Lời Ngỏ
Hòa với không khí tưng bừng đón Tết Nguyên Đán 2016, tất cả các
trung tâm đều tổ chức buổi văn nghệ mừng xuân kết hợp với Lễ Sơ kết học
kỳ 1, năm học 2015-2016. Đây cũng là dịp để trẻ tìm hiểu các hoạt động lễ

hội truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Sau hai tuần nghỉ Tết, các em đã trở lại lớp học và tiếp tục các kế hoạch
học tập. Song song với việc học, các trung tâm cũng thực hiện kế hoạch
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động ngoài trời, buổi giao lưu với các nhóm và trường khác giúp trẻ có thêm

Hoạt động





Sơ kết học kỳ I và Mừng Xuân

Giao lưu phụ huynh học bổng
Tất niên mái ấm Bình Triệu
Họp mặt tình nguyện viên

Tập huấn
 Tìm hiểu về Tư duy độc lập
Sức khỏe
 Để có hàm răng khỏe đẹp

chăm sóc sức khỏe và răng miệng cho trẻ. Chương trình luôn duy trì hoạt
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kỹ năng sống.
Các kế hoạch học tập và sinh hoạt thực hiện đúng thời gian. Chương trình
luôn tìm kiếm các nguồn hỗ trợ khác để duy trì các hoạt động. Thay mặt cho
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các nhân viên và học sinh của bảy trung tâm, xin chân thành cám ơn quý ân
nhân, các tổ chức xã hội, quý tình nguyện viên đã hỗ trợ và đồng hành với
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Góc nhìn
 Người thầy không tuổi
 Lời tri ân
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Tin Ngắn -Khách thăm

11

Kế hoạch quý II - 2016
Sản phẩm FFSC
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chúng tôi suốt nhiều năm qua. Ước mong nhận được nhiều hơn nữa những
bàn tay và tấm lòng nhân ái cùng chúng tôi chăm sóc giáo dục trẻ em nghèo
có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập và thăng tiến bản thân.
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

&
Sau 5 tháng rèn luyện và học tập, tất cả các học sinh đều phải dự thi kết thúc học
kỳ I vào đúng những ngày cuối năm Âm lịch 2015. Đây cũng là lúc các học sinh
có kỳ nghỉ ngắn vui đón Tết Nguyên Đán 2016. Các trung tâm đều tổ chức lễ Sơ
kết học kỳ I và Mừng Xuân Bính Thân cho các học sinh.

-

Sáng ngày 28/1/2016, TTPH Bình Thọ đã cho các học sinh họp

mặt kết thúc học kỳ I và vui xuân. Đến tham dự có ông Phil, 5 nhân
viên của Công ty Premier Oil và 2 giáo viên dạy tiếng Nhật và tiếng
Anh cho trẻ. Sau khi đọc báo cáo kết quả học tập và tuyên dương
các học sinh đạt thành tích tốt trong học tập Sơ Vũ Thị Khương phụ
trách Trung tâm Bình Thọ đã gửi lời cám ơn các vị ân nhân, công ty
tài trợ và các thiện nguyện viên.
Kế tiếp, các nhân viên của công ty Premier Oil cho trẻ chơi trò đố
vui có thưởng với những câu hỏi về chủ đề mùa xuân. Tất cả các trẻ
tham gia hào hứng và đưa ra câu trả lời thú vị. Các em cũng biểu
diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và ý nghĩa. Cuối buổi họp mặt,
mỗi trẻ đều nhận được quà và bao đỏ lì xì của công ty Premier Oil.
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Vào buổi chiều ngày 29/1/2016 TTPH Bình An tổ chức lễ sơ kết học

kỳ I và vui xuân cho130 em học sinh. Đây là trung tâm thuộc ngoại ô
thành phố nhưng cũng nhận được sự quan tâm của nhiều vị ân nhân
trong đó có ông bà Frances – Phil Maclaurin. Ông bà luôn tham dự các
buổi họp mặt của
trung tâm để khích lệ
trẻ. Sau khi Sơ Đặng
Thị Thu Hạnh phụ
trách trung tâm báo
cáo kết quả học tập và khen thưởng những học sinh chăm ngoan,
ông bà Frances – Phil có lời chúc xuân và nhắn nhủ động viên
từng học sinh nỗ lực học tập tốt trong năm mới.
Chương trình cũng có những tiết mục văn nghệ vui nhộn do các
học sinh biểu diễn. Đặc biệt mỗi năm ông bà Frances - Phil đều lì
xì cho các học sinh và dành một số phần quà cho các phụ huynh
có hoàn cảnh khó khăn.
- Trung tâm Phát huy Bình Triệu tổ chức lễ sơ kết học kỳ
vào sáng 31/1/2016 cho 350 em học sinh. Đây là trung tâm
có số lượng học sinh đông nhất và cũng có nhiều hoạt động.
Tham dự buổi lễ có ông bà Đinh Tuấn - Raymonde Đinh,
ông bà Frances - Phil Maclaurin, bà Ginette Lam, ông
Douglas Barnes- lãnh sự quán Anh và quý thầy cô giáo.
Mở đầu buổi lễ, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh phụ trách trung tâm
báo cáo kết quả học tập trong học kỳ I, đồng thời Sơ cũng
gửi lời chúc xuân đến quý khách tham dự. Ngoài việc học
tập, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa giúp
trẻ có thêm kỹ năng sống. Trung tâm luôn dành nhiều phần
thưởng động viên các học sinh đạt thành tích tốt và tham gia các phong trào thi đua.
Sau những tiết mục văn nghệ mừng xuân, một em học sinh đại diện dâng lời cảm ơn và chúc mừng năm mới đến
quý thầy cô và quý ân nhân.
Cùng với ông bà Frances và Phil, ông Douglas Barnes đại diện lãnh sự quán Anh cũng chia sẻ cảm nghĩ về việc
chăm sóc giáo dục trẻ và gửi lời chúc xuân đến các thầy cô giáo và học sinh. Cuối buổi lễ, ông bà Frances trao
phong bao lì xì mừng tuổi mới tất cả học sinh.
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ỗi năm, Chương trình Bạn trẻ em đường phố
hỗ trợ học bổng đỡ đầu cho hơn 280 học sinh có hoàn
cảnh khó khăn. Hàng quý, phụ huynh của các học sinh
này đều có buổi sinh hoạt chung để trao đổi thêm về
kinh nghiệm và những khó khăn trong việc chăm sóc
giáo dục trẻ.
-Sáng ngày 17/1/2016: Nhóm phụ huynh học bổng
thuộc Trung tâm Tân Hương đã có buổi liên hoan cuối
năm tại gia đình một phụ huynh có con đang nhận học
bổng của chương trình.
Tham gia buổi sinh hoạt có Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm
chương trình, cô Nguyễn Thị Bưởi và cô Nguyễn Thị
Thu Hà quản lý nhóm học bổng Trung tâm Tân Hương
cùng 29 phụ huynh và học sinh.
Sau khi thăm hỏi phụ huynh về tình hình học tập của
các học sinh và những khó khăn trong gia đình các em,
cô Thu Hà đã trao quà Tết cho từng phụ huynh và trao
phong bao lì xì cho các em.
Chiều ngày 31/1/2016, TTPH Bình Triệu tổ chức buổi
tổng kết cuối năm dưới hình thức hội thi đố vui cho 60
phụ huynh nhóm học bổng ngoại trú. Với chủ đề “ Mùa
Xuân Hy Vọng”, mục đích của hội thi nhằm ôn lại
những kiến thức mà quý phụ huynh đã được tập huấn
trong năm.

Tham dự buổi họp mặt có Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm
chương trình, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh điều hành trung
tâm, Sơ Hoàng Thị Thu phụ trách chuyên môn và cô
Nguyễn Thị Bưởi quản lý học bổng của chương trình.
Các phụ huynh được chia thành 3 đội thi với 4 vòng thi
xoay quanh các vấn đề về gia đình, chăm sóc và giáo
dục con cái...Các đội thi lần lượt trả lời những câu hỏi

trắc nghiệm và xử lý tình huống.
Ngoài ra để gắn kết tình thân ái, các đội còn có phần
giao lưu văn nghệ hát với nhau theo chủ đề Mùa Xuân.
Kết thúc phần thi đối vui, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh đã
gửi lời chúc xuân đến các phụ huynh, đặc biệt với
những người tích cực tham gia sinh hoạt nhóm. Sơ
mong muốn các nhóm tiếp tục duy trì và phát huy
nhiều hơn nữa các sinh hoạt trong năm mới.
Buổi chiều cùng ngày, TTPH Bình Thọ cũng tổ chức
buổi tất niên cho 36 phụ huynh nhóm học bổng ngoại
trú. Sơ Vũ Thị Khương điều hành trung tâm cũng là
người trực tiếp sinh hoạt hàng tháng với nhóm phụ
huynh, Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm chương trình, cô
Nguyễn Thị Bưởi quản lý học bổng của chương trình
cũng luôn đồng hành hỗ trợ các phụ huynh trong việc
quan tâm giáo dục trẻ.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và trí tuệ, Sơ Khương
cho các em trả lời những câu đố vui với chủ đề Mùa
Xuân. Sơ Khương gửi lời động viên các gia đình có
con em tạm ngưng học bổng do người đỡ đầu gặp khó
khăn. Trung tâm sẽ cố gắng tìm giải pháp khác hỗ trợ
trẻ có đủ điều kiện tiếp tục đến trường. Sau cùng, các
phụ huynh cùng liên hoan chúc tết nhau và nhận quà
của trung tâm.
Bên cạnh đó các Trung tâm Bình An, Thủ Thiêm, Lê
Minh Xuân và Phạm Văn Hai tuy không có điều kiện
tổ chức buổi tất niên nhưng cũng đã tổ chức buổi họp
mặt cuối năm và tặng quà Tết cho hơn 100 gia đình có
con em đang nhận học bổng của chương trình.
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TẤT NIÊN
MÁI ẤM BÌNH TRIỆU
Tối ngày 30/1/2016, Trung tâm Bình Triệu tổ chức buổi Tất
Niên cho các em mái ấm. Trong tình gia đình yêu thương, các
em luôn được sự đồng hành của quý Sơ tại trung tâm, Sơ Lê
Thị Thảo chủ nhiệm chương trình, ông bà Frances - Phil Maclaurin. Ngoài 26 em đang được nuôi dưỡng tại mái ấm còn có

sự hiện diện của 28 em cựu mái ấm, trong đó một số em đã trưởng thành sống tự lập và có gia đình con cái cũng
trở về vui ngày họp mặt cuối năm.
Trước tiên, Sơ Lê Thị Thảo gửi lời cám ơn và lời chúc mừng năm mới ông bà Frances - Phil và tất cả các em mái
ấm, đặc biệt mừng 2 em Thu Thảo và Văn Minh có sinh nhật trong tháng.
Tiếp theo, Sơ Nguyễn Thị Tuyết phụ trách mái ấm báo cáo các hoạt động trong năm, và khen thưởng 14 em đạt
danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến. Trong năm qua, hai em sinh viên cựu mái ấm là Ngô Thị Ánh Tuyết và
Nguyễn Thị Cát Linh đã hoàn thành chương trình cao đẳng.
Các em cùng tỏ lòng biết ơn ông bà Frances - Phil đã đồng hành với các em suốt nhiều năm qua, cùng chúc mừng
năm mới ông bà qua những khúc hát và vũ điệu mừng xuân sôi nổi. Buổi họp mặt thêm vui vẻ trong phần liên hoan
với những món ăn do chính các em phục vụ.
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Ngày 19/03/2016 tại văn phòng FFSC đã có một buổi giao lưu
thân mật giữa các chuyên gia xã hội và tình nguyện viên của FFSC.
Mục đích của buổi giao lưu giúp các tình nguyện viên tìm hiểu về
một số công việc của các tổ chức xã hội cũng như tạo cơ hội cho các
bạn trẻ thực tập tiếng anh.

Đến với buổi chia sẻ lần này có:
- Anh Phạm Trường Sơn - Phó Giám đốc tại LIN Center
- Cô Jessica Fletcher - Tư vấn viên tại The Learning Strategies Center
- Hai bạn Lily Thomas và Nanami Kono là tình nguyện viên đến từ Mỹ sẽ tham gia hỗ trợ FFSC từ tháng 3 đến
tháng 6/2016.
Buổi chia sẻ diễn ra trong hai giờ xoay quanh những câu chuyện, những trải nghiệm của anh Sơn, cô Jessica, cô
Lily Thomas và Nanami Kono trong những hoạt động xã hội mà họ đã từng tham gia. Đặc biệt kinh nghiệm của

anh Sơn giúp các bạn trẻ nhận thức đúng về những hoạt động công tác xã hội. Anh Sơn và cô Jessica, Lily Thomas
và Nanami Kono thực sự đã truyền cảm hứng cho các tình nguyện viên thêm hứng thú với công việc tình nguyện
sắp làm.
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố thực sự rất
cần những tình nguyện viên nhiệt tình chung tay
hỗ trợ trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt các
buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Bản Tin FFSC

Trang 7

Taäp huaán

C
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hiều ngày 17/1/2016, Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã có buổi sinh hoạt nói chuyện chuyên đề “Tìm
hiểu tư duy độc lập” dành cho nhóm 21 em học bổng ngoại trú với sự hướng dẫn của cô Hoàng Thị
Mục đích của hoạt động

nhằm phát triển nơi lòng tự trọng,
tự tin và khả năng suy nghĩ độc lập
để giải quyết những vấn đề khó
khăn trong cuộc sống, đặc biệt với
các học sinh, sinh viên.
Trước hết cô Hoàng Thu cùng các
em tìm hiểu khái niệm tư duy độc
lập là gì và thế nào là tư duy đúng
đắn.
Cô Hoàng Thu mời các học sinh
cùng thảo luận và chia sẻ về những
vấn đề trong cuộc sống cần phải có
tư duy độc lập để đi đến quyết
định đúng đắn:
Tư

duy độc lập là không rập khuân theo lối mòn, là khả năng tự nghiên cứu, tự tìm hiểu học hỏi và đúc kết

lại như một kinh nghiệm.
Khả

năng tư duy độc lập cùng với lý lẽ vững chắc giúp học sinh hiểu được những vấn đề phức tạp để quyết

định lựa chọn.
Khi

có khả năng tư duy độc lập, trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức trong học tập.

Khi

thiếu tư duy độc lập, trẻ dễ bị cuốn hút vào các tệ nạn xã hội, chạy theo

người khác và có hành động tiêu cực.
Tư

duy độc lập có cần thiết không?

Làm

thế nào để có tư duy độc lập và cách rèn luyện tư duy?

Những

người có tư duy độc lập thường nhận thức được những khả năng tiềm ẩn

nơi mình, họ biết phát huy khả năng vốn có và đạt đến thành công trong cuộc
sống.
Tất cả các học sinh đều tích cực tham gia thảo luận và đưa ra những vấn đề khó
khăn của các em.
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Söùc khoûe

ÑEÅ COÙ HAØM RAÊNG KHOÛE ÑEÏP
Hầu hết các học sinh cấp I đều trong độ tuổi thay răng sữa. Vì thế mỗi năm nhà trường luôn có kế hoạch chăm sóc
răng cho các em với sự hỗ trợ của các đoàn nha sĩ tình nguyện.

N

gày 4/3/2016: Đoàn nha sĩ Dnow – Nhật Bản đã đến khám và chữa răng cho 150 trẻ ở TTPH Bình
Triệu. Ngoài ra các nha sĩ còn chụp hình cấu trúc hàm răng để tiện theo dõi tình trạng răng mỗi năm của các trẻ.
Tiếp đó vào ngày 5/3/2016 Đoàn đã dành buổi sáng để tập huấn cho trẻ cách bảo vệ và chăm sóc răng. Được biết
mỗi năm Đoàn nha sĩ Dnow có 2 đợt khám và điều trị răng cho trẻ thuộc TTPH Bình Triệu và đây là đợt khám thứ
2 của năm học 2015-2016.

N

gày 6/3/2016: TTPH Bình Triệu cũng tổ chức đợt khám sức khỏe tổng quát cho các em trong năm học
2015-2016. Chương trình này được thực hiện bởi sự hỗ trợ của các y bác sĩ Đoàn Hồng Đức. Sau khi khám sức
khỏe các em còn được phát thuốc miễn phí và mỗi em được tặng 1 hộp sữa Canxi.

T

ừ ngày 14/3/2016 đến ngày 31/3/2016: Cô Van Luyn Luuesa – nhân viên công ty GBST (Úc) đến hướng
dẫn cách chăm sóc và bảo vệ răng cho 300 trẻ của 3 Trung tâm Phát huy Bình An, Bình Thọ và Bình Triệu. Sau
giờ học cô còn dạy các em vẽ “Dot painting”. Ngoài ra công ty GBST còn tặng mỗi em 1 tuýp kem và bàn chải
đánh răng.
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Goùc nhìn

Tháng 10/2014, thầy bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy
tiếng Anh cho trẻ ở các trung tâm. Ở độ tuổi ngoài 60,
thế nhưng mỗi sáng thứ 4 thầy Richard vẫn hăng say
trên chiếc xe đạp từ quận 3 đến quận 8 để dạy cho các
trẻ học lớp 2 và 3 của Trung tâm Phát huy Bình An.
Không những thế, thầy còn tham gia các sự kiện và sẵn
sàng giúp FFSC khi có thể. Vào dịp lễ Giáng Sinh vừa
qua, thầy đã không ngần ngại tổ chức bữa ăn trưa cho
các học sinh và các giáo viên của trung tâm.

T

ừ Seattle Washington USA, thầy Richard Joseph
Hoesch đã đến tình nguyện dạy tiếng Anh cho các
sinh viên nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có
các sinh viên và học sinh thuộc Chương trình Bạn Trẻ
Em Đường Phố.

Tuy tuổi đã lớn nhưng tinh thần thầy rất trẻ trung hòa
đồng khi sinh hoạt với các sinh viên học sinh. Thầy đã
bộc bạch cảm nghĩ rất chân thực khi có dịp sống và
làm việc tại Việt Nam. Thầy yêu thích các món ăn và
đời sống sinh hoạt của mọi người ở thành phố Hồ Chí
Minh. Thầy cảm nhận công việc giảng dạy thật sự có ý
nghĩa. Về việc dạy tiếng Anh cho các em, tuy có sự
khác biệt về ngôn ngữ nhưng nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình
của các bạn tình nguyện viên người Việt nên điều đó
cũng không còn là trở ngại đối với
thầy. Hơn nữa, ở đây các em và các
thầy cô luôn thân thiện làm cho thầy có
thêm động lực tiếp tục đồng hành với
FFSC. Thầy luôn cố gắng tìm những
phương pháp phù hợp để các em có thể
tiếp thu và ghi nhớ tiếng Anh bắt đầu
từ chữ ABC.
Khi hỏi về dự định trong tương lai,
thầy cười và đáp lại: “Tôi không biết
trước nhưng sẽ tiếp tục đồng hành với
FFSC đến khi nào tôi không thể đi xe
đạp được nữa”.

Bắt đầu từ tháng 4/2014, ngoài giờ dạy ở các Trung
tâm ngoại ngữ, thầy dành một buổi chiều thứ Năm để
nói chuyện trau dồi vốn tiếng Anh cho các nhân viên
của văn phòng FFSC.

FFSC thật may mắn vì có được sự
đồng hành quý báu của những tình
nguyên viên như thầy Richard. Thầy Richard đúng là
người thầy “không tuổi” của các trẻ em nghèo.
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Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) xin gửi lời cảm ơn đến gia đình
cô Uyên Nguyễn - em gái cô Nguyễn Thị Bích Oanh (facebook: Huong Vi Song) đã
ủng hộ 2.200.000 VND và một số đồ dùng gia đình để giúp đỡ trẻ em nghèo của FFSC
vào ngày 24/3/2016.
Tập thể nhân viên chúng tôi rất xúc động được biết nguồn hỗ trợ này do sự quyên góp
sau đám tang cô Nguyễn Thị Bích Oanh - người đã ra đi vào ngày 15/1/2016 (al). Lúc
sinh thời, cô Bích Oanh đã từng đến sinh hoạt và giúp đỡ các trẻ tại TTPH Bình

Triệu. Chúng tôi và tất cả trẻ của FFSC xin gửi đến gia đình cô Uyên Nguyễn
lòng biết ơn sâu sắc.
Thành tâm nguyện cầu cho linh hồn cô Nguyễn Thị Bích Oanh sớm được siêu thoát
nơi cõi vĩnh hằng.
Trân trọng cảm ơn
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố
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Tin Ngắn




Ngày 19/1/2016: Nhóm ASURANO Kai đến thăm văn phòng

Nhóm sinh viên Trường cao đẳng

đang học tại các trung tâm.

NAGOYA đến thăm Trung tâm Phát

Ngày 19/1/2016: Nhóm ông Kitamura Tai đến giao lưu với các
các thành viên đã biểu diễn cho trẻ xem những màn ảo thuật hấp
dẫn.
Ngày 21/1/2016: Nhóm 30 em học sinh lớp mẫu giáo Trường
quốc tế BIS giao lưu với các em học sinh lớp 1A TTPH Bình
Triệu. Các học sinh cùng chơi các trò chơi vận động: đập bong
bóng, chuyền bóng vào rổ,... Trước khi kết thúc buổi giao lưu các
em cùng giao lưu, hát tặng nhau những bài hát tiếng Anh và Nhật.





ko đến thăm con đỡ đầu thuộc Trung
tâm Bình Triệu
 Ngày 26/2/2016: Ông MANABU

Kitaburi và Onchi đến thăm văn
phòng FFSC.
 Ngày 1/3/2016: Cô HANATANI

Soyoko đến thăm văn phòng FFSC.
 Ngày 3-10/3/2016: Cô HIRATA Ma-

TPHCM đến tổ chức sinh hoạt chào đón năm mới cho 120 em học

và làm tình nguyện tại văn phòng

sinh của Trung tâm Phát huy Bình Triệu.

FFSC.

Ngày 23/1/2016: Tổ chức KEF đến thăm và tổ chức vẽ tranh với

Ngày 25/1/2016: Nhóm học sinh Trường quốc tế EIS đến thăm và
Triệu. Các em cùng nhau làm những tấm thiệp xuân và trao gửi
nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới sắp đến.
Ngày 23/2/2016: Ông Waucheul Bernard và Jean Mallet – Tổ
chức AEM đã đến thăm văn phòng FFSC và TTPH Bình An. Sau
đó hai ông cũng đến thăm một số gia đình nghèo có con em đang
học tại Trung tâm Phát huy Bình An. Được biết tổ chức AEM đã
hỗ trợ cho đề án giáo dục của TTPH Bình An từ 22/2/2012. Tổ



 Ngày 22/2/2016: Cô HYUGAJI Asa-

na và SUGIYAMA Nana đến thăm

giao lưu với các em học sinh lớp 3A Trung tâm Phát huy Bình



huy Bình Thọ và Bình Triệu.

Ngày 21/1/2016: Nhóm sinh viên Trường Đại học Quốc tế

30 em học sinh thuộc TTPH Bình Triệu.


 Ngày 18,19/2 và 24,28/3/2016:

FFSC và tặng một số quần áo, 500 quyển tập học sinh cho các trẻ

em học sinh tại TTPH Bình Triệu. Tại đây ông Kitamura Tai và



KHÁCH THĂM FFSC
TRONG QUÝ I– 2016

 Ngày 9/3/2016: Nhóm sinh viên

trường đại học AKITA đến thăm văn
phòng FFSC.
 12/3/2016: Cô KISHIDA Mika đến

thăm văn phòng FFSC.
 Ngày 21/3/2016: Cô

Soazig cùng 2

người bạn đến thăm và giao lưu với
các trẻ thuộcTrung tâm Bình An.
 Ngày 24/3/2016: 50 sinh viên

trường ESSEC đến thăm và tìm hiểu
hoạt động của FFSC. Trong chuyến
đi này Nhóm cũng đến giao lưu với

chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho kế hoạch giáo dục chuyên

các trẻ thuộc Trung tâm Bình An và

môn của trung tâm trong những năm học tiếp theo.

Bình Triệu đồng thời còn tặng FFSC

Ngày 6/3/2016: Nhóm sinh viên Trường đại học OKINAWA –

một số đồ chơi trẻ em và hỗ trợ kinh

Nhật Bản cùng giao lưu và ăn cơm trưa với các em mái ấm Bình
Triệu.

phí 13.512.400 VNĐ cho trại hè lần
thứ 19 của FFSC.
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Ế
Tháng

4

5

Ngày

Ă
Nội Dung

Trung Tâm
Văn phòng FFSC

3

Trao Học bổng sinh viên – Học Kỳ II

16

Nghỉ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”

Các Trung tâm

18

Cô KAKIMOTO Michiko đến thăm con đỡ đầu

Phạm Văn Hai

30

Nghỉ lễ “Giải phóng Miền Nam 30/4”

1

Nghỉ lễ “Quốc tế lao động”

9-20

Trẻ thi học kỳ II

21-22

Trại hè – Nhóm Học bổng sinh viên

27
31
6

Ạ

Tổng kết năm học 2015-2016

1

Nghỉ lễ Quốc tế thiếu nhi

2

Tổng kết năm học 2015- 2016

3

Trại Hè Yêu Thương lần thứ 19

FFSC hân hạnh giới thiệu đến các bạn.
Table Bread Basket:
Túi đựng bánh mì hay các thức
ăn khô. Túi được thiết kế

bằng vải có thêu họa tiết trang
nhã, thuận lợi và duyên dáng
dành cho quý chị em phụ nữ
đảm đang việc nội trợ.

 Toy car travel pouch:
Túi đựng đồ chơi trẻ em vừa thuận lợi vừa trí tuệ. Túi có thêu họa tiết ngộ
nghĩnh và dãy chữ số đặc biệt dành cho các bé có năng khiếu toán học.

Các Trung tâm
Các Trung tâm
Văn phòng FFSC
Bình An
Bình Thọ
Các Trung tâm
Bình Triệu
Các Trung tâm

