
Lời Ngỏ 
Sau một tháng nghỉ hè vui chơi thỏa thích, tất cả các học sinh đã trở lại 
trường để chuẩn bị cho một năm học mới. Hòa với niềm vui chung của đất 
nước, các trung tâm đã đồng loạt tổ chức Lễ Khai Giảng Năm Học 
2014-2015 cho trẻ, tổ chức cho trẻ vui đón Tết Trung Thu để lưu giữ nét 
văn hóa dân tộc.  

Ngay từ đầu năm học, các trung tâm đã đưa trẻ ổn định nề nếp, lên kế 
hoạch giảng dạy, đồng thời tiến hành kiểm tra kiến thức đầu năm và kiểm 
tra sức khỏe của trẻ. Ngoài ra chương trình tìm kiếm và mời gọi thêm các 
tổ chức và các cá nhân chung tay góp sức chăm lo giáo dục trẻ. Song song 
với mục tiêu chính là dạy các lớp phát huy, chương trình Bạn Trẻ Em 
Đường Phố còn hỗ trợ học bổng cho các sinh viên, tổ chức tập huấn cho 
các phụ huynh về kiến thức chăm sóc và nuôi dạy con cái. Đặc biệt vừa 
qua chương trình quyên góp tiền giúp em Đỗ Văn Vinh giải phẫu khối u 
trong não và ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.  

Thay mặt cho tất cả nhân viên và trẻ của chương trình, tôi chân thành cám 
ơn những người đã và đang đồng hành hỗ trợ chúng tôi chăm sóc giáo dục 
trẻ. Ước mong nối vòng tay lớn, cùng mọi người chung tay tiếp tục chia sẻ 
tình thương đến cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tiến tới xây 
dựng cộng đồng xã hội phát triển.  

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. 

Chủ nhiệm chương trình 
Lê Thị Thảo  
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Hoaït ñoäng 

Bản Tin FFSC 

Nhằm tạo cơ hội cho các học sinh Việt Nam học 

hỏi về văn hóa và con người Nhật Bản, sáng 

ngày 15/7/2014, 18 học sinh của TTPH Bình An 

đã có buổi giao lưu với các học sinh lớp 7,8,9 

của trường Nhật Bản (Quận 7 Tp HCM) (The 

Japanese School in HCMC). 

Thầy hiệu trưởng Oya Kunihiro đã ra tận cổng 

đón tiếp rất thân thiện. Sau những phút chào 

đón, các học sinh được chia làm ba nhóm để vui 

chơi. Các em cùng chơi những trò chơi dân gian 

mà ở Nhật các trẻ em thích chơi, đó là trò “Chụp 

bắt đuôi”. Mỗi trẻ có một dải khăn ngắn được 

giấu sau lưng áo. Ai đuổi và chụp bắt được 

nhiều đuôi của bạn khác đó là người chiến 

thắng.  

Sau giờ chơi các em cùng được uống sữa và ăn 

bánh ngọt. Đến với trường Nhật Bản, các học 

sinh Việt Nam biết thêm những nét văn hóa của 

người Nhật như hiếu khách, luôn tôn trọng 

người khác, trường lớp sạch sẽ gọn gàng.  

Mặc dù khác biệt văn hóa và ngôn ngữ nhưng 
các học sinh của cả hai trường tỏ ra rất thân 
thiện và hòa đồng vui chơi hết mình. Các học 
sinh trường Nhật còn hẹn sẽ đến thăm TTPH 
Bình An vào một dịp gần nhất.   

 

 

Trang 2 
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Sáng ngày 25/7/2014, nhóm SUIYOKAI gồm 9 

người đã đến thăm văn phòng của FFSC. Đây là 

những vị khách và cũng là ân nhân đã nhiều năm 

giúp đỡ cho chương trình. Mỗi lần đến Việt Nam, 

nhóm đều dành tặng số tiền từ việc quyên góp và 

bán sản phẩm của FFSC tại Nhật. Ngoài ra nhóm 

còn tặng các trẻ một số khăn tay, áo thun, sách vở 

và bút viết. Ý nghĩa nhất là những quyển sổ tự tay 

các học sinh Nhật Bản làm và gửi tặng.  

Sau đó, nhóm đến giao lưu với trẻ TTPH Bình An. 

Tại đây mỗi người trong nhóm đều biểu diễn một 

tiết mục ảo thuật làm cho trả rất thích thú. Để biết 

thêm hoàn cảnh sống của người dân địa phương, 

nhóm đã đến thăm 4 gia đình nghèo có con em 

đang học tại TTPH Bình An và thăm một học sinh 

học bổng là em Phạm Mai Phúc Ân.   

 

 

Mục tiêu của chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố là quy tụ và dạy học cho các trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn đặc biệt. Ngoài ra chương trình 

còn tìm nguồn hỗ trợ học bổng cho các học sinh 

có đủ điều kiện vào học ở các trường công lập. 

Để có được quỹ học bổng này, chương trình đã 

được sự hỗ trợ của nhiều vị ân nhân trong và 

ngoài nước.   

Trong năm học 2013-2014, chương trình đã hỗ 

trợ học bổng cho 298 học sinh. Trong đó, phần 

lớn là học bổng đến từ các vị ân nhân của Nhật, 

Pháp, Anh, Úc, Mỹ, Canada và Việt Nam.  

Cứ ba tháng một lần, chương trình đều dành 

một buổi để tập huấn cho phụ huynh của các 

em học bổng với những vấn đề thiết thực để họ 

biết cách tổ chức đời sống gia đình, giáo dục 

con cái hoặc cho vay vốn để buôn bán.  

Trong dịp hè vừa qua, chương trình đã tổ chức 

cho 108 phụ huynh tham quan dã ngoại 2 ngày 

(24-25/7/2014) tại Nha Trang để các nhóm có 

cơ hội gặp gỡ chia sẻ cuộc sống và tạo tình thân 

với mọi người.  

Taïo Ra Moät Cô Hoäi 
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Trong không khí rộn ràng chào đón năm học mới 2014-

2015, các trung tâm phát huy thuộc chương trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố đều tổ chức Lễ Khai Giảng cho các học 

sinh vào ngày 5/9/2014. 

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU  

TTPH Bình Triệu đã hoạt động hơn 20 năm, hiện nay có 

380 học sinh đang theo học các lớp Phát Huy. Ngoài ra 

trung tâm còn nuôi dưỡng và chăm sóc 33 trẻ mồ côi.   

Để duy trì các hoạt động, trung tâm đã được nhiều tổ 

chức, đoàn thể và cá nhân giúp đỡ. Trong buổi lễ khai 

giảng, quý ân nhân cũng hiện diện để khích lệ động viên 

các giáo viên và trẻ tích cực dạy tốt và học tốt. Phát biểu 

trong buổi lễ, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh phụ trách trung tâm 

đã có lời cám ơn quý vị ân nhân và quan khách đã quan 

tâm cộng tác với trung tâm trong sự nghiệp “trồng 

người”.  

Sơ nhắc lại lời chúc mừng của chủ tịch Trương Tấn 

Sang gửi các học sinh nhân dịp đầu năm học mới 

“Các em là chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi 

mong các em chăm chỉ học tập, rèn luyện và tích cực 

tham gia các hoạt động xã hội, sử dụng thời gian quý 

giá trong quãng đời học sinh để chuẩn bị hành trang 

lập thân lập nghiệp sau này phụng sự quê hương đất 

nước”. Ông còn nhấn mạnh với các giáo viên về công 

tác giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống cho các học 

sinh và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục 

đào tạo. Trung tâm đặc biệt cám ơn ông bà Phil – Fran 

đã hỗ trợ trung tâm suốt 5 năm qua, cám ơn quý phụ 

huynh đã đồng trách nhiệm với trung tâm giáo dục trẻ. 

Trung tâm đã chọn câu “Tiên học lễ, hậu học văn” 

như một mục tiêu để các giáo viên và học sinh cùng 

phấn đấu đạt đến sự giáo dục toàn diện.   

Buổi lễ có thêm phần sôi động với các tiết mục văn 

nghệ do các lớp biểu diễn. Cuối buổi lễ các em cùng 

nhau thả những chiếc bóng bay lên bầu trời như 

những ước mơ cho một năm học mới vui tươi và 

nhiều bài học bổ ích. 

Chào Đón Năm Học 2014-2015 
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TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ 

Trung tâm phát huy Bình Thọ có khoảng 120 học 

sinh đang học các lớp Phát Huy. Mặc dù cơ sở vật 

chất chật chội và chưa ổn định nhưng các trẻ ở 

đây đi học đều và có nề nếp. Trong buổi lễ khai 

giảng, trung tâm vui mừng đón tiếp vị đại diện 

của công ty Premier Oil cũng là nhà tài trợ cho 

trung tâm suốt nhiều năm qua.  

Sau lời khai mạc năm học mới và lời chào mừng 

quý đại biểu, các học sinh hào hứng tham gia “Đố 

vui có thưởng” do các nhân viên công ty Premier 

Oil góp vui. Cũng trong không khí Tết Trung 

Thu, công ty còn tặng các trẻ lồng đèn và bánh 

trung thu.  

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN 

Trung tâm phát huy Bình An đã hoạt động 5 năm, 

hiện đang có 110 học sinh các lớp phát huy. Đến dự 

lễ Khai giảng có các giáo viên, nhân viên và các vị 

ân nhân.  

Sĩ số học sinh của trung tâm không ổn định vì cuộc 

sống gia đình trẻ hay thay đổi công việc và chỗ ở. 

Ngoài giờ đến lớp, các em còn đi bán vé số, bán 

hàng rong, lượm ve chai... để phụ giúp cha mẹ, vì thế 

các em dễ có nguy cơ bỏ học. Người phụ trách trung 

tâm phải thường xuyên thăm hỏi, động viên trẻ trở 

lại lớp học và đưa trẻ ổn định nề nếp. Hiểu được 

hoàn cảnh khó khăn của trẻ, 

trong dịp đầu năm học mới, cô 

Sương và một số vị ân nhân 

của nhóm Phát Tâm đã tặng 

mỗi em một chiếc cặp, vở và 

bút viết.  

Hạnh phúc lớn nhất của tuổi 

học sinh là được đến trường 

học tập và vui chơi, chúc tất cả 

các học sinh thân yêu bước vào 

năm học mới chăm ngoan, vui 

khỏe và tiếp thu nhiều bài học 

bổ ích.  
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Trung Thu của các trẻ em nghèo không đẹp như cổ 

tích, không lung linh như ánh trăng rằm, bởi lẽ cuộc 

sống của các em còn nhiều thiếu thốn và phải bươn 

chải để kiếm sống. Ngoài bữa ăn hàng ngày, các em 

chẳng dám nghĩ đến chiếc lồng đèn hay bánh trung 

thu xa xỉ. Hiểu được hoàn cảnh của các em, chương 

trình Bạn Trẻ Em Đường Phố cùng những người có 

tấm lòng nhân ái đã tổ chức những buổi giao lưu 

văn nghệ và tự tay làm tặng các em những chiếc 

bánh trung thu thật ngọt ngào và ý nghĩa. Trong ba 

ngày 6-8/9/2014, các trung tâm đón nhận sự quan 

tâm giúp đỡ của nhiều cá nhân và các công ty tài trợ 

như sau:   

 TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN  

Công ty cổ phần Sài Gòn Thăng Long tặng bánh và 

lồng đèn cho trẻ, tặng 200kg gạo cho 20 gia đình 

nghèo. Nhóm Tuổi Trẻ Tình Thương tổ chức đêm 

văn nghệ cho trẻ với phần biểu diễn của các ca sĩ 

nhí, đặc biệt màn biểu diễn ấn tượng của ảo thuật 

gia Phi Hùng. Nhóm cũng tặng trẻ lồng đèn, sữa và 

bánh trung thu. Hội Caritas Sài Gòn tặng sữa và 

bánh ngọt cho 100 trẻ.  

TRUNG TÂM THỦ THIÊM-LÊ MINH XUÂN-

PHẠM VĂN HAI 

Nhóm Smile học sinh Trường Quốc tế Canada đã 

có buổi vui chơi và giao lưu với 40 trẻ thuộc trung 
tâm Thủ Thiêm tại Khu vui chơi Kỳ Đồng, Quận 3. 

Các trẻ đã được ăn trưa, được tặng lồng đèn và 

bánh trung thu. Công ty Lazada đã có buổi giao lưu 

và tặng 31 phần quà cho học sinh học bổng của Lê 
Minh Xuân và Phạm Văn Hai.  

của 



 TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH TRIỆU  

Ngân hàng VPBank đã tổ chức chương trình “Thắp 

Sáng Nghìn Nụ Cười”, giao lưu múa lân và tặng 400 

phần quà cho trẻ TTPH Bình Triệu. Nhóm Mầm Xanh 

thuộc Đại học Ngân Hàng tổ chức diễn kịch sự tích chú 

Cuội chị Hằng và tặng cho trẻ 400 phần quà. Nhóm 

How và nhóm Galaxy vui chơi với trẻ mái ấm và trẻ 

cộng đồng, tặng 100 phần quà. Cô Mẫn tặng bánh 

trung thu cho 35 trẻ mái ấm.  

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH THỌ 

Hội Caritas Sài Gòn tặng sữa và bánh ngọt cho 118 trẻ. 

Nhóm cô Oanh tặng 140 bánh trung thu. Công ty 

Premier Oil tặng 120 lồng đèn và bánh trung thu. Ủy 

ban nhân dân phường Bình Thọ tặng 20 phần quà. 

Thầy Tấn và anh Tân tặng 130 lồng đèn.  
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Những món quà mà các trẻ em nghèo nhận được 

không chỉ có giá trị vật chất nhưng còn có giá trị tinh 

thần, vì thế Trung Thu còn được xem là lễ hội của 

tình thân. Xin cảm ơn mọi người đã đem đến cho 

các trẻ em nghèo mùa Trung Thu thật ý nghĩa . 
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Sáng ngày 9/8/2014, 28 học sinh lớp Ba thuộc 

TTPH Bình Triệu đã có buổi tập huấn với đề tài 

TÌM HIỂU VỀ CON NGƯỜI do cô Đinh Nguyễn 

Thiên Ân phụ trách.  

Trước tiên, các học sinh cùng tìm hiểu cơ thể người 

có các bộ phận cơ bản như não bộ, xương, tứ 

chi...Cô Ân cho các em tìm hiểu kỹ về cấu tạo và 

chức năng của bộ phận hô hấp nhằm giúp các em 

biết hít thở đúng cách giúp trao đổi khí tốt hơn. Cô 

nhắc trẻ biết bảo vệ sức khỏe của mình khi vận 

động vui chơi để tránh các tai nạn, tuyệt đối không 

bơi và tắm ở sông suối mà không có người lớn bảo 

vệ. Hàng ngày, phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, 

lau mặt mũi bằng khăn sạch và mềm. Để tiếp thu 

bài tốt, cô Ân cho trẻ tập hít thở theo một bài hát 

vui. Để gây hứng thú cho trẻ ham thích học hỏi, trẻ 

còn được làm bài tập thực hành tạo hình bộ xương 

người trên giấy thủ công.  

 

Ngoài việc vận động hít thở, ăn uống đủ chất dinh 

dưỡng, hợp lý và khoa học cũng là một cách bảo 

vệ sức khỏe. Căn cứ theo tháp dinh dưỡng, cô Ân  

nhắc trẻ ăn uống điều độ, ăn nhiều rau xanh và 

uống đủ nước. Để có một thân thể khỏe mạnh và 

tinh thần minh mẫn, cô Ân nhắc trẻ thực hiện 

những hành vi tốt, giải trí với những phim truyện 

và trò chơi lành mạnh.   

Giáo dục không chỉ là dạy cho trẻ biết chữ nhưng 

còn phải dạy trẻ hiểu biết về chính mình với cả hai 

mặt thể chất và tinh thần. Từ một thân thể khỏe 

mạnh, giáo dục còn hướng trẻ biết ước mơ vươn 

lên hoàn thiện trở thành con người hữu ích cho gia 

đình và xã hội.  

Taäp huaán 
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Với mục đích chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ 

cộng đồng, 10 nha sĩ thuộc nhóm DNOW (Nhật Bản) 

và 11 tình nguyện viên Việt Nam đã đến khám chữa 

răng cho 150 trẻ TTPH Bình Triệu trong 2 ngày 

12&13/9/2014. Mỗi năm học, nhóm DNOW có 2 đợt 

khám chữa răng cho trẻ, và đây là đợt khám thứ nhất 

của năm học 2014-2015.  

Ngoài ra, trẻ còn được chia thành 2 nhóm nhỏ để 

nghe hướng dẫn cách phòng tránh các bệnh về răng, 

vì sao răng bị đau và bị sâu. Nguyên nhân chính dẫn 

đến bị sâu răng là do ăn nhiều bánh kẹo ngọt mà 

không chịu đánh răng. Các nha sĩ còn minh họa quá 

trình vi khuẩn đục khoét răng như thế nào đối với trẻ 

ăn quá nhiều đồ ngọt. Sau đó các nha sĩ hướng dẫn trẻ 

cách đánh răng, cách cầm bàn chải...Để tiện cho việc 

theo dõi, mỗi trẻ được ngậm một viên thuốc nhỏ, các 

nha sĩ căn cứ vào sự thay đổi màu sắc bám trên răng 

mà biết được bệnh trạng của răng.  

Söùc khoûe 

Ngày 6/8/2014, có 

khoảng 30 tình 

nguyện viên thuộc 

nhóm cô Nguyễn Thị 

Lan và Nhà văn hóa 

Phụ Nữ đã đến cắt 

tóc cho 250 trẻ lớp 

Phát Huy của TTPH Bình Triệu. Sau khi cắt tóc, 

mỗi trẻ còn được tặng bánh snack, 1 quyển vở và 

bút viết.  

Sáng 13/8/2014, 28 

trẻ thuộc trung tâm 

phát huy Bình An đã 

được khám chữa 

răng tại Nha Khoa 

Nguyên Bảo – Quận 

Gò Vấp. Đây là 

chương trình chăm 

sóc sức khỏe dành cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh 

khó khăn tại thành phố do hội Caritas Sài Gòn tổ 

chức và tài trợ. 

Sáng 31/8/2014, 

đoàn khám bệnh từ 

thiện Quan thế Âm 

đã đến khám chữa 

bệnh cho 115 trẻ 

của trung tâm phát 

huy Bình Thọ. Được 

biết đoàn gồm có 3 

bác sĩ và 9 y tá tình nguyện thuộc bệnh viện An Bình 

và Triều An mỗi năm đều có những đợt khám chữa 

bệnh cho người nghèo tại thành phố và các tỉnh. 

Đây là năm thứ 2 đoàn khám chữa bệnh cho trẻ của 



Goùc nhìn 
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Em Đỗ Văn Vinh (14 tuổi) là một học sinh vừa học 

hết lớp Năm tại Trung tâm phát huy Bình An. Dự 

định tháng 9/ 2014, em sẽ đi học lớp Sáu chương 

trình phổ cập. Cách nay khoảng 5 tháng, em cảm 

thấy mắt bên phải bị mờ không nhìn rõ màu sắc 

cũng như mọi vật xung quanh. Gia đình có đưa em 

đi bệnh viện và được uống thuốc theo dõi nhưng 

bệnh tình không giảm.  

Ngày 15/7/2014 vừa qua, em Vinh đã được chụp 

MRI, các bác sĩ cho biết em có một khối u trong 

não chèn ép dây thần kinh thị giác và phải giải 

phẫu. Chi phí cho ca phẫu thuật khoảng 20 triệu 

đồng mà gia đình em quá khó khăn không có khả 

năng trả.  

Cha mẹ em Vinh trước đây ở vùng quê Sóc Trăng 

lên thành phố kiếm sống. Được một người cho 

dựng mái nhà tôn ở tạm trong đồng trống thuộc 

vùng ven quận 8. Hàng ngày cha mẹ em Vinh bắt 

cá ở con lạch nhỏ. Công việc thất thường và cuộc 

sống bấp bênh nên gia đình em đã cầm chiếc xe 

máy cũ để lấy tiền chữa bệnh cho em.  

Em Vinh là một học sinh chăm ngoan và có năng 

khiếu hội họa. Rất mong các nhà hảo tâm và mọi 

người chung tay giúp đỡ để em có đủ sức khỏe tiếp 

tục đến trường.  

Ngày 25/8/2014 em Vinh đã được phẫu thuật tại 

bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nay, sức khỏe em đã ổn 

định nhưng các bác sĩ theo dõi và cho biết có thể 

em phải xạ trị.  

Trong thời gian em Vinh chữa bệnh, chương trình 

đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều ân nhân với tổng 

số tiền 35.330.000 đồng, đã trả viện phí cho ca phẫu 

thuật 25.000.000 đồng. Chúng tôi đặc biệt cám ơn: 

Thầy Etienne Freneaux, ông bà Freneaux, cô 

Ghislaine Nicolle, ông Cyril và cô Delphine Bon-

naud, ông Nicolas Bonnaud, cô Melina Silva, ông 

bà Chen, ông Antoine Freneaux, ông Georges Goy-

ault, cô Celine Goyault, cô Helene Bourrouihou, 

quý giáo viên trường Monmouth – USA, quý giáo 

viên và học sinh TTPH Bình An.  

Thay mặt Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, 

chúng tôi chân thành cảm ơn những tấm lòng nhân 

ái đã chung tay góp sức chăm lo cho những trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 

 



KHÁCH THĂM FFSC  

TRONG QUÝ III– 2014 

*********** 

 8/7/2014: Ông 

TAKAHASHI  Yoshitaka 

thăm con đỡ đầu tại TTPH 

Bình Triệu. 

 26/8/2014: Ông SUSAKA 

Yusuke đến thăm con đỡ 

đầu tại văn phòng FFSC. 

 27/8/2014: Cô YOSHIZA-

WA Michiko đến thăm 

TTPH Bình Triệu. 

 28/8/2014: Nhóm ISHI-

KAWA Unesco Club đến 

giao lưu với trẻ của TTPH 

Bình Thọ. 

 3&4/9/2014: Ông MIYAI-

MA Jun đến thăm TTPH 

Bình Triệu và Bình An. 

 9/9/2014: Cô KYONO Sa-

ki đến thăm TTPH Bình 

Thọ. 

 21/9/2014:  Cô Sabrina 

đến thăm con đỡ đầu tại 

TTPH Bình An. 

 26/9/2014:  Ông YAMA-

MOTO Shota đến thăm 

TTPH Bình Triệu. 

Bản Tin FFSC Trang 11 

- Nhằm tạo cơ hội giao lưu và trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như 

trong công tác xã hội, nhóm 22 nhân viên và giáo viên FFSC đã có chuyến tham 

quan dã ngoại thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An từ ngày 1-5/7/2014.   

- Sáng 21/8/2014, cô Isabel Sanchez đại diện công ty GBST HOLDINGS 

LTD đã trao cho FFSC 10,000 AUD hỗ trợ việc xây dựng cơ sở mới của TTPH 

Bình Thọ. 

- Để khích lệ tinh thần học tập của trẻ sau một năm học vất vả, TTPH Bình 

Triệu đã tổ chức chuyến dã ngoại tại Nha Trang cho 33 trẻ mái ấm và một số 

em cựu mái ấm từ ngày 31/7-1/8/2014. 

- Trong 2 ngày 10 & 27/8/2014, thành viên của “The South Australian Vietnam 

Charity Group INC-VN” đã đến thăm văn phòng FFSC và TTPH Bình Triệu. 

Nhóm đã tặng trung tâm 1 bộ loa, 2 tủ cho trẻ đựng quần áo, kinh phí sửa mái 

che và bảo trì máy uống nước.  

- Sáng ngày 7/9/2014, nhóm 9 sinh viên Trường ĐH OKINAWA đến giao lưu 

và đãi 40 trẻ mái ấm Bình Triệu bữa ăn trưa. Sáng nhôm sau, nhóm giao lưu và 

cùng ăn trưa với 50 trẻ lớp Phát Huy. Sau đó nhóm đi thăm 2 gia đình trẻ có 

hoàn cảnh khó khăn.  

- Chiều 9/9/2014, nhóm 15 giáo viên Trường Quốc tế Anh Quốc (BIS) đến 

thăm và giao lưu với 40 trẻ TTPH Bình Thọ. Các cô cho trẻ cắt dán và trang trí 

lồng đèn đón trung thu.  

- Sáng ngày 10/9/2014, Giáo sư tiến sĩ  YOSHII Michiko và 7 sinh viên Đại 

học OKINAWA đến thăm và giao lưu với trẻ TTPH Bình Triệu.  

- Chiều 15/9/2014, 1 giáo viên và 11 sinh viên Trường ĐH MIE đến thăm và 

giao lưu với trẻ TTPH Bình Triệu.  

- Sáng 13/9/2014, có 10 nhân viên thuộc Cục thi hành án dân sự Tp HCM đã 

đến thăm 33 trẻ mái ấm Bình Triệu. Nhân dịp đầu năm học mới, nhóm tặng mỗi 

trẻ 10 quyển vở, bánh kẹo và một số tiền nhỏ hỗ trợ học phí. 

- Sáng 29/9/2014 gia đình bé Minh Khang và Diệu Khuê đến thăm văn phòng 

FFSC và tặng các trẻ một số tập vở và bút viết. Đây là món quà nhỏ do hai bé 

tiết kiệm và quyên góp được nhân dịp sinh nhật của mình. Được biết, gia đình 

bé Diệu Khuê và Minh Khang hiện 

đang đỡ đầu hỗ trợ học bổng cho 2 

trẻ thuộc TTPH Bình An.  



Ế Ạ Ă  

Bản Tin FFSC   Trang 12 

 

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

Mười 

3 
Nhóm sinh viên Úc giao lưu với trẻ TTPH Bình Triệu tại 
Công viên nước Đầm Sen 

Bình Triệu 

6 Học sinh trường YAHEI giao lưu với trẻ Bình Triệu 

11 Ông ISHIKAWA Takahisa đến thăm con đỡ đầu Bình Thọ 

12 Tập huấn và trao học bổng sinh viên Vp.FFSC 

28-31 Trẻ thi giữa học kỳ I Các Trung Tâm 

17 Ông Stephen Lake giám đốc tập đoàn GBST đến thăm  Vp. FFSC & Bình Triệu 

Mười Một 

20 Mừng Ngày nhà giáo Việt Nam Các Trung Tâm 

Mười Hai 

8-12 Trẻ thi học kỳ I Các Trung Tâm 

23-25 Tổ chức cho trẻ vui chơi lễ hội Giáng Sinh Các Trung Tâm 

26-27 Nhóm HOKAIDO đến thăm và giao lưu với trẻ Bình Triệu 

Với mục đích tạo công việc, tăng thu nhập cho những phụ nữ nghèo và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt 

động giáo dục của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, văn phòng FFSC tổ chức Ngày Hội Mua 

Sắm (27/9/2014) và bán hàng giảm giá nhiều mặt hàng: giỏ xách, khăn thêu tay, túi  rút, bao điện thoại 

di động, Ipad ... Quý khách đến tham quan mua sắm còn được giao lưu văn nghệ mang đậm chất 

“đường phố”, tặng bong bóng nghệ thuật, trang trí mặt và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.  


