
 

Lời Ngỏ 
Sau khi tận hưởng những ngày Tết dân tộc Xuân Ất Mùi 2015 bên 

gia đình và bạn bè, tất cả trẻ của ba trung tâm đã trở về để tiếp tục 

chương trình học kỳ 2.  

Ở những ngày đầu năm, các trung tâm đều có kế hoạch theo dõi sức 

khỏe của trẻ đặc biệt thực hiện việc khám chữa răng cho trẻ.  

Trong ba tháng đầu năm, chương trình đón tiếp nhiều khách đến thăm 

để tìm hiểu các hoạt động của chương trình. Đặc biệt trong tháng Hai 

và Ba, chương trình đã đón tiếp 6 đợt thăm với hơn 100 sinh viên của 

hai trường Đại học Okinawa và Cao đẳng Nagoya Nhật Bản.  

Giáo dục là công việc quan trọng và cũng đòi hỏi nhiều tâm huyết, vì 

thế chương trình luôn chú trọng đến việc nâng cao khả năng chuyên 

môn cho giáo viên, tìm ra phương pháp giảng dạy mới giúp trẻ tiếp thu 

bài học tốt.  

Thay mặt 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 đồng hành 

với chương trình suốt năm qua. Ước mong quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng 

tôi trong những hoạt động của năm mới 2015, để đem tình yêu thương 

đến cho các trẻ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng cuộc sống xã 

hội phát triển bền vững tốt đẹp.  

Chủ nhiệm chương trình 
Lê Thị Thảo  

Mục Lục 
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Chiều 18/1/2015, 56 phụ huynh học bổng thuộc 

TTPH Bình Triệu đã có buổi tổng kết hoạt động 

năm 2014. Tham dự buổi sinh hoạt có Sơ Bùi Thị 

Hồng Hạnh phụ trách trung tâm, Sơ Lê Thị Thảo 

chủ nhiệm Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, 

cô Phạm Thị Thanh Hường phụ trách học bổng, Sơ 

Hoàng Thị Thu phụ trách chuyên môn và một số 

thầy cô giáo.  

Phần I: Hội nghị nghe báo cáo các hoạt động của 

nhóm về việc tiết kiệm tín dụng năm 2014. Đồng 

thời nêu lên những thuận lời khó khăn trong quá 

trình sinh hoạt nhóm.  

Phần II: Phần thi đua giữa các nhóm. Các nhóm tự 

thiết kế những bộ thời trang giấy để biểu diễn và thi 

trò đổ nước vào chai. Hấp dẫn nhất là phần thi nấu 

ăn. Mỗi nhóm nấu một món ăn dự thi và cũng để 

chiêu đãi mọi người trong tiệc liên hoan vào cuối 

buổi sinh hoạt. 

Buổi sinh hoạt thực sự hữu ích giúp các phụ huynh 

có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và giúp nhau 

cùng thăng tiến.  

Trong dịp này, TTPH Bình Thọ cũng có buổi tất niên cho 

nhóm 40 học sinh và phụ huynh học bổng. Tham dự buổi 

sinh hoạt có sơ Vũ Thị Khương phụ trách trung tâm, cô 

Phạm Thị Thanh Hường phụ trách học bổng và cô Nguyễn 

Thị Thảo nhân viên văn phòng FFSC. Sau khi báo cáo kết 

quả hoạt động trong năm qua, sơ Khương cũng động viên 

những gia đình có con em bị ngưng học bổng do tình hình 

khó khăn chung của nền kinh tế nên một số người đỡ đầu 

tạm ngưng cấp học bổng. Để nối kết tình thân ái giữa các 

phụ huynh, phần còn lại của chương trình là trò chơi hát 

cho nhau nghe với chủ đề Mùa Xuân. Sau đó mọi người 

cùng chia sẻ với nhau bữa ăn nhẹ, nhận quà và bao lì xì từ 

ban tổ chức.  

- Chiều ngày 8/2/2015, TTPH Bình An đã tổ chức hội thi 

“Gia đình cùng hiểu” cho 100 trẻ và phụ huynh học bổng. 

Hội thi giúp trẻ và các phụ huynh nâng cao kiến thức về gia 

đình để xây dựng cuộc sống gia đình ổn định phát triển bền 

vững. Sau đó mọi người cùng nghe báo cáo tổng kết các 

hoạt động của nhóm và nhận quà tết.  

 

- Chiều ngày 13/2/2015, tại Trung tâm Thủ Thiêm cũng có 

buổi sinh hoạt và trao quà tết cho 21 phụ huynh và học sinh 

học bổng.  

Toång keát  

 Hoaït Ñoäng Phuï Huynh Hoïc Boång 
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Sáng ngày 17/1/2015, 50 nhân viên công ty Lazada 

tổ chức cho 150 trẻ thuộc TTPH Bình Thọ vui chơi 

đón Tết Dân Tộc.  

Các em được chia thành 3 nhóm để cùng tham gia 

trò chơi vận động ngoài trời. Kế tiếp trẻ được xem 

phim hoạt hình nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi 

trường. Sau đó trẻ cùng vẽ tranh về mùa xuân và 

ngày Tết Dân Tộc. Cuối buổi chơi, trẻ được ăn trưa 

và nhận quà gồm sữa và bánh ngọt.  

 - Chiều chủ nhật 25/1/2015, 20 thành viên của Câu 

lạc bộ múa Thanh Đa đã tổ chức Chương trình Nụ 

Cười Xuân cho 100 trẻ TTPH Bình Triệu vui chơi 

văn nghệ. Cuối buổi chơi, nhóm dành tặng mỗi em 

một phần quà gồm bánh kẹo và bao lì xì. Buổi trưa 

cùng ngày, nhóm Các bà mẹ Công giáo đã đến 

trung tâm đãi 200 trẻ lớp Phát Huy và trẻ mái ấm ăn 

trưa.  

-Sáng 30/01/2015, công ty Sanofi đã tổ chức cho 400 trẻ 

của TTPH Bình Triệu vui chơi đón Tết Ất Mùi 2015. 

Ngoài ra công ty còn cho trẻ mái ấm một số thực phẩm 

gồm gạo, mì tôm và dầu ăn.  

-Sáng 10/02/2015, Cô Danielle Brenac và 2 giáo viên 

Trường Saigon Pearl International (Quận Bình Thạnh) đến 

thăm và tặng quà cho trẻ của TTPH Bình An nhân dịp Tết 

Ất Mùi. Phần quà gồm có bánh kẹo và thực phẩm do các 

học sinh của trường ủng hộ.  

Vui Đón Tết Dân Tộc 
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Học kỳ I năm học 2014-2015 kết thúc vào những 

ngày cuối của năm Âm lịch 2014. Trong dịp này, 

các trung tâm phát huy đều tổ chức lễ sơ kết học kỳ 

để báo cáo kết quả học tập và tuyên dương các học 

sinh đạt thành tích tốt.  

- Sáng 6/2/2015, TTPH Bình Thọ đã quy tụ tất cả các 

học sinh lớp Phát huy đến tham dự lễ Sơ kết học kỳ I. 

Tham dự buổi lễ ngoài các giáo viên của trung tâm 

còn có hai giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh và 

tiếng Nhật, có ông Phil và 5 nhân viên công ty Prem-

ier Oil, sơ Lê Thị Thảo và 3 nhân viên văn phòng 

FFSC. Buổi lễ diễn ra hết sức sôi nổi với các tiết mục 

văn nghệ về mùa xuân do các lớp biểu diễn. Trong 

buổi lễ, trung tâm đã khen thưởng các học sinh đạt 

thành tích tốt và đã tích cực tham gia các hoạt động 

ngoại khóa. Cuối buổi lễ, tất cả các học sinh đều nhận 

được món quà tết và bao lì xì do công ty Premier Oil 

trao tặng. 

Và 
- Vào buổi chiều, tại TTPH Bình An cũng tổ chức lễ 

Sơ kết học kỳ I cho 115 trẻ các lớp Phát huy. Ngay từ 

khi mới hoạt động (2010), trung tâm đã được sự hỗ trợ 

thường xuyên của ông bà Phil – France. Vì thế tất cả 

các buổi lễ, đều có sự hiện diện của ông bà để khích lệ 

động viên trẻ tích cực đến trường. Phát biểu trong buổi 

lễ, ông Phil đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý phụ 

huynh học sinh đã cho con em của mình theo học ở 

trung tâm, cám ơn các sơ và các thầy cô giáo đã tận 

tình dạy dỗ các em những kiến thức căn bản và những 

bài học làm người thật ý nghĩa. Và điều đặc biệt nhất là 

trung tâm đã cho ông bà có cơ hội hỗ trợ một phần tài 

chánh giúp cho các hoạt động của trung tâm.  

Ngoài ra để giúp những người nghèo có cái Tết Ất Mùi 

thật ý nghĩa, vào chiều ngày 12/2/2015, bà France đã đi 

thăm và trao 50 phần quà cho các gia đình của trẻ đang 

theo học tại trung tâm. 
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Riêng TTPH Bình Triệu tổ chức lễ Sơ kết học kỳ I vào 

sáng 7/2/2015. Bình Triệu là một trung tâm có số 

lượng học sinh đông nhất với 370 học sinh lớp Phát 

huy và 30 trẻ mái ấm. Thực hiện chủ đề năm học 

“Tinh thần trách nhiệm và tác phong của học sinh”, 

ngoài các giờ học trên lớp, trong học kỳ I vừa qua 

trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi thi đua 

để trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm tác phong của 

mình trong học tập và vui chơi. Các hội thi đã thu hút 

được sự tham gia tích cực của trẻ như thi đố vui học 

tập, thi hát với nhau,...Bình Triệu cũng là trung tâm 

đón tiếp nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm và 

giao lưu. Đây cũng là cơ hội giúp trẻ luyện tập và tự 

tin hơn trong giao tiếp, đặc biệt giao tiếp với người 

nước ngoài. Theo báo cáo học kỳ I, trung tâm đã khen 

thưởng 66 học sinh có thành tích tốt trong học tập.  

Trong không khí tưng bừng chuẩn bị đón mùa xuân 

mới Ất Mùi 2015, các học sinh cũng gửi đến mọi 

người những tiết mục văn nghệ về mùa xuân rất đặc 

sắc và vui tươi. Cuối buổi lễ các học sinh còn được 

nhận quà và bao lì xì.  
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 Hoïp  maët 

Trong niềm vui và sự góp mặt đông đủ của ngày họp mặt, em 

Kim Loan và Quang Quyền cũng gửi lời cám ơn đến sơ phụ 

trách trung tâm, quý ân nhân đã hỗ trợ và khuyến khích để các 

em đạt được thành quả tốt trong học tập và cuộc sống.  

Sau đó mọi người cùng chúc nhau lời chúc tốt lành trong năm 

mới sắp đến và cùng thưởng thức những món ăn tự tay các em 

phục vụ.  

Chiều 8/2/2015, tất cả các trẻ mái ấm 

Bình Triệu đã có buổi họp mặt liên hoan 

cuối năm rất thân tình và đầm ấm.  

Họp mặt cuối năm đã trở thành ngày 

truyền thống của tất cả những cựu mái 

ấm. Dù đã có nghề nghiệp, có gia đình 

con cái nhưng các em vẫn trở về trung 

tâm như gia đình thứ hai để chia sẻ cho 

nhau khó khăn và thành công trong cuộc 

sống. Hiện nay Bình Triệu đang nuôi 

dưỡng 30 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó 

khăn đặc biệt. Với đủ mọi hoàn cảnh gia 

đình, mọi lứa tuổi, tất cả các em đều 

được nuôi dưỡng và được đến trường. 

Trong số đó, có em đã tốt nghiệp đại học 

và có nhiều cơ hội thuận lợi để thăng 

tiến.  

Trong buổi họp mặt, trung tâm đã dành 

những phần quà tuyên dương và khen 

thưởng các em đã đạt kết quả tốt trong 

học tập. Đặc biệt trung tâm chúc mừng 

hai sinh viên cựu mái ấm vừa tốt nghiệp 

đó là em Nguyễn Thị Kim Loan, tốt 

nghiệp ngành Đông Phương Học tại 

trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 

văn và em Bùi Quang Quyền tốt nghiệp 

Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng, 

ngành kỹ thuật ô tô.  

Em Nguyễn Thị Kim Loan trong buổi lễ tốt nghiệp 



Song song với việc giáo dục kiến thức, chương trình Bạn 

trẻ em đường phố còn quan tâm đến việc chăm sóc sức 

khỏe cho các trẻ đang theo học tại các trung tâm. Trong 

nhiều năm qua, Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của 

các nha sĩ thuộc nhóm DNOW tới khám và chữa răng 

cho trẻ tại TTPH Bình Triệu.  

Trong hai ngày 6 và 7/3/2015, đoàn 16 bác sĩ nha sĩ đã 

tới khám chữa răng cho 160 trẻ của trung tâm. Sau khi 

khám chữa răng, trẻ được tập huấn về cách đánh răng, 

cách bảo vệ và phòng ngừa các bệnh về răng. Sau đó 

nhóm còn dành tặng trung tâm một số dụng cụ học tập trị 

giá 5.000.000 VNĐ. 

Được biết mỗi năm học, nhóm DNOW đều có hai đợt 

khám chữa răng cho trẻ TTPH Bình Triệu, và đây là đợt 

thứ 2 của năm học 2014-2015.   

(Chương trình chăm sóc răng hằng năm cho trẻ của đoàn 

Nha sĩ Dnow -Nhật Bản tại Trung tâm Bình Triệu.) 

Söùc Khoûe 

-Cũng trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng, sáng ngày 15/3/2015, tổ chức Caritas Sài Gòn 

phối hợp với Nha khoa Nguyên Bảo (Gò Vấp) đến 

khám răng cho 65 trẻ ở TTPH Bình An.   

Hầu hết các học sinh cấp I đang trong giai đoạn thay 

răng sữa. Vì thế việc chăm sóc răng rất cần thiết để trẻ 

có hàm răng chắc khỏe không gây trở ngại cho sức 

khỏe và việc học tập.  

(Đoàn nha sĩ phòng khám Nha Khoa 

Nguyên Bảo - Quận Gò Vấp khám răng 

cho trẻ tại Trung tâm Bình An) 
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Goùc nhìn 

Mỗi năm Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đón 

tiếp hàng trăm vị khách thăm và tình nguyện viên đến 

tìm hiểu những hoạt động của chương trình. Đến từ 

nhiều quốc gia cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ và 

văn hóa nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng đó là 

mong muốn làm bạn của các trẻ em nghèo.  

Có người do đã quen biết trước, cũng có người do sự 

tình cờ đã trở nên những người bạn thân thiết của 

FFSC. Phần lớn số khách thăm đến từ Nhật Bản. Họ là 

những giáo viên, sinh viên và những nhà hảo tâm đến 

giao lưu tìm hiểu văn hóa và con người Việt Nam.  

 

 

Trong chiều hướng không gian văn hóa mở rộng, các 

trẻ em Việt Nam dần quen với văn hóa Nhật qua cách 

xưng hô chào hỏi, qua các trò chơi như gấp hình xếp 

giấy, ném bóng. Sau khi đến thăm các trẻ ở trung tâm, 

chị NAKANDAKARI Yuna- một sinh viên Trường đại 

học OKINAWA đã ghi lại những cảm nhận như sau: Vì 

có sự khác biệt về ngôn ngữ nên việc giao tiếp còn hạn 

chế, nhưng tôi thực sự yêu mến các trẻ em ở trung tâm. 

Các em rất năng động, thân thiện và hiếu khách. Các 

em chơi với ánh mắt lấp lánh niềm vui khiến chúng tôi 

bị cuốn hút vào các trò chơi. Ánh mắt các em sáng như 

những viên bi xem chúng tôi như một người bạn đặc 

biệt quan trọng khiến tôi cảm động muốn khóc và mong 

muốn làm điều gì đó giúp đỡ các em. Hy vọng tôi sẽ có 

dịp trở lại thăm các em. Còn sinh viên NAKAMURA 

Yuki nhận thấy các trẻ ở đây dù nghèo nhưng được 

giáo dục tốt, nên các em biết chia sẻ bánh kẹo và đồ 

chơi với nhau. Cám ơn các em đã cho chúng tôi những 

trải nghiệm quý báu này.  

 

Không như những sinh viên chỉ đến một lần, anh NA-

GASAKA Masaki, chị Gemma Burlison và Priya patel 

đã tình nguyện ở Việt Nam ba tháng để sinh hoạt, dạy 

tiếng Nhật và Anh cho trẻ tại trung tâm Bình Thọ và 

Bình Triệu. Ngoài ra, đáng quý nhất là những tình 

nguyện viên đã qua tuổi 60 cũng tận tình đem đến cho 

trẻ những gia trị sống ý nghĩa và hữu ích. Trong số đó 

có bà KANANO Hideko hàng tuần đều đến văn phòng 

FFSC phụ đóng gói các sản phẩm giỏ xách và quà lưu 

niệm. Ông Steve Cox (Úc) cũng dành 6 tuần để dạy trẻ 

vẽ tranh hoạt hình.  

Ngoài việc vui chơi, các buổi giao lưu với khách thăm 

và những tình nguyện viên người nước ngoài là một cơ 

hội tốt để trẻ học hỏi kiến thức, cởi mở và tự tin hơn 

trong giao tiếp. 

(Các bạn Tình nguyện viên tại 

các lớp học tiếng Anh và Nhật -

Trung tâm của FFSC ) 

Tình Nguyện Trở Thành Bạn Của Trẻ 
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KHÁCH THĂM FFSC TRONG QUÝ I– 2015 

- 26/1/2015: Cô OYU Keiko đến thăm Trung tâm Bình Triệu. 

- 14/2/2015: Ông bà Kida đến thăm nhóm trẻ học bổng tại Trung tâm Bình Triệu. 

- 2/3/2015: Ông TANAKA Toshihiro đến thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC. 

- 6/3/2015: Nhóm Tình nguyện viên Pháp họp mặt tại văn phòng FFSC. 

      - Sáng 9/3/2015, cô Luisi đến thăm TTPH Bình An. 

- 10/3/2015: Nhóm JIYUJIN đến thăm và tặng văn phòng phẩm cho Trung tâm Bình Triệu. 

- 1/3/2015: Nhóm học sinh trường SAIKIO đến thăm văn phòng FFSC. 

- Sáng 2/3/2015, ông Jean Mallet và cô Christine Charrier đại diện tổ chức Les Amis des Enfants du Monde (AEM) 

đã đến thăm TTPH Bình An để biết thêm về các hoạt động của trung tâm. Ông Jean và cô Christine đánh giá cao về 

các hoạt động của trung tâm và đã ký kết tiếp tục hỗ trợ cho trong năm 2015. Đây là năm thứ tư tổ chức thực hiện dự 

án hỗ trợ cho trẻ em nghèo tại Việt Nam, cụ thể là trung tâm Bình An. Sau đó, ông Jean và cô Christine cùng đi thăm 

ba gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thăm văn phòng FFSC và mua một số sản phẩm lưu niệm.    

- Sáng 4/3/2015, nhóm 16 sinh viên Trường Đại học Okinawa Nhật Bản đã đến giao lưu vui chơi với trẻ TTPH Bình 

An. Các sinh viên cho trẻ chơi vận động và gấp giấy để luyện kỹ năng khéo tay. Sau đó nhóm đi thăm ba gia đình trẻ 

có hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày 8/3/2015, nhóm cũng đã đến thăm các trẻ mái ấm của Trung tâm Bình Triệu, tại 

đây các  bạn và 35 em mái ấm cùng nhau nấu ăn và thưởng thức các món ăn do nhóm tự phục vụ. Nhân  ngày quốc 

tế phụ nữ (8/3) nhóm đã gửi tặng  các Sơ và các bạn nữ của Trung tâm những bông hoa tươi đẹp. 

 - Sáng 5/2 và 5,9,19,23 và 26/3/2015, nhóm 22 sinh viên Trường Cao đẳng Nagoya đến vui chơi và giao lưu với trẻ 

TTPH Bình Thọ.  

- Để đáp ứng nhu cầu các lớp học ngoại khóa, ngày 10/3/2015 vừa qua thầy Gary - giáo viên tình nguyện dạy tiếng 

Anh cho trẻ tại TTPH Bình Thọ đã tặng cho trung tâm một máy chiếu trị giá 7.600.000 VNĐ.  

- Chiều 22/3/2015, nhóm Asunaro - kai là những doanh nhân người Nhật đang làm việc tại Việt Nam đã mời đại diện 

của FFSC giới thiệu về các hoạt động của chương trình. Trước đó, nhóm đã gửi tặng trẻ Bình Triệu 500 cuốn vở.  

-Chiều 22/3/2015, đoàn công tác xã hội VTC 4 và diễn viên điện ảnh Nhã Phương đã đến thăm và quay phim về 

hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Lê Thị Thu Thảo, học sinh lớp 2 TTPH Bình An. Đoàn đã tặng gia đình 

3.700.000 VNĐ giúp ông ngoại em Thảo chữa bệnh ung thư đại tràng.  

- Sáng 28/3/2015, 40 nhân viên công ty thời trang Limeorange đến thăm và nấu ăn cho trẻ mái ấm TTPH Bình Triệu. 

Ngoài ra công ty còn hỗ trợ trang trí sửa chữa một số thiết bị trong các lớp học.  

- Sáng 31/3/2015, đoàn y bác sĩ quận Thủ Đức đến chích ngừa phòng bệnh rubella cho trẻ TTPH Bình Triệu. 

- Sáng 31/3/2015, Nhóm tình nguyện viên của tiệm cắt tóc Milan đến cắt tóc cho 100 em TTPH Bình Thọ. 
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Ế Ạ Ă

Bạn đang chuẩn bị cho những chuyến du lịch hoặc dã ngoại mà chưa có giỏ 

sách để đựng hành lý. FFSC hân hạnh giới thiệu các mẫu balô thời 

trang trẻ trung và rất tiện lợi:  

-Balô cỡ lớn dành cho sinh viên có nhiều ngăn đựng laptop, sách vở, 

quần áo và đồ dùng cá nhân.  

-Balô cỡ trung có 3 ngăn phù hợp cho chuyến dã ngoại cùng bạn bè. 

-Balô cỡ nhỏ dễ thương dành cho bé tuổi mầm non.  

Sản phẩm may chắc chắn, thiết kế tiện lợi, phong cách đơn giản. Đặc 

biệt phía trước có thêu hoa văn tinh tế trẻ trung.  

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

Tư 

12 Phát học bổng sinh viên – Học kỳ II Văn phòng FFSC 

17 Nhóm Ainet đến thăm trung tâm Bình Triệu 

18-19 Dã ngoại nhóm Học bổng sinh viên Văn phòng FFSC 

28 Nghỉ lễ “ Giỗ tổ Hùng Vương” (10 tháng 3 Âm lịch) Tất cả các Trung tâm 

29 Sinh hoạt nhóm trẻ Học bổng ngoại trú Bình Triệu 

30 Nghỉ lễ “Giải phóng Miền Nam 30/4” Tất cả các Trung tâm 

Năm 

1 Nghỉ lễ “ Quốc tế lao động” Các Trung tâm 

18-28 Trẻ thi học kỳ II Các Trung tâm 

29 Tổng kết năm học 2014-2015 Bình An 

  

Sáu 

1 Lễ Quốc tế thiếu nhi Các Trung tâm 

2 Bình Thọ 
Tổng kết năm học 2014-2015  

15 Bình Triệu 

17 
Trại hè Yêu Thương lần thứ 18 tại Công viên nước 

Đầm Sen 
Các Trung tâm  

19 Ông và bà ISHIKAWA Toshie  thăm con đỡ đầu Văn phòng FFSC 

21 Sinh hoạt nhóm phụ huynh học bổng Văn phòng FFSC 
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