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Lời Ngỏ 
Tháng Năm về với những bài thi cuối kỳ dồn dập. Lũ học trò chẳng còn thời gian 

để vui chơi. Năm học kết thúc, mùa hè kịp về với những cơn mưa mát dịu. Lũ học 

trò có được những giây phút thư giãn, được đi dã ngoại, cắm trại hoặc về quê thăm 

ông bà. Thế nhưng mùa hè đối với những học sinh nghèo chẳng đơn giản và thú vị 

như thế. Có em phải đi làm thêm phụ giúp cha mẹ, phải tiếp tục với những bài học 

ở “trường đời” không có trong giáo án.   

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố 

tổ chức trại hè cho các em có dịp giao lưu gặp gỡ giữa các trung tâm với nhau. Bên 

cạnh đó, các trung tâm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, đồng 

hành và hỗ trợ các em phải lao động sớm.   

Chương trình tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để duy trì các hoạt động. Thay 

mặt cho 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 chúng 

tôi trong năm học qua. Đặc biệt cám ơn cô Lily Thomas và Nanami Kono đến 

từ trường cao đẳng Smith đã gây quỹ hỗ trợ cho sự kiện trại hè lần thứ 19. 

Ước mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức xã hội và 

quý nhà hảo tâm, để cùng chúng tôi chăm sóc giáo dục trẻ em nghèo có điều tiếp tục 

đến trường và thăng tiến bản thân. 

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc quý thầy cô và các em 

 học sinh có những ngày hè vui khỏe và bổ ích.  

Chủ nhiệm chương trình  

Lê Thị Thảo  



Bản Tin FFSC Trang 2 

Hoaït ñoäng 

C hiều ngày 29/4/2016, tất cả giáo viên các trung tâm 

FFSC về dự buổi thao giảng tổ chức tại Trung tâm Phát huy 

Bình Triệu với bộ môn tiếng Việt chủ đề “Từ Ngữ Chỉ Nghề 

Nghiệp” do cô Hoàng Thị Thúy Hằng thực hiện. 

Mỗi ngành nghề có một lớp từ riêng thường dùng. Cô Thúy 

Hằng đã lược qua một số ngành nghề chính, sau đó mở rộng 

và hệ thống hóa các từ chỉ ngành nghề. Bên cạnh đó, cô còn 

cho các học sinh lớp 2 tìm hiểu thêm một số từ chỉ phẩm chất 

của người dân Việt Nam.  

Tiết học diễn ra rất sôi động bằng phương pháp trực quan:  

 Cô cho các học sinh xem tranh ảnh và cùng tìm hiểu về những từ ngữ chỉ nghề nghiệp. 

 Các học sinh chia thành từng nhóm và chơi trò chơi thi đua tiếp sức, các nhóm tự chọn những hình ảnh 

về nghề nghiệp và trình bày trước lớp. 

 Các em cùng tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp trong các từ giáo viên đưa ra và đặt câu với những từ đã chọn. 

Để củng cố nội dung bài học, các em học sinh cùng nhau nói về nghề nghiệp của cha mẹ các em và các em đã 

phụ giúp cha mẹ những công việc gì khi ở nhà. Sau đó giáo viên nhận xét và nhắc nhở các em hiểu được cha 

mẹ phải làm việc vất vả để nuôi dưỡng và chăm lo cho các em được đến trường. 

Tiết thao giảng thật hữu ích giúp các giáo viên chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giảng dạy cho các 

học sinh của chương trình.  

PHÁT TRIỂN VỐN TỪ TIẾNG VIỆT 

photo: Giáo viên các Trung tâm FFSC đang tham dự  tiết thao giảng tại Trung tâm Bình Triệu  
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Chương trình bán hàng gây quỹ “Garage Sale” của 

FFSC diễn ra vào ngày 14.5.2016 đã tổng kết được 

số tiền là 45.994.000 VNĐ. Toàn bộ số tiền được 

đưa vào quỹ hỗ trợ cho hơn 600 trẻ đang học tại các 

lớp tình thương của FFSC. Chúng tôi rất vui vì hoạt 

động này và tiếp tục bán những món đồ còn lại. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, các 

nhà tài trợ: Ông Yann Bacquet, Ông Ozakijun, Ông 

Hans F Schwing, Cô Carole Chane-Sam, Cô Dung, 

Cô Thuy Duong, Ông Lee Chan Young, Ông  

Richarch Hoesch và quí ân nhân đã quyên góp đồ  

dung đã qua sử dụng và tiền mặt cho dự án. 

Chúng tôi cũng cảm ơn quý tình nguyện viên dự án 

Garage Sale: Anh Thành Lộc, Duy Thúc, Thanh 

Thúy, Kiều Ngân, Ngân Hà, Phúc Nguyễn, Thanh 

Tân, Trung Hiếu, Kim Ngân, Huy Tâm, Thiện Hiền, 

Thanh Tú, Nhật Lam, Cường Quốc, Hoàng Anh, 

Xuân Thảo, Thảo và Thanh Trân đã dành nhiều thời 

gian, công sức để chuẩn bị và bán hàng trong ngày 

14.5.2016. 

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của 

quí vị trong những dự án sắp tới. Kính chúc quí vị 

nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 

Tương Lai Trẻ  
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HAØNH TRÌNH GAÉN KEÁT ÖÔÙC  MÔ 

Nhân kỷ niêm 5 năm thành lập Quỹ Học Bổng cho sinh viên nghèo của FFSC, 

chương trình đã tổ chức buổi cắm trại dành cho các em vào ngày 21&22/5/2016 

tại Khu Du Lịch Bãi Dâu TP. Vũng Tàu. 

Được biết, quỹ học bổng này do Ông bà Frances Phil tài trợ. Từ những ngày đầu 

thành lập, chương trình hỗ trợ cho 30 em sinh viên. Tính đến năm 2016, chương 

trình đã hỗ trợ cho hơn 50 sinh viên. Hầu hết các em đều xuất thân trong những 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh miền Trung và miền Tây.  

Tham gia ngày trại có ông Phil, ngoài những sinh viên đang nhận học bổng của 

chương trình còn có các em cựu sinh viên đã tốt nghiệp trong những năm qua. Nhân dịp này Sơ Lê Thị Thảo – Chủ 

Nhiệm FFSC cùng các em cựu sinh viên bày tỏ lòng biết ơn đến ông bà Frances Phil người đã chắp cánh ước mơ 

cho các em. Hy vọng ông bà tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với các em trong năm học sắp tới.  

Để các trại sinh có cơ hội giao lưu học hỏi và vui chơi, ban tổ chức đã chia các em thành 4 nhóm. Các nhóm đã ghi 

lại những cảm nhận sau hai ngày trại:  

Nhóm Sắc Màu: 
 
Lời đầu tiên, nhóm Sắc Màu xin gửi đến Ban tổ chức trại hè “Hành 
Trình Gắn Kết Ước Mơ” cũng như chương trình học bổng FFSC lời 
cảm ơn chân thành và sâu sắc. Chúng em đã có hai ngày trại thật sự ý nghĩa 
với những hoạt động, trò chơi vô cùng bổ ích. Đặc biệt là những kỉ niệm đẹp 
với những người bạn tuyệt vời, với quý Sơ, Cô Thơ, Chị Thảo và chị 
Bưởi vui tính dễ thương.  
 
Tạm gác lại những giờ học căng thẳng và những lo toan cuộc sống, chúng 
em đã có một chuyến đi vô cùng tuyệt vời đậm chất sinh viên với khẩu hiệu 
“học hết sức, chơi hết mình”.  
 
Chúng em cảm nhận vẻ đẹp và sự năng động của tuổi trẻ mà chương trình 
đã mang lại. Chúng em như được tiếp thêm năng lượng, thêm sức mạnh để 
học tập tốt hơn để hoàn thiện bản thân và vững vàng trên con đường phía 
trước còn nhiều những chông gai. Mến chúc các bạn sinh viên luôn vui tươi 
hạnh phúc! Chúc chương trình luôn thành công! 

Nhóm Sứa Lửa:  

Lời đầu tiên cho phép thành viên nhóm gửi lời cảm ơn 

chân thành tới ông bà Frances Phil đã giúp chúng em có 

điều kiện học tập. Cảm ơn mọi người trong Ban Tổ Chức 

đã sắp xếp để chúng em có hai ngày vui chơi thoải mái. 

Dù thời gian cắm trại không dài nhưng chúng em đã học 

được tình đoàn kết và thân thiện. Mọi trại viên đều tích 

cực tham gia các trò chơi, các điệu múa, tạo cho nhau 

những tiếng cười thân thiện. Người quản trò đã tạo nên 

nhiều trò chơi độc và lạ khiến chúng em phải lầy lội kiên 

nhẫn để vượt qua. Với châm ngôn “Ra khơi phải chịu 

chơi”, nhóm Sứa Lửa đã chơi hết mình quên cả mệt 

nhọc. Ước gì thời gian quay trở lại để chúng em có thêm 

nhiều cơ hội để yêu thương, chia sẻ cho nhau những vấn 

đề khó khăn và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.  
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Nhóm Bạn Thân:  

Trở về sau hai ngày dự trại hè, là một trong những sinh viên được nhận học bổng của FFSC, tôi có cảm giác hơi 

mệt nhưng đầy phấn khởi và chút luyến tiếc vì ngày vui vụt qua nhanh. Tôi muốn ngược dòng thời gian để ghi lại 

những kỷ niệm đáng yêu.  

Sáng sớm ngày 21/5/2016 chúng tôi khẩn trương lên chiếc xe khách để cùng đến Vũng Tàu. Vì bị say xe nên mỗi 

khi nhìn thấy chiếc xe là tôi bắt đầu chóng mặt nhưng không hiểu sao cảm giác hôm nay thật khác lạ. Phải chăng 

do tôi quá háo hức nên đã quên đi cái cảm giác đáng sợ ấy. Đây là một trong những chuyến đi thú vị nhất của thời 

sinh viên. Vì sao ư? Vì chuyến đi ấy luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui nên tôi tự gọi là “chuyến xe vui vẻ”. Niềm 

vui ấy được tỏa ra từ những con người vui vẻ, lạc quan và năng động trên xe. Nhất là anh quản trò, người đâu mà 

vừa dễ thương và dí dỏm. Nhờ những trò chơi và những câu nói hài hước của anh mà mọi người trên xe có những 

trận cười giòn giã.  

Khi trò chơi vừa kết thúc cũng vừa lúc xe đến chạm dừng. Vừa xuống xe tôi đã cảm nhận được được cái ran rát của 

gió biển phả trên làn da của mình, quyện vào đó là vị mặn của muối và xa xa là tiếng sóng biển miên man vỗ bờ. 

Chúng tôi nhanh chóng chuyển hành lý dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức. Mỗi nhóm chúng tôi đều có phòng 

nghỉ thoáng mát sạch sẽ. Sau khi sắp xếp hành lý, chúng tôi theo lệnh tập trung ở dưới sân. Tại đây chúng tôi nghe 

hướng dẫn về lịch trình và nội quy của trại. Sơ Lê Thị Thảo tiến ra khia mạc buổi trại giữa những tràng vỗ tay giòn 

giã. Các bạn sinh viên đồng thanh hô khẩu hiệu “Hành Trình Gắn Kết Ước Mơ”. Tiếng hô như hòa vào sóng biển 

phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian. Chúng tôi tự làm phóng viên và ghi lại được nhiều hình ảnh sống động và ý 

nghĩa. Sau đó chúng tôi di chuyển đến nhà hàng thưởng thức bữa ăn trưa để tiếp thêm năng lượng cho những hoạt 

động buổi chiều.  

Reng..! Reng! Hiệu lệnh vang lên và chúng tôi tập họp để bắt đầu cho một trò chơi lớn.  Chúng tôi không thể nào 

diễn tả hết những trò quái quỷ cực kỳ “hại não”. Tất cả chúng tôi đều phải lăn lộn bò quỳ để vượt qua các trạm. 

Chúng tôi phô diễn hết mọi khả năng múa nhảy, giải mật thư mà còn bị phạt ăn cả củ hành tươi. Chúng tôi chơi hết 

mình đến nỗi đổ mồ hôi nhưng nụ cười luôn nở trên môi.  

Vui nhất là khi màn đêm buông xuống, trong tiếng vi vu của gió và rầm rì của sóng biển, ngọn lửa thiêng được 

thắp lên sưởi ấm cả không gian vắng vẻ đưa chúng tôi lại gần nhau. Ngọn lửa như ánh sáng niềm tin và hy vọng 

mang đến cho chúng tôi một đêm thật tuyệt vời. Các tiết mục văn nghệ ấn tượng được trình diễn với sự cổ vũ nồng 

nhiệt của mọi người. Bên đống than lửa trại, chúng tôi cùng ngồi bên nhau trò chuyện, cùng thưởng thức khoai và 

bắp nướng.  

 Cùng cảm nhận hào hứng như các 

nhóm trên, các sinh viên trong nhóm 4 

cũng gửi lời cám ơn đến Ban Tổ Chức 

và quý vị ân nhân. Buổi trại mang đến 

cho các em những trải nghiệm đáng 

quý trong cuộc sống, giúp các em 

mạnh dạn hơn trong việc kết bạn, biết 

cách sinh hoạt nhóm và tạo được tinh 

thần đoàn kết. Các em cũng hy vọng 

gặp lại nhau trong mùa hè năm tới.   
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LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 

Vào những ngày cuối tháng Năm, tất cả các học sinh đều miệt mài ôn tập để hoàn thành tốt đợt thi học kỳ II 

trước khi kết thúc năm học. Mỗi trung tâm đều tổ chức lễ tổng kết cho các học sinh. Đây là dịp để các thầy 

cô và học sinh tổng kết quá trình học tập trong một năm.  

Trung tâm Bình An tổ chức vào chiều ngày 

27/5/2016 

Tham dự buổi lễ có Sơ Lê Thị Thảo – Chủ 

nhiệm Chương trình, ông bà Frances Phil, quý 

thầy cô giáo và 141 học sinh đang theo học tại 

trung tâm. 

Sau khi báo cáo kết quả học tập của các học 

sinh, Sơ Đặng Thị Thu Hạnh phụ trách trung 

tâm ngỏ lời cám ơn đến quý ân nhân và quý tình 

nguyện viên đã giúp đỡ các em trong năm học 

qua. 

Sơ Hạnh đọc quyết định khen thưởng các học 

sinh giỏi và tiên tiến. Đặc biệt, trong năm học 

2015-2016, trung tâm có 6 học sinh lớp Năm 

được lãnh giấy chứng nhận hoàn thành bậc tiểu 

học do Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn 

cấp.  



Lễ tổng kết của Trung tâm Bình Triệu tổ chức vào sáng ngày 02/6/2016. 

Tham dự buổi lễ có ông bà 

Frances Phil, quý thầy cô giáo, 

quý phụ huynh và 381 học sinh  

của trung tâm. Sau khi báo cáo 

các hoạt động của trung tâm, Sơ 

Bùi Thị Hồng Hạnh đọc quyết 

định khen thưởng và trao quà 

cho các học sinh giỏi và tiên 

tiến. 
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Trung tâm Bình Thọ:  

Sáng 27/5/2015, trung tâm Bình Thọ đã 

tổ chức lễ tổng kết năm học cho các em 

học sinh. Tham dự buổi lễ có ông Phil 

cùng 2 nhân viên công ty Premier Oil, 

hai giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh 

và tiếng Nhật, Sơ Lê Thị Thảo và đại 

diện văn phòng FFSC.  

Ngoài phần báo cáo kết quả học tập và 

khen thưởng, các học sinh được giao lưu 

với ảo thuật gia Dương Chính. Các em 

rất hào hứng với trò chơi đố vui chủ đề 

mùa hè và được thưởng thức những màn 

ảo thuật vô cùng hấp dẫn.  

Cuối buổi lễ, công ty Premier Oil còn 

trao tặng mỗi học sinh một tập truyện 

tranh.  
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N hư một điểm hẹn thân quen, trại Hè Yêu Thương tại 

Công viên nước Đầm Sen lại được hân hạnh đón tiếp 

các học sinh của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố vào 

ngày 03/6/2016.  

Đây là ngày trại truyền thống của FFSC đã được tổ chức liên 

tiếp từ 19 năm qua. Tham dự ngày trại có 1.150 trẻ của 7 

trung tâm thuộc FFSC và một số trẻ của trung tâm bạn. 

Sau khi Sơ Lê Thị Thảo tuyên bố khai mạc ngày trại, chương 

trình đã gửi lời cảm ơn đến quý ân nhân, các vị khách quý, 

đặc biệt cám ơn hai tình nguyện viên là cô Lily Thomas và 

Nanami Kono đến từ Trường Cao đẳng Smith đã gây quỹ hỗ 

trợ chương trình. Cám ơn nhóm sinh viên tình nguyện viên 

thuộc Lưu xá Đa Minh đã phụ trách phần trật tự và sinh hoạt.  

Kế đến chương trình có phần tuyên dương khen thưởng các 

học sinh đạt thành tích tốt trong học tập. Xen kẽ chương trình 

là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh các trung tâm 

biểu diễn.  

Để xua tan cái nắng nóng ngày hè, các học sinh cùng được 

hòa mình trong dòng nước mát và thỏa thích với các trò chơi 

dưới nước.  

Trại Hè Yêu Thương đã thực sự trở thành điểm hẹn thú vị và 

bổ ích cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
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Taäp huaán 

Song song với việc dạy kiến thức phổ thông cho các 

học sinh, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố cũng 

thường xuyên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe, tổ chức 

những buổi học ngoại khóa nhằm cung cấp thêm cho 

các em những kỹ năng sống để ứng phó với cuộc sống 

hàng ngày. 

Năm nay được sự hỗ trợ của nhóm Tình nguyện viên 

SiemRiep thuộc tổ chức Youth With A Mission tại 

Campuchia, Chương trình đã tổ chức được nhiều buổi 

sinh hoạt từ ngày 18/4 đến ngày 28/4/2016 tại các 

Trung tâm trực thuộc FFSC với các chủ đề: 

- Cách tiết kiệm nước và việc giữ vệ sinh thân thể 

- Phòng chống nạn lạm dục tình dục trẻ em 

- Trò chơi xây dựng đội nhóm 

- Chăm sóc răng miệng 

Đặc biệt qua buổi học về cách tiết kiệm nước và giữ 

vệ sinh thân thể, các bạn tình nguyện viên đã xây 

dựng bình lọc nước cho hai hộ gia đình nghèo có con 

bị khuyết tật bẩm sinh. Hai gia đình hiện đang sống 

tạm trên nền nghĩa trang cũ nơi vẫn còn sót lại những 

ngôi mộ. Cuộc sống của họ đang thiếu nước sạch trầm 

trọng. Mọi sinh hoạt của họ đều 

sử dụng nguồn nước ô nhiễm đọng 

lại nơi những ao hồ đồng cỏ. 

Được biết mô hình xây dựng bình 

lọc nước này đã được các bạn tình 

nguyện viên triển khai và thực 

hiện ở Ấn Độ và Campuchia. 

Các gia đình rất vui khi được sử 

dụng nguồn nước sạch từ hệ thống 

bình lọc nước. Hy vọng cuộc sống 

và sức khỏe của những người 

nghèo sớm được cải thiện. 

CHO CUỘC SỐNG THÊM TRONG SẠCH 
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Goùc Nhìn 

Moät  Laàn Ñeán Thaêm NHaät Baûn  

LTS: Em Nguyễn Cường Quốc (sinh năm 1996) là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ em mất khi em đang 

học lớp Ba tại TTPH Bình Thọ. Qua FFSC, em được Bà TATSUI Kikue - một vị ân nhân người Nhật nhận đỡ đầu và 

hỗ trợ học bổng từ năm 2004 cho đến khi tốt nghiệp lớp 12. Em không thi vào đại học mà chọn học ngành Pha chế 

thực phẩm tại Trường Hướng nghiệp Á Âu. Đến nay em đã hoàn tất khóa học và có việc làm ổn định. Ngày 

25/4/2016 em được người đỡ đầu sắp xếp cho đi thực tế bên Nhật trong thời gian hai tuần. Dưới đây là những cảm 

nhận của em sau chuyến thăm xứ sở Phù Tang.  

Tôi vừa trải qua một chuyến đi thực tế tuyệt vời mà đến tận bây giờ tôi vẫn thấy mình như đang nằm mơ. Đây là điều 

mong ước rất lớn của tôi từ khi được một người mẹ nhận đỡ đầu.  

Mẹ chưa hề gặp mặt và biết tôi là một đứa trẻ như thế nào. Hơn chục năm qua chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua 

thư từ, hình ảnh và những món quà mẹ gửi cho tôi nhân ngày sinh nhật và mỗi dịp tết. Những bức thư mà chúng tôi 

gửi cho nhau thường kể về gia đình, cuộc sống hằng ngày của tôi cũng như của mẹ. Mẹ đã giúp tôi có điều kiện qua 

Nhật thăm mẹ và những người trong gia đình của mẹ. 

Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Khi biết  sẽ được qua 

Nhật thăm mẹ, tôi đã nhanh chóng và cố gắng học tiếng Nhật tại Văn phòng Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố. 

Nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô và anh chị của Chương trình mà khả năng nói tiếng Nhật của tôi tốt hơn. Tôi có thể 

giao tiếp được nên không quá bỡ ngỡ khi một mình với chuyến bay dài gần 7 tiếng đồng hồ. Vừa bước xống máy 

bay, tôi có chút lo lắng bởi sân bay của nước Nhật quá rộng lớn và đông người. May mắn tôi đã được mẹ đón ngay 

lúc ra khỏi khu nhận hành lý. Gặp được mẹ khiến tôi an tâm hơn. Tôi đến chào mẹ và mẹ hỏi thăm sức khỏe của tôi 

sau hành trình dài. Mẹ đã đón xe buýt và đưa tôi về nhà. Tôi được trải nghiệm những phương tiện cực kỳ  hiện đại 

của Nhật. Những chiếc tàu siêu tốc đi dưới lòng đất làm tôi vô cùng thích thú. Mẹ ở trong một căn nhà nội thất hiện 

đại, xung quanh nhà trồng nhiều cây cối rất thơ mộng và mát mẻ. Tôi rất thích khu vườn, bởi ở đó có rất nhiều loài 

hoa đẹp và có một bộ bàn ghế rất xinh đặt ở giữa. Mỗi sáng mẹ và tôi ra đó thưởng thức tách trà nóng. Mẹ dạy tôi 

rất nhiều điều, kể cả cách phát âm từng tiếng Nhật và những cách giao tiếp theo văn hóa Nhật. Mẹ nấu rất nhiều 

món cho tôi ăn vào mỗi buổi sáng và tối. Sau khi ăn sáng, mẹ nhờ những 

người quen của mẹ dẫn tôi đi tham quan các khu vui chơi và những cảnh 

đẹp của nước Nhật. Tôi rất vui vì được làm quen những người bạn ở đất 

nước hiện đại và thân thiện này. Ở những khu chợ, thức ăn rất ngon và 

phong phú, lúc đầu tôi chưa quen nhưng ăn vài lần thì tôi thấy thích. 

Chúng tôi đi tham quan thủ đô, viện bảo tàng của người Nhật trong những 

tòa nhà hiện đại và đặc biệt hơn là những con tàu chạy dưới lòng đất mà 

nếu đến đây chúng ta nên đi thử một lần vì nó quá tuyệt vời. 

Còn nhiều điều tôi muốn kể. Cám ơn mẹ vì chuyến đi vô cùng ý nghĩa giúp 

con những khám phá nhiều điều thú vị về đất nước của mẹ. Đặc biệt con 

muốn nói lời cảm ơn vì trong suốt nhiều năm qua mẹ đã dành cho con. Con 

cám ơn mẹ và yêu mẹ nhiều. 

Nguyễn Cường Quốc 

Photo: Em Nguyễn Cường Quốc  

cùng Mẹ đỡ đầu tại Nhật Bản 

Photo: Em Nguyễn Cường Quốc  

cùng Mẹ đỡ đầu tại Nhật Bản 
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KHÁCH THĂM FFSC TRONG QUÝ iI– 2016 

 18/4/2016: Cô KAKIMOTO Michiko đến thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC. 

 11/5/2016 Cô NINOMIYA đến thăm con đỡ đầu tại Trung tâm Bình An. 

 21/5/2016: Ông YOKOTA Kaoru đến thăm trẻ Trung tâm Bình Triệu. 

 31/5/2016: Nhóm sinh viên Hồng Kông đến tìm hiểu hoạt động của FFSC và giao lưu với trẻ thuộc Trung tâm 

Bình Triệu. 

 2/6/2016: Ông HONGO đến thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC 

 Kính gửi: Văn phòng Chương trình bạn trẻ em đường phố (FFSC) 

        Quý Sơ, Quý Cô và Quý Chị 

       cùng Ông Bà France - Phil 

Hôm nay tôi chính thức hoàn thành chương trình học tại trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Với tấm bằng cử nhân 

trong tay, đó là kết quả bốn năm học tập cùng với sự giúp đỡ của nhiều người. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn 

đến cha mẹ, anh chị em trong gia đình, quý ân nhân, bạn hữu đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua.  

Tôi cũng không quên cảm ơn Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) 

đã giúp đỡ tôi trong hai năm học chuyên nghành. Nhờ chương trình, tôi đã 

nhận được sự hỗ trợ của Ông Phil và Bà Frances. Sự giúp đỡ này có ý 

nghĩa rất lớn đối với tôi để hoàn thành khóa học như mong muốn. 

Khi sinh hoạt trong nhóm học bổng, tôi đã được dự những khóa học kỹ năng 

sống, được tham gia trại hè truyền thống dành cho sinh viên. Hội trại đã 

cho tôi có những trải nghiệm tuyệt vời về tình người và những bài học nhân 

cách mà tôi chưa từng được học.  

Sự nhiệt thành của Ông Bà Frances - Phil với những lời chia sẻ hữu ích 

trong những buổi họp, sự tận tâm của Quý Sơ, Quý Cô trong văn phòng là 

nguồn động lực lớn giúp tôi cố gắng phấn đấu cho những mục tiêu trong 

tương lai. 

Với tôi, cuộc sống là một hành trình mà hôm nay tôi đang đứng ở một trạm 

dừng chân để nhìn nhận sự trưởng thành của bản thân suốt quãng đường đã 

qua và để chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường phía trước. 

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố, chị phụ trách học bổng sinh viên và đặc biệt cảm ơn tấm lòng quảng 

đại của Ông Bà Frances - Phil. 

Xin kính chúc Quý Sơ, Quý Cô, Quý Chị và Ông Bà nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn là 

những vị ân nhân hỗ trợ đắc lực cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Tp. HCM, ngày 25/06/2016. 

Nguyễn Đình Cẩn (thành viên Nhóm học bổng sinh viên). 

Xin cảm ơn 
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Bạn không biết làm thế nào bảo quản những túi 

nhựa sau khi đi siêu thị về?  

FFSC trân trọng giới thiệu túi Dispenser giúp bạn 

xếp gọn những túi nhựa trong nhà bếp của bạn 

một cách ngăn nắp. 

Làm thế nào để giữ bộ bút chì màu không bị gãy ngòi. 

FFSC mang đến cho bạn chiếc túi xinh xắn có nhiều ngăn 

đựng bút. Túi được thiết kế bằng vải, có thêu họa tiết 

ngộ nghĩnh và có thể gấp gọn gàng  

THÁNG NGÀY NỘI DUNG TÊN TRUNG TÂM 

7 

18 Trẻ học bồi dưỡng mùa hè Bình Triệu 

21 Nhóm SUIYO- KAI đến thăm Trung tâm Bình Triệu 

8 

1 

Trẻ học bồi dưỡng mùa hè Bình An, Bình Thọ 

Cô SAKUMA cùng nhóm học sinh Nhật Bản đến giao lưu 
với trẻ 

Bình Triệu 

19 
Nhóm học sinh trường quốc tế YOKOHAMA đến thăm 
trung tâm 

Bình An 

25 
Ông Waney Honey Church – Nhóm Hội Cựu Chiến Binh Úc 
đến thăm văn phòng FFSC và mái ấm Bình Triệu 

Văn phòng FFSC, Bình 
Triệu 

9 

 5 Khai giảng năm học 2016-2017 Các Trung tâm 

6 Nhóm sinh viên Trường OKINAWA đến thăm Bình Triệu 

15 
Cô MANBA cùng nhóm học sinh trường ITAMA đến giao 
lưu với trẻ 

Bình Triệu 

20,21 Đoàn nha sĩ DNOW - Nhật Bản khám răng cho trẻ Bình Triệu 


