
Lời Ngỏ 
Chia tay mùa hè vui nhộn, tất cả các học sinh đã trở lại mái trường 
náo nức đón chào Năm Học Mới 2013-2014. Thời khóa biểu 
lại kín các giờ học, tuy vậy ngay trong tháng 9 trẻ đã được vui Tết 
Trung Thu với hình ảnh chị Hằng Nga và Chú Cuội đầy cổ 
tích.  

Sau hai tháng hè, trẻ rất dễ bỏ học vì bị cuốn hút vào việc kiếm 
sống, vì thế ngoài việc đề ra kế hoạch giảng dạy và học tập tốt, các 
trung tâm luôn nỗ lực động viên trẻ trở lại trường học và đi vào ổn 
định nề nếp. Với phương châm giáo dục trẻ SỐNG KHỎE - SỐNG 
VUI và SỐNG NGOAN, các trung tâm còn có kế hoạch chăm sóc 
sức khỏe cho trẻ.  

Thay mặt cho các nhân viên và 1200 trẻ thuộc Chương trình Bạn 
Trẻ Em Đường Phố, tôi xin gửi lời tri ân đến quý vị ân nhân, các 
công ty tài trợ đã đồng hành với chúng tôi trong những năm qua. 
Rất mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của quý vị giúp 
chúng tôi duy trì các hoạt động hầu mang những điều tốt đẹp nhất 
cho trẻ và cho cộng đồng xã hội.   

Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công.  

Chúc tất cả các học sinh Năm Học Mới vui khỏe và  học tập tốt. 
Chủ nhiệm chương trình 

 Lê Thị Thảo 
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Bản Tin FFSC 

Sáng ngày 5/7/2013, học sinh 

TTPH Bình An giao lưu với học sinh cấp II trường 

Nhật Bản (Quận 7). Các em được thầy hiệu trưởng, các 

thầy cô và các học sinh trường Nhật chào đón nồng 

nhiệt. 

Các em được chia thành 3 nhóm để chơi trò ném đĩa, 

đây là trò chơi rất được ưa thích đối với học sinh của 

Nhật. Sau đó các em cùng giao lưu trò chuyện qua bữa 

ăn nhẹ.  

Tất cả các học sinh đều tỏ ra rất thân thiện, mỗi người 

cùng làm quen để biết tên nhau, cùng trao cho nhau ly 

nước ngọt và những chiếc bánh thơm ngon.  

Đây là cơ hội rất tốt để biết thêm về nét đẹp văn hóa và 

nối kết tình thân giữa các học sinh Việt Nam và  Nhật 

Bản. Trước khi chia tay, các học sinh trường Nhật hẹn 

sẽ đến giao lưu với học sinh Trung tâm Phát Huy Bình 

An trong dịp lễ Giáng Sinh sắp tới.  

 

GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI THÂN THIỆN 

Sáng ngày 26/ 7/2013, 15 người nhóm Suiyokai đã trở 

lại thăm Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố.  

Ông Yoshikawa làm trưởng đoàn cho biết, mỗi năm 

đoàn đều có kế hoạch thăm FFSC và đây là lần thăm thứ 

11. Để có được chuyến đi này, suốt năm qua đoàn đã tiết 

kiệm số tiền nhỏ từ việc bán sản phẩm của FFSC và kêu 

gọi một số ân nhân gửi tặng trẻ một số dụng cụ học tập. 

Sau đó, đoàn còn đến thăm trẻ TTPH Bình Triệu. Tại 

đây đoàn đã dành cho các em những tiết mục ảo thuật 

thật hấp dẫn và còn hướng dẫn các em làm ảo thuật để 

giúp vui cho các bạn trong lớp. Ngoài ra, một số người 

đại diện nhóm còn đến thăm 2 gia đình trẻ có hoàn cảnh 

khó khăn để động viên trẻ cố gắng trong học tập.   

Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhóm đã dành tặng trẻ 

một số dụng cụ học tập như bút viết, vở, khăn mặt và đồ 

chơi.  

Trang 2 
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Sau hai tháng nghỉ hè, tất cả các học sinh thuộc 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường phố đã trở về trung 

tâm tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2013-2014.  

TRUNG TÂM PHÁT HUY THỦ THIÊM 

Chiều ngày 3/9/2013, trung tâm Phát Huy Thủ Thiêm 

đã tổ chức lễ Khai giảng năm học mới cho 22 trẻ lớp 

Phát Huy và 14 trẻ học bổng. Tham dự buổi lễ có quý 

thầy cô giáo và các tình nguyện viên của trung tâm. 

Sơ Phạm Thị Nhường phụ trách trung tâm thông báo 

cho trẻ biết kế hoạch học tập trong năm, đồng thời 

động viên các phụ huynh cho trẻ đi học đều.  

 

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN 

Sáng ngày 4/9/2013, trung tâm Phát Huy Bình An tổ 

chức lễ Khai giảng cho 120 học sinh lớp Phát Huy. Đây 

là năm thứ 4 trung tâm đi vào hoạt động với các lớp Phát 

huy, lớp học tiếng Anh và lớp dạy nghề may, thêu. 

Trước đây vì không đủ kinh phí nên một giáo viên cùng 

một lúc phải dạy hai lớp. Trong năm học 2013-2014, 

trung tâm đã tách các lớp ghép ra thành 2 lớp riêng biệt 

và đã được ông bà Phil và France hỗ trợ kinh phí để có 

thêm hai giáo viên mới dạy các lớp này. 

Sơ Đặng Thị Thu Hạnh phụ trách trung tâm đề ra quyết 

tâm cho năm học mới này là tất cả học sinh phải mặc 

đồng phục áo trắng đi học.  

Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm Chương trình Bạn trẻ em 

đường phố đến tham dự buổi lễ và bày tỏ lòng biết ơn 

đối với quý vị ân nhân, quý thầy cô tình nguyện đã cộng 

tác và hỗ trợ trung tâm trung suốt 3 năm qua. Sơ cũng 

nói lên nỗi ưu tư của chương trình khi thấy số lượng trẻ 

của trung tâm ngày càng gia tăng. Đây là niềm vui  và 

cũng là nỗi lo vì càng ngày càng có ít trẻ được học chính 

quy tại các trường phổ thông.  

Sau buổi lễ, trẻ còn được giao lưu với 10 sinh viên nhóm 

MIYAGUNI. 
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TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ  

Sáng ngày 5/9/2013, Trung tâm đã tổ chức Lễ Khai 

giảng cho 150 học sinh lớp Phát huy. Bình Thọ là một 

trung tâm cơ sở vật chất chật hẹp nhưng có số lượng 

học sinh khá ổn định và chăm ngoan. Sau một năm 

trung tâm phải đi thuê đất để có cơ sở cho trẻ học, năm 

nay trung tâm đang xin quý ân nhân hỗ trợ xây cơ sở 

mới để trẻ tiếp tục đến trường.   

Đến tham dự buổi lễ có thầy hiệu phó Trường Trung 

học Cơ Sở Bình Thọ và các vị ân nhân của trung tâm. 

Đặc biệt có 7 vị khách Công ty dầu khí Premier Oil đã 

hỗ trợ trung tâm từ nhiều năm qua. Công ty cũng gửi 

tặng mỗi trẻ 1 hộp bánh mừng tết Trung thu sắp đến.  

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU  

Sáng ngày 

5/9/2013, có 

khoảng 400 

học sinh đã 

tham dự Lễ 

Khai giảng 

Năm học mới 

trong không 

khí tưng bừng 

của cả nước.  

Bình Triệu là một trung tâm có số lượng trẻ đông nhất 

trong 7 trung tâm, tại đây còn có 33 trẻ mái ấm. Vì thế 

đòi hỏi trung tâm phải có nhiều nhân lực giáo viên, nhân 

viên cũng như kinh phí để đáp ứng nhu cầu học tập của 

trẻ. Trung tâm đã nhận được nhiều tổ chức và cá nhân 

hỗ trợ, đặc biệt phải kể đến ông bà Phil và France.  

Trong buổi lễ khai giảng, trẻ cùng được thông qua về kế 

hoạch học tập và thi đua trong năm học, đồng thời trẻ 

cũng biểu diễn 4 tiết mục văn nghệ rất đặc sắc.  

Bước vào năm học mới, chúc tất cả các học sinh luôn 

vui khỏe và có những giờ học thú vị.  
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Tết Trung Thu là dịp để trẻ vui chơi với câu chuyện cổ 

tích chị Hằng và chú Cuội. Nhằm giúp cho các học sinh 

nghèo có được ngày Tết Trung Thu thật vui và ý nghĩa, 

chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã nhận được 

nhiều sự hỗ trợ của các ân nhân và các công ty tài trợ cụ 

thể như sau: 

+Chiều 15/9/2013, nhóm Công tác xã hội thuộc 

Sacombank và công ty Kizciti đến vui chơi, tặng 100 

lồng đèn và quà cho trẻ TTPH Bình An.  

+ Chiều 19/9/2013, Công ty Sài Gòn Thăng Long đến 

vui chơi và tặng 120 lồng đèn, bánh trung thu cho trẻ 

TTPH Bình An và 200 kg gạo cho các gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn. Trước đó công ty còn hỗ trợ 7 triệu đồng 

và dành 1 ngày sửa lại mái nhà cho gia đình em Bùi 

Minh Bảo đang theo học tại trung tâm. 

+Chiều 19/9/2013, nhóm sinh viên trường Đại học Nông 

Lâm tổ chức vui chơi và rước đèn và phát bánh cho trẻ 

TTPH Bình Thọ.  

+ Chiều 19/9/2013, trung tâm Bình Triệu đã tổ chức cho trẻ 

thi vẽ tranh và làm lồng đèn Trung Thu. Ngoài ra còn có 

Nhóm Mầm Xanh có sinh hoạt riêng với trẻ mái ấm. 
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Taäp huaán 

Sáng ngày 11/7/2013, 18 giáo viên 

và nhân viên của FFSC đã có 

buổi tập huấn “Các kỹ năng sơ 

cứu”. Buổi học được ông Shane 

Palmer – một bác sĩ cứu thương 

người Úc hướng dẫn. Được biết 

bác sĩ Shane đã có 22 năm trong 

làm việc trong ngành cứu thương, ông từng tham gia 

cứu thương trong quân đội và đã tập huấn cho nhiều 

tổ chức ở nhiều quốc gia. Đây là lần thứ hai bác sĩ 

Shane đến giúp cho các giáo viên và nhân viên của 

FFSC các kỹ năng cơ bản nhất để giúp đỡ người 

khác khi gặp tai nạn.  

Các kỹ năng cơ bản nhất của khi sơ cứu một người gặp 

tai nạn. 

Trước hết người cứu thương phải nhớ một nguyên tắc 

quan trọng đó là SỰ AN TOÀN cho chính mình và nạn 

nhân. Vì vậy khi muốn giúp đỡ một người gặp tại nạn, 

chúng ta phải quan sát xung quanh vì có thể có người 

khác tấn công khiến chúng ta rơi vào tình thế “làm ơn 

mắc oán”. Nếu tai nạn xảy ra trên đường có nhiều xe 

đang lưu thông, cần kêu gọi thêm người khác giúp dừng 

các loại xe lại và đưa nạn nhân đến chỗ an toàn.  

 

Trong khi chờ đợi xe cấp cứu, chúng ta đến bên nạn 

nhân giới thiệu tên mình và trấn an họ. Kế đến kiểm tra 

đường thở, nhịp tim và các vết thương, đồng thời kiểm 

tra toàn thân xem các khớp xương có thể bị dập gãy, 

băng bó các vết thương chảy máu, kiểm tra mạch cổ, 

mạch cổ tay, khủy tay để biết nhịp thở nhanh hay chậm, 

bình thường hay yếu.  

Ngoài ra bác sĩ Shane còn hướng dẫn cách sơ cứu đối 

với trẻ em khi sặc hoặc nghẹn thức ăn, bị phỏng, ngạt 

nước, cách băng bó trật khớp, cách hô hấp nhân tạo…

Trẻ em và nhất là học sinh thường rất hiếu động nên dễ 

gặp tai nạn khi chạy nhảy vui chơi, vì thế các giáo viên 

cần có những kỹ năng căn bản về sơ cứu 

để giúp các em giảm bớt những hậu quả 

đáng tiếc.  

Bác sĩ Shane chia sẻ kinh nghiệm trong 

22 năm tham gia cứu thương, ông đã 

cứu sống được 9 người, điều đó là rất ý 

nghĩa trong cuộc đời ông. Có lần ở Pa-

kistan ông phải cứu một lúc 35 binh lính 

nên ông phải kêu gọi người khác tới 

giúp. Trong tình huống ấy, phải ưu tiên 

cứu người bị thương nặng trước. Cứu 

được một người là việc đáng làm, cho 

dù không cứu được, chúng ta thực sự 

không làm gì thiệt hại cho nạn nhân. Hy 

vọng trong năm tới gặp lại chúng ta sẽ 

thuần thục hơn trong việc sơ cứu để 

mang lại sự an toàn mọi người.  



Naâng Cao Phöông Phaùp 

Giaûng Daïy Moân Toaùn 

Sáng ngày 16/8/2013, để 

chuẩn bị cho việc giảng dạy 

đạt kết quả tốt trong năm 

học mới 2013-2014, các giáo viên thuộc Chương trình 

Bạn trẻ em đường phố đã về tham dự buổi thao giảng tại 

TTPH Bình Triệu.  

Trong buổi thao giảng này, các thầy cô được dự hai tiết 

Toán do cô Nguyễn Thị Tâm, giáo viên lớp 4 và cô Võ 

Thị Thanh Tân là giáo viên lớp 3 soạn giảng.  

 

Tiết 1: 

Cô Nguyễn Thị Tâm cho học sinh SO SÁNH VÀ XẾP 

THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN 

Bằng phương pháp so sánh và sắp xếp các số tự nhiên, 

giáo viên đã giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức cơ bản 

về toán học. Trẻ biết so sánh 2 số bằng nhau, số lớn với 

số nhỏ hay ngược lại. Sau đó giáo viên cho trẻ làm bài 

tập bằng cách sắp xếp các số cho sẵn từ nhỏ đến lớn 

hoặc ngược lại.  

Để nâng cao kiến thức về toán học, giáo viên cho trẻ so 

sánh hai con số theo từng hàng, từ hàng đơn vị đến hàng 

chục, hàng trăm và hàng ngàn… 
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Tiết 2: 

Cô Võ Thị Thanh Tân giúp trẻ làm BÀI LUYỆN TẬP 

CHUNG nhằm củng cố kiến thức về phép tính cộng, trừ 

các số có ba chữ số. Cách tính nhân, tính chia trong 

bảng, cách tìm ẩn số x chưa biết hoặc số bị chia chưa 

biết. 

Ngoài ra cô còn cho trẻ luyện tập bằng cách giải bài 

toán đố. Sau đó cho trẻ trình bày về cách giải của mình 

cho cả lớp nghe. 

Sau khi kết thúc 2 tiết dạy, các giáo viên cùng họp lại 

nhận xét về tiết dạy và trao đổi thêm kinh nghiệm 

 

Söùc khoûe 

Sáng ngày 13/9/2013, nhóm nha sĩ DNOW (Nhật) đến 
khám răng cho trẻ TTPH Bình Triệu. Buổi chiều nhóm đã 
dành 30 phút để tập huấn cho trẻ về cách chăm sóc và 
bảo vệ răng. 
Cùng ngày 
nhóm thợ cắt 
tóc thuộc Nhà 
Văn Hóa Phụ 
Nữ đến cắt 
tóc cho trẻ. 
Sau khi cắt tóc 
mỗi trẻ còn 
được tặng 
bánh và 2 
cuốn tập. 

Chaêm Soùc Caùi Raêng Caùi Toùc 
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Trong cuộc sống, những khó khăn dễ làm lòng người nản 

chí. Tuy nhiên những lúc khó khăn lại gia tăng nghị lực 

giúp người ta vượt qua mọi trở ngại. Câu chuyện về em Hồ 

Nguyễn Thị Huyền Trang sau đây được xem là một ví dụ. 

Em Trang 

sinh ra ở 

miền quê 

nghèo Sóc 

Trăng. Sau 

khi cha và mẹ 

đều chết vì 

bệnh HIV, ba 

chị em Trang 

trở thành những đứa trẻ mồ côi lang thang không nơi nương 

tựa. Người anh của Trang cũng bị nhiễm HIV và chết sau đó. 

Em Trang và người chị gái được gửi vào sống trong Trung 

Tâm Phát Huy Bình Triệu (năm 2001). Học hết lớp Năm, 

Trang và người chị gái xin được hòa nhập với cộng đồng và 

đi học nghề kiếm sống.  

Để đạt được ước mơ cả hai chị em Trang đã trải qua từ việc 

phụ bán quán cà phê cho đến học trang điểm uốn tóc, nhưng 

tay nghề non kém, thu nhập thấp nên không đủ tiền trang trải 

cuộc sống và cũng không có điều kiện đi học tiếp. Hiểu được 

những khó khăn ấy, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố 

đã hỗ trợ một phần học phí cho chị của Trang và giới thiệu 

em Trang vào học tại KOTO. Tại đây Trang được tiếp tục 

học phổ thông song song với học Cao đẳng chuyên ngành 

Nhà hàng – Khách sạn. KOTO là một tổ chức từ thiện 

thường xuyên đón nhận các thanh thiếu niên nghèo bụi đời 

có hoàn cảnh khó khăn để dạy nghề và kỹ năng sống giúp 

các em có thể tự lực cánh sinh. Ngày 22/7/2013, sau 2 năm 

nỗ lực học tập, Huyền Trang đã tốt nghiệp và được trao 

bằng chứng nhận cấp độ II chuyên ngành Nhà hàng-Khách 

sạn, Trang xem đây là sự kiện quan trọng và nhiều ý nghĩa 

để nhìn lại những thành quả đã đạt được và cũng là cơ hội 

để tri ân những tấm lòng vàng đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ em 

trong suốt hành trình nhiều thử thách. Và trong lúc này, 

Trang thực sự cảm nhận được niềm vui vì đã trưởng thành, 

có công việc ổn định tại một nhà hàng.  

Cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn nhưng cả hai chị em 

Trang đã không ngừng cố gắng để đạt ước mơ, để sau ngày 

có thể làm được điều tốt đẹp cho các trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn.  

Để mở 

rộng mối 

quan hệ 

thân thiết 

với các 

nhà tài trợ 

cho 

chương 

trình, vừa 

qua Sơ Lê 

Thị Thảo, chủ nhiệm Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố đã có chuyến đi Pháp từ ngày 8 đến 27/9/2013 

theo lời mời của Tổ chức Enfants de la Rue mà ông bà 

Philip và Sue làm đại diện.  

Từ 1 năm qua, tổ chức này đã đến thăm và giúp trẻ 

TTPH Bình An. Lần này, có sự hiện diện của Sơ Thảo, 

ông bà Philip đã tổ chức bữa tiệc với 80 khách mời để 

gây quỹ giúp trẻ ở vùng châu Á. Số tiền thu được dành 

hỗ trợ TTPH Bình An để mua: 10 chiếc xe đạp cho trẻ 

đi học, 1 xe máy giúp phụ huynh có phương tiện làm 

ăn buôn bán, tiền xe cho 110 trẻ tham quan dã ngoại 

mùa hè và tiền cho trẻ uống sữa.  

Chương trình chân thành tri ơn và mong tiếp tục nhận 

được sự hỗ trợ của quý vị.  

KHÔNG NGỪNG ƯỚC MƠ 

Goùc nhìn 

TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG 



KHÁCH THĂM FFSC  

TRONG QUÝ III– 2013 

*********** 

- 11/8  Cô ICHIYAMA Satoko và 

MATSUMOTO Rie thăm Trung 

tâm Bình Triệu 

- 01/9 Ông TAKAHASHI Yo-

shitaka thăm con đỡ đầu tại Trung 

tâm Bình Triệu 

- 04/9 Nhóm anh MIYAGUNI  Đai  

gồm 18 sinh viên Nhật thăm Trung 

tâm Bình An  

- 05/9 Cô NITTA Setsuko thăm con 

đỡ đầu tại Trung tâm Bình Triệu 

- 11/9 Nhóm JIYUJIN đến thăm và 

tặng văn phòng phẩm cho trẻ Bình 

Triệu 

- 12/9 Nhóm Ainet đến thăm Trung 

tâm Bình Triệu 

- 19/9 Nhóm sinh viên trường đại 

học MIE thăm Trung tâm Bình 

Triệu 

- 20/9 Cô MaKiNO Sachie thăm 

con đỡ đầu tại Trung tâm Bình 

Triệu 

- 22/9 Ông FURUKAWA Shigemi 

thăm con đỡ đầu tại Trung tâm 

Bình Triệu 

- 25/9 Nhóm sinh viên trường 

Banora Point (Úc) giao lưu với trẻ 

Trung tâm Bình Triệu và Bình An 

tại công viên nước Đầm Sen. 
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- Ngày 6/7/2013, Nhóm 14 giáo viên và sinh viên Hồng Kông đến thăm và vui chơi 

với trẻ TTPH Bình An.  

- Trong 3 ngày (4-6/7/2013) trẻ mái ấm Trung tâm Phát Huy Bình Triệu đã có buổi 

tham quan dã ngoại mùa hè tại Đà Lạt. Đoàn gồm có 33 trẻ mái ấm và 22 anh chị 

cựu mái ấm.  

- Ngày 24/7/2013, nhóm 40 phụ huynh học bổng TTPH Bình Triệu tham quan dã 

ngoại vùng sông nước Cà Mau và chùa Dơi Sóc Trăng.  

- Ngày 3/8/2013, cô Harumi và 3 người bạn thuộc tổ chức Kid Earth Fund đến giao 

lưu với trẻ TTPH Bình Thọ. Nhóm đã cho trẻ vẽ tranh với chủ đề “Gift to the Earth” 

như một thông điệp thân thương gửi đến các bạn ở Tohoku – Nhật Bản. Cuối buổi 

giao lưu nhóm còn tặng trẻ bánh snack, bút chì và thú nhồi bông.  

- Ngày 8/8/2013, ông Jérôme Thevenaz chủ tịch Hội Bảo trợ Thiếu nhi Thụy Sĩ tại 

Việt Nam (Association pour L ‘ Enfant du Vietnam – Suisse) đã đến thăm TTPH 

Bình An. Hai năm qua, hội đã hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động của trung tâm 

và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong năm học 2013-2014 sắp tới. Được biết ông Thevenaz vừa 

đắc cử chức chủ tịch của hội. Đến Việt Nam lần này, cùng đi với ông còn có vợ và 

hai con gái. Sau đó ông còn đi thăm gia đình một em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn.  

-Ngày 10/8/2013, 40 học sinh TTPH Bình An tham dự buổi dạ hội tại khách sạn 

Kim Đô Royal (Quận 1). Trong buổi này, các em đã biểu diễn một điệu nhảy do 

nhóm tình nguyện viên của anh Tùng hướng dẫn tập luyện. Sau buổi diễn mỗi em 

còn được tặng 10 quyển tập, 1 áo thun và bữa ăn nhẹ.  

- Sáng ngày 13/8/2013 nha sĩ HIRAYAMA Eriko thuộc phòng khám Naomi (Quận 

7) (Naomi Dental Clinic) đến tập huấn về Cách bảo vệ răng và chăm sóc răng cho 

trẻ các lớp Phát huy thuộc Trung tâm phát huy Bình An.  

- Chiều 18/8/2013, tại TTPH Bình Triệu, nhóm 30 em học sinh học bổng cấp I và II 

đã có buổi thi đố vui về Giá Trị Sống. Trong buổi thi này, các em được chia thành 3 

đội trả lời những câu hỏi trắc nghiệm. Ngoài ra còn có phần thi giải quyết những 

tình huống và đưa ra thái độ sống đẹp.   

- Sáng ngày 20/8/2013, nhóm 12 sinh viên nhóm ACHAN đã đến thăm và vui chơi 

với trẻ TTPH Bình Triệu. Nhóm tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi trí tuệ và chơi xếp 

giấy Nhật Bản.  

- Sáng ngày 21/8/2013, 13 sinh viên nhóm Ishikawa UNESCO Youth Club (Nhật 

Bản) đến giao lưu vui chơi với trẻ TTPH Bình Triệu . 

- Sáng ngày 22/8/2013, 5 sinh viên nhóm JIYUJIN NGO đến giao lưu và tặng bút 

viết cho trẻ TTPH Bình An.  

- Ngày 23/9/2013, 2 vị đại diện Báo Phụ Nữ thành phố đến thăm trẻ TTPH Bình An, 

đoàn đã tặng cho trẻ 9 thùng sữa Cô Gái Hà Lan và 400 chai nước ngọt Big Cola.  

- Sáng ngày 29/9/2013, 40 sinh viên đại học nhận học bổng của ông bà Phil có buổi 

họp mặt tại văn phòng FFSC. Đây là quỹ học bổng do ông bà Phil kết hợp với FFSC 

nhằm hỗ trợ cho các sinh viên nghèo vượt khó. Nội dung buổi họp để báo cáo các 

hoạt động của nhóm trong năm học 2012-2013, đồng thời các sinh viên cũng được 

tiếp tục nhận học bổng cho năm học mới 2013-2014. 



Ế Ạ Ă
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Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu 

năm học, FFSC trân trọng giới thiệu với tất cả các 

bạn trẻ chiếc túi xách thời trang xinh xắn, một sản 

phẩm mới thuận tiện cho việc đi học cũng như dạo 

phố. Bạn sẽ rất yên tâm và hài lòng về chất liệu sản 

phẩm được may trên nền vải kaki kết hợp với lenin, 

được trang trí với chiếc lồng đèn Hội An đậm nét 

văn hóa Việt và đặc biệt trong lễ hội Trung Thu.  

Tháng Ngày Hoạt Động Trung Tâm 

10 

4 
Cô NAGATA Chiriko cùng nhóm học sinh trường YAEI đến thăm 

Trung Tâm 
Bình Triệu  

8 Cô ONUKI Tomoe đến thăm Trung Tâm 

9 

Nhóm Ông Naito Akiyoshi đến thăm Trung Tâm Bình An 

Trẻ lớp 4 và 5 giao lưu với nhóm sinh viên Úc  tại Công viên Nước 

Đầm Sen 
Bình Thọ 

28,29 Thi Giữa Học Kỳ I Các Trung Tâm 

11 

4 Cô TAKEUCHI EIKO thăm con đỡ đầu tại Văn phòng FFSC 

5 Nhóm Hokkaido International đến giao lưu với  trẻ trung tâm Bình Triệu 

12-15 Thao giảng giáo viên Các Trung Tâm 

20 Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam Các Trung Tâm 

12 

12,13 Trẻ Thi học kỳ I Các Trung Tâm 

24 Tổ chức “ Lễ hội Giáng Sinh”  cho trẻ Các Trung tâm 

26 
Nhóm Harada Misako - Sama đến thăm trung tâm 

  
Bình Triệu 


