
Lời Ngỏ 
Hòa cùng dân tộc Việt Nam chào đón Mùa Xuân Mới Giáp Ngọ 2014, Chương 
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố kính chúc quý thầy cô giáo, quý ân nhân, các công ty 
tài trợ một Năm Mới Sức Khỏe và Thành Công.  

Sau những ngày vui xuân, tất cả các trẻ đã trở lại trường để tiếp tục chương trình học kỳ 
2 với tinh thần vui tươi phấn khởi. Các trung tâm cố gắng duy trì sĩ số học sinh, ổn định 
nề nếp và tạo không khí hăng say học tập. Bên cạnh đó, chương trình đặc biệt quan tâm 
đến việc chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh về mùa giúp trẻ có đủ sức khỏe học 
tập tốt.  

Trong 3 tháng đầu năm, chương trình đón nhiều đoàn khách thăm và giao lưu với trẻ, 

phần lớn là sinh viên Nhật Bản của các trường Cao Đẳng NAGOYA, Đại Học 

WESEDA và các vị ân nhân đỡ đầu giúp học bổng cho trẻ.  

Đặc biệt sự kiện Trung tâm Phát Huy Bình Triệu Mừng Kỷ Niệm HÀNH 

TRÌNH 20 NĂM TRỞ THÀNH BẠN CỦA TRẺ EM NGHÈO. Đây là 
dịp để trung tâm tổng kết hoạt động của chặng đường dài đã qua và có kế hoạch cho bước 
đường tương lai, đồng thời cũng là dịp để tri ân quý ân nhân, những người đã hỗ trợ 
trung tâm trong quãng thời gian đầy khó khăn vất vả.  

Bản tin số 24 xin được gửi đến quý vị với tất cả thông tin và hoạt động của Chương 
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố trong 3 tháng đầu năm 2014. Đại diện cho 1.200 trẻ 
và toàn thể nhân viên, tôi chân thành cảm ơn quý ân nhân, các công ty tài trợ, quý thiện 
nguyện viên đã quan tâm và hỗ trợ chương trình trong việc chăm sóc giáo dục trẻ luôn 

SỐNG VUI SỐNG KHỎE VÀ SỐNG NGOAN. 

Ước mong cùng mọi người chung tay góp sức đem tình yêu thương đến cho các trẻ nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng cộng đồng xã hội ngày một tốt đẹp.  

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo 
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Bản Tin FFSC 

Với ước mơ hằng ấp ủ, Thầy Trần Văn Soi đã khởi xướng 

Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố và chọn Bình Triệu 

để mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo. Ngày đầu, Thầy 

Soi quy tụ được 6 em, rồi 10 em, mỗi ngày con số trẻ đến lớp 

tình thương một gia tăng và cho đến năm 2013 hiện có 400 

trẻ đang theo học các lớp Phát Huy. Ngoài việc dạy chữ cho 

trẻ, Thầy còn chăm sóc sức khỏe, dạy cho trẻ bài học làm 

người Sống Vui, Sống Khỏe và Sống Ngoan. Những năm đầu 

đầy khó khăn nhưng Thầy đã tổ chức lớp dạy nghề cho trẻ 

vững bước trong tương lai. Với những trẻ không nơi nương 

tựa, không còn cha mẹ người thân, Thầy đã đón nhận các em 

vào ở mái ấm như một đại gia đình.  

Năm tháng trôi qua, trung tâm Phát huy Bình Triệu đã phải 

đối mặt với nhiều khó khăn trong tình hình chung của đất 

nước, tuy vậy trung tâm cũng đón nhận được nhiều sự quan 

tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhất là của các tổ 

chức bác ái xã hội, nhiều tấm lòng nhân ái trong và ngoài 

nước. Hiện nay trung tâm vẫn duy trì hoạt động dạy các lớp 

Phát Huy từ lớp Một đến lớp Năm, nuôi dưỡng chăm sóc 32 

trẻ Mái Ấm. Ngoài ra trung tâm còn có các buổi tập huấn về 

kỹ năng sống cho trẻ, giúp học bổng cho các học sinh nghèo, 

giúp các phụ huynh nghèo tham gia quỹ tiết kiệm nhằm ổn 

định kinh tế gia đình và nâng cao đời sống.  

Sáng ngày 18/1/2014, trung tâm Phát huy Bình Triệu đã long 

trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 20 Năm Thành Lập Trung Tâm. Đây 

là dịp để trung tâm nhìn lại chặng đường dài từ những năm 

tháng đầy khó khăn và cho đến hôm nay. Đồng thời đây cũng 

là lúc để tri ân những tấm lòng quảng đại đã gắn bó cộng tác 

với trung tâm suốt 20 qua. Cũng trong buổi lễ, trung tâm còn 

có phần sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 và mừng Xuân 

Giáp Ngọ 2014.  

Đến tham dự buổi lễ có Thầy Trần Văn Soi người khởi xướng 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố và thành lập trung tâm, 

Sơ Lê Thị Thảo đương nhiệm phụ trách chương trình, quý Sơ 

đã và đang làm việc tại trung tâm, đại diện Ủy Ban Đoàn Kết 

Công Giáo, chính quyền địa phương, đại diện các tổ chức tài 

trợ, quý ân nhân của trung tâm và các anh chị cựu mái ấm. 

Ngược dòng thời gian, khởi đi từ năm 1993, khi ấy Bình Triệu 

vẫn còn là vùng ven Sài Gòn rất hoang sơ thưa người và 

thường xuyên ngập nước.  

Trang 2 

 trở thành  



Phát biểu trong buổi lễ, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh đã gửi lời 

cảm ơn đến Thầy Trần Văn Soi người khởi xướng chương 

trình cũng là người thành lập trung tâm, các cơ quan đơn vị 

tài trợ, quý Sơ, biểu dương quý thầy cô giáo và những người 

đã cống hiến tài lực cho sự nghiệp giáo dục trẻ em nghèo. 

Lời cám ơn sâu sắc đó được thể hiện qua những cái bắt tay 

thân thiết và những bó hoa tươi thắm trung tâm trao gửi. 

Thay cho lời cám ơn chân thành, các học sinh của trung tâm 

đã biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc và ấn tượng. 

Với sự quan tâm chung tay của nhiều người, mảnh đất nhỏ bé 

Bình Triệu thực sự đã ươm trồng và tỏa ngát những đóa hoa 

yêu thương của tình người.  

Trong không khí rộn nàng của mùa xuân mới 

đang về, các em học sinh mang đến những vũ 

điệu xuân vui tươi như lời cầu chúc Một 

Năm Mới An Lành Hạnh Phúc. Buổi lễ khép 

lại với cảm xúc dâng trào trong từng nụ cười 

ánh mắt khi mọi người chứng kiến sức sống 

tràn trề của trung tâm.  

 

Sau buổi lễ, mỗi học sinh còn nhận được bao đỏ lì xì cho 

một tuổi mới nhiều may mắn. Quý khách và quý thầy cô 

nhân viên cùng giao lưu thân ái qua bữa tiệc liên hoan.  

Cũng trong tinh thần mừng hành trình 20 năm thành lập, 

trước đó 2 ngày trung tâm đã tổ chức lễ hội ẩm thực với 

nhiều món ăn. Tất cả các món ăn đều do các vị ân nhân 

đóng góp và mang tới cho trẻ thưởng thức.  

Xin chúc trung tâm Phát huy Bình Triệu luôn vững vàng 

tiến bước trong mọi hoạt động, mãi là mái ấm yêu thương 

dành cho trẻ em nghèo.  

Bản Tin FFSC Trang 3 



Bản Tin FFSC Trang 4 

Sáng ngày 21/1/2014, trung tâm Phát huy Bình Thọ đã 

tổ chức lễ Sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 cho các 

lớp Phát huy.  

Tham dự buổi lễ có các nhân viên công ty Dầu khí 

Premier Oil và các thầy cô giáo thiện nguyện. Trong 

buổi lễ, trung tâm đã có bài báo cáo về tình hình chung 

của học kỳ I và khen thưởng các học sinh đạt thành 

tích tốt trong học tập.   

Buổi lễ có phần sôi động hơn nhờ các tiết mục văn 

nghệ mừng xuân Giáp Ngọ 2014 sắp đến. Được biết 

Công ty Dầu khí Premier Oil là nhà tài trợ chính cho 

các hoạt động của trung tâm đã mang đến 128 phần 

quà và bao lì xì cho trẻ.  

Do những khó khăn về cơ sở vật chất, trong năm học 

này trung tâm đã tạm ngưng lớp Mẫu Giáo, tuy nhiên 

vẫn duy trì các hoạt động sĩ số trẻ của các lớp từ lớp 

Một đến lớp Năm.  

Chiều ngày 22/1/2014, trung tâm Phát huy Bình An 

cũng có buổi lễ Sơ kết học kỳ I cho các em học sinh 

của các lớp Phát Huy và các lớp tiếng Anh.  

Buổi lễ có sự tham dự của ông bà Phil – Fran và 4 giáo 

viên tình nguyện dạy tiếng Anh cho trẻ. Trong dịp này 

trung tâm đã có bài báo cáo về tình hình học tập cũng 

như cuộc sống của các học sinh. Ngoài giờ đến lớp, 

các em còn đi làm thêm phụ giúp gia đình. Công việc 

của các em thường là lượm ve chai, bán vé số, bán 

hàng rong, phụ quán cafe… 

Mỗi em mỗi hoàn cảnh nhưng tất cả đều có cuộc sống 

bấp bênh vì cha mẹ hay thay đổi công việc cũng như 

chỗ ở trọ. Đó là một lý do khiến trung tâm khó theo dõi 

và duy trì sĩ số học sinh. Vì thế để động viên các em 

đến trường đều đặn, trung tâm luôn tạo điều kiện thuận 

lợi như tìm kiếm chỗ ở trọ, giới thiệu việc làm cho phụ 

huynh và thường xuyên thăm hỏi để biết rõ hoàn cảnh 

mỗi gia đình.  

Hiểu được thực trạng khó khăn chung ấy, ông bà Phil 

và Fran đã dành cho trẻ và các gia đình sự quan tâm 

đặc biệt. Nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014, ông bà đã dành 

một buổi đến thăm những gia đình khó khăn đặc biệt 

và tặng 50 phần quà cho các gia đình nghèo. 

Xuân về mang niềm vui và ước vọng cho cuộc sống tốt 

đẹp. Mà ước vọng lớn nhất của trẻ không gì ngoài việc 

được chăm sóc dạy dỗ, được học tập và vui chơi. Chúc 

tất cả các trẻ em sớm đạt được ước vọng ấy với sự 

quan tâm của mọi người trong xã hội, mong ước ngày 

càng có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay 

góp sức vì tương lai của trẻ.  

và 



Bản Tin FFSC Trang 5 

Sáng 25/2/2014 nhóm 30 trẻ mẫu giáo của Trường 

Quốc Tế Anh Quốc (BIS – Quận 2) đến giao lưu với 

các học sinh lớp Một của Trung tâm Phát Huy Bình 

Thọ.  

Các em học sinh Trường Quốc Tế Anh Quốc gồm 

nhiều quốc tịch khác nhau như Anh, Mỹ, Inđônêxia, 

Nhật Bản, Hàn Quốc… và có một số là người Việt 

Nam, nhưng tất cả các trẻ vui chơi rất hòa đồng tự 

nhiên không có sự cách biệt về ngôn ngữ. Các em cùng 

nhau chơi tô màu, xâu hạt, xếp hình, nhảy dây, tung 

bóng… 

 

Để có thêm sự trải 

nghiệm về xã hội và 

kỹ năng sống, trước 

đó vào mỗi chiều thứ 

Năm hàng tuần, các 

học sinh lớp Năm 

của Trung tâm Bình 

Thọ đã có dịp đến vui 

chơi và học bơi tại Trường Quốc Tế Anh Quốc. Nơi 

đây, các giáo viên và trẻ cũng rất hứng thú để học hỏi 

thêm ngôn ngữ và văn hóa thân thiện của người Việt.  

Và sáng ngày 28/2/1014, để giữ mối thân tình giữa 

các học sinh của hai trường, trẻ Trung tâm Bình Thọ 

sẽ đến giao lưu tại Trường Quốc Tế Anh Quốc. Sau 

buổi giao lưu các em cùng liên hoan tiệc buffet. 

So với các trẻ em nghèo, trẻ ở Trường Quốc Tế Anh 

Quốc có điều kiện học tập tốt, được chăm sóc chu đáo 

hơn, vì thế nhà trường và xã hội cần tạo nhiều sân 

chơi cho trẻ giao lưu nhằm giúp trẻ biết thêm hoàn 

cảnh khó khăn của người khác mà có thái độ cảm 

thông và chia sẻ tình thân ái.  
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Trong hai ngày 28/2 và 1/3/2014, có 10 nha sĩ thuộc 

nhóm DNOW (Dentist Network) đã đến khám và 

chữa răng cho trẻ Trung tâm Phát huy Bình Triệu. 

Đến hỗ trợ công việc với các nha sĩ còn có 13 tình 

nguyện viên Việt Nam.  

DNOW là nhóm nha sĩ tình nguyện Nhật Bản đã có 

nhiều năm cộng tác với trung tâm chăm sóc răng cho 

trẻ. Mỗi năm học, nhóm đều có 2 đợt khám và chữa 

răng. Để tiện cho việc theo dõi, mỗi đợt khám các 

nha sĩ đều chụp hình cấu trúc hàm răng, chú ý tới 

các răng có nguy cơ bị sâu và hư tổn nặng. 

Trẻ em thường thích ăn nhiều bánh kẹo ngọt, đây là 

nguyên nhân dẫn đến các bệnh về răng. Bên cạnh 

đó, các phụ huynh thiếu sự quan tâm cũng như kiến 

thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ nên đa số trẻ bị bệnh 

về răng miệng. Hiểu được thực tế ấy, ngoài việc 

khám chữa răng, các nha sĩ luôn dành một buổi để 

gây ý thức, tập huấn cho trẻ về cách tự chăm sóc và 

bảo vệ răng.  

 

 Các nha sĩ đã lồng ghép nội dung tập huấn vào truyện 

Đôrêmon với Nôbita và Đêkhi là hai nhân vật mà trẻ rất 

yêu thích. Một lần, Nôbita và Đêkhi cùng nhận được 3 

viên kẹo. Bạn Nôbita ăn kẹo làm 3 lần, mỗi lần cách nhau 

một giờ. Trái lại Đêkhi thì ăn 3 viên kẹo cùng một lúc. Kết 

quả là bạn Nôbita bị sâu răng nhiều hơn Đêkhi vì mỗi lần 

ăn kẹo là mỗi lần vi khuẩn có cơ hội đục khoét và phá hủy 

răng. Thời gian vi khuẩn bắt đầu đục khoét trên răng là 20 

phút sau khi ăn. Để tránh sâu răng, các em phải hạn chế số 

lần ăn đồ ngọt, phải đánh răng sau khi ăn. Đặc biệt khi trẻ 

ngủ là thời gian lý tưởng để vi khuẩn đục khoét răng, vì 

thế trước khi đi ngủ trẻ nên đánh răng cho sạch.  

Sau đó các nha sĩ hướng dẫn trẻ đánh răng đúng cách và 

nhắc trẻ phải thay bàn chải thường xuyên.  

Vấn đề chăm sóc răng miệng cho trẻ đặc biệt quan trọng 

và cần thiết nhất vì trẻ đang trong giai đoạn phát triển. 

Răng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập mà 

còn là vẻ đẹp của một con người. Ước mong nhà trường 

cùng với các cha mẹ quan tâm cộng tác có kế hoạch 

thường xuyên chăm sóc răng giúp trẻ có sức khỏe tốt để 

học tập và vui chơi. 

Söùc khoûe 
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Cô TORIKAI Kaori vốn là một y tá sống và làm việc tại 

Nhật Bản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, cô 

mong muốn được chăm 

sóc bệnh nhân và trẻ em 

nghèo tại Việt Nam. 

Tháng 3 năm 2013 vừa 

qua, cô đã đến làm tình 

nguyện tại Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu là 

một trong bảy trung tâm 

thuộc Chương trình Bạn 

Trẻ Em Đường Phố.  

Trung tâm Bình Triệu 

hiện có khoảng 400 trẻ 

học lớp tình thương và 

32 trẻ mồ côi được chăm sóc nuôi dạy tại mái ấm. Ở 

tuổi 60, với vóc dáng người nhỏ bé nhưng cô Kaori rất 

nhanh nhẹn mỗi ngày đến trung tâm khi thì dọn nhà vệ 

sinh, lúc khác lại phục vụ bữa ăn cho trẻ. Cô luôn tỏ sự 

ân cần chu đáo trong mọi công việc. Vào buổi chiều cô 

thường giúp các trẻ nhỏ tắm rửa và xếp quần áo. Có 

những trẻ đang tuổi ương bướng nghịch ngợm đòi hỏi cô 

phải kiên nhẫn bao dung như một người mẹ.  

Ngoài việc chăm sóc trẻ, cô còn tham gia tập huấn với 

các nhân viên, đưa trẻ đi tham quan dã ngoại và sống rất 

hòa đồng với mọi người. Cô không ngần ngại mua cho 

trẻ bộ quần áo mới và những chiếc khăn tay bằng số tiền 

ít ỏi của mình.  

Mỗi tuần cô dành một ngày đến chăm sóc trẻ mồ côi 

thiểu năng của Làng Hòa Bình thuộc Bệnh viện Từ Dũ 

Thành Phố Hồ Chi Minh.  

Sau 10 tháng cộng tác với trung tâm Bình Triệu chăm 

sóc trẻ, ngày 24/2/2014 cô Kaori lại lên đường làm tình 

nguyện ở Papua New Guinea để tiếp tục cống hiến cho 

trẻ em và những người nghèo.  

Cuộc sống xã hội còn đó những điều chưa hoàn thiện 

nhưng vẫn có những người đã sống và làm việc hết sức 

âm thầm và đầy ý nghĩa. Chính họ đã tạo nên vẻ đẹp cho 

đời ngay trên từng con phố mà họ đã đi qua. Trước tấm 

lòng và công việc phục vụ của cô Kaori, một người dân 

ở gần TTPH Bình Triệu đã cảm tác những vần thơ sau:  

 

Cảm kích  

* * * * 

 Viết tặng Cô Kaori  

Em gom góp nhặt đi từng cọng rác 

Trái tim nồng hương ngát giữa phố đông 

Vì môi sinh cuộc sống cộng đồng 

Em đã đến với tấm lòng tự nguyện 

Thể hiện việc làm xao xuyến lòng ta. 

 

Giữa đời thường phố thị phồn hoa 

Được mấy người xông pha công ích 

Em là ai cũng sắc thắm màu da 

Trái tim nồng tỏa ngát hương hoa 

Cho ta hôn bàn tay em thắm thiết 

Cảm ơn em người con gái phương xa. 

Tác giả Tạ Ngọc Phát 

 

Goùc nhìn 



LTS: Cô Fletcher Jessi-

ca Mary là một giáo 

viên người Anh nhưng 

rất thích tìm hiểu về con 

người và đất nước Việt Nam. Cô đã đến làm thiện 

nguyện cho văn phòng FFSC trong khoảng 3 tháng. 

Mỗi ngày cô đều dành thời gian dạy tiếng Anh cho trẻ 

thuộc TTPH Bình Triệu. Cô đã viết lại những cảm nhận 

của mình sau những ngày làm việc tại FFSC.  

Tháng 10/2013 vừa qua, tôi đến FFSC làm tình 

nguyện và được đón tiếp rất thân tình. Trong 

khoảng 3 tháng ở đây, công việc của tôi chủ yếu là 

dạy tiếng Anh cho các nhóm trẻ tại mái ấm của 

Trung tâm Bình Triệu, cho nhóm sinh viên học 

bổng và một số nhân viên văn phòng FFSC.  

Tôi thực sự yêu thích công việc này vì đó là cơ hội 

tốt để tôi thực hiện kế hoạch soạn giảng cho nhiều 

đối tượng học viên cũng như được tìm hiểu tiếp xúc 

với nhiều sinh viên muốn nâng cao trình độ tiếng 

Anh. Tôi biết FFSC rất sẵn lòng giúp đỡ các 

tình nguyện viên và sử dụng đúng khả năng của họ 

với nhu cầu của các trung tâm và các trẻ em 

nghèo. Hơn nữa, FFSC cũng tạo nhiều cơ hội để 

tình nguyện viên làm việc tại văn phòng với nhiều 

công việc khác nhau như soạn các văn bản tiếng 

Anh và giúp phòng sản xuất may các loại túi 

xách...Tôi rất thích có cơ hội để làm việc phù hợp 

với khả năng của mình.  

Nếu phải miêu tả về công việc tình nguyện tại 

FFSC, tôi có thể dùng một từ là “Gia đình”. Tôi 

đã được đón tiếp và sống hòa đồng như một thành 

viên của gia đình yêu thương. Từ việc có phòng 

nghỉ rộng rãi sạch sẽ, cho đến việc được gặp gỡ 

những vị khách đang nghỉ tại đó. Đặc biệt phải kể 

đến những bữa trưa hàng ngày được chia sẻ cùng 

toàn bộ nhân viên văn phòng FFSC và các tình 

nguyện viên khác đến nỗi tôi cảm thấy ở FFSC 

giống như đang ở nhà mình. 

Xin cảm ơn Sơ Thảo, ông Trần Văn Soi cùng tất 

cả các nhân viên và tình nguyện viên của FFSC. 

Tôi đã học hỏi được rất nhiều sau ba tháng làm 

việc tại FFSC. Với những ai đang muốn cống hiến 

thời gian và khả năng của mình cho trẻ em trong 

một tổ chức xã hội thì FFSC là một nơi đáng để 

các bạn dừng chân. 

 

Đồng Hành Cùng FFSC 
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KHÁCH THĂM FFSC  

TRONG QUÝ I / 2014 

*********** 

- 02/01/2014: Nhóm STS (Student Teach Student) thuộc 

trường ISH đến thăm và vui chơi đón năm mới với trẻ lớp 

2 và 5 của TTPH Bình Triệu. 

- 05/01/2014: Nhóm Thiện Tâm đến giao lưu với trẻ mái 

ấm Bình Triệu, trong dịp này Nhóm đã tặng các em một 

số đồ dùng học tập sách vở, bút chì. Ngoài ra nhóm còn 

tặng 14 đồng hồ treo tường cho Trung tâm Bình Triệu, 

Bình An và Bình Thọ. 

- 06/01/2014: Nhóm giáo viên khoa Xã hội học trường 

Monthmouth (USA) đã quyên góp được 1100 USD gửi 

tặng FFSC nhằm giúp một số gia đình học sinh khó khăn 

ở Quận 8.  

16/01/2014: Ông NARA Koji đến thăm con đỡ đầu tại văn 

phòng FFSC. 

- 20/01/2014: Ông bà KIDA đến thăm và phát quà cho trẻ 

học bổng tại Trung tâm Bình Triệu. 

- 22/01/2014: Nhóm cô RIKA đến thăm và tặng quà cho 

trẻ tại Trung tâm Bình An; tặng 1 xe đạp cho em Phúc là 

học sinh lớp Hai của trung tâm. 

- 23/01/2014: Cô Sato đến thăm con đỡ đầu tại Trung tâm 

Bình Triệu và thăm các lớp Phát Huy Trung tâm Bình An. 

- 24/01/2014: Nhóm cô Molly, cô Lê và Hội thương mại 

Mỹ đã quyên góp môt số tiền ủng hộ kinh phí cho hoạt 

động của FFSC. 

- 27/01/2014: Ông TSUCHIDA Ryosuke đến thăm con đỡ 

đầu tại Trung tâm Bình Triệu.  

- 27/01/2014: Nhóm ông OSAWA Yohei đến giao lưu với 

trẻ mái ấm Bình Triệu.  

- 17/02/2014: Nhóm sinh viên trường cao đẳng NAGOYA 

đến thăm Trung tâm Bình Triệu. 

- 20/02/2014: Cô Molly và Baker đến thăm Trung tâm 

BìnhTriệu.. 

- 26/02/2014: Tổ chức Bạn Trẻ Em Thế Giới (AEM) đến 

thăm văn phòng FFSC và Trung tâm Bình An.  

- 01& 02/03/2014: ông Toshihiro TANAKA đến thăm con 

đỡ đầu tại văn phòng FFSC, thăm gia đình của trẻ thuộc 

Trung tâm Tân Hương và Lê Minh Xuân 

- 04 &05/03/2014: Nhóm sinh viên trường đại học SOKA 

đến giao lưu với trẻ tại Trung tâm  Bình Triệu.  

- 03&24 /03/2014: Nhóm sinh viên trường cao đẳng NA-

GOYA đến thăm trung tâm Bình Triệu. 

- 10&27/03/2014: Nhóm sinh viên trường cao đẳng NA-

GOYA đến thăm trung tâm Bình Thọ. 
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- Ngày 11/1/2014: Nhóm Tình Nguyện Viên FFSC đã 

có một buổi họp mặt đầu năm tại công viên Gia Định. 

Tổng kết kế hoạch năm 2013, nhóm đã bán bánh gây 

quỹ số tiền thu được là 4.033.000 VND. Để chuẩn bị kế 

hoạch năm 2014, nhóm chia thành 4 nhóm nhỏ với các 

hoạt động chính gồm: tập huấn, gây quỹ, thiết kế và 

biên dịch. 

- Sáng ngày 25/2/2014, giáo sư Yoshii Michiko cùng 15 

sinh viên Trường Đại Học WASEDA (Nhật Bản) đã 

đến giao lưu với trẻ Trung tâm Phát Huy Bình Thọ để 

biết thêm một số sinh hoạt và văn hóa Việt Nam. Các 

em chia thành nhóm nhỏ cùng chơi đá cầu và đoán chữ 

theo tranh.  

-Sáng ngày 8/3/2014: Cô Stephanie (Singapore) đến 

Phòng Sản Xuất tại Trung tâm Phát huy Bình An hướng 

dẫn cho một số phụ nữ làm đồ trang sức bằng hạt cườm 

và các loại đá quý. Buổi học có 12 học viên tham dự. 

Sau khi các học viên đã thuần thục, cô sẽ ký hợp đồng 

nhận các sản phẩm này để bán tại thị trường Singapore 

và một số nước lận cận.  

- Ngày 14/3/2014: Để biết thêm về hoạt động của Chương 

trình Bạn Trẻ Đường Phố và những trẻ có hoàn cảnh khó 

khăn, nhóm Viet Street Trường Quốc tế Canada (CIS) 

gồm các học sinh lớp Bảy đã có buổi giao lưu và vui chơi 

với 2 trẻ và người quản lý của Trung tâm Phát huy Bình 

An.  

 - Sáng ngày 15/3/2014: FFSC tổ chức thao giảng đợt II 

cho 23 giáo viên của các trung tâm. Buổi thao giảng 

gồm có 2 tiết do cô Phạm Thị Thu Hà (TTPH Bình Thọ) 

dạy môn Tiếng Việt lớp Ba với đề tài “Rước đèn ông 

sao”, và cô Đào Thị Kim Mai (TTPH Bình An) với tiết 

Luyện tập Toán lớp Năm.  

- Sáng ngày 22/3/2014: Nhóm KEF gồm 4 người đến 

thăm và giao lưu với trẻ TTPH Bình Thọ. Nhóm chọn 

20 trẻ để vẽ tranh khổ rộng bằng màu nước. 

-Trong các buổi tối từ ngày 20 đến 23/3/2014: Đoàn 

kịch Saigon Players đã có những buổi biểu diễn trong 

một phòng trà tại Quận 2 để gây quỹ hỗ trợ cho các 

hoạt động của FFSC và một số tổ chức khác . 

- Sáng ngày 23/3/2014: Tại văn phòng FFSC, nhóm 40 

sinh viên học bổng họp mặt và nhận học bổng đợt II của 

ông bà Phil Fran.  



Ế Ạ Ă  
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Hân hạnh giới thiệu đến các sinh viên, đặc biệt các tín đồ công 

nghệ chiếc túi vải bảo vệ Ipad rất tiện ích và thời trang. Bên 

trong túi lót vải mềm và êm giúp máy không bị sốc và trầy sước. 

Sản phẩm thiết kế vừa vặn kích thước của từng loại máy, được 

may kết hợp hài hòa giữa nền vải trơn và hoa rất trẻ trung.  

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

4 

9 Nghỉ lễ  “Giỗ Tổ Hùng Vương” Tất cả các Trung tâm 

10 Cô Molly và Baker đến thăm  Trung tâm  Bình An 

12  

Tổ chức “The South Australian Vietnam Charity Group”  đến thăm 

Trung tâm  
 Bình Triệu 

Trường quốc tế Canada đến thăm Trung tâm  Bình Triệu 

28 Tổ chức “ Thi đố em” cho trẻ lớp 4 và 5  thuộc Trung tâm   Bình Triệu 

30 Nghỉ lễ 30/4 Tất cả các Trung tâm 

5 

1 Nghỉ lễ “Quốc tế lao động” Tất cả các Trung tâm 

6-10 Trẻ thi học kỳ II Tất cả các Trung tâm 

17 Tổ chức “ Thi hái hoa dân chủ” cho trẻ lớp 4 và 5 thuộc Trung tâm 

 Bình An  

23 Cô YAMAURA Toshimi thăm con đỡ đầu của Trung tâm 

27-31 Tổng kết năm học 2013-2014 Tất cả các Trung tâm 

6 

1 Quốc tế thiếu nhi Tất cả các Trung tâm 

3 Trại Hè Yêu Thương lần thứ 17 Tất cả các Trung tâm 


