, vì vậy giáo viên cần
biết những ưu điểm và hạn
chế của trẻ để đưa ra được
phương pháp giảng dạy
chất lượng hiệu quả.
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Sau một năm miệt mài học
tập, hòa với không khí sôi động
của mùa hè đang đến, tất cả các
trung tâm thuộc Chương trình Bạn
Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức lễ Tổng kết năm học và
mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi cho các học sinh
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TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ
Sáng ngày 30/5/2013, trung tâm tổ chức lễ tổng kết cho hơn
120 học sinh các lớp Phát huy. Tham dự buổi lễ có đại diện
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, ông Phil và đại diện
công ty Premier Oil, phóng viên tạp chí Sketch (Nhật) và 3
giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh và tiếng Nhật cho trẻ.
Bình Thọ là một trung tâm có số lượng học sinh khá đông,
dù phải học trong một nơi chật hẹp nhưng các em đi học rất
đều và chăm ngoan. Trong ngày lễ tổng kết, trung tâm đã
khen thưởng 43 học sinh có thành tích tốt trong học tập.

Lễ tổng kết năm học của trung tâm diễn ra vào chiều ngày
31/5/2013 với sự hiện diện của khoảng 80 học sinh, các vị
ân nhân và 4 giáo viên thiện nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ.
Ngoài các lớp Phát huy, trung tâm còn có lớp dạy thêu may,
dạy tiếng Anh cho trẻ nghèo.
Sau ba năm đi vào hoạt động, với sự giúp đỡ của các ân
nhân trong đó có ông bà Phil, trung tâm đã quy tụ được
nhiều trẻ em nghèo là dân nhập cư từ các tỉnh miền Tây
Nam Bộ. Trong năm học này trung tâm đã khen thưởng 16
học sinh đạt thành tích tốt trong học tập và tích cực tham gia
các phong trào. Cũng trong dịp này, các học sinh cũng bày
tỏ lòng biết ơn và chia tay cô Carole Terrier là giáo viên tình
nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ hơn một năm qua. Cô và
chồng sẽ trở về Pháp để tiếp tục công việc.

Được biết, trung tâm đã hết hạn hợp đồng 2 năm mượn đất
của gia đình anh Nguyễn Thế Danh. Vì thế, kể từ khóa học
mùa hè này, trung tâm sẽ chuyển đến cơ sở mới cách đó
không xa.
Phát biểu trong buổi lễ, Sơ Thảo - Chủ nhiệm Chương trình
gửi lời cám ơn tới quý ân nhân, đặc biệt công ty Premier Oil
đã hỗ trợ để thực hiện các đề án giáo dục, đồng thời công ty
cũng hỗ trợ một số tiền cho trung tâm mua lô đất mới, cám
ơn gia đình anh Nguyễn Thế Danh đã cho mượn đất trong
hai năm vừa qua. Nếu không có các nhà tài trợ, các học sinh
nghèo sẽ không có cơ hội tiếp tục đến trường.
Nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (1/06), mỗi trẻ còn nhận
được món quà của trung tâm và của công ty Permier Oil.

Một năm học tập trôi qua rất nhanh, hôm nay tất cả các học
sinh có một ngày lễ tổng kết thật vui với nhiều tiết mục văn
nghệ hấp dẫn và món quà nhỏ nhân ngày Quốc Tế Thiếu
Nhi. Sau buổi lễ các giáo viên, nhân viên và các vị ân nhân
còn có bữa tiệc liên hoan rất thân mật.
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TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

TRUNG TÂM PHÁT HUY THỦ THIÊM
Trung tâm Phát huy Thủ Thiêm đã tổ chức lễ tổng kết vào
sáng ngày 1/6/2013. Nằm trong khu vực bị giải tỏa, phần
lớn các nhà dân đã di dời, vì vậy trung tâm chỉ còn hơn 30
học sinh lớp Phát huy. Tuy vậy trung tâm vẫn luôn duy trì
các hoạt động và khuyến khích trẻ các em đi học.
Được biết trong năm qua trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ
của trường BIS lắp ráp cho 4 máy vi tính với hệ thống internet, tổ chức lớp học tiếng Anh, học vẽ và một số hoạt động
tham quan, vui chơi giải trí khác.

Sáng ngày 1/6/2013, hơn 400 trẻ của trung tâm đã tham dự lễ
tổng kết năm học 2012-2013. Đây là trung tâm có số lượng học
sinh đông nhất trong 7 trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ
Em Đường Phố.

Trong năm học này, trung tâm đã khen thưởng 8 học sinh có
thành tích tốt trong học tập.

Đến dự buổi lễ có các vị ân nhân và các thiện nguyện viên đã
nhiều năm đã gắn bó cùng hỗ trợ trung tâm trong các hoạt
động.
Trong năm học này, trung tâm đã khen thưởng 35 học sinh giỏi
và khá, tuyên dương một giáo viên đã có nhiều sáng tạo trong
công tác giảng dạy.
Tất cả các học sinh đều tích cực tham dự buổi lễ với tinh thần
hào hứng, biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi động đặc sắc.
Sau buổi lễ mỗi trẻ đều nhận được món quà nhỏ của trung tâm
để mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Năm học đã kết thúc, ngoài việc nghỉ ngơi, tất cả các học sinh lại được hòa mình
với các hoạt động mùa hè nhằm tích lũy thêm vốn kiến thức bổ ích cho năm học
tới 2013-2014.
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Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ, ngày 18/6/2013 Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức Trại
Hè Yêu Thương tại Công viên nước Đầm Sen cho hơn 1000 trẻ của 7 trung tâm phát huy. Trong dịp này
chương trình cũng tuyên dương 60 học sinh có thành tích tốt trong năm học 2012-2013, đồng thời chương
trình cũng tri ân quý ân nhân, các nhà tài trợ và các tình nguyện viên.
Tất cả các trẻ đều được tham quan và trải nghiệm qua các trò chơi dưới nước. Kết thúc buổi trại, mỗi trẻ còn
nhận được bánh kẹo do các ân nhân ủng hộ.
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Tập Huấn

1. Nhóm sinh viên học bổng FFSC
Chiều ngày 07/04/2013, nhóm gồm 16 sinh viên học bổng
FFSC đã có
buổi tập huấn
tại TTPH Bình
Triệu
Buổi tập huấn
do cô Nguyễn
Thị
Thùy
Trang
phụ
trách với đề tài
“Lòng
tự
trọng”.
Cô
Trang đã cho các em biết khái niệm về lòng tự trọng nơi
mỗi con người thể hiện qua cách cư xử với bản thân, với
mọi người xung quanh, với thiên nhiên và xã hội.
Lòng tự trọng trước hết là tôn trọng chính bản thân mình với
tất cả đặc điểm hình thức bên ngoài và năng lực vốn có. Để
hình thành lòng tự trọng phải bắt đầu từ việc nội tâm hóa,
nghĩa là ý thức về những cái mình “CÓ” và những cái mình
“LÀ”.
Các em được chia thành 4 nhóm để thảo luận về quá trình
hình thành lòng tự trọng. Qua đó các em cũng được chia sẻ
và nói lên những cái mình “CÓ” như: có gia đình bạn bè, có
tình cảm, trí tuệ…Những cái mình “LÀ” như: là một sinh
viên, là người đã trưởng thành…Khám phá bản thân với hai
yếu tố “CÓ” và “LÀ” nhằm giúp các em thêm tự tin mà
không so sánh mình với người khác. Qua đó các em cũng
trân trọng giá trị bản thân và phát huy những ưu điểm.
Ngoài ra để xây dựng lòng tự trọng còn có phương pháp
“Nhủ thầm”. Đó là cách chúng ta tự nói và tự khích lệ chính
mình khi gặp điều khó khăn, chúng ta dễ dàng vượt qua và
vươn lên.
Tất cả các sinh viên đều tích cực tham gia góp ý và thảo
luận. Hy vọng các em sẽ có được kiến thức bổ ích làm hành
trang cho bước đường học tập, sống trách nhiệm hơn với
bản thân và mọi người.

2.Trung tâm Phát huy Bình An
Trong ngày 8 và 9/ 04/2013, tất cả các lớp Phát huy của trung
tâm đã tham gia tập huấn về kỹ năng sống.
Lớp Mẫu giáo với đề tài “Giá trị yêu thương”
Giúp trẻ nhận biết cơ thể con người sống được là nhờ có trái
tim. Và trái tim cũng là biểu tượng của tình yêu thương. Vì
thế yêu thương là bài học đầu tiên của con người.
Bài học này giúp trẻ nhận biết trong gia đình ai cũng có ông
bà, cha mẹ, có anh chị em và những người họ hàng. Vì thế trẻ
phải biết kính trọng những người lớn, yêu thương các anh chị
em và phải biết quý trọng chính bản thân mình. Cho trẻ biết
yêu thương là biết quan tâm giúp đỡ người khác thể hiện ra
bằng hành động cụ thể.

Để ghi nhớ bài học này, mỗi trẻ sẽ tự tay vẽ và tô màu trái
tim của những người mình yêu thương.
Lớp 1 với đề tài “Tư thế đúng”
“Tư thế đúng” là bài luyện tập về các tư thế: nằm, ngồi, đi,
đứng sao cho trẻ giữ được cơ thể cân đối, đẹp, khỏe mạnh và
tránh được các chứng bệnh vẹo cột sống, gù vai, cận thị...
Đặc biệt lưu ý tư thế trẻ ngồi trong lớp học.
Mỗi tư thế, trẻ lần lượt được xem tranh và thực hành tư thế
đúng nhất.
Từ lớp 2 đến lớp 5 tập huấn với đề tài “Nhận biết giới tính”
Trẻ phân biệt được cấu tạo cơ thể và những điểm khác biệt
giữa nam và nữ. Mỗi giới tính đều có vẻ đẹp riêng và đều cao
quý. Trẻ được gây ý thức yêu quý vẻ đẹp trong tâm hồn với
những đức tính tốt.
Ngoài ra nhận biết giới tính của mình cũng là để biết cách
bảo vệ sức khỏe và phát triển những khả năng vốn có. Để
tăng phần sinh động cho bài học, các em còn được xem một
đoạn phim ngắn về quá trình thụ thai. Đoạn phim đã giải đáp
phần nào những thắc mắc của các em chuẩn bị bước vào tuổi
vị thành niên, và cũng giúp các em nữ biết chăm sóc sức
khỏe và bảo vệ chính mình.
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Kỹ năng làm việc nhóm
Bài tập thứ nhất: Kỹ năng sinh hoạt: mỗi nhóm sẽ
phải biểu diễn một tiết mục văn nghệ hát múa, kể
chuyện hoặc sáng tác một tiểu phẩm…
Bài tập thứ hai: Kỹ năng điều hành nhóm: mỗi nhóm
bầu ra người trưởng nhóm để điều hành công việc và
giải quyết những vấn đề trong nhóm. Bài tập này được
cô Phạm Thị Yến Trinh, một chuyên viên tâm lý tại
Bệnh viện Nhi đồng I hướng dẫn.

Chiều ngày 28/04/2013, nhóm 21 sinh viên học bổng
ông bà Phil - Frances Maclaurin có buổi tập huấn với đề
tài “Kỹ năng làm việc nhóm” tại văn phòng FFSC.
Ngoài “kỹ năng cứng” là những kiến thức học ở nhà
trường, các sinh viên còn phải trang bị cho mình những
“kỹ năng mềm” như “Kỹ năng làm việc nhóm”. Đây là
kỹ năng sống khá quan trọng và cần thiết mà mỗi người
sẽ phải rèn luyện suốt đời để đạt được thành công trong
cuộc sống.
Các em được chia thành ba nhóm nhỏ họp ở ba địa điểm
khác nhau, lần lượt thực hiện những bài tập để luyện
“Kỹ năng làm việc nhóm”:

Bài tập thứ ba: Trả lời phỏng vấn: Ông bà Phil –
Frances sẽ trực tiếp phỏng vấn các sinh viên bằng tiếng
Anh. Ông bà đưa ra 5 câu hỏi về hoàn cảnh cá nhân và
gia đình của mỗi người. Các sinh viên sẽ trả lời tùy
theo sự sáng tạo của mỗi nhóm.
Sau khi thực
hiện 3 bài tập
trên, các sinh
viên tập trung
tại văn phòng
FFSC
để
nghe nhận xét
và lắng nghe
vài
kinh
nghiệm của
những người
hướng dẫn.
Cuối buổi tập
huấn
mọi
người có bữa
ăn nhẹ cùng
ông bà Phil .
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Trong hai ngày 28 và 29/6/2013, 32 nhân viên và giáo viên
của FFSC đã tham dự khóa tập huấn với đề tài PHÁT HUY
TIỀM NĂNG CỦA TRẺ. Khóa học được cô Trần Ái Mỹ
hướng dẫn.
Dựa trên những học thuyết tâm lý của Maslow, các tham dự
viên cùng tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và hoàn
cảnh sống của trẻ để nhận biết những khả năng của mỗi em.
Đồng thời để đi sát thực tế, các tham dự viên được chia
thành nhóm để phân tích các trường hợp cụ thể và chia sẻ
những kinh nghiệm trong công tác.

Nếu những nhu cầu này không được đáp ứng, trẻ sẽ
không phát huy được những khả năng vốn có của mình
và biểu hiện những hành vi xấu. Vì vậy nhân viên xã
hội phải tìm hiểu để giáo dục, giải quyết vấn đề bằng
cách thấu hiểu hoàn cảnh và đáp ứng nhu cầu cho trẻ.
Mỗi trẻ em nghèo đều có hoàn cảnh khó khăn khác
nhau, nhưng với sự kiên nhẫn lắng nghe và chúng ta
sẽ giúp trẻ phát huy hết khả năng riêng của trẻ.
Khóa học đã thực sự mang lại nhiều điều hữu ích cho
các giáo viên và nhân viên của FFSC để có thêm kỹ
năng trở nên những người bạn đồng hành với trẻ em
nghèo.

Sức khỏe

KHÁM SỨC KHỎE TẠI TTPH BÌNH TRIỆU
Ngày 26/5/2013, nhóm gồm 17 y bác sĩ bác thuộc Phòng
khám đa khoa Thiên Phước đến khám bệnh tổng quát và
phát thuốc cho hơn 300 trẻ thuộc TTPH Bình Triệu.
Được biết, nhóm do bác sĩ Đào Tí Tách làm trưởng đoàn
đã chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại trung tâm từ nhiều năm
qua. Đoàn đã phát thuốc miễn phí và điều trị một số bệnh
thông thường như bệnh cảm sốt, giun sán, chăm sóc răng
miệng…Ngoài ra đoàn còn phát thuốc bổ cốm giúp trẻ
tăng sức khỏe.

Bản Tin FFSC
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Emily Gregowske là sinh viên cao học ngành Công tác
xã hội trường Đại học Monmouth, Mỹ. Cô đã thực tập tại
FFSC trong khoảng 2 tháng (từ giữa tháng Hai đến
tháng Tư năm 2013). Sau đây là những cảm nghiệm của
cô về khi đến thăm TTPH Bình An thuộc FFSC.

Chúng tôi cũng thăm phòng sản xuất của FFSC đang
làm nhiều hàng thêu tay. Thật thú vị khi tận mắt thấy các
công nhân của FFSC đang may và thêu các loại gió xách.
Với kiến thức ít ỏi của mình về nghề may vá, tôi nhận thấy
các máy may ở đây đều cũ kỹ và khó sử dụng. Tôi nghĩ,
việc sản xuất sẽ tốt hơn nếu có người tài trợ để mua thêm
********************
nhiều máy may hiện đại hơn. Giống như nhiều tổ chức phi
Khá xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cách quận 1 lợi nhuận khác, FFSC cần nhiều sự hỗ trợ để tiếp tục thực
và quận 3 khoảng một giờ đồng hồ đi xe máy, chúng tôi hiện các dự án và doanh nghiệp xã hội.
đến Trung tâm Phát huy Bình An, một trong những trung
Sau khi tham quan một vòng trung tâm, chúng tôi được
tâm của FFSC. Mặc dù không xa con đường lớn có nhiều
dẫn đi thăm một số gia đình có con em đang học tại trung
cửa hàng và nhà thờ, trung tâm nằm ở một nơi rất khác so
tâm. Tất cả các gia đình đều sống trong những căn lều tồi
với thành phố. Đây là một nơi có nhiều ao hồ, vùng dân
tàn biểu hiện sự nghèo đói. Căn nhà của gia đình thứ nhất
cư nghèo sống trong những căn nhà tạm cũ kỹ.
làm bằng tôn và những mảnh phế liệu ghép lại. Một góc
nhà được dùng làm bếp nấu ăn bằng củi và khói đen bám
đầy lên mái tôn. Mái nhà lủng nhiều lỗ và khi trời mưa thì
bị dột khắp nhà. Người chủ nhà cũng là cha của em học sinh
cảm thấy rất hạnh phúc vì con mình được đi học ở Trung
tâm Bình An. Sống trong hoàn cảnh nghèo, đi học là cách
tốt nhất đảm bảo cho con trai họ một tương lai tốt đẹp hơn.
Mặc dù rất nhiều gia đình phải đối mặt với những khó
khăn về kinh tế, FFSC đã cố gắng tạo điều kiện cho con cái
họ được đến trường học tập có thêm nhiều kiến thức. Đây là
điều đáng làm để thay đổi xã hội Việt Nam trong tương lai.

Emily Gregowske

Ngày 09/04/2013, tôi đến trung tâm Bình An với
một nhóm phụ nữ thiện nguyện để thăm các lớp học và
một số gia đình địa phương. Mặc dù chỉ ghé các lớp học
trong ít phút nhưng tôi thấy các giáo viên và các học sinh
rất hiếu khách. Họ lịch sự chào đón chúng tôi bằng một
bài hát truyền thống của Việt Nam. Ngay phút đầu tiên,
tôi được gây ấn tượng bởi nụ cười ngây thơ của các cháu
mẫu giáo.
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Trang 10

Chị Đinh Nguyễn Thiên Ân là chuyên viên Công nghệ
thông tin hiện đang làm thiện nguyện tại văn phòng FFSC.
Nhân một lần tham dự đợt tập huấn cuối năm học tại trung
tâm phát huy Bình Triệu, chị đã ghi lại đôi dòng cảm nhận
như sau.
Tháng Năm! Tháng của màu phượng đỏ, tháng của lũ học trò
háo hức đón mùa hạ vui. Và có một tháng Năm đặc biệt tưng
bừng tại Trung tâm Phát Huy Bình Triệu – một trong bảy
trung tâm nuôi dạy trẻ em nghèo thuộc Chương trình Bạn Trẻ
Em Đường Phố (FFSC).
Có dịp đến với Trung tâm Phát Huy Bình Triệu qua Hội thi
Kỹ Năng Sống vào những ngày cuối tháng Năm, chúng tôi đã
được hỉ nộ ái ố cùng các em ở đủ các độ tuổi từ Mẫu giáo đến
lớp Năm - lớp cuối cùng của thời Tiểu học. Gọi là hỉ nộ ái ố
bởi cuộc thi bao giờ cũng có đội thắng reo mừng, có đội thua
rơi lệ, có giận hờn rồi phút chốc lại có yêu thương. Các em đã
đến với Hội thi bằng sự ngây thơ trong trẻo cho dẫu cuộc
sống còn đầy nỗi buồn đau và nhọc nhằn mưu sinh...

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 23/05/2013, đây là dịp rèn
luyện kỹ năng sống vừa ôn lại kiến thức cho các em từ những
lần tập huấn trước. Chủ đề hội thi bao gồm: gia đình yêu
thương, quan tâm giúp đỡ, lòng tự trọng và giáo dục giới tính
cho tuổi teen. Hình thức thi đa dạng từ xem hình đoán chữ,
xem phim đoán chủ đề và các trò chơi vận động. Các phần thi
đều liên quan đến chủ đề tập huấn giúp các em áp dụng vào
cuộc sống hằng ngày.
Đến với các em mẫu giáo từ trong phần thi Gia đình yêu
thương, chúng tôi không khỏi kiềm lòng khi nhìn các em như
thiên thần phải bò ra sàn nhà chật chội trong cuộc thi vẽ
tranh. Biết làm sao khi cơ sở vật chất của trung tâm Bình
Triệu chỉ đủ cho mỗi em có một chỗ ngồi. Chân chen chân,
vai kề vai, các em ra sức thể hiện hình ảnh gia đình mình
trong tranh vẽ. Có em không có cha, có em không còn mẹ, có
em mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện sống trong mái ấm nên ngây
thơ hỏi một tình nguyện viên “Ở nhà con quá trời người luôn,
con biết vẽ ai bây giờ?!”. Chúng tôi thắc mắc sao bút màu rất
tốt nhưng còn nhiều chưa sử dụng thì được trả lời “Vì phòng
của lớp Mẫu giáo chật hẹp không đủ chỗ ngồi nên các cô
không cho vẽ nhiều”… Cuối buổi thi, lớp Mẫu giáo được vận
động ngoài trời với trò chơi giúp mẹ làm việc nhà. Các em
thể hiện quét nhà, lau nhà, rửa chén bát, phơi và gấp quần áo.
Nhìn bàn tay bé xíu của các em rửa chén, phơi quần áo thật
dễ thương vô cùng! Phần thi này đã chứng minh cho các phụ
huynh biết được khả năng của con em mình. Thực tế bé có
thể làm những việc nhỏ, cha mẹ nên tạo điều kiện cho bé làm
việc nhằm phát triển kỹ năng sống và tập cho trẻ biết quan
tâm giúp đỡ người khác.

Đối với các lớp Một đến lớp Năm, các em bắt đầu thể hiện
cá tính nhiều hơn và cũng sôi động hơn. Vì xuất thân trong
các gia đình nhập cư nghèo, thiếu điều kiện học tập, môi
trường sống lại phức tạp nên đa số các em có cá tính rất
mạnh. Một số em chậm phát triển, bị bạn bè trêu ghẹo nên
mặc cảm không chơi với ai, một số em là dân chuyên hành
nghề móc túi trộm cắp nên hành vi ứng xử già dặn và sành
sỏi. Các giáo viên phải hết sức tinh tế và linh hoạt để giúp
các em duy trì việc học của mình.
Không phân biệt hoàn cảnh, các em đều hòa mình vào cuộc
thi vui vẻ chia sẻ những suy nghĩ của mình. Các em được
dạy bài học về lòng tự trọng, quan tâm yêu thương và giữ
gìn vệ sinh thân thể, tìm hiểu sự khác biệt nam và nữ để
hành xử công bằng và hiểu biết. Bên cạnh phần thi sôi động
là những giây phút tự chiêm nghiệm bản thân trên nền nhạc
không lời, chia sẻ những suy nghĩ và câu chuyện thật từ tận
đáy lòng giúp các em lắng đọng và bình tĩnh hơn trước
những khó khăn của mình, giúp các em tìm thấy sức mạnh
từ bên trong để cải thiện và duy trì suy nghĩ tích cực.
Chúng tôi cũng lắng đọng cùng các em nhìn lại những công
việc nhỏ bé đã làm. Với giới hạn của mình, chúng tôi đã cố
gắng trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng sống
cơ bản để các em tự tin hòa nhập vào xã hội. Chúng tôi thầm
cảm ơn các em đã mang đến niềm vui cho Hội thi và cho
chính mỗi tình nguyện viên. Những khó khăn nhiều mặt tại
trung tâm Bình Triệu là nỗi trăn trở và là lời kêu gọi nhiều
tấm lòng hảo tâm giúp các em có môi trường học tập tốt
hơn. Hi vọng lần tập huấn năm sau chúng tôi sẽ mang đến
cho các em nhiều điều bổ ích hơn nữa.
Tháng Năm khép lại nhưng niềm vui và những nghĩ suy về
các em còn đọng lại mãi…
Đinh Nguyễn Thiên Ân
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-Ngày 18/5/2013, trường Tiểu học Quốc Tế Anh Quốc (Quận 2) kết hợp
với TTPH Thủ Thiêm tổ chức cho trẻ tham quan vui chơi tại Khu du lịch
Suối Tiên.
-Từ ngày 20-23/5/2013, tất cả trẻ lớp Phát Huy TTPH Bình Triệu tham
dự tập huấn đợt II với các đề tài sau: Quan tâm giúp đỡ, Gia đình em
yêu, Lòng trung thực, Giáo dục giới tính.

-Sáng ngày 24/5/2013, nghệ sĩ Kim Cương cùng một số người trong Hội
Bảo Trợ Thiếu Nhi Thành phố đến thăm và phát quà cho 80 trẻ Trung
tâm Phát Huy Bình An.
-Sáng ngày 30/5/2013, Anh Dzũ và 6 người thợ cắt tóc đến cắt tóc cho
trẻ Trung tâm Phát Huy Bình An.
-Ngày 8/6/2013: Bà Marta Cabrera Giám đốc EMPower tại Mỹ và ông
Ben người đại diện EMPower tại Hồng Kông đến thăm Trung tâm Phát
huy Bình An và thăm hai gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Sáng ngày 21/6/2013, các giáo viên thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em
Đường Phố đã tham dự buổi thao giảng tại TTPH Bình Triệu. Tiết Toán học
với đề tài “Phân số”do cô Trần Huy Bích Ngọc giáo viên lớp 4 phụ trách.

Khách ThĂM FFSC
TRONG QUÍ II NĂM 2013
***********
- 1 /4 Ông NAITO Akiyoshi đến thăm
văn phòng FFSC
- 2 /4 Cô ADACHI và KITAHARA
đến giao lưu và tặng quà cho trẻ lớp 5
TTPH Bình Thọ
- 6 /4 Nhóm Jizuzin đến thăm và tặng
quà cho trẻ của TTPH Bình Triệu
- 9 /4 Để biết thêm về các hoạt động
của FFSC, cô Carole và nhóm phiên
dịch tiếng Pháp, đã thăm trung tâm
Phát Huy Bình An và một số gia đình
học sinh đang học tại trung tâm.
- 18/4 Ông MATSUURA Yoshikazu
đến thăm TTPH Bình An
- 22/4 Nhóm phiên dịch tiếng Pháp đến
thăm Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu
và một số hộ gia đình nghèo
- 23 /4 Cô IWAMATSU Keiko đến
thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC
- 23 /4Cô Danielle Brenac và nhóm bạn
đến thăm trung tâm Phát Huy Bình
Triệu và bắt đầu làm thiện nguyện vào
mỗi buổi sáng thứ năm hàng tuần,
nhóm cũng hỗ trợ tài chánh cho hoạt
động của FFSC.
- 24/ 4 Cô Noda và Shinoda đến thăm
lớp học thêu tại TTPH Bình An
- 9/5 Nhóm Jizuzin đến giao lưu và tặng
văn phòng phẩm cho trẻ của TTPH
Bình Thọ
- 17/5 Cô YAMAURA Toshimi và
chồng thăm con đỡ đầu TTPH Bình An
- 25/06 Ông Naito cùng 2 giáo viên
người Nhật thăm Trẻ mái ấm TTPH
Bình Triệu
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Tháng

Bảy

Tám

Ngày

Nội Dung

1

Khai giảng lớp Anh Văn hè tại TTPH Bình An

5

Trẻ TTPH Bình An giao lưu với học sinh Cấp I & II trường Nhật
tại Quận 7 Tp HCM

6

Nhóm Giáo viên và học sinh cấp III đến từ Hồng Kông giao lưu
với trẻ lớp Phát Huy

11

Ông Shane - thành viên nhóm “Australian Veteran Group” tập
huấn cho nhân viên đề tài “Sơ Cấp Cứu”

Các Trung Tâm

15

Trẻ các lớp Phát Huy học lại

Các Trung tâm

26

Nhóm Suiyokai đến thăm

11

Cô ICHIYAMA Satoko MATSUMOTO đến thăm trẻ mái ấm
TTPH

20

Nhóm ACHAN đến giao lưu với trẻ TTPH

21

Nhóm Ishikawa UNESCO Youth Club đến thăm TTPH

2

Mừng Lễ Quốc Khánh 2 - 9

3

Các trung tâm Khai giảng năm học 2013-2014

5
Chín

Trung Tâm

13
14
8-16

Bình An

Vp FFSC & Bình Triệu

Bình Triệu

Các Trung Tâm
Bình An, Bình Thọ
Thủ Thiêm, Bình Triệu

Nhóm Dnow đến khám răng định kỳ cho trẻ của TTPH

Bình Triệu

Cô YAMAĐA Naomi sinh viên Nhật đến thăm và giao lưu với
trẻ của FFSC

VP FFSC

19

Tổ chức Vui hội Trăng Rằm

22

Cô FURUKAWA Shigemi thăm con đỡ đầu tại TTPH

Hè đã về mang theo biết bao kỷ niệm tuổi tuổi học
trò. Trước khi chia tay trường lớp để tận hưởng
những ngày hè thú vị, FFSC mong được lưu lại
với các học sinh, sinh viên món quà nhỏ là chiếc
túi điện thoại Iphone xinh xắn. Túi có kiểu dáng
đẹp cho cả nam và nữ, màu sắc kết hợp hài hòa
trang nhã, nét thêu tay tinh tế và ấn tượng, rất
thời trang khi dạo phố và thuận tiện cho những
buổi dã ngoại ngoài trời.

Các Trung Tâm
Bình Triệu

