
Lời Ngỏ 
Tháng Mười Hai đã về trong cái thoáng lạnh của tiết trời mùa đông. 
Mọi người nô nức mua sắm chuẩn bị những món quà ý nghĩa cho bạn 
bè người thân trong dịp Giáng Sinh. Với học sinh, đây cũng là 
khoảng thời gian bận rộn ôn tập để vượt qua đợt thi học kỳ 1    

Trong quý 4 năm 2013, chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố 
luôn theo sát kế hoạch học tập của trẻ. Ngoài ra chương trình còn có 
những hoạt động ngoại khóa thi đua, vui chơi giải trí đặc biệt trong 
ngày lễ Giáng Sinh giúp trẻ tích lũy thêm kiến thức về xã hội và vốn 
sống. Các kế hoạch được thực hiện đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu học 
tập và vui chơi của trẻ.  

Đại diện cho 1.200 trẻ của bảy trung tâm và toàn thể nhân viên 
FFSC, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân, các công 
ty tài trợ, quý thiện nguyện viên đã đồng hành với chương trình trong 
suốt năm qua. Chúng tôi ước mong cùng mọi người nối rộng vòng tay 
đem tình yêu thương đến cho các trẻ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 
cùng chung sức xây dựng cuộc sống xã hội ngày một tốt đẹp.  

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

 

Sáng ngày 20/11/2013, các học sinh của Trung tâm Phát 

huy Bình Thọ đã 

đến tham dự buổi 

văn nghệ Mừng 

Ngày Nhà Giáo 

Việt Nam 20/11. 

Ngoài ra những đóa 

hoa tươi chúc 

mừng, các em còn 

đọc thơ và biểu diễn 

tiết mục văn nghệ rất ấn tượng. Đặc biệt có 4 cựu học 

sinh đã chuyển lên trường cấp II nhưng vẫn nhớ và trở 

về thăm cô giáo cũ. Trung tâm cũng đón tiếp 5 giáo viên 

tình nguyện dạy tiếng Nhật, tiếng Anh và dạy năng 

khiếu cho trẻ. Trong buổi lễ, trung tâm đã trao giải 

thưởng cho các học sinh đoạt giải viết chữ đẹp trong 

cuộc thi “Văn hay chữ tốt”. 

Buổi chiều, tất cả các học sinh của Trung tâm Phát huy 

Bình An họp mặt đông đủ để chúc mừng các thầy cô 

giáo. Trong buổi giao lưu văn nghệ, Sơ Lê Thị Thảo phụ 

trách Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã gửi lời 

tri ân sâu sắc đến quý vị ân nhân, quý thầy cô giáo, quý 

thiện nguyện viên đã cộng tác đắc lực với trung tâm 

trong việc giáo dục trẻ em nghèo. Trong tình hình khó 

khăn chung của đất nước, vẫn còn đó những trẻ em 

không được đến trường và phải lang thang kiếm sống, 

nên trung tâm rất cần nhiều tấm lòng hảo tâm cùng 

chung tay góp sức mang tình thương và tri thức đến cho 

các em. Được biết trong dịp này, công ty kinh doanh 

dược và hóa phẩm DKSH Tân Bình đã gửi tặng các thầy 

cô giáo và trẻ của chương trình 3.000 chai sữa tắm. 

Tiếp nối truyền thống “Tôn sư 

trong đạo” của dân tộc Việt 

Nam, mỗi năm cứ đến ngày 20 

tháng 11, các học sinh lại có 

dịp để tỏ lòng biết ơn các thầy 

cô, những người đã không 

ngừng cống hiến trí lực cho sự 

nghiệp giáo dục. Hòa với niềm 

vui của ngày Nhà giáo Việt 

Nam, các trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố đều tổ chức buổi giao lưu văn nghệ để tôn 

vinh các thầy cô giáo và nhắc nhở các học sinh tỏ lòng 

biết ơn với những người đã và đang dạy dỗ các em.  

Sáng ngày 17/11/2013: Trung tâm Phát huy Bình Triệu 

tổ chức buổi lễ Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. 

Đến tham dự buổi lễ có các vị ân nhân đã từng đồng 

hành và giúp đỡ trung tâm trong các hoạt động giáo 

dục. Ngoài ra còn có môt số tình nguyện viên đến từ 

nước Nhật, Anh và Pháp. Trước đó một tuần, trung tâm 

đã có cuộc thi vở sạch chữ đẹp và làm báo tường. Cuộc 

thi đã được các học sinh tham gia rất tích cực. Trong 

buổi lễ, ban điều hành trung tâm trao những phần 

thưởng cho các lớp và cá nhân đạt thành tích tốt trong 

các phong trào thi đua. 

Trang 2 

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, kính chúc quý 
thầy cô cùng những ai đã đang hy sinh cống hiến 
cho sự nghiệp "trồng người" luôn yêu nghề mến trẻ, 
hầu xây dựng thế hệ tương lai của đất nước vững 
mạnh niềm tin và sáng ngời nhân cách.  
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Chiều 22/12/2013, 

có khoảng 50 phụ 

huynh nhóm học 

bổng đã dự buổi 

tổng kết cuối năm 

của nhóm tại trung 

tâm Phát huy Bình 

Triệu. 

Các phụ huynh 

cùng được nghe báo cáo về các hoạt động của nhóm, 

đồng thời có kế hoạch sinh hoạt cho năm tới.  

Để tăng thêm tình gắn kết giữa các thành viên, các 

phụ huynh đã được chia thành 3 nhóm nhỏ thi đua và 

ôn lại các nội dung sinh hoạt của nhóm trong năm 

2013. Các chủ đề sinh hoạt và tập huấn của nhóm 

gồm có: Cách nuôi dạy con cái, cách chăm sóc con 

khi đau bệnh. Sôi nổi nhất là phần thi sáng tác vũ điệu 

theo bài hát, sáng tác truyện giáo dục theo những hình 

ảnh cho trước.  

Tất cả các phụ huynh đều tích cực tham gia chia sẻ và 

đóng góp ý kiến giúp nhau giáo dục con cái sống tốt, 

động viên nhau tham gia tiết kiệm tín dụng để có số 

vốn làm ăn nhằm giảm bớt gánh nặng cho xã hội.  

Sau buổi tổng kết, các phụ huynh cùng liên hoan chia 

sẻ trong bữa ăn nhẹ và mỗi người nhận còn nhận món 

quà Tết. 

Toång Keát Nhoùm Phuï Huynh Hoïc Boång 

Söùc khoûe 

- Sáng ngày 10/11/2013, tại TTPH Bình An có 

khoảng 40 phụ huynh học bổng tham dự buổi tập 

huấn về cách sơ cứu vết thương do bác sĩ Hoàng 

Thiện Quang đang công tác tại bệnh viện Da liễu 

phụ trách.  

Bác sĩ Quang cung cấp tài liệu thông tin về việc 

phòng những bệnh phổ biến giúp mọi người biết 

cách bảo vệ sức khỏe tốt. Bác sĩ lưu ý sức khỏe các 

bà mẹ và trẻ nhỏ, lưu ý những bệnh dễ lây nhiễm, 

các dịch bệnh theo mùa… 

Ngoài ra bác sĩ còn giúp phòng tránh các tai nạn 

thường xảy ra trong gia đình, đồng thời đưa ra cách 

xử lý khi nạn nhân nguy kịch để bảo đảm an toàn 

cho nạn nhân và người sơ cứu.  

 

- Trong hai ngày 3 và 4/11/2013, 7 nha sĩ tình nguyện 

người NHẬT thuộc nhóm JAVDO đã đến khám và chữa 

răng cho 90 trẻ của TTPH Bình An và 64 trẻ cộng đồng. 

Sau khi khám răng, mỗi trẻ còn được đoàn tặng 1 áo thun.  

Bảo Vệ Sức khỏe 
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Chiều 27/10/2013, nhóm 32 sinh viên học bổng của ông 

bà Phil – Fran đã có buổi rèn luyện kỹ năng thuyết trình 

tại văn phòng của FFSC. 

Điều đặc biệt của buổi thực hành này là các sinh viên đã 

được chia thành 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận một 

đề tài và thuyết trình trước mọi người. Đề tài  

thuyết trình gồm 2 chủ đề chính như sau: 

-Chủ đề 1: Facebook - Ảnh hưởng và tác hại của nó đối 

với giới trẻ Việt Nam. 

-Chủ đề 2: Văn hóa Hàn Quốc và những ảnh hưởng của 

nó đối với giới trẻ Việt Nam. 

Các thuyết trình viên lần lượt trình bày các nội dung 

chính của vấn đề. Đối với Facebook, đó là một trang 

mạng xã hội phổ biến và thu hút được nhiều người sử 

dụng, nhất là các bạn trẻ. Facebook mang lại những lợi 

ích đáng kể, đây là “cầu thông tin” thuận tiện nhanh 

chóng để kết nối mọi người với nhau. Facebook cũng là 

nơi chia sẻ hình ảnh và tin tức thời sự trong xã hội. Tuy 

nhiên Facebook cũng có những mặt tiêu cực. Nhiều 

người trẻ nghiện Facebook đến nỗi sức khỏe và việc học 

bị giảm sút. Họ có chiều hướng tự ti, ít giao tiếp với 

cuộc sống thực vì luôn sống trong một thế giới ảo… 

Cũng vậy, văn 

hóa Hàn Quốc 

có những ảnh 

hưởng tích cực 

và tiêu cực đối 

với giới trẻ Việt 

Nam. Trước hết 

phải nói rằng 

Hàn quốc đã 

mang đến Việt 

Nam nét văn 

hóa độc đáo và tinh tế về cách ứng xử, các ngày lễ 

hội, thời trang, ẩm thực, đặc biệt các hình thức giải trí 

như âm nhạc, phim ảnh…Bên cạnh những giá trị văn 

hóa đó, người trẻ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng chạy 

theo một cách “cuồng nhiệt” khi thần tượng các ngôi 

sao ca nhạc và các diễn viên điện ảnh về cách ăn mặc, 

cách trang điểm khiến họ đánh mất vẻ đẹp “thuần 

Việt” của mình.  

Sau khi các nhóm lần lượt trình bày đề tài của mình, 

ông bà Phil đã lắng nghe và đóng góp ý kiến nhằm 

xây dựng cho các sinh viên kỹ năng tự tin hơn khi nói 

trước đám đông, và biết cách kết hợp thống nhất giữa 

nội dung và hình thức 

trình bày. Khi nói tránh 

nhìn quá nhiều vào bài đã 

soạn nhưng phải có sự 

giao tiếp với người nghe.  

Buổi thuyết trình đã mang 

lại cho các sinh viên sự 

hứng thú bởi những đề tài 

có tính thời sự và được 

nhiều người quan tâm. 

Đây cũng là cơ hội tốt 

giúp các sinh viên có 

được kỹ năng cần thiết khi 

tham gia các sinh hoạt ở 

trường đại học.  

Sau buổi thuyết trình mọi 

người cùng vui vẻ giao 

lưu trong bữa ăn nhẹ do 

ông bà Phil chia sẻ. 

Taäp huaán 
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Sáng ngày 2/11/2013, tại trường Khiếm thính Minh Anh 

– Quận Bình Thạnh, Hội Giữ Gìn Và Phát Triển Văn 

Hóa Châu Á đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi Sáng tác 

tranh thêu lần thứ 12 dành cho các trẻ em nghèo và trẻ 

khuyết tật.   

Tham dự buổi lễ có Bà Mayuka Nakahira là trưởng ban 

tổ chức cùng với 5 vị khách đến từ Nhật Bản. Cuộc thi 

sáng tác tranh thêu với chủ đề “NÉT ĐẸP CUỘC 

SỐNG” đã thu hút được 9 thí sinh của TTPH Bình An 

và 7 thí sinh Trường Khuyết Tật Tình Thương Kiên 

Giang.  

Trong tác phẩm dự thi, đặc biệt trên từng đường kim 

mũi chỉ và sự kết hợp hài hòa màu sắc, các em đã diễn 

tả cái đẹp đa chiều qua nhiều góc cạnh của cuộc sống. 

Nét đẹp đó là cảnh đồng quê Việt Nam với mái tranh 

vàng óng, là hình ảnh tuổi thơ vui đùa mỗi buổi chăn 

trâu thổi sáo… 

Được biết các thí sinh của Trường Khuyết Tật Tình 

Thương Kiên Giang đều rất hạn chế khả năng nghe và 

nói nhưng các em đã gửi hết niềm say mê vào tác phẩm 

của mình khiến ban tổ chức cũng như các khách tham 

dự hết sức khâm phục. Mặc dù khiếm khuyết về thể lý 

nhưng các em vẫn không ngừng tìm kiếm và vươn tới 

cái đẹp chân thực. Phát biểu trong buổi lễ, bà Nakahira 

không khỏi xúc động khi thấy sự nỗ lực rất lớn của các 

thí sinh trong việc yêu thích nghệ thuật tranh thêu và 

việc bảo tồn văn hóa. 

Kết quả cuộc thi gồm 5 giải thưởng như sau: 

1 Giải xuất sắc: Em Nguyễn Thị Cát Linh – TTPH 

Bình An 

2 Giải nhì: Em Nguyễn Thị Thu Uyên – Trường KTTT 

Kiên Giang và em Lê Thị Ngọc Trinh – TTPH Bình 

An 

2 Giải Ba: Em Lê Thị Diệu Mơ - Trường KTTT Kiên 

Giang và em Trần Thị Trúc Đào - TTPH Bình An 

Ngoài giải thưởng của ban tổ chức, mỗi thí sinh còn 

nhận được quà tặng của Cửa hàng Zakka Sài Gòn. 

Buổi lễ trao giải có phần sôi động qua phút giao lưu văn 

nghệ với các vị khách Nhật, đặc biệt qua màn trình diễn 

của nhà ảo thuật Tuấn Minh.   

Goùc nhìn 
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Khi chiếc lá vàng cuối thu gọi mùa đông trở giấc, tiết 

trời se lạnh báo hiệu giáng sinh đã về. Khắp phố phường 

đều được trang trí ánh đèn điện nhấp nháy, lòng người 

rộn rã chờ đón mùa lễ hội và thỏa thích vui chơi mua 

sắm. Thế nhưng nơi những xóm nghèo, còn có biết bao 

trẻ em lang thang bữa cơm không đủ no, áo mặc không 

đủ ấm. Vì thế mùa giáng sinh sẽ thật ý nghĩa khi mọi 

người biết quan tâm chia sẻ hành động yêu thương cho 

người khác. Mùa giáng sinh năm nay, các trẻ em nghèo 

thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã nhận 

được sự quan tâm của nhiều vị ân nhân và các tổ chức từ 

thiện.  

Các trẻ em tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã có 

buổi vui chơi giao lưu văn nghệ và nhận được những 

phần quà ý nghĩa của các vị ân nhân và các nhóm như 

sau: Nhóm Mầm Xanh tổ chức bữa ăn trưa cho 400 trẻ 

lớp Phát Huy, nhóm Trái Tim Vàng thuộc Chi hội bảo 

trợ Bệnh nhân nghèo tổ chức cho trẻ vui chơi và đãi trẻ 

bữa bánh mì gà Pappa Roti. 

 Ngoài ra còn có ông bà Bác sĩ Christine Vinh và gia 

đình bác sĩ Phúc thuộc Thẩm mỹ viện DENCOS  tới 

thăm và tặng quà cho hai trung tâm Bình Triệu và Bình 

An.  

Trung tâm phát huy Bình An có hơn 100 trẻ học lớp tình 

thương cũng nhận được sự chia sẻ yêu thương của nhóm 

y bác sĩ bệnh viện An Bình đến thăm và tặng quà.  

Các trẻ trung tâm phát huy Bình Thọ được các sinh viên 

Trường Đại học Hoa Sen đến sinh hoạt vui chơi và tặng 

bút vở, bánh kẹo. 

Chiều ngày 21/12, một số trẻ của 4 trung tâm đã tham 

dự lễ hội giáng sinh dành cho người có hoàn cảnh đặc 

biệt tại Trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn. Các 

em được giao lưu với khoảng 3.600 trẻ của 63 mái ấm 

và lớp tình thương khác. Tất cả các trẻ rất hào hứng hòa 

mình vào các trò chơi, hội chợ ẩm thực, xổ số may 

mắn, được xem ảo thuật xiếc, văn nghệ và giao lưu với 

các ca sĩ. Lễ hội tăng thêm niềm vui vì có nhiều ông già 

Noel tận tình đón tiếp và trao quà cho trẻ.  

Cám ơn những tấm lòng nhân ái đã dành cho các trẻ em 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giáng sinh sẽ thật sự ý 

nghĩa khi mọi người mở rộng vòng tay nối kết những 

yêu thương giúp trẻ luôn sống vui, sống khỏe và sống 

ngoan.    

Chia Sẻ Yêu Thương 



 

KHÁCH THĂM FFSC  

TRONG QUÝ IV– 2013 

*********** 

- Ngày 04/10/2013, cô NAGATA Chiriko và nhóm học sinh Trường 

Trung học Yaei thăm văn phòng FFSC và giao lưu với trẻ TTPH 

Bình Triệu   

- Ngày 08/10/2013:  Nhóm cô ONUKI Tomoe đến thăm TTPH Bình 

Triệu  

- Ngày 09/10/2013, trẻ TTPH Bình Thọ giao lưu với nhóm gồm 2 

giáo viên và 15 học sinh trường Trung học John XXIII (Úc). 

- Ngày 09/10/2013: Gia đình anh Calvin đã giúp kinh phí mổ não 

cho phụ huynh của hai trẻ lớp phát huy thuộc TTPH Bình Thọ  

- Ngày 09/10/2013: Ông NAITO Akiyoshi cùng 3 người bạn đến 

thăm TTPH Bình An 

- Ngày10/10/2013: Ông Nestor đến thăm TTPH Bình Triệu và hỗ 

trợ kinh phí cho hoạt động của FFSC 

- Ngày 18/10/2013: Cô TANAKA Miho cùng người bạn đến thăm 

TTPH Bình Triệu và con đỡ đầu  

- Ngày1/11/2013: Cô KOMAGATA Akiko đến thăm con đỡ đầu tại 

TTPH Bình Triệu 

- Ngày 04/11/2013: Cô TAKEUCHI Eiko thăm con đỡ đầu Trung 

TTPH Bình Thọ 

- Ngày 06/11/2013: Nhóm cô NAKAHIRA Mayuka gồm 6 người 

đến thăm TTPH Bình An 

- Ngày 17/11/2013: Phụ huynh của cô RIKA Olson đã đến thăm và 

tổ chức sinh nhật chung cho 32 trẻ mái ấm Bình Triệu 

-  Ngày 26/11/2013: Nhóm cô RICA Olson đã hỗ trợ kinh phí khám 

mắt cho em Yến bị tật bẩm sinh về mắt thuộc TTPH Bình An.  

- Ngày 30/11/2013: Ông NISHIMIZU Ryosuke thăm TTPH Bình 

An và con đỡ đầu 

- Ngày 05/12/2013: Nhóm JIYUJIN đến thăm TTPH  Bình Thọ 

- Ngày 06/12/2013: Cô YAMAURA Toshimi thăm con đỡ đầu tại 

TTPH Bình An  

- Ngày 9/12/2013: Ông SUGIMOTO Ichiro giáo sư trường đại học 

SOKA cùng 2 người bạn đến thăm TTPH Bình Triệu 

- Ngày 11/12/2013: Nhóm Giáo viên và học sinh trường ISH đến 

thăm và trao tặng sữa, gạo, dầu ăn cho trẻ của TTPH Bình Triệu 

- Chiều ngày 12/12/2013,  Ông TAKAOKA Ryojo và 4 người thuộc 

nhóm IC Nhật Bản đã đến thăm văn phòng FFSC và tặng trẻ một số 

sách vở và đồ dùng cá nhân  

-Ngày 14/12/2013: Cô Sabrina đến thăm con đỡ đầu tại TTPH Bình 

An 

- Ngày 23/12/2013: Cô YAMAGATA Natsumi đến thăm TTPH 

Bình Thọ  

- Ngày 27/12/2013: Ông HAYASHI Yoshiaki cùng nhóm bạn đến 

thăm TTPH Bình Triệu. 
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- Với sự giúp đỡ của nhóm giáo viên tình nguyện 

trong và ngoài nước, từ đầu tháng 10 năm 2013 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã mở 

được lớp học tiếng anh giao tiếp dành cho nhóm 

sinh viên học bổng của Chương trình. Lớp học 

vào các tối thứ 2,3,4,5 hàng tuần tại văn phòng 

FFSC. 

- Ngày 2/10/2013, nhóm 21 học sinh của các 

trung tâm Bình Triệu, Bình Thọ và Bình An tham 

dự buổi hội thảo giao lưu với đoàn nghệ thuật 

Candoco Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên 

đoàn đến biểu diễn tại Việt Nam nhân kỷ niệm 

40 năm Vương Quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại 

giao với Việt Nam qua công ty Premer Oil do 

ông Phil Maclaurin làm giám đốc. Được biết 

đoàn múa có sự tham gia của một số nghệ sĩ 

khuyết tật đã biểu diễn thành công ở hơn 50 quốc 

gia trên thế giới. Nhằm khơi dậy tài năng nơi trẻ, 

trong buổi giao lưu các diễn viên đã tập cho trẻ 

một vài động tác căn bản của nghệ thuật múa 

đương đại. 

- Sáng 5/11/2013, ông HOKKAIDO cùng với 7 

người khách Nhật đã đến thăm văn phòng FFSC 

và tìm hiểu về các hoạt động của chương trình. 

Sau đó nhóm đến giao lưu với học sinh của 

TTPH Bình Triệu và đãi 60 trẻ ăn cơm trưa.   

- Sáng ngày 28/11/2013, có 3 giáo viên và 20 học 

sinh lớp 8 của Trường Nhật Bản (Quận 7) đến 

vui chơi với các học sinh TTPH Bình An. Các 

em chia thành 4 nhóm cùng chơi gấp giấy, ném 

bóng. Để tạo sự thân tình giữa các học sinh của 

Nhật với Việt Nam, trẻ TTPH Bình An biểu diễn 

2 tiết mục văn nghệ rất đặc sắc và vui nhộn. Sau 

buổi sinh hoạt, các học sinh trường Nhật đã tặng 

trẻ một số quần áo, đồ chơi và sách vở bút viết 

như món quà trong dịp lễ Giáng Sinh sắp đến.  

-Sáng ngày 08/12/2013: Cô Molly thuộc Hội 

Thương Mại Mỹ mời 40 trẻ mái ấm Bình Triệu 

tham dự buổi tiệc “Breakfast” tại khách sạn In-

tercontinertal Sài Gòn Quận 1, TP.HCM 

- Ngày 26 & 27/12/2013: Nhóm Proceed Semi-

nar (Hokkaido) đến giao lưu, tặng quà cho trẻ và 

giúp vệ sinh phòng học tại Trung tâm phát huy 

Bình Triệu.  



Ế Ạ Ă
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Ngày cuối năm, thời tiết giao mùa. Cùng bạn bè dạo 

phố, bạn đừng quên khoác thêm áo ấm để bảo vệ sức 

khỏe. FFSC hân hạnh giới thiệu với các bạn bộ sưu 

tập khăn quàng cổ cho mùa đông thêm duyên dáng và 

ấm áp hoặc dành làm quà tặng ý nghĩa cho các bạn gái. 

Khăn được dệt 2 mặt, có sọc nhỏ, màu sắc trẻ trung, 

dễ dàng kết hợp với các kiểu trang phục nhằm tạo 

phong cách thời trang cho bạn khi dạo phố.  

Tháng Ngày Hoạt Động Trung Tâm 

1 

18 TTPH Bình Triệu kỷ niệm 20 năm thành lập và Tất niên năm 2013 Bình Triệu 

19 Trẻ bắt đầu nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 
Bình Triệu, 

Bình Thọ 

 20 Ông bà KIDA đến thăm và phát quà cho trẻ nhóm học bổng  Bình Triệu 

21,22 Tất niên năm 2013 
Bình Thọ, 

Bình An 

23 Trẻ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 Bình An 

2 

11 Trẻ đi học lại 
Bình Thọ,  

Bình Triệu 

17 Nhóm sinh viên Trường Cao Đẳng NAGOYA đến thăm trung tâm Bình Triệu 

18 Trẻ đi học lại Bình An 

28 Đoàn nha sĩ Dnow đến khám răng cho trẻ thuộc Trung tâm Bình Triệu 

3 

1 Đoàn nha sĩ Dnow hướng dẫn cách chăm sóc cho răng cho trẻ  Bình Triệu 

3,24 Nhóm sinh viên Trường Cao Đẳng NAGOYA đến thăm Trung tâm Bình Triệu 

10,27 Nhóm Sinh viên Trường Cao Đẳng NAGOYA đến thăm Trung tâm Bình Thọ 


