Lời Ngỏ
Trong ba tháng cuối của năm học, chương trình Bạn Trẻ Em Đường
Phố đã có kế hoạch tập huấn cho tất cả các học sinh, giáo viên, nhân viên
và phụ huynh. Nội dung các khóa tập huấn tập trung vào vấn đề bảo vệ
môi trường xanh sạch, mạnh khỏe để nâng cao chất lượng sống.
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Sau chín tháng học tập, năm học 2013-2014 đã kết thúc với kỳ thi cuối
năm để bước sang mùa hè sôi động. Tạm chia tay lớp học, các học sinh
được trải nghiệm với những chuyến tham quan dã ngoại, đặc biệt trại Hè
Yêu Thương lần thứ 17 tổ chức tại Công viên nước Đầm Sen.
Bản tin số 25 xin được gửi đến quý vị với những hoạt động của Chương
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố trong quý 2 của 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 và hỗ trợ chương trình suốt
năm học qua. Ước mong tiếp tục đồng hành với chúng tôi 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.
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Hoaït ñoäng

Sáng 14/5/2014, để kiểm tra và
giúp học sinh hệ thống lại kiến
thức chuẩn bị cho đợt thi kỳ 2 tổng kết năm học,

Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã tổ chức Hội thi
Đố vui cho 40 học sinh lớp Bốn và 28 học sinh lớp
Năm.
Nội dung đố vui tập trung vào bộ môn Toán, Tiếng
Việt, Lịch Sử, Địa Lý và một số câu hỏi về kiến thức

Sáng ngày 23/4/2014, nhóm 15 bạn trẻ từ New

xã hội.

Zealand đến thăm và giao lưu với học sinh của

Hội thi diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi hấp dẫn qua

TTPH Bình An. Nhóm đã diễn cho trẻ xem vở

3 vòng thi: Khởi động, Tăng tốc và Về đích. Các thí

kịch câm để giáo dục trẻ biết vâng lời cha mẹ và

sinh đã tham gia hết mình, kết quả là đội của lớp

người lớn. Nội dung vở kịch nói về một chiếc ghế

5Avà lớp 4B đã giành chiến thắng.

được cảnh báo rất nguy hiểm không được đụng
vào. Thế nhưng một bạn gái nọ vẫn cố tình ngồi
vào nên cả 2 tay và người cô bị dính vào ghế. Thấy
vậy, một thanh niên khỏe mạnh đến kéo cô ra
nhưng không thể được. Kế tiếp một người phụ nữ
khác đến an ủi và niệm thần chú nhưng cũng
không cứu được. Cuối cùng một người phụ nữ
khác đến khuyên răn và nhắc nhở cô từ nay phải
biết vâng lời không được nghịch phá và giúp cô
thoát khỏi chiếc ghế nguy hiểm. Vở kịch đã tạo

hứng thú và giúp trẻ ý thức phải lắng nghe lời
khuyên dạy của mọi người.

Hội thi đã tạo một sân chơi vui tươi lành mạnh cho
các học sinh, tạo tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi,
qua đó còn rèn luyện kỹ năng phản ứng nhanh nhạy

để trả lời câu hỏi ngắn gọn và chính xác.
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Sau 9 tháng miệt mài học tập, các học sinh đã kết
thúc năm học 2013-2014 để bước sang mùa hè với
nhiều hoạt động vui chơi đầy hào hứng. Các
trung tâm thuộc Chương Trình Bạn Trẻ Em
Đường Phố đều tổ chức lễ tổng kết để báo cáo kết
quả học tập và tuyên dương những học sinh đạt
thành tích tốt.
- Trung tâm phát huy Bình An
Trung tâm
phát huy
Bình An đã
tổ chức lễ
tổng
kết
vào chiều
ngày
29/5/2014
với
sự
tham
dự
của tất cả
các
giáo
viên và nhân viên. Ngoài ra đến tham dự buổi lễ còn
có quý ân nhân tài trợ và quý thiện nguyện viên.
Theo báo cáo, năm học vừa qua, trung tâm có 97 học
sinh học các lớp Phát Huy. Ngoài ra trung tâm vẫn
duy trì được lớp học thêu tay và khoảng 80 học sinh
học tiếng Anh vào buổi tối.

Trong buổi lễ, trung tâm đã tuyên dương và khen
thưởng 16 học sinh đạt thành tích tốt trong học tập
và tích cực tham gia các hoạt động. Trung tâm cũng
gửi lời cám ơn đến quý ân nhân, các nhà tài trợ, đặc
biệt hai giáo viên thiện nguyện dạy tiếng Anh cho
các lớp Phát Huy là cô Sophie và thầy Etienne
Fréneaux (Pháp). Sau 2 năm đồng hành với trung
tâm và trẻ, cô Sophie và thầy Etienne sẽ trở về Pháp
để bắt đầu một công việc mới.
Sau buổi lễ các học sinh còn được giao lưu và nhận
quà của nhóm Tuổi Trẻ Tình Thương nhân ngày
Quốc Tế Thiếu Nhi (1/6) sắp đến.
- Trung tâm phát huy Bình Thọ
Trung tâm phát huy Bình Thọ đã tổ chức lễ tổng kết
vào sáng 30/5/2014 với sự tham dự của các nhân
viên Công ty Dầu Khí Premier Oil và các giáo viên
tình nguyện.
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Sau phần báo cáo và khen thưởng các học sinh đạt
thành tích tốt, các nhân viên của công ty Premier Oil
đã giúp vui cho trẻ bằng trò chơi “Đoán tên các thú
vật” rất hào hứng. Trò chơi gồm có 2 trẻ, một trẻ sẽ
nhìn vào thùng kín có giấu một con thú và cho một vài
gợi ý. Sau đó, các bạn ngồi dưới sẽ đoán tên. Nếu đoán
trúng, cả hai bạn cùng được thưởng con thú đó. Các trẻ
tham gia chơi hào hứng vào đoán tên rất nhanh.

Trang 4

Ngoài các hoạt động học tập, trung tâm còn có
nhiều hoạt động ngoại khóa khác như tập huấn về
kỹ năng sống, đố vui học tập, thao giảng...Để duy trì

các hoạt động, trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ của
nhiều ân nhân và tình nguyện viên, Trong đó đặc
biệt phải kể đến ông bà Phil – Fran đã hỗ trợ cho
các trẻ mái ấm suốt 5 năm qua. Hàng tuần, vào mỗi
chiều chủ nhật ông bà đều đến sinh hoạt và dạy
tiếng Anh cho trẻ mái ấm.
- Trung tâm phát huy Bình Triệu
Lễ tổng kết của trung tâm phát huy Bình Triệu diễn ra
vào sáng 31/5/2014 với sự tham dự đông đảo của các
học sinh, giáo viên, quý ân nhân và quý phụ huynh học
sinh.
Vốn là trung tâm có số lượng trẻ đông nhất và đã hoạt
động 20 năm, trong năm học qua TTPH Bình Triệu
tiếp nhận gần 400 trẻ học các lớp Phát Huy.

Sau khi báo cáo kết quả học tập, Sơ Bùi Thị Hồng
Hạnh phụ trách trung tâm đã gửi lời cám ơn đến các
ân nhân, tình nguyện viên và các phụ huynh đã là
cánh tay nối dài giúp trung tâm vượt qua những khó
khăn và tiếp tục cộng tác trong sự nghiệp “trồng
người”.
Buổi lễ thêm phần vui nhộn với những tiết mục văn
nghệ rất ấn tượng của các học sinh.

Tạm chia tay thầy cô và trường lớp, các học sinh lại thỏa sức hòa mình vào các sinh hoạt mùa hè với những buổi tham quan dã ngoại để
cùng trải nghiệm và có thêm vốn sống. Chúc tất cả các thầy cô giáo và các học sinh tận hưởng mùa hè mạnh khỏe và vui tươi.
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Söùc khoûe

Traùnh Gaây Thöông Tích vaø Xaâm Haïi
Tình Duïc Treû Em

Sáng ngày 21/4/2014, cô Phạm
Phương Linh và hai sinh viên
trường Đại học KHXH & NV tập huấn cho học sinh
lớp Hai của TTPH Bình Thọ với đề tài Vệ sinh thân
thể.

Sáng ngày 19/4/2014, các học sinh lớp Bốn và lớp Năm
của TTPH Bình Triệu có buổi tập huấn về đề tài Tránh
Gây Thương Tích và Xâm Hại Tình Dục do cô Hồng
thuộc Sở LĐTBXH thành phố phụ trách.

Để gây hứng thú cho trẻ, người tập huấn đã khéo
léo lồng ghép nội dung bài học vào câu chuyện kể
về một bà tiên nhân hậu rất yêu thương và thường
đến chữa bệnh cho các trẻ em.
Bà tiên lần lượt dạy các em đánh răng đúng cách
và rửa tay cho sạch. Để đánh răng sạch, các em
phải dùng bàn chải có kem và đánh mặt trong
ngoài và cả mặt nhai. Để có bàn tay sạch, trẻ phải
rửa lần lượt từ mu bàn tay, lòng bàn tay và từng
kẽ tay với xà bông, sau đó rửa lại với nước sạch.
Ngoài ra, các em còn được nhắc nhở phải giữ gìn
vệ sinh thân thể bằng cách tắm rửa hàng ngày, rửa
tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, cắt tóc và
móng tay thường xuyên.
Để củng cố bài học vệ sinh thân thể, các em được
chia làm hai đội thi đua xem đội nào đánh răng,
rửa tay sạch và đúng cách.
Sau giờ tập huấn, mỗi học sinh được tặng một bàn
chải và hộp kem đánh răng.

Trẻ thường có tính hiếu động, thích vui chơi chạy nhảy
nên rất dễ bị thương tích như trầy xước, chảy máu, té ngã
gãy chân tay. Vì thế trẻ cần được bảo vệ và biết cách
tránh những thương tích đáng tiếc. Cô Hồng lưu ý trẻ
không chơi với những vật dụng sắc nhọn, dễ bể vỡ,
không leo trèo cao hoặc nhảy lên bàn ghế trong lớp học.
Ngoài ra gia đình và nhà trường phải đặc biệt quan tâm
đến vấn đề trẻ bị xâm hại tình dục. Xâm hại tình dục trẻ
em là việc một người lớn hơn trẻ có hành vi lợi dụng (dù
trẻ có đồng ý hay không) để thỏa mãn nhu cầu tình dục
của họ. Cụ thể hơn đó là mọi hành vi khiến trẻ tham gia
vào hoạt động tình dục từ đụng chạm cho đến hành động
giao cấu hoặc cho xem sách báo phim ảnh xấu…(Theo
tài liệu của BLĐTBXH và UNICEF)
Tất cả trẻ em trai và trẻ em gái đều có thể bị xâm hại tình
dục nếu thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Vì thế,
những người có trách nhiệm hãy giúp trẻ các biện pháp
phòng tránh cụ thể như sau:
-Tuyệt đối không để trẻ đi chơi hoặc tụ tập với bạn bè ở
những nơi vắng vẻ tối tăm.
-Không gần gũi quá mức với người khác để họ không thể
đụng chạm lợi dụng.

- Không đi theo hoặc ăn kẹo bánh của người lạ, và nếu họ
đụng chạm phải la to, bỏ chạy và kêu cứu.
Ngoài việc dạy trẻ biết tự bảo vệ chính mình, gia đình và
cộng đồng xã hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giúp trẻ có cuộc sống mạnh khỏe và an toàn.

Bản Tin FFSC

Trang 6

Taäp huaán

Chiều ngày 6/4/2014, nhóm 16 em học sinh học bổng đã có buổi
tập huấn đề tài “Định Hướng Cuộc Đời” tại TTPH Bình
Triệu do cô Nguyễn Thị Xuyến phụ trách.
Cô Xuyến giới thiệu cho các em xem buổi nói chuyện của ông
Nguyễn Duy Cương trong chương trình Thay Đổi Để Thành
Công Vượt Trội tại Hà Nội. Là một diễn giả chuyên nghiệp,
một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Khám phá khả năng tiềm
ẩn con người, ông Nguyễn Duy Cương cho biết muốn định hướng
cuộc đời mình trước hết phải thay đổi. Với thời gian, những bộ
máy tân kỳ, những xe hơi đời mới, những điện thoại sành điệu cũng
trở thành lỗi thời vì bản thân chúng không thay đổi được. Con
người thì khác, chúng ta có thể thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc
xấu đi. Có một thứ duy nhất trên thế giới này không bao giờ thay
đổi đó là Thay Đổi. Và cũng chỉ có một thứ duy nhất trên thế
giới này làm mọi sự đổi thay đó là Thay Đổi.
Trong cuộc sống, mỗi người đều phải đối mặt với nhiều vấn đề
khó khăn về học tập, tài chính, sức khỏe, công việc và những mối
tương quan xã hội làm cho chúng ta căng thẳng, lo âu và bị tổn
thương.

Người Dothái cổ đưa ra ba lý do làm ta bị tổn thương đó là
phiền muộn, tranh cãi và hết tiền. Muốn vượt qua những khó khăn
bản thân mỗi người phải chiến đấu, phải luôn tự nhủ “Tôi có thể”.
Chỉ có những điều tốt đẹp mới làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp.

Thay đổi trước hết là thay đổi tư duy và cách nhìn, phải nhận
biết mình cần phải thay đổi. Hầu hết chúng ta hành động đúng
nhưng theo lối tư duy không đúng vì thế chúng ta phải tư duy đúng,
xác định mục tiêu cần thay đổi nhất là khi nhận ra tình trạng cuộc
sống ngày càng tồi tệ.
Mỗi người đừng kêu ca phàn nàn, chê bai đổ lỗi cho hoàn cảnh
gia đình và xã hội, nhưng phải chịu trách nhiệm về cuộc đời và

những hành vi của chính mình. Chính chúng ta làm thay đổi cuộc
đời mình chứ không phải ai khác. Bất kể bạn là ai, sinh ra
trong hoàn cảnh nào, thế giới này luôn giơ tay đón nhận bạn.
Hoàn cảnh của bạn có thể không thuận tiện, nhưng khó khăn
không theo đuổi bạn mãi. Đối mặt với ánh sáng, bóng tối lùi về
sau lưng bạn, đối mặt với tương lai, hy vọng luôn ở trong tim bạn.
Sau khi lắng nghe sự hướng dẫn và những kinh nghiệm của ông
Nguyễn Duy Cương, các sinh viên dành thời gian thảo luận để
thấy mỗi người cần phải thay
đổi và thay đổi như thế nào,
đồng thời mỗi người sẽ lên kế
hoạch hành động cụ thể cho
từng vấn đề khó khăn đang
gặp phải.
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Sáng ngày 23/4/2014, 15 sinh viên
nhóm Ruy Băng Xanh của trường
Đại học Quốc tế RMIT đến tập
huấn cho các học sinh của trung
tâm Phát huy Bình An.
Nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6),
nhóm Ruy Băng Xanh đã gây ý thức cho trẻ cách bảo
vệ và giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp. Nhóm
cung cấp cho trẻ kiến thức căn bản về môi trường sống
gồm có: không khí, nước, đất đá và cây cối…Trong
đó, không khí để con người hít thở, nước dùng để tắm
rửa và sinh hoạt, đất đá nuôi sống cây cối cung cấp
lương thực cho con người.
Để trẻ có ý thức bảo vệ môi trường tốt, trước hết các

Chiều 27/4/2014, tại TTPH Bình Triệu có khoảng 50
phụ huynh học bổng tham dự buổi tập huấn với đề tài
Tinh Thần Trách Nhiệm do cô Nguyễn Thị Xuyến
hướng dẫn.
Được biết, các phụ huynh được chia làm ba nhóm
nhỏ và hàng tháng đều có một buổi tập huấn cho từng
nhóm. Ngoài ra, để cổ võ tinh thần giao lưu học hỏi,
cứ ba tháng các nhóm lại có buổi tập huấn chung.

Các phụ huynh cùng tìm hiểu tinh thần trách nhiệm là
nhiệm vụ mỗi người phải hoàn thành với bản thân,
với gia đình và xã hội. Người có tinh thần trách
nhiệm thì luôn tận tụy với công việc, biết tổ chức đời
sống. Ngoài ra người có tinh thần trách nhiệm còn có
sáng kiến trong học tập, lao động, biết sống chia sẻ
với mọi người tạo nên cuộc sống bình an hạnh phúc.
Trái lại người sống thiếu tinh thần trách nhiệm thì
làm việc cẩu thả, gian lận, dối trá gây bao nhiêu hậu
quả thiệt hại cho người khác. Người chồng người cha
thiếu tinh thần trách nhiệm thì không quan tâm đến
việc giáo dục con cái, gây đổ vỡ trong gia đình.
Người lãnh đạo thiếu trách nhiệm dễ dàng tham ô tài
sản, trục lợi cho riêng mình gây bao nhiêu thiệt hại
cho xã hội.
Sau khi đưa ra hàng loạt những ví dụ về việc cần thiết
phải sống tinh thần trách nhiệm, mỗi nhóm còn có bài
thực hành xử lý tình huống, giải quyết xung đột về
một gia đình bất hòa, một khu phố lộn xộn vì những
người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường…Xem qua
ba tiểu phẩm phản ánh những điều rất thực tế, tất cả
phụ huynh đều đồng ý phải sống và nhắc nhở con cái
ngay từ nhỏ tập sống có tinh thần trách nhiệm.

em cần phân biệt được rác hữu cơ và rác vô cơ. Rác
hữu cơ như thức ăn thừa, rau cỏ…dễ phân hủy có thể
dùng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón. Rác vô
cơ khó phân hủy như túi nhựa, sắt thép vụn…, loại này
có thể tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất những đồ
dùng khác.
Với những kiến thức bảo vệ mội trường trẻ biết ý thức
không xả rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường nước.
Bảo vệ môi trường bằng việc cụ thể như tiết kiệm điện
nước, xăng dầu, trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát có
lợi cho sức khỏe.

Cho dù xung quanh còn nhiều người sống thiếu trách
nhiệm, nhưng chính chúng ta phải là những hạt nhân
tác động đến người khác giúp họ ý thức trách nhiệm
của chính mình để xây dựng gia đình và cộng đồng
xã hội có cuộc sống hạnh phúc.
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bền vững, mọi người tránh lãng phí khi mua nhiều sản
phẩm không thực sự cần thiết, giảm được lượng rác thải
gây ô nhiễm môi trường.
BUỔI 2: TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Trong thiên nhiên có những nguồn năng lượng chính như:
gió, nước, than đá, dầu khí...Ngoài ra còn có nguồn năng
lượng nhân tạo như: năng lượng hạt nhân,... Đối với năng

“Cử chỉ xanh, sống an lành” là đề tài tập huấn cho nhân
viên văn phòng FFSC vào ngày 18/4/2014. Đây chính là dự
án Get Green Việt Nam nằm trong chương trình SWITCHAsia tài trợ bởi Liên Minh Châu Âu. Dự án do Đại học
Công nghệ Delft (TUDelft) – Hà Lan cùng Trung tâm Sản
xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Viện Công nghệ
Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) thực hiện. Dự án được
thực hiện tại bốn thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí
Minh và Cần Thơ.
Khóa tập huấn chia làm 6 buổi với nội dung cụ thể như sau:
BUỔI 1: TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

lượng thiên nhiên không tái tạo được, mỗi người cần phải
ý thức bảo vệ và sử dụng một cách tiết kiệm. Các học
viên cùng tìm hiểu cách tiết kiệm năng lượng mà vẫn
đáp ứng mọi nhu cầu sống. Ngay sau buổi học, mỗi
người tự nguyện cam kết làm một “cử chỉ xanh” cụ thể
như: không xả rác bừa bãi, xử lý rác thải phù hợp hoặc
có thể tái tạo nguồn năng lượng mới...Mỗi “cử chỉ
xanh” là thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng
và góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp.
BUỔI 3: THAM QUAN NGÔI NHÀ XANH

Để tìm hiểu thực tế tác động của “cử chỉ xanh”, các tập
huấn viên được tham quan Ngôi Nhà Xanh của Phòng
tuyên truyền Công ty Điện lực Tp HCM.

Với mục đích cải thiện thói quen tiêu dùng của người Việt
Nam hướng đến tiêu dùng bền vững, các học viên cùng
nhau tìm hiểu thực trạng môi trường sống đang bị phá hủy
một cách trầm trọng. Nguồn năng lượng thiên nhiên bị khai
thác quá nhiều dẫn đến cạn kiệt làm cho giá thành mọi thứ
đều tăng cao khiến cho cuộc sống ngày càng khó khăn.
Trong tình hình đó đòi hỏi người tiêu dùng phải biết chọn
lựa sản phẩm sao cho tiết kiệm mà vẫn đáp ứng mọi nhu
cầu cần thiết. Hành vi tiêu dùng bền vững tác động trở lại
các doanh nghiệp sản xuất, giúp thúc đẩy sáng tạo các sản
phẩm mới có chất lượng hơn. Khi có thói quen tiêu dùng

Trước hết, mọi người cùng thảo luận về việc sử dụng điện
an toàn và tiết kiệm, được tư vấn khi mua và dùng các
thiết bị điện. Tiết kiệm điện mang lại nhiều lợi ích cho gia
đình và xã hội. Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền, là giúp bảo
vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, giảm khí thải CO 2 và
bảo vệ sức khỏe.
Sau đó mọi người cùng tham quan Ngôi Nhà Xanh là nơi
sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và thân thiện với môi
trường. Với phương châm “Sử dụng điện theo nguyên tắc
bốn đúng: đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu
cầu”, công ty điện lực đã tuyên truyền giúp người dân toàn
thành phố mỗi năm tiết kiệm được hàng vài tỉ đồng.
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2.Tận dụng thông gió tự nhiên, chỉ mở quạt, máy lạnh
khi cần thiết.

- Trong gia đình, nên đi chung xe nếu cùng tuyến
đường và lựa chọn lộ trình ngắn nhất.
- Nên chọn mua các loại xe tiết kiệm nhiên liệu...
Và điều quan trọng nhất là tuân thủ các luật lệ giao
thông.

3. Đặt nhiệt độ máy lạnh từ 26ºC trở lên.

BUỔI 5: TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

1.Tận dụng ánh sáng tự nhiên, chỉ mở đèn khi cần thiết.

4. Đóng kín cửa khi sử dụng máy lạnh.
5.Tắt máy lạnh khi không sử dụng.
6. Tắt công tắc đèn quạt khi tan học.

7. Tắt máy tính khi không sử dụng.
8. Rút phích cắm các thiết bị xạc sau khi đã nạp đủ
năng lượng.
9. Không cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
10. Không xem ti vi khi học bài.
BUỔI 4: GIAO THÔNG THÔNG MINH

Để có thêm trải nghiệm về giao thông thông minh bằng
phương tiện xe buýt, các tập huấn viên cùng thực hiện
chuyến tham quan Bảo Tàng Lịch Sử Thành Phố (Quận
1). Nơi đây, mọi người hứng thú với những cổ vật từ
thời đồ đồng đồ đá của nền văn hóa Óc Eo,
Chăm...được ngắm nhìn dấn ấn thời gian và văn hóa tộc
Việt còn in đậm trên từng chiếc bình gốm sứ, từng
phiến đá cho đến đồ trang sức bằng vàng, đồng. Cuối
buổi tập huấn, mọi người cùng đồng ý và quyết tâm
thực hiện giao thông thông minh đó là chọn lựa phương
tiện và tuyến đường sao cho tiết kiệm tiền bạc và thời
gian.
Và buổi học cuối cùng dành để nhắc lại toàn bộ
những nội dung chính của toàn bộ khóa học để mọi
người cùng thực hiện. Khóa tập huấn thực sự hữu
ích và thiết thực. Sau khóa học mỗi người sẽ là “Hạt
giống thay đổi” lan tỏa thông điệp “Cử chỉ xanh,
sống an lành” giúp xây dựng cộng đồng tiêu dùng
bền vững.

Kẹt xe, tai nạn giao thông là vấn đề nhức nhối của toàn
xã hội. Vì thế mọi người đều mong muốn tìm ra giải
pháp tốt nhất để khắc phục, cách đó gọi là “Giao thông
thông minh”. Khi thế giới đang hướng đến việc sử dụng
nhiên liệu xanh, còn chúng ta mong muốn chọn lựa
phương tiện giao thông nào an toàn, tiết kiệm và hiệu
quả.
Sau một giờ thảo luận về các vấn đề giao thông đường
bộ, các học viên đã đưa ra nhiều hành vi được gọi là
“Giao thông thông minh” như sau:
- Không dùng các loại xe quá cũ vì tiêu tốn nhiều nhiên
liệu và thải nhiều khí CO2.
- Bảo trì, thay nhớt xe thường xuyên.
- Tránh đi vào giờ cao điểm để giảm bớt nạn kẹt xe.
- Tắt máy xe khi chờ đèn đỏ trên 20 giây.
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Goùc nhìn

Mang lại tuổi thơ cho em
Hè đã về mang theo những làn mưa tí tách, màu
phượng hồng đỏ rực một khoảng sân chơi. Xếp lại đống
sách vở và những bài toán khó, lũ học trò được đắm
mình trong thế giới tuổi thơ với những trò thả diều, bắn
bi, lội sông bắt cá...Không chỉ có thế, các học sinh của
7 trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường
Phố còn được tham gia buổi giao lưu cắm trại hàng
năm tại Công viên nước Đầm Sen được tổ chức vào
ngày 3/6/2014.
Đây là Trại Hè Yêu Thương lần thứ 17 do Chương trình
Bạn Trẻ Em Đường Phố tổ chức đã có 960 trẻ tham dự,
trong đó có 289 trẻ của các trung tâm bạn, 34 khách
mời ân nhân và 134 tình nguyện viên. Trại hè khai mạc
lúc 8g30 với 3 tiết mục văn nghệ rất đặc sắc. Sau báo
cáo tổng quát kết quả học tập của các trung tâm, chương
trình còn khen thưởng và tặng quà cho 61 học sinh đạt
thành tích tốt trong học tập. Phần hấp dẫn nhất của ngày
trại đó là trẻ được thỏa sức vui chơi với nhiều trò chơi
dưới nước và được giao lưu với các bạn. Trẻ được thả
mình trôi theo dòng sông lười, bập bềnh trong hồ tạo
sóng. Với những trò chơi cảm giác mạnh như trượt
máng, đu dây...trẻ được thử sức mình để thêm bạo dạn
tự tin.
Mùa hè không chỉ là những ngày vui chơi, các trẻ em
nghèo còn phải phụ giúp cha mẹ kiếm sống bằng đủ
mọi nghề như bán vé số, lượm ve chai, phụ quán ăn hay

bất cứ công việc gì để có tiền trang trải cuộc sống.
Đa số cuộc sống của các trẻ em nghèo đều bị thiệt thòi,
việc học dở dang và phải lao động sớm. Nếu không
được định hướng tương lai, các em dễ bị cám dỗ bỏ học
để đi làm kiếm tiền hoặc rơi vào các tệ nạn xã hội. Vì
vậy, xã hội cần quan tâm hơn nữa tạo điều kiện cho trẻ
em nghèo được học hành và vui chơi.
Suốt 17 năm qua, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường
Phố đã cố gắng duy trì Trại Hè Yêu Thương để đem đến
cho tuổi thơ các trẻ em nghèo những ngày hè bổ ích và
ý nghĩa.
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KHÁCH THĂM FFSC
-Sáng ngày 24/05/2014, để phòng
chống cháy nổ trong mùa nắng
nóng, đội phòng cháy chữa cháy
(PCCC 258A Trần Hưng Đạo,
Quận 1) đã đến tập huấn PCCC
cho nhân viên
và giáo viên
Trung tâm phát
huy Bình Triệu.

TRONG QUÝ II– 2014
***********
- 18/4/2014: ông FUJITA Yuya
thăm con đỡ đầu tại Trung tâm
Bình Triệu
- 21/4/2014: Ông JUN OZAKI đến
thăm Trung tâm Bình Triệu
- 25/4/2014: Ông MATSUURA Yo-

- Chiều ngày
Quốc Tế Thiếu
Nhi (01/06/2014), nhóm Mầm Xanh sinh viên tình nguyện thuộc Trường
Đại học Ngân Hàng đã tổ chức vui chơi cho các học sinh lớp phát huy
Trung tâm phát huy Bình Triệu.

shikazu thăm con đỡ đầu Trung
tâm Bình Thọ
- 21/5/2014: Cô IRIEMIKA và
WAKAMATSU Keiko đến thăm
và giao lưu với trẻ lớp mẫu giáo

Trung tâm Bình Triệu.
- 23/5/2014: Cô YAMAURA Toshimi thăm con đỡ đầu Trung tâm
Bình An
- 26/5/2014: Cô Penelope Anne Tisdale thăm con đỡ đầu Trung tâm
- Chiều ngày 14/06/2014, mái ấm Bình Triệu tổ chức văn nghệ mừng
Sinh nhật các em sinh trong tháng 06 và chúc mừng ông Phil nhân
Ngày của Cha (Father’s Day).

Bình Triệu.
-

05,06

&

08

/6/2014:

Ông

MATSUSHITA đến thăm con đỡ
đầu tại các Trung tâm của FFSC
- 07/6/2014: Cô Julie Lâm thăm con
đỡ đầu tại văn phòng FFSC
- 20/6/2014: cô YOSHIKAWA Yuko và ông bà ARAO Michiko
thăm con đỡ đầu tại văn phòng
FFSC.
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Ế
Tháng

Ngày

Nội Dung

Trung Tâm
Tất cả các Trung tâm
Bình An
Bình Triệu
Tất cả các Trung tâm
Bình An

Trẻ mái ấm tham quan dã ngoại Nha Trang

Bình Triệu

Tổ chức “ The South Australian Vietnam Charity Group IncVN” đến thăm
Kết thúc khóa học hè
Họp phụ huynh học sinh
Nhóm ISHIKAWA Unesco đến thăm
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/ 9
Ông MIYAJIMA Jun đến thăm trẻ

Bình Triệu

5

Khai Giảng Năm Học 2014-2015

Tất cả các Trung tâm

9

Cô KYOUNO Saki đến thăm Trung tâm

Bình Thọ

10

Nhóm sinh viên trường đại học OKINAWA đến giao lưu với trẻ

Bình Triệu

12 -13

Đoàn nha sĩ Dnow đến khám răng cho trẻ

Bình Triệu

15
24-25
24
25
30-31
1
10&27

Tám
22
28
2

Chín

Ă

Nhân viên FFSC tham quan dã ngoại Đà Nẵng
Khai giảng các lớp tiếng Anh
Ông TAKAHASHI Yoshitaka đến thăm con đỡ đầu
Trẻ bắt đầu khóa học hè
Trẻ TTPH Bình An giao lưu với học sinh trường Nhật tại Quận7,
TP.HCM
Nhóm phụ huynh học bổng dã ngoại Nha Trang
Kiểm tra kiến thức đầu năm
Nhóm SUIYOKAI đến thăm văn phòng FFSC và Trung tâm
Bình An

1-5
7
8
14
Bảy

Ạ

Tất cả các Trung tâm
Bình Triệu
Vp FFSC, Bình An

Tất cả các Trung tâm
Bình Triệu
Bình Thọ
Tất cả các Trung tâm
Bình Triệu

Mùa hè là cơ hội thuận tiện để bạn thư giãn và khám
phá thế giới bên ngoài qua những chuyến tham quan
dã ngoại. FFSC hân hạnh giới thiệu 2 sản phẩm hữu ích
cho chuyến du lịch đó là:
- Túi xách thời trang dạng tròn dễ thương và độc
đáo. Quai xách viền vải khác màu trang nhã thanh
lịch. Phần trước có thêu chút hoa văn tinh tế trẻ trung.
- Túi vải nhỏ gọn có nhiều ngăn đựng đồ dùng cá nhân. Đặc biệt túi có thể treo trong phòng tắm đựng các loại
chai xà bông gội đầu, sữa tắm, khăn, lược...

