
 

Lời Ngỏ 

Tháng Năm đã về trong sự hối hả của mùa thi cử. Đầu óc lũ học trò chất đầy 

những công thức toán lý hóa, những định nghĩa và khái niệm khoa học. Tháng 

Năm đầy ắp với niềm vui điểm 10 tròn trĩnh. Tháng Năm cũng đong đầy nỗi 

buồn của những học sinh cuối cấp vì sắp phải xa thầy cô bạn bè lớp học.  

Trong hai tháng cuối của năm học 2014-2015, các trung tâm của Chương 

trình Bạn Trẻ Em Đường Phố tiếp tục tổ chức tập huấn cho trẻ về kỹ năng 

sống, cách nhận biết những dấu hiệu thay đổi về tâm sinh lý khi ở tuổi dậy thì. 

Sau khi thi học kỳ 2, chương trình còn tổ chức hoạt động cho trẻ vui chơi nhân 

ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (1/6), tổ chức trại Hè Yêu Thương lần thứ 18 

tại công viên nước Đầm Sen. 

Các hoạt động diễn tiến đúng kế hoạch và thời gian nhờ sự quan tâm của chính 

quyền địa phượng, sự hỗ trợ của các vị ân nhân và các tổ chức xã hội.  

Thay mặt cho toàn thể giáo viên, nhân viên và 1.200 trẻ em nghèo có hoàn 

cảnh khó khăn, tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, quý ân nhân, tình 

nguyện viên đã đồng hành với chúng tôi và trẻ suốt một năm học qua. Ước 

mong mỗi ngày có thêm nhiều tấm lòng quảng đại, nhiều người chung tay góp 

sức giúp chương trình chăm sóc giáo dục và đem tình yêu thương đến cho các trẻ 

em nghèo.  

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và thành công. Chúc các học sinh thân yêu 

tận hưởng mùa hè vui tươi.  

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo  

Mục Lục 
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Để nối kết tình thân và chia sẻ 

những kiến thức trong học tập, 

Chương trình Bạn trẻ em đường 

phố kết hợp với ông bà France - 

Phil đã tổ chức hội trại cho các 

sinh viên học bổng tại khu du lịch 

sinh thái Bò Cạp Vàng trong hai 

ngày 18 và 19/4/2015. 

Tham dự hội trại có 36 sinh viên học 

bổng, ông Phil là nhà tài trợ, 5 nhân 

viên văn phòng FFSC và 10 sinh 

viên tình nguyện. Các sinh viên được 

chia làm bốn đội để cùng thi đua thử 

sức qua nhiều trò chơi. Ngay khi vừa 

khai mạc, các trại viên đã được thử sức qua trò thi nấu ăn. Các sinh viên không phân biệt nam hay nữ đều nỗ lực 

hoàn thành phần thi của mình, các chàng trai nhóm bếp chụm lửa rất đáng yêu, còn bạn gái nhặt rau, băm hành 

tỏi...Sau khi ban thi đua nhận xét, các đội cùng nhau thưởng thức một bữa trưa ngon miệng với các món vừa dự thi.   

Với chủ đề “Nối Mãi Vòng Tay”, các trại viên tích cực và đoàn kết để vượt qua những trò chơi đầy thử thách như 

chui qua bao, kéo co, lội sông hái quả, vượt chướng ngại vật...Dơ nhất là trò lội bùn, vui nhất là tắm sông.  

 Ấn tượng nhất là đêm lửa trại. Các đội đều trải qua hành trình tìm lửa rất gian nan trong đêm tối. Lửa mang đến 

niềm vui và sức sống cho mọi người. Bên ánh lửa bập bùng các trại viên cùng trình diễn các tiết mục văn nghệ, cùng 

trò chuyện và thưởng thức món khoai nướng thơm ngon. Hội trại mang lại nhiều ý nghĩa cho các sinh viên có cơ hội 

trao đổi những kiến thức và những kỹ năng sống với nhiều trò chơi trí tuệ kết hợp với trò chơi vận động.  

Trước đó vào ngày 12/4/2015, tại văn phòng FFSC các sinh viên đã được ông Phil trao học bổng học kỳ II. Sau khi 

nghe báo cáo kết quả học tập của các sinh viên, ông Phil có lời chúc mừng các sinh viên đã đạt thành tích tốt, ông 

khuyến khích các sinh viên biết tận dụng thời gian để học tập và thăng tiến cuộc sống.  
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 - Trong 2 ngày 16 và 18 

tháng 5 năm 2015, trung tâm 

phát huy Bình Triệu đã tổ chức hội thi chủ đề “CÙNG 

HỌC CÙNG VUI” cho tất cả học sinh từ khối lớp Hai 

đến lớp Năm. Đến tham dự hội thi có 167 học sinh. Mục 

đích của hội thi tạo sân chơi lành mạnh cho các em, qua 

đó hệ thống những kiến thức đã học trong năm để chuẩn 

bị cho kỳ thi học kỳ II của năm học 2014-2015. 

Tham dự hội thi, các học sinh phải vượt qua ba vòng:  

Vòng một: Ai nhanh hơn 

Vòng hai: Vượt chướng ngai vật 

Vòng 3: Về đích  

Nội dung câu hỏi cuộc thi chủ yếu xoay quanh kiến thức 

các môn học như toán, tiếng Việt, tự nhiên xã hội,...Tất 

cả các em dự thi đều tham gia tích cực, trả lời câu hỏi 

nhanh nhẹn và chính xác.  

   

Kết thúc hội thi ban tổ chức đã chọn và trao phần thưởng 

cho 2 em đạt giải nhất và 2 em giải nhì theo từng khối 

lớp. 

- Ngày 23/5/2015, trung tâm phát huy Bình Triệu đã tổ 

chức hội thi “Tiếng hát trẻ thơ” và có 26 em tham dự.  

Sáng ngày 30/5/2015, công ty Lazada đã tổ chức mừng 

lễ Quốc Tế Thiếu Nhi cho 250 học sinh vui chơi và ăn 

trưa. Và buổi chiều, cuộc thi “Tiếng hát trẻ thơ” đã đi 

vào chung kết. Có 6 học sinh cùng dự thi, trong đó ban 

giám khảo của trung tâm đã chọn được ba giọng ca 

xuất sắc và trao giải vào ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 

(1/6).  

 - Ngày 31/5/2015, sinh viên nhóm Mầm Xanh đến 

giao lưu vui chơi với trẻ TTPH Bình Triệu. Với chủ đề 

“Chong chóng tuổi thơ”, nhóm đã cho trẻ vui chơi, 

diễn kịch và phát quà cho trẻ.  

Cuøng Hoïc  
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Sáng ngày 29/5/2015, đến với TTPH Bình Thọ, mọi 

người đều nhận thấy vẻ mặt vui tươi phấn khởi của các 

học sinh. Bởi lẽ sau buổi học cuối, một số em sẽ được 

khen thưởng, được lên lớp, đặc biệt các em được tận 

hưởng một mùa hè với nhiều điều thú vị đang chờ đợi. 

Đến dự lễ tổng kết có ông Phil và 4 nhân viên công ty 

Premier Oil, quý thầy cô tình nguyện và 4 nhân viên 

FFSC.  

Sau khi nghe báo cáo các hoạt động của năm học, 

trung tâm đã tuyên dương khen thưởng những học sinh 

có thành tích tốt trong học tập và tích cực tham gia các 

hoạt động ngoại khóa. Các em đã có những tiết mục 

văn nghệ rất sôi động và ý nghĩa. Ngoài ra các nhân 

viên công ty Premier Oil còn góp vui bằng hai trò 

chơi, tặng cho trẻ sách truyện và nhiều phần quà dễ 

thương nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (1/6) sắp đến.   

 

 

Sau chín tháng miệt mài học tập với biết bao bài học bổ ích, năm học 2014 – 2015 đã kết thúc 

trong tiếng réo gọi của mùa hè. Tất cả các trung tâm của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố đều tổ chức lễ tổng kết năm học cho các học sinh.  

Ảnh: Lễ Tổng kết năm học tại Trung tâm phát huy Bình Thọ 
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Vào buổi chiều, TTPH Bình An cũng tổ chức lễ tổng 

kết năm học cho hơn 100 học sinh các lớp Phát Huy. 

Được biết, năm học 2014-2015 vừa qua các học sinh ở 

trung tâm đã có nhiều buổi giao lưu với học sinh các 

trường quốc tế Anh (BIS) và Nhật Bản. Đây là cơ hội 

tốt giúp các em học thêm nhiều kiến thức về văn hóa và 

tự tin mạnh dạn trong giao tiếp đặc biệt với người nước 

ngoài. Tham dự buổi lễ có ông bà Frances-Phil. Là 

người hỗ trợ trung tâm ngay từ khi mới thành lập, ông 

bà có lời cám ơn quý thầy cô giáo đã tận tình truyền đạt 

kiến thức cho trẻ, cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng 

cho con em đến học. Đặc biệt ông bà luôn động viên trẻ 

đến trường và sẵn sàng hỗ trợ tài chánh giúp một số gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc năm học này, 

trung tâm có 8 học sinh lớp Năm được trường Tiểu học 

Nguyễn Trung Ngạn cấp chứng chỉ hoàn thành bậc tiểu 

học và đủ điều kiện học lên trung học.  

Sau khi báo cáo các hoạt động, trung tâm cũng tuyên 

dương và khen thưởng 19 học sinh chăm ngoan.  

Ngày 15/6/2015 TTPH Bình Triệu cũng đã tổ chức lễ 

tổng kết cho 342 học sinh. Đây là trung tâm có số học 

sinh đông nhất và cũng có nhiều các hoạt động. Ngoài 

những giờ học theo thời khóa biểu, trẻ còn tham gia hội 

thi đố vui, thể thao văn nghệ...Qua các trò chơi, trẻ 

được ôn tập và củng cố những kiến thức căn bản. Tham 

dự buổi lễ, ngoài ông bà Phil-Frances còn có cô Judith 

Barnes thuộc lãnh sự quán Anh Quốc và thầy Darren 

thuộc Trung tâm Anh ngữ quốc tế Apollo. Nhân dịp này 

thầy Daren đại diện Trung tâm Anh ngữ Apollo đã trao 

số tiền học bổng là 25 triệu cho sinh viên Nguyễn Thị 

Cát Linh để học tiếng Anh.   

Một niềm vui cho trung tâm, trong số 29 em học sinh 

lớp Năm có 27 em thi vào lớp phổ cập để tiếp tục học 

lên lớp Sáu. Trong buổi lễ, trung tâm khen thưởng 19 

học sinh xuất sắc và 71 học sinh giỏi.  

Một năm học với nhiều niềm vui xen lẫn những nỗi 

lo lắng và nhiều khó khăn, nhưng tất cả các học 

sinh đã cố gắng hết mình. Tạm chia tay trường lớp, 

các em hòa mình vào không khí sôi động của mùa 

hè, vui chơi thư giãn để chuẩn bị cho năm học tới.  

Em Nguyễn Thị Cát Linh cùng Cô Judith Barnes và thầy Daren 
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T rong cuộc sống xã hội hôm nay, con người luôn 

phải đối diện với nhiều khó khăn về mọi mặt. Đó 

là lý do dẫn đến tình trạng sức khỏe giảm sút, căng 

thẳng mệt mỏi. Vì thế, ngay từ lứa tuổi học sinh, các 

em cũng cần học cách ứng phó với những vấn đề khó 

khăn trong học tập cũng như trong gia đình và xã hội.  

Trung tâm phát huy Bình Triệu đã tổ chức 4 buổi trò 

chuyện để giúp trẻ một vài kỹ năng cần thiết ứng phó 

khi gặp khó khăn để sống có mục tiêu và trách nhiệm. 

Buổi trò chuyện với học sinh lớp Bốn và lớp Năm vào 

ngày 7 và 10/4/2015 do cô Nguyễn Thị Kiều Thơ phụ 

trách.  

Trước khi chuẩn bị một số kỹ năng để ứng phó với khó 

khăn, cô Kiều Thơ giúp học sinh nhận biết căng thẳng 

thường thể hiện qua trạng thái mệt mỏi kéo dài, khó 

tập trung suy nghĩ, nhưng dễ xúc động, buồn và muốn 

khóc. Khi gặp khó khăn, trẻ cảm thấy mất lòng tin, suy 

nghĩ tiêu cực nên dễ nổi nóng, nản chí dẫn đến thay đổi 

mục tiêu và không kiên trì theo đuổi đến cùng.  

Nguyên nhân căng thẳng thường nảy sinh khi bản thân 

không thể đương đầu những yêu cầu thử thách trong 

học tập và cuộc sống, chẳng hạn sắp đến kỳ thi, gia 

đình có những xung đột mâu thuẫn giữa cha 

mẹ...Trạng thái căng thẳng biểu hiện qua cảm xúc và 

những suy nghĩ tiêu cực, kéo theo những hành vi tiêu 

cực như la lối tức giận...điều này ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe và các mối quan hệ con người.  

Khi gặp căng thẳng, trẻ cần tập tính kiên định thể hiện 

hành vi tích cực bằng cách giải quyết vấn đề từng bước 

một, chẳng hạn như học và làm bài mỗi ngày và không 

để dồn đến kỳ thi, nói chuyện cởi mở với mọi người 

giúp giải quyết vấn đề.  

Để cuộc sống bớt đi những căng thẳng, mỗi người cần 

đề ra mục tiêu nhất định. Vậy mục tiêu là gì? Mục tiêu 

là một điểm, là đích điểm phải đạt được của một vấn 

đề. Với một học sinh, học tập được xem là mục tiêu 

chính yếu để trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Để 

minh họa cho nội dung bài học mục tiêu là gì, các học 

sinh cùng nhau giải quyết một tình huống cụ thể của 

mỗi học sinh? Trẻ cùng phân tích tìm ra những thuận 

lợi và khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu. 

Kế tiếp, các học sinh được chia nhóm chơi trò: ném 

đúng mục tiêu. Trò chơi giúp trẻ tăng khả năng chú ý 

tiêu điểm để ném cho trúng. Các em được nhắc nhở 

chọn mục tiêu phải cụ thể rõ ràng và phù hợp với khả 

năng của mình. Khi thực hiện mục tiêu còn cần xác 

định rõ những thuận lợi và khó khăn. Mục tiêu càng 

cao càng khó thực hiện, nhưng nếu cố gắng phấn đấu 

cũng có thể thực hiện được. Cuối buổi trò chuyện, mỗi 

em làm một bài tập nhỏ là đề ra một mục tiêu học tập 

cho học kỳ còn lại của năm học. 

Taäp huaán 

Sống Có  
Muïc Tieâu vaø Traùch  Nhieäm  
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TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ 

C hiều ngày 19/04/2015, tại TTPH Bình Triệu cô Hoàng Thị Thu đã tập huấn cho 47 phụ huynh học bổng với đề 

tài “Trách nhiệm của cha mẹ”. 

Trước hết, các phụ huynh cùng tìm hiểu vấn đề “Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm của người cha và mẹ trong gia 

đình cụ thể là gì? Trách nhiệm là khi chúng ta đảm đương một nhiệm vụ trong gia đình như trách nhiệm làm chồng, 

làm vợ, làm cha và làm mẹ. Với trách nhiệm làm cột trụ trong gia đình, người cha phải tạo được niềm vui, sự tin 

tưởng nơi vợ và con cái, biết quan tâm, độ lượng vị tha khi con cái phạm sai lầm. 

Bên cạnh đó, vai trò của người mẹ cũng đặc biệt quan trọng. Người mẹ cần tỏ lòng yêu thương con cái, chăm lo cho 

con ăn uống, vui chơi và học tập, động viên lúc đứa con gặp khó khăn. Ngoài ra người mẹ còn là niềm tự hào của 

đứa con với những đức tính cần cù chăm chỉ, gọn gàng sạch sẽ. Trong gia đình, người mẹ còn phải giữ đức thủy 

chung, chia sẻ trách nhiệm khó khăn với chồng và đối xử tốt với gia đình hai bên nội ngoại.   

Trong cuộc sống xã hội hôm nay, gia đình đang gặp nhiều vấn đề khó khăn, vì thế trách nhiệm của người cha mẹ 

càng nặng nề. Vì thế những người làm cha mẹ phải xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình, và phải 

tích cực cộng tác với nhà trường chăm sóc giáo dục con cái trở thành công dân hữu ích cho xã hội.  

- Cũng trong ngày 10 và 14/4/205, cô Nguyễn Thị 

Thảo cũng trò chuyện với nhóm các em học sinh khối 

lớp 3 của trung tâm về đề tài “Đảm nhận trách nhiệm”. 

Cô Thảo giúp trẻ nhận thức vấn đề: Đảm nhận trách 

nhiệm là hoàn thành tốt công việc được giao. Và nếu 

không hoàn thành tốt thì phải gánh chịu hậu quả mà 

không đổ lỗi cho người khác. Trong cuộc sống, mỗi 

người đều có trách nhiệm về lời nói và hành động với 

chính mình và với mọi người xung quanh.   

Để trẻ hiểu rõ hơn, cô Thảo đưa ra một vài ví dụ cụ thể 

trong lớp học như: mỗi ngày phải có người trực làm vệ 

sinh lớp, chuẩn bị phấn và khăn lau bảng cho giáo 

viên. Khi làm lỗi với người khác, chúng ta cần dũng 

cảm nhận lỗi. Điều đó thể hiện chúng ta là người sống 

có trách nhiệm. Cô cho trẻ thực hiện một bài tập nhỏ 

để trẻ hiểu người sống có trách nhiệm sẽ được mọi 

người tin tưởng quý mến, ngược lại người chỉ hứa mà 

không làm hoặc làm nửa vời là người thiếu trách 

nhiệm. Để sống có trách nhiệm, mỗi người cố gắng 

hoàn thành việc được giao dù đó là một việc nhỏ.  



S áng ngày 21/5/2015, tại trung tâm phát huy Bình 

Thọ, các học sinh lớp Ba đã có buổi trò chuyện về đề 

tài “Lễ giáo”. Trẻ được dạy cho biết và thực hành các 

hành vi lễ giáo, biết nói lời cám ơn khi nhận được sự 

quan tâm giúp đỡ và biết xin lỗi khi phạm lỗi.   

Giáo viên hướng dẫn cho trẻ chơi trò “Sắm vai” để 

giúp trẻ ghi nhớ bài học và thực hiện các hành vi lễ 

giáo trong từng trường hợp cụ thể. Giáo viên nhắc nhở 

học sinh đừng bao giờ nói lời cảm ơn cộc lốc co có lệ 

nhưng phải thể hiện lòng biết ơn thật sự. Nếu là người 

được cảm ơn thì phải đáp lại bằng nhiều cách như mỉm 

cười vui vẻ vì đó là việc nên làm để giúp đỡ người 

khác. Còn khi phạm lỗi, trẻ cần phải nhận lỗi, không đổ 

thừa vòng vo để trốn tránh. Khi xin lỗi phải nhìn thẳng 

vào người đối diện, nhận lỗi chân thành và mong muốn 

được tha thứ. Sau cùng giáo viên cho trẻ xem phim 

hoạt hình nói về lòng biết ơn.  

Cùng vào sáng 22/5/2015, các học sinh nữ lớp Bốn và 

lớp Năm được cô Nguyễn Thị Thanh Hường cho tìm 

hiểu về việc chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì. Các em 

được chia thành từng nhóm để thảo luận về các biểu 

hiện tâm sinh lý của tuổi dậy thì. Sau đó cô Thanh 

Hường hướng dẫn các em biết cách giữ vệ sinh trong 

những ngày của chu kỳ kinh nguyệt, phòng tránh các 

bệnh thường gặp ở phụ nữ... 

Riêng các học sinh nam được anh Nguyễn Thái Ngọc 

nói chuyện về “Tuổi dậy thì và vấn đề xâm hại tình 

dục”.  

Anh Ngọc cho biết, các em có thể bị xâm hại bất cứ nơi 

nào, dù ở nhà hay ở trường và bất cứ người nào dù 

người lạ hay quen. Anh Ngọc giúp trẻ nhận biết “vùng 

kín” nơi trẻ thường bị xâm hại, nhắc trẻ biết giữ 

khoảng cách cần thiết và cẩn trọng khi giao tiếp với 

người lạ dù cùng phái hay khác phái. 

Anh Ngọc cho trẻ biết những hậu quả xấu về tâm lý 

cũng như thể lý khi bị xâm hại tình dục. Khi bị xâm 

hại, trẻ bị tổn thương bộ phận sinh dục và có thể lây 

nhiễm các bệnh xã hội. Về tinh thần trẻ có thể bị mặc 

cảm xấu hổ, lo lắng sợ hãi và nhất là việc học tập sa 

sút.  

Trẻ được nhắc nhở cách phòng tránh khỏi bị xâm hại 

như cẩn trọng khi giao tiếp với người lạ chỗ tối vắng 

vẻ. Khi bị dụ dỗ, cần báo ngay với cha mẹ, thầy cô 

giáo, bạn bè hoặc những người có trách nhiệm để được 

giúp đỡ.  

Trẻ em là tương lai của đất nước, các em cần được bảo 

vệ, chăm sóc giáo dục và yêu thương. Vì thế gia đình, 

nhà trường và xã hội cần phải tích cực phối hợp cộng 

tác giáo dục để trẻ lớn lên mạnh khỏe an toàn.  
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            Trò Chuyện Với  
                       Tuổi dậy thì 



Mùa hè luôn gắn liền với tuổi học trò vì nó là 

khoảng thời gian các em được đắm mình trong 

muôn vàn điều kỳ thú, được thỏa thích trải 

nghiệm qua các trò chơi giải trí. Trại hè Yêu 

Thương của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố đến nay đã là lần thứ 18 được tổ chức vào 

ngày 17/6/2015. Chương trình tiếp tục chọn công 

viên nước Đầm Sen như một điểm hẹn lý tưởng 

để các trẻ em nghèo có cơ hội giao lưu gặp gỡ.  

Trại hè Yêu Thương năm nay có 1.045 trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn tham dự. Ngoài ra còn có 

một số trẻ của các trung tâm bạn đến từ tỉnh Bình 

Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Mục đích của 

ngày trại là dịp để các trẻ vui chơi, gặp gỡ giao 

lưu học hỏi. Nhân dịp này, chương trình báo cáo 

tổng kết hoạt động của các trung tâm và khen 

thưởng các học sinh đã đạt thành tích tốt trong 

học tập. Xen kẽ chương trình, mỗi trung tâm còn 

biểu diễn một tiết mục văn nghệ hết sức đặc sắc.  

Sau khi tham dự phần báo cáo và khen thưởng, 

các học sinh được thỏa thích vui đùa qua các trò 

chơi dưới nước như đu dây vượt thác, thả mình 

bềnh bồng trong dòng sông lười hay dập dìu 

trong hồ tạo sóng...Trẻ yêu thích khám phá trải 

nghiệm trong thế giới nước làm dịu bớt cái nóng 

của mùa hè. Vui chơi là nhu cầu căn bản của trẻ. 

Vì hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em nghèo đã phải 

chịu nhiều điều thiệt thòi, vì thế trại hè yêu 

thương là một ngày trại rất ý nghĩa và là cơ hội 

hữu ích giúp các em tìm lại tuổi thơ của mình. 

Ước mong các em có được những ngày hè vui 

khỏe và bổ ích.  
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Leã Hoäi 



Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua thời học sinh dưới mái trường 

thân thương với nhiều kỷ niệm của thầy cô và bạn bè. Đó là quãng thời 

gian thú vị mà khi rời xa mới cảm thấy bùi ngùi tiếc nuối.  

Được đến trường học tập và vui chơi là ước mơ của các trẻ em. Thế nhưng trong hoàn cảnh quá khó khăn, các trẻ 

em nghèo đã không có được ước mơ chính đáng ấy vì còn phải bươn chải kiếm sống. Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố đã tạo cơ hội cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được học tập tại các trung tâm phát huy, để 

các em tiếp nhận những kiến thức căn bản và bài học làm người.   

Vì điều kiện còn giới hạn, các trung tâm chỉ dạy đến hết chương trình tiểu học. Sau đó các em sẽ chuyển vào các 

trường cấp II để tiếp tục học trung học. Sau đây là những dòng tâm sự của các em học sinh lớp Năm tạm biệt thầy 

cô và các bạn ở trung tâm.  
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Goùc nhìn 

Một học sinh trong nhóm Học bổng của Trung tâm Lê Minh Xuân đã viết:...Khi bước vào năm học mới, tất cả học sinh đều náo nức chào đón ngày khai giảng, nhưng đối với gia đình em lại là một nỗi lo làm sao để có được một chiếc áo đồng phục, chiếc cặp, một cuốn tập hay cây viết. Trong hoàn cảnh đầy khó khăn đó, chúng em đã được chương trình, quý Sơ, quý vị ân nhân, quý thầy cô giáo đã quan tâm tâm hỗ trợ vật chất, tạo điều kiện và chắp cánh ước mơ cho chúng em đến trường học tập, được tham gia các buổi sinh hoạt ngoài trời và các khóa học kỹ năng sống. Với sự hy sinh và tận tình dạy dỗ của quý thầy cô, chúng em đã học được nhiều điều bổ ích, đạt được thành tích cao trong học tập.  

Ghi nhớ tình cảm thắm thiết của các thầy cô về 

mái trường thân thương, các học sinh ở TTPH 

Bình Thọ bộc bạch: Hoa phượng đỏ thắm báo 

hiệu mùa hè đến. Đây là mùa hè cuối cùng của 

chúng em tại TTPH Bình Thọ thân yêu. Nhờ có 

sự dạy dỗ của tận tình của quý thầy cô và sự giúp 

đỡ của quý ân nhân mà chúng em có được kiến 

thức và biết cách sống cho nên người. Nếu không 

có những tấm lòng nhân ái đó, chắc bây giờ 

chúng em chỉ là những đứa trẻ lang thang mù 

chữ. Chúng em chân thành cảm ơn và hứa sẽ cố 

gắng học chăm chỉ để không phụ lòng mong mỏi 

của quý thầy cô và mọi người.  

Các học sinh lớp Năm ở TTPH Bình An lại rất hào 
hứng với các buổi học tiếng Anh với các thầy cô người 
nước ngoài như thầy Etienne, thầy Rick, cô Nabec 
Soazig và nhiều thầy cô khác. Các em đã tâm sự: Nhờ 
sự quan tâm giúp đỡ của quý thầy cô, hôm chúng em đã 
hoàn thành chương trình tiểu học, thế là giấc mơ của 
chúng em đã thành hiện thực. Chúng em không bao giờ 
quên được những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu và 
luôn ghi nhớ công ơn của quý thầy cô.  

Nỗi Niềm  Tháng 5 



KHÁCH THĂM FFSC TRONG QUÝ II– 2015 

- Ngày 17/4/2015: Nhóm Ainet đến thăm Trung tâm Bình Triệu. 

- Ngày 28/5/2015: Cô Kumiko và Tamiko đến giao lưu với trẻ Trung 

tâm Bình Thọ. 

- Ngày 4/6/2015: Cô MINOMIYA Toshimi đến thăm con đỡ đầu tại 

Trung tâm Bình Triệu. 

- Ngày 9/6/2015: Cô TANAKA Miho đến thăm con đỡ đầu tại Trung 

tâm Bình Triệu. 

- Ngày 10/6/2015: Ông Alexandre Kunz và cô Elude Michel từ Tổ 

chức Tao Trust đến thăm TTPH & Mái Ấm Bình Triệu để tìm hiểu về 

hoạt động của FFSC 

- Ngày 11/6/2015: Ông Waney Honey Church đến thăm trẻ mái ấm 

Bình Triệu. 

- Ngày 22/6/2015: Nhóm Jiyuzin đến thăm văn phòng FFSC và tặng 

một số dụng cụ văn phòng phẩm cho các trung tâm. 

 Sáng ngày 18/4/2015: nhóm 5 nhân viên 

công ty Lazada và một số tình nguyện 

viên đến trang trí phòng học cho 2 lớp 

Mẫu Giáo của TTPH Bình Triệu.  

 Sáng ngày 8/4/2015: nhóm 5 tình nguyện 

viên đến cắt tóc cho học sinh của TTPH 

Bình An.  

 Sáng 28/4/2015: Ông Steven Spock và 4 

tình nguyện viên người Úc đã đến trang 

trí vẽ tường cho TTPH Bình An.  

Bản Tin FFSC Trang 11 

 

 

Sau chín tháng học tập miệt mài nay năm học đã kết thúc. Mùa hè đến mở ra cho các học sinh một hành trình 

mới. Với nhiều kiến thức đã tiếp nhận, chúc các em tận hưởng một mùa hè vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, thêm tự 

tin, mạnh dạn hăng say bước vào năm học mới sắp đến.  

 

Em Lê Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 5 tại TTPH Bình Triệu đã đại diện cho 

342 học sinh của trung tâm nói lên tâm tình tri ân đối với quý thầy ncô giáo: Thưa quý 

thầy cô, chúng em thật may mắn vì đón nhận được tình yêu thương của quý thầy cô và 

quý ân nhân tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng em được trong học tập và vui chơi. 

Riêng với 30 bạn học sinh lớp 5, suốt quãng thời gian 7 năm liền gắn bó với mái 

trường Bình Triệu thân yêu, chúng em đã học được biết bao kiến thức, biết bao lời 

hay ý đẹp, đón nhận được thật nhiều tình yêu thương. Giờ đây khi sắp rời xa mái 

trường thân yêu, chúng em chỉ biết nói lên tâm tình tri ân cùng những lời hứa quyết tâm cố gắng học tập, để được lớn lên mỗi ngày 

cả về tâm hồn và trí tuệ, ước mơ vươn lên trở thành những người con ngoan trò giỏi làm món quà kính dâng lên quý Sơ, quý ân nhân 

và thầy cô. 

Ảnh: Học sinh Trung tâm phát huy Bình An được Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn  chấp nhận kết quả hoàn thành kết quả bậc Tiểu học  



Ế Ạ Ă
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FFSC trân trọng giới thiệu với bạn chiếc ví 
(Barrette cases)  xinh xắn gọn nhẹ đựng kẹp tóc, 
vòng đeo tay và các phụ kiện làm đẹp. Ví được may 
bằng vải, màu sắc hài hòa với nét thêu tay tinh tế rất 
phù hợp cho những chuyến dã ngoại mùa hè và có 
thể dùng làm quà tặng cho bạn bè người thân. 

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

7 

28 Họp phụ huynh nhóm học bổng Bình Triệu 

31 Kiểm tra kiến thức đầu năm Bình Triệu 

8 

3 Trẻ học hè Các Trung tâm 

6 Cô SAITO đến giao lưu với trẻ Bình Triệu 

10 Nhóm Suiyokai đến thăm Bình An & văn phòng FFSC 

21 Họp phụ huynh học sinh các lớp phát huy Các Trung tâm 

9 

2 Mừng lễ Quốc Khánh nước Việt Nam Các Trung tâm 

Khai Giảng năm học mới 2015-2016 

Bình Triệu 

 5   Bình An 

Bình Thọ 

23 -24 Đoàn nha sĩ Dnow đến khám răng cho trẻ Bình Triệu 


