
 

Lời Ngỏ 

Hạnh phúc lớn nhất của trẻ em là được đến trường học tập và vui chơi. Sau 
hai tháng nghỉ hè, tất cả học sinh của các trung tâm thuộc Chương trình 
Bạn Trẻ Em Đường Phố đã trở lại trường để bắt đầu Năm học mới 
2015-2016.  
 
Ngay từ những ngày đầu năm học, các trung tâm đều lên kế hoạch giảng 
dạy theo sát chương trình của từng khối lớp. Bên cạnh đó, các giáo viên tập 
trung kiểm tra kiến thức để biết được trình độ của từng trẻ; kiểm tra răng 
miệng giúp các em có sức khỏe tốt để học tập.  
 
Trong tình hình kinh tế ngày một khó khăn, Chương trình tiếp tục duy trì 
mối liên hệ với quý ân nhân và các đơn vị tài trợ để có nguồn kinh phí ổn 
định cho các hoạt động. Để duy trì các lớp Phát huy cho hơn 1000 trẻ và 
chăm sóc nuôi dưỡng 30 em tại mái ấm Bình Triệu, chúng tôi tiếp tục tìm 
kiếm và mời gọi thêm nhiều nhà hảo tâm chung tay góp sức bằng tinh thần 
cũng như vật chất. Rất mong nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng 
quảng đại vì tương lai và hạnh của những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn.  
 
Thay mặt cho toàn thể nhân viên FFSC và các học sinh, xin chân thành 
cảm ơn tất cả quý ân nhân đã và đang đồng hành với chúng tôi trong nhiều 
năm qua. Kính chúc quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Mến 
chúc các học sinh thân yêu một năm học mới nhiều niềm vui và những bài 
học bổ ích. 
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Hoaït ñoäng 

Sáng ngày 10/8/2015, 21 vị khách Nhật quen thuộc của nhóm Suiyokai đã đến thăm Trung tâm 

Phát Huy Bình An. Đây là năm thứ 14 nhóm thực hiện kế hoạch thăm và giúp đỡ các trẻ em nghèo 

tại Việt Nam. Sau khi thăm các lớp học, nhằm góp vui cho trẻ, các vị khách đã có những màn ảo 

thuật rất hấp dẫn. Kế tiếp, nhóm đến thăm gia đình em Đỗ Văn Vinh là một học sinh có hoàn cảnh 

khó khăn và đang mang chứng bệnh u não. Buổi chiều, nhóm trở lại thăm văn phòng FFSC và 

mua sản phẩm. Nhóm đã tặng trẻ một số quần áo, sách vở bút viết và đồ chơi. 



Trung tâm Phát huy Bình Triệu 

Vào lúc 8g sáng ngày 04/9/2015, trung tâm Phát huy 

Bình Triệu đã hân hoan chào đón hơn 360 học sinh đến 

tham dự lễ khai giảng bước vào năm học mới. Tham dự 

buổi lễ có quý thầy cô giáo, nhân viên, quý thiện 

nguyện viên, quý phụ huynh học sinh và quý ân nhân 

đã đồng hành với trung tâm trong nhiều năm qua.  

Mở đầu cho buổi lễ Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh quản lý 

trung tâm đã đọc Thư chúc mừng của chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục, đồng thời Sơ 

cũng động viên khuyến khích các học sinh hãy luôn 

phấn đấu tích cực theo phương châm của trường đã đề 

ra trong năm học 2015-2016 là phát huy “Tinh Thần 

Trách Nhiệm và Tác Phong Của Học Sinh”. Xen kẽ 

trong buổi lễ có nhiều tiết mục văn nghệ rất đặc sắc do 

các em học sinh biểu diễn. 

Đại diện các học sinh cũng nói lên lời quyết tâm sẽ cố 
gắng chăm ngoan và học tập tốt. Trước khi kết thúc 

buổi lễ, quý thầy cô, quý đại biểu và một số học sinh 
cùng thả lên bầu trời xanh những quả bóng bay dễ 
thương tượng trưng cho những ước mơ có một năm học 

thật nhiều niềm vui với những bài học bổ ích và cuộc 
sống tươi đẹp.     
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Sau những ngày nghỉ hè, các 

học sinh đã trở về để chuẩn bị 

cho ngày tựu trường. Trong 

không khí rộn ràng của những 

ngày đầu năm học mới 2015-

2016, các Trung tâm của 

Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố cùng tổ chức Lễ 

khai giảng cho các học sinh.  
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Trung tâm Phát huy Bình Thọ 

Vào lúc 9g ngày 04/9/2015, trung tâm phát huy Bình 

Thọ đã tổ chức lễ khai giảng cho 120 học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn tại khu vực Thủ Đức. Tham dự buổi lễ 

có Sơ Lê Thị Thảo, chủ nhiệm Chương Trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố, quý thiện nguyện viên và 5 nhân viên 

công ty Dầu Khí Premier Oil. Đây là công ty đã hỗ trợ 

cho các hoạt động của trung tâm trong nhiều năm qua. 

Sau lời phát biểu của Sơ Vũ Thị Khương phụ trách 

trung tâm, các học sinh có ba tiết mục văn nghệ rất dễ 

thương làm cho không khí buổi lễ thêm sôi động.  

Cuối buổi lễ, công ty Dầu Khí Premier Oil đã tặng mỗi 

học sinh một hộp bánh trung thu và lồng đèn để vui 

chơi trong dịp Tết Trung Thu sắp đến. 

 

Trung tâm Phát huy Bình An 

Sáng ngày 5/9/2015, trung tâm phát huy Bình An tổ 

chức lễ Khai Giảng Năm Học Mới cho 150 học sinh 

lớp Phát Huy. Tham dự buổi lễ có ông bà Phil - 

Frances, ông Douglas Barnes đại diện Tổng Lãnh sự 

quán Anh tại Tp HCM, quý phụ huynh học sinh, quý 

thầy cô giáo và 150 học sinh. Đại diện cho chương 

trình và trung tâm, Sơ Lê Thị Thảo gửi lời cám ơn đặc 

biệt tới ông bà Phil - Frances đã hết lòng hỗ trợ cho các 

hoạt động của trung tâm, cám ơn ông Douglas Barnes 

đã hỗ trợ cho trẻ quần áo đồng phục và sách giáo khoa. 

Cám ơn cô Carole Terrier hỗ trợ một số tập vở, cô 

Thùy công ty Phú Minh Quang đã tặng 150 chiếc cặp 

cho trẻ đi học. 

Cùng với tấm lòng yêu thương của quý thầy cô giáo, sự 

quảng đại của quý ân nhân,  hơn 1000 trẻ em nghèo của 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã thực sự ghi 

nhận bài học ý nghĩa trên trang vở mới. 
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Sáng ngày 27/9/2015, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố đã tổ chức buổi họp mặt sinh viên tại công ty Unity. 

Tham dự buổi họp mặt có Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm 

Chương trình, cô Phạm Thị Thanh Hường quản lý Học 

Bổng, ông bà Frances – Phil nhà tài trợ chính và 57 sinh 

viên.  

Mục đích chính của buổi họp mặt giúp các sinh viên có 

cơ hội gặp gỡ làm quen với nhau. Đồng thời các em cũng 

học thêm về “Cách viết Hồ sơ tuyển và phỏng vấn tìm 

việc làm” do cô Nguyễn Liên Khả thuộc công ty Unity 

hướng dẫn. Được biết cô cũng đang là Trưởng Bộ Phận 

Nhân Sự và Phát Triển Tổ Chức Tập Đoàn VNG. 

Buổi tập huấn trang bị thêm kiến thức cần thiết giúp các 
em sinh viên vừa tốt nghiệp cũng như tất cả các sinh viên 
làm quen với cách viết hồ sơ xin việc và chuẩn bị thêm 
một số kỹ năng cho buổi phỏng vấn khi các em ra trường. 
Buổi tập huấn được chia làm 2 phần:  

Phần 1: cách viết hồ sơ tuyển  

Cô Nguyễn Liên Khả hướng dẫn các sinh viên cùng tìm 

hiểu xem CV (Curriculum viate) là gì ? Cô giới thiệu có 

4 loại CV để cùng tìm hiểu: CV theo trình tự thời gian, 

CV theo kỹ năng, CV chung, CV theo vị trí. Cô trình bày 

cho biết những yêu cầu cần có của một CV. Tại sao phải 

viết CV theo từng vị trí ứng tuyển. Nguyên tắc khi viết 

CV các thông tin phải đúng, đủ và đẹp. Ngoài ra Cô cũng 

chia sẻ một số kinh nghiệm khi viết CV. 

Phần 2: Kỹ năng phỏng vấn tìm việc  

Làm thế nào để cuộc phỏng vấn thành công, đó là theo 

Binh pháp của Tôn tử Trung Quốc (Biết mình biết ta 

trăm trận trăm thắng). Cô giới thiệu Quy trình tuyển 

dụng, cấu trúc của buổi phỏng vấn và các kiểu câu hỏi 

thường gặp. 

Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những thông tin về kiến 

thức, kỹ năng thái độ, kinh nghiệm của người xin việc 

xem có đảm trách được công việc không? Có động lực để 

sẵn sàng làm việc không hay môi tường làm việc có phù 

hợp không?,...  

Cơ sở để nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên đó là khả 

năng gắn bó lâu dài, đáp ứng năng lực buộc phải có của 

vị trí, khả năng hòa nhập với công ty, khả năng phát 

triển. 

Trước khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị một số việc sau: tìm 
hiểu kỹ yêu cầu nhà tuyển dụng, chuẩn bị sẵn câu trả lời, 
chuẩn bị các ví dụ, các câu hỏi dùng để hỏi nhà tuyển 
dụng, và cách thể hiện mình trong buổi phỏng vấn,... Sau 
buổi phỏng vấn, cần viết thư cám ơn nhà tuyển dụng. 

Trước khi trao học bổng học kỳ I năm học 2015-2016 

cho 57 sinh viên, cô Phạm Thị Thanh Hường báo cáo kết 

quả học tập năm học 2014-2015. Được biết, năm qua có 

2 sinh viên đạt loại giỏi, 15 đạt loại khá, và 12 sinh viên 

tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. 

Trong năm học mới 2015-2016, ngoài sự hỗ trợ chính 

của ông bà Frances Phil, chương trình học bổng sinh viên 

còn nhận thêm nguồn tài trợ 1800 USD  của tổ chức AS-

SOCIATION LÉON – Thụy Sỹ cho 5 em sinh viên có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Trao Học Bổng Sinh Viên Năm Học 2015-2016 
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Mang trên tay những chiếc lồng đèn đủ màu sắc và hình dáng, 

thưởng thức những hương vị bánh trung thu và nghe truyện cổ tích về chị Hằng 

Nga và Chú Cuội,...đó là tất cả những gì các em thiếu nhi mong đợi mỗi khi mùa 

Trung Thu về. 

Trong những ngày qua, FFSC hân hạnh được quý ân nhân gần xa, các công ty, các đoàn sinh viên, học sinh,... đã đến tổ 

chức cho các trẻ của sinh hoạt vui chơi đón mừng Tết Trung Thu thật vui nhộn và ấm áp tình thương. 

Đại diện cho toàn thể nhân viên FFSC và các trẻ của Chương Trình, Chúng tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại 

và giàu tình thương của tất cả quý ân nhân. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của quý vị để chúng tôi có thêm 

điều kiện chăm lo cho các cháu học tốt và thăng tiến trong cuộc sống. 

Kính mời quý vị cùng xem lại một số hình ảnh của các em vui đón Trung Thu tại các Trung tâm thuộc Chương trình Bạn 

Trẻ Em Đường phố. 

- 20/9/2015: Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh Tế đến giao lưu và mừng Trung thu với các em tại TTPH Bình Triệu 

- 24/9/2015: Nhóm múa Nụ Cười đã tổ chức buổi biểu 

diễn kịch mừng Trung Thu cho 400 học sinh của Trung 

tâm Phát huy Bình Triệu. Ngoài những chương trình 

biểu diễn, nhóm còn gửi tặng mỗi em một phần quà 

gồm: lồng đèn, bánh trung thu, kẹo, snack,.. 

- 25/9/2015: Công ty cổ phần dược phẩm SANOFI tổ 

chức buổi giao lưu và tặng quà gồm bánh kẹo và lồng 

đèn cho 360 học sinh TTPH Bình Triệu. Ngoài ra nhóm 

còn hỗ trợ thêm  cho mái ấm một số thực phẩm bao 

gồm gạo, mì tôm và dầu ăn.  
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- Ngày 25/9/2015: Nhóm sinh viên khoa Công Nghệ Thực Phẩm trường Đại học Nông Lâm cùng tổ chức giao lưu phát quà 

cho các học sinh tại Trung tâm Phát huy Bình Thọ. 

- 26/9/2015: Nhóm học sinh cùng quý phụ huynh lớp 7A4 Trường THCS Đinh Thiện Lý- Quận 9  đã tổ chức giao lưu mừng 

Trung Thu cùng các học sinh TTPH Bình Thọ. Tại đây các em cùng hát với nhau và chia thành từng nhóm tham gia các trò 

chơi. Ngoài ra nhóm còn gửi tặng 3.000.000 VNĐ hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của TTPH Bình Thọ. Được biết số tiền này là 

do các em tự nguyện quyên góp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chiều ngày 26/9/2015: Cô Trang Tiên chủ tiệm kinh doanh vải, Quầy 61 +76 chợ Soái Kình Lâm, Trần Hưng Đạo, phường 

14, Tp Hồ Chí Minh đã đến tổ chức buổi sinh hoạt mừng Trung Thu và trao 30 phần quà cho các em thuộc mái ấm Bình 

Triệu. 

- Sáng ngày 27/9/2015: Nhóm nhân viên công ty Lazada đã tổ 

chức mừng Trung Thu và trao những phần quà gồm vở, mũ, 

bánh kẹo cho 35 em thuộc Trung tâm Lê Minh Xuân và Phạm 

Văn Hai. Ngoài ra nhóm đã đi thăm và hỗ trợ 1.500.000 VNĐ 

cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

- Sáng ngày 27/9/2015, 200 học sinh của Trung tâm phát huy 

Bình An và Bình Triệu được mời tham dự buổi sinh hoạt mừng 

Trung Thu do  Nhóm Bầu Trời Xanh tổ chức tại số 125 Cống 

Quỳnh, Quận 1, Tp HCM. Tại đây các em được thưởng thức 

những màn biểu diễn kịch đặc sắc và mỗi em còn nhận được 1 

lồng đèn và bánh trung thu. 

- Sáng 27/9/2015: Nhóm sinh viên khoa Xã Hội Học Trường đại 

học Tôn Đức Thắng tổ chức vui Trung Thu cho 100 em thuộc 

TTPH Bình Triệu. 

-Chiều ngày 27/9/2015: nhóm nhân viên công ty Sài Gòn Thăng 

Long Group đã tặng quà và tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm tại 

Trung tâm Phát huy Bình An cho trẻ vui chơi.  
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Taäp huaán 

TỰ NHẬN THỨC           

BẢN THÂN 
Chiều ngày 6/9/2015, nhóm 16 học sinh học bổng của 

trung tâm Phát huy Bình Triệu đã tham gia buổi sinh 

hoạt ngoại khóa với chủ đề “Tự nhận thức bản thân”. 

Buổi sinh hoạt do anh Nguyễn Thái Ngọc hướng dẫn. 

Mở đầu buổi sinh hoạt, các em được chia thành nhóm 

cùng khám phá những kỹ năng riêng của mình qua trò 

chơi tạo hình tháp. Trò chơi giúp rèn luyện cho trẻ biết 

các sắp xếp công việc có thứ tự trước sau, từ thấp lên 

cao, từ đơn giản đến phức tạp để dễ dàng đạt đến 

thành công. 

Tiếp đó, anh Ngọc cho các em viết ra những ước mơ, 

sở thích của mình và các em cùng sẽ chia sẻ những 

ước mơ ấy với các bạn trong nhóm. Anh Ngọc hướng 

dẫn các em nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, 

những khó khăn bên trong và bên ngoài cản trở chúng 

ta thực hiện ước mơ. Để ước mơ thành sự thật đòi hỏi 

các em phải chọn lựa những phương pháp phù hợp với 

khả năng mỗi người.  

Để nắm vững nội dung bài học, anh Ngọc cho trẻ chơi 

sắm vai với một tình huống cụ thể để nhận biết khả 

năng của mình qua cách xử lý tình huống. 

Buổi sinh hoạt kết thúc thật vui nhộn với trò chơi đi 

thuyền trên giấy đã tạo thêm tinh thần đoàn kết giữa 

các học sinh trong nhóm. 
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Söùc khoûe 

Ngày 23/9/2015: Đoàn nha sĩ tình nguyện Nhật Bản 

Dnow gồm 11 người đã đến khám chữa răng cho 140 

học sinh tại TTPH Bình Triệu. 

Ngày 24/9/2015, các nha sĩ tập huấn cho 52 em lớp Hai 

và lớp Ba. Các em được hướng dẫn đánh răng đúng 

cách để lấy hết các mảng bám trên răng qua câu truyện 

kể Doremon. Sau đó, các em được chia thành từng 

nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 nha sĩ hướng dẫn thực hành 

đánh răng đúng cách.  

 

Bên cạnh việc chăm sóc răng miệng, ngày 3/7/2015, các trẻ ở TTPH Bình An cũng được 6 nhân 

viên nhóm anh Dzũ đến cắt và chăm sóc tóc.  



Biết đến những hoạt động của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) từ những ngày đầu của tháng 8 

năm 2012, ông Waney Honey Church và một số thành viên của Hội Cựu Chiến Binh Úc đã đến tìm hiểu các 

hoạt động của FFSC và thăm trẻ ở các trung tâm. Tại đây, ông và các thành viên của Hội không khỏi bùi 

ngùi cảm thương khi thấy trẻ của FFSC sống trong một không gian chật hẹp và thiếu thốn những phương 

tiện cần thiết, đặc biệt là các trẻ ở mái ấm Bình Triệu.  

 

Vì thế với mong muốn giúp cho cuộc sống của trẻ có đủ những nhu cầu cần thiết, ông Waney Honey 

Church cùng một số thành viên trong Hội đã bắt đầu kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho một số hoạt động hằng 

năm của Trung tâm Bình Triệu như: hoạt động trại hè, tập huấn, dã ngoại... Trong những chuyến thăm 

hằng năm, ông đã hỗ trợ cho các sinh hoạt của mái ấm một số thiết bị gia dụng như máy lọc nước, máy 

quạt, máy giặt, tủ lạnh...  

 

Ngày 25/8/2015 vừa qua, ông cùng ba thành viên của Nhóm đến thăm và trao tặng Trung tâm Bình Triệu 

hệ thống máy nước nóng dùng bằng năng lượng mặt trời và một nồi cơm điện.  

 

Với tấm lòng thương yêu dành cho trẻ, ông Waney Honey Church cùng các thành viên của Hội Cựu Chiến 

Binh Úc đã luôn chung tay với FFSC chăm lo cho trẻ. 

Chúng tôi chân thành cám ơn tấm lòng quảng đại và giàu tình thương của quý vị. Rất mong tiếp tục nhận 

được sự đồng hành của quý vị, để chúng tôi có điều kiện chăm lo cho các cháu học tốt và thăng tiến trong 

cuộc sống. 

 

Kính chúc toàn thể thành viên Hội Cựu Chiến Binh thật nhiều sức khỏe và thành công. 
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Goùc nhìn 

Gặp Lại Những Cựu Chiến Binh Úc 



KHÁCH THĂM FFSC TRONG QUÝ III– 2015 

- Ngày 4/8/2015: nhóm bạn trẻ thuộc tổ 

chức Hành Tinh Mới đến thăm và mua sản 

phẩm của FFSC  

- Ngày 31/7/2015: thành viên nhóm Jiyuzin 

đến thăm và tặng một số văn phòng phẩm 

cho FFSC 

- Ngày 6/8/2015: nhóm cô MATSUI Saito đến từ 

Nhật Bản đến giao lưu và cùng ăn trưa với 35 trẻ 

của Trung tâm Phát huy Bình Triệu 

- Ngày 7/8/2015: Ông MATSUSHITA Masakazu và mẹ ông đến thăm con đỡ đầu tại văn phòng 

FFSC 

- Ngày 24/8/2015: Cô KOZU Momoko phóng viên Tạp chí 

Sketch đến tìm hiểu hoạt động của FFSC 

- Ngày 3/9/2015: Anh OAKADA Takuro và chị HAMADA 

Nao đến làm tình nguyện viên cho FFSC  

- Ngày 6/9/2015: Nhóm sinh viên trường đại học OKINA-

WA đến giao lưu và cùng ăn cơm với 40 trẻ của Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu 

- Ngày 12/9/2015: Ông HAJINIKITAS Miharu đến thăm 

Trung tâm Phát huy Bình Triệu 

- Ngày 19/9/2015: Nhóm sinh viên trường đại học Mie đến 

giao lưu với trẻ của Trung tâm Phát huy Bình Triệu 
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Ế Ạ Ă  
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- FFSC hân hạnh giới thiệu đến các bạn trẻ sinh viên chiếc túi làm duyên cho xe đạp của bạn “Basket bag” . Túi 
được thiết kế chắc chắn bao trên giỏ xe, rất thuận tiện đựng sách vở, các vật dụng cá nhân và cả thức ăn khi bạn đi 

siêu thị. Túi may bằng vải mềm, màu sắc tươi trẻ và thêu chút hoa văn ngộ nghĩnh, bên ngoài túi có lớp nhựa mỏng 
chống thấm nước.  
 

- FFSC hân hạnh gửi đến quý chị em phụ nữ túi vải  “Cake pie bag” đựng các loại bánh mì, bánh quy, bông-lan... 
Túi thiết kế theo dạng hộp may trên nền vải trang nhã thuận tiện cho các buổi dã ngoại. 

Tháng Ngày Nội Dung Trung Tâm 

Mười 

3 
Nhóm học sinh trường Úc giao lưu với trẻ tại Công viên 
nước Đầm Sen 

Bình Triệu 

23 Nhóm Jijuzin đến giao lưu với trẻ Bình Triệu 

26-28 Kiểm tra giữa học kỳ I Các Trung tâm 

Mười Một 

3 
Ông KANEKO cùng 7 thành viên của nhóm đến thăm và 
giao lưu với trẻ 

Bình Triệu 

14 Hội thi mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Bình Triệu 

20 Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam Các Trung tâm 

Mười Hai 

9 Cô NINOMIYA Toshimi đến thăm con đỡ đầu Bình An 

10 Cô NINOMIYA Toshimi đến thăm và giao lưu với trẻ Bình Triệu 

24 & 25 Trẻ vui chơi lễ hội Giáng Sinh Các Trung tâm 


