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Lời Ngỏ 
Tháng Chín về trong nắng thu vàng nhẹ, đâu đó còn vương vấn hạt mưa cuối 
hạ. Tháng Chín, lũ học trò tạm gác lại những trò tinh nghịch để chuẩn bị cho 
một năm học mới.  

Với các trẻ em nghèo, được đến trường là một ước mơ lớn nhất, bởi lẽ các em 
đều thuộc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì chỗ ở và công việc không ổn 
định. Hiểu được những khó khăn ấy, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 
Phố luôn có những lớp học tình thương dành cho các em.  

Trong tháng đầu năm học, các trung tâm đều có đợt khám sức khỏe và chăm sóc 
răng miệng cho các em. Nhân mùa Tết Trung Thu, mỗi trung tâm đều có 
hoạt động vui chơi, giao lưu văn hóa giúp các em lưu giữ nét văn hóa tốt đẹp của 
dân tộc.  

Trong năm học 2016-2017, mọi kế hoạch hoạt động và giảng dạy của các thầy 
cô luôn theo sát chủ đề “GIÁO DỤC LÀ ĐIỂM ĐẾN CHO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ 

ĐỔI MỚI”. Chương trình luôn mời gọi quý ân nhân, quý thầy cô giáo, quý phụ 
huynh cùng chung tay góp sức, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của trẻ.  

Thay mặt toàn thể các nhân viên, giáo viên và hơn 1.100 học sinh đang học tại 
các trung tâm, tôi chân thành cám ơn những người đã cộng tác với chương trình 
trong những năm qua. Ước mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ của 
quý vị để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ trở thành 
những học sinh chăm ngoan và trở thành chủ nhân tương lai của xã hội.  

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công. Mến chúc các em học sinh 
một năm học mới với nhiều bài học thú vị và bổ ích.  

Chủ nhiệm chương trình  

Lê Thị Thảo  
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Hoaït ñoäng 

C hiều ngày 10/7/2016, Trung tâm Bình Triệu đã tổ 

chức buổi tổng kết năm học 2015-2016 cho nhóm học 

bổng ngoại trú với sự tham gia của Sơ Bùi Thị Hồng 

Hạnh – quản lý Trung tâm Bình Triệu, cô Nguyễn Thị 

Bưởi – phụ trách học bổng FFSC, cô Nguyễn Thị Loan 

– phụ trách học bổng Trung tâm Bình Triệu và 3 đại 

diện phụ huynh nhóm học bổng ngoại trú. 

 

Bình Triệu là trung tâm có số học sinh đông nhất và 

nhận học bổng nhiều nhất so với các trung tâm khác 

của chương trình. Tính đến tháng 6 năm 2016 số học 

sinh nhận học bổng ngoại trú là 62 em. Trong đó có 54 

em học sinh từ cấp I đến cấp III và 8 em đang theo học 

tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học. 

Theo báo cáo của trung tâm, năm học này có 19 em đạt 

loại giỏi, 26 em đạt loại khá, 13 em đạt trung bình và 4 

học sinh yếu. 

Ngoài việc học tập, một số em còn đi làm thêm để giúp 

đỡ cha mẹ trang trải cuộc sống. Hiểu được những thiệt 

thòi của các học sinh nghèo, trung tâm còn tổ chức các 

buổi học ngoại khóa giúp các em rèn luyện kỹ năng 

sống và tìm kiếm cơ hội xin việc làm. Mỗi tháng trung 

tâm cũng có buổi sinh hoạt dành cho quý phụ huynh, 

trong đó phụ huynh của 58 em tham gia tích cực các 

buổi sinh hoạt, có những chia sẻ, đóng góp ý kiến rất 

hữu ích.  

 

Sau khi đọc báo cáo kết quả học tập và tuyên dương 

các học sinh khá giỏi, cô Nguyễn Thị Loan cùng quý 

phụ huynh gửi lời cám ơn đến chương trình, quý ân 

nhân, cha mẹ đỡ đầu đã đồng hành với các em trong 

suốt những năm học qua. Ước mong các em tích cực 

học tập và  cố gắng hơn nữa trong năm học sắp tới . 
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Họp Mặt  
Nhóm Phụ Huynh Học Bổng 

Ngày 15 và 16/7/2016, 130 phụ huynh nhóm học bổng của FFSC đã có chuyến tham quan dã ngoại thú vị tại Mũi 

Né - Phan Thiết. Chương trình dã ngoại dành cho phụ huynh Học bổng FFSC được tổ chức 2 năm 1 lần với mục 

đích tạo cơ hội cho quý phụ huynh giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy con cái. 

Mỗi năm Chương trình học bổng FFSC hỗ trợ trung bình khoảng 300 ca học bổng cho các em học sinh có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn từ cấp I đến đại học. Ngoài việc cấp học bổng mỗi tháng cho các em, phụ huynh các em 

còn được tham gia những buổi sinh hoạt nhóm, chương trình tiết kiệm tín dụng do FFSC tổ chức để cùng giúp đỡ 

nhau khi gặp khó khăn. 

 

Ảnh: Phụ huynh cùng trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị. 
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S áng 21/7/2016, các em học sinh Trung tâm Phát huy Bình Triệu hân hoan chào đón 11 vị khách quen thuộc 

của Nhóm Suiyokai đến từ Nhật Bản. Với mong muốn hỗ trợ cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam, nhóm  

SUIYOKAI đã thực hiện kế hoạch quyên góp quần áo cũ, đồ dùng học tập, đồ chơi,... của các em thiếu nhi tại 

Nhật Bản để tặng cho các trẻ của FFSC. Bên cạnh đó Nhóm còn mang sản phẩm của FFSC về Nhật bán và toàn bộ 

lợi nhuận sẽ gửi về hỗ trợ cho hoạt động của FFSC. 

Nhóm SUIYOKAI đã có thời gian gắn bó với FFSC suốt hơn 10 năm qua. Trong mỗi lần thăm Chương trình, 

Nhóm luôn thực hiện nhiều trò ảo thuật góp vui cho trẻ. Để biết thêm về hoàn cảnh sống của các em, các vị khách 

cũng đã đi thăm một số gia đình của các em đang học tại Trung tâm. 

T rong 2 ngày 6 & 23/8/2016, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) chào đón những vị khách quen 

thuộc của Tổ Chức Hội Cựu Chiến Binh Úc “The South Australian Vietnam Charity Group –INC”. Sau khi 

làm việc với Soeur Thảo - Chủ nhiệm FFSC cho kế hoạch hỗ trợ Mái ấm Bình Triệu và hoạt động Chăm sóc sức 

khỏe, Trại hè yêu thương,... cho 380 trẻ học lớp Phát huy, Nhóm cũng đã đến thăm Trung tâm Phát huy Bình 

Triệu. 

   Trong chuyến thăm này Nhóm còn mang đến cho các em mái ấm những bộ quần áo, dụng cụ y tế và đồ dùng 

học tập,.. 

 

 

 

 

FFSC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thành viên của tổ chức. 

Ước mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn thể quý vị. 



Bản Tin FFSC Trang 5 Bản Tin FFSC Trang 5 Bản Tin FFSC Trang 5 

Trong không khí tưng bừng cả nước chào đón năm học mới 2016-2017, các Trung 

tâm FFSC đều tổ chức Lễ Khai Giảng cho các học sinh. 

- 8g30 sáng ngày 3/9/2016: Trung tâm Phát huy Bình An đã mở đầu cho 

buổi lễ khai giảng với sự tham dự của Sơ Lê Thị Thảo Chủ nhiệm chương 

trình, tất cả giáo viên của Trung tâm, quý ân nhân cùng 203 em học sinh từ 

Mẫu giáo đến lớp Năm. Theo báo cáo của Sơ Đặng Thị Thu Hạnh, năm 

học mới này sĩ số học sinh của lớp Một tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 

trước, vì thế Trung tâm gặp khó khăn về kinh phí cũng như phòng học cho 

các em. 

- Sáng ngày 5/9/2016: Trung tâm Phát huy Bình Triệu cũng đã tổ 

chức buổi lễ chào đón năm học mới  cho 360 học sinh. Đây là trung 

tâm có số học sinh đông nhất so với các Trung tâm khác. Ngoài học 

sinh lớp tình thương, Trung tâm còn có 26 em đang được nuôi 

dưỡng tại mái ấm. 

- Sáng 12/9/2016: Trung tâm Phát huy Bình Thọ đã tổ chức lễ khai giảng cho 130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

tại khu vực quận Thủ Đức. Bước vào đầu năm học mới này Trung tâm Phát huy Bình Thọ gặp khó khăn về cơ sở 

vật chất. Địa điểm học cũ đã hết thời hạn mượn, vì thế Trung tâm phải thuê địa điểm mới cách đó không xa. Mặc dù 

cơ sở mới khá chật hẹp nhưng trung tâm vẫn duy trì được sĩ số học sinh. 

Tham dự buổi lễ có sơ Lê Thị Thảo-Chủ nhiệm Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, quý thiện nguyện viên và 4 

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. Cuối buổi lễ, công ty đã tặng mỗi học sinh một hộp bánh trung thu, lồng đèn để vui chơi trong dịp Tết Thiếu 

Nhi sắp đến. Được biết Trung tâm vừa được Công ty TNHH DI CENTRAL VN hỗ trợ 40.000.000 VNĐ kinh phí để 

thuê lớp học cho các em trong năm học 2016-2017. 
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        Vui Mùa Trung Thu 

FFSC chân thành tri ân những nhà hảo tâm, quý ân nhân xa gần đã quan tâm 

và tặng quà cho các trẻ em nghèo của chương trình trong mùa Tết Trung Thu 

vừa qua. 

 30/8/2016: Thầy Thomas Soi – người sáng lập FFSC đã gửi tặng 120 chiếc bánh 

Trung thu cho trẻ thuộc Trung tâm Phát huy Bình Thọ 

 30/8/2016: gia đình cô Hellen Su và quý bạn hữu đã tổ chức cho các trẻ Trung 

tâm Phát huy Bình An đón Trung thu sớm với bánh Trung thu, bữa ăn trưa và một số phần gạo cho các gia đình 

khó khăn. 

 Ngày 08/09/2016, anh Tuấn - Quận 3, TP HCM tặng cho trẻ mái ấm Bình Triệu và học sinh lớp Phát huy 400 bánh 

Trung thu. 

 10/9/2016: Nhóm Hiệp Hội Trẻ Thừa Sai Thánh Tâm đã đến thăm và trao quà Trung thu cho các trẻ Nhóm học 

bổng của Trung tâm Lê Minh Xuân và Phạm Văn Hai. 

 11/9/2016:  Công ty DUNLOP đã tổ chức trung thu đặc biệt cho 150 em học sinh thuộc Trung tâm Phát huy Bình 

An quận 8. Các em được đến chơi tại khu vui chơi Viet Topia và nhận quà từ nhà tài trợ.  

 Chiều 13/9/2016: 90 trẻ của Trung tâm Phát huy Bình Thọ có buổi Vui Trung Thu do Công ty Toán Trí Tuệ   

Supperbrain tổ chức tại Quận 9, TPHCM. 

 15/9/2016: Tất cả các trẻ thuộc Trung tâm Phát huy  Bình Triệu được tham gia Vui Trung Thu do các anh chị 

Trường Hướng Nghiệp Á- Âu tổ chức. Các em được xem nhiều trò ảo thuật rất thú vị, ngoài ra mỗi em còn được 

nhận một bánh Trung thu và nước giải khát. 

 Ngày 16/09/2016, Đoàn Rối Nụ Cười đã đến tổ chức giao lưu, diễn kịch và tặng quà mừng Trung thu cho các trẻ 

thuộc Trung tâm Phát huy Bình Triệu . 

 17/9/2016: Các trẻ thuộc Nhóm học bổng của Trung tâm Thủ Thiêm đã có buổi Vui Trung thu do nhóm anh Phạm 

Phong - TPHCM tổ chức. 

https://www.facebook.com/hellen.su.94
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT 

C hăm sóc sức khỏe là điều cần thiết giúp trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động ở trường lớp và tiếp thu bài học 

tốt. Chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017, các Trung tâm của FFSC đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho 

các học sinh. 

 Ngày 11/8/2016: Nhóm Hành trình yêu thương đã đến khám tổng quát cho tất cả học sinh Trung tâm Phát huy 

Bình An. Sau đó nhóm còn tổ chức cho các em ăn trưa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 15/8/2016: Trung tâm Văn hóa Phụ Nữ đến cắt tóc cho các trẻ tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu.  

 

 Ngày 20/9/2016 Đoàn nha sĩ Dnow – Nhật Bản đến khám và chữa răng cho 120 em thuộc Trung tâm Phát huy 

Bình Triệu. Sau khi khám và điều trị răng hư cho các em, Đoàn đã dành một buổi sáng hôm sau để hướng dẫn 

các trẻ cách chăm sóc và bảo vệ răng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söùc Khoûe 

FFSC tri ân tấm lòng yêu thương của quý vị đã dành cho các em. 
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Goùc Nhìn 

Kính gửi : Chú Yến, Ông Bà Frances Phil, quý Sơ, cùng toàn thể quý cô thuộc văn phòng FFSC.  

Em tên là Vũ Thành An, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng 

kỹ thuật Cao Thắng. Sau ba năm học với nhiều vất vả và lo lắng, em thật 

sự cảm thấy hạnh phúc khi được nhận học bổng của chương trình. Không 

những thế, em còn có cơ hội giao lưu học hỏi với các bạn bè qua các buổi 

họp nhóm, cùng được tham quan dã ngoại trong dịp hè. Với em, đây 

không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là động lực giúp em vượt qua 

mọi thử thách trong cuộc sống.  

Quả là không sai khi người ta vẫn thường nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà 

mỗi cảnh”. Hoàn cảnh của mỗi người không ai giống ai, khi được tham gia 

sinh hoạt trong nhóm học bổng này cũng là lúc em được biết nhiều hơn 

những số phận, những mảnh đời bất hạnh nhưng lại giàu nghị lực trong 

cuộc sống. Bản thân em cũng vậy, gia đình không khá giả gì, cha mẹ cũng 

đã có tuổi, ngày càng già yếu mà vẫn phải làm việc vất vả, chắt chiu từng 

đồng để có tiền cho em ăn học… Hiểu được nỗi cơ cực của người cha già 

yếu và số phận đầy éo le của mình nên em vẫn luôn tự nhủ cố gắng vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập. 

Nhưng cuộc đời không lấy đi của ai tất cả. Bên cạnh những số phận không may mắn  luôn có những tấm lòng 

nhân ái đó chính là Chú Yến, Ông Bà Frances Phil, quý Sơ cùng toàn thể quý cô, quý chị trong văn phòng FFSC. 

Tuy công việc bận rộn, nhưng mọi người vẫn quan tâm sâu sắc đến chúng em, đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, 

dành tặng chúng em những món quà vô cùng ý nghĩa. Em rất cảm động và biết ơn Chú, Ông bà, quý Sơ, quý cô 

và quý chị rất nhiều! Số tiền học bổng đã giúp em trang trải học phí, giúp em tin vào bản thân mình và vào tương 

lai ở phía trước.  

Em xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, làm việc hết mình để không phụ những tấm lòng cao cả mà Chú, Ông Bà, 

quý Sơ, quý cô và quý chị đã tin tưởng. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội góp một phần nhỏ bé của mình vào quỹ 

học bổng. Ước mong chương trình tiếp tục đồng hành và giúp đỡ những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có 

cơ hội tiếp tục học tập và làm việc.  

Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc đến Chú Yến là người tài trợ cho em trong suốt ba năm 

qua. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý Sơ và mọi người trong văn phòng FFSC. Ước mong quỹ học bổng ngày 

càng lớn mạnh để giúp đỡ cho nhiều những mảnh đời khó khăn, mãi mãi là ngọn lửa thắp sáng niềm tin và hy 

vọng cho thế hệ trẻ tương lai. 

Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên Chú Yến, Ông Bà Frances Phil, quý Sơ và toàn thể mọi 

người trong văn phòng FFSC.  

Chân thành cảm ơn !!! 

Vũ Thành An 

 

Moùn  Quaø Tình Thöông 
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Tin Ngắn 

 22/7/2016:  Trường hướng nghiệp Á – Âu đến thăm và 

tặng quà cho 26 em mái ấm và 50 học sinh lớp Phát huy 

của Trung tâm Phát huy Bình Triệu. 

 29/7/2016: Đoàn nhà Thơ của Hội Thơ Tình Người Thái 

Nguyên đến thăm văn phòng FFSC, tặng quà và trao tặng 

3.000.000 VNĐ giúp trẻ cơ nhỡ đang được nuôi dạy tại 

Mái ấm Bình Triệu. 

 31/7/2016: Nhóm Phụ huynh Học bổng của Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu có buổi sinh hoạt với đề tài Giáo dục 

con cái về tính trung thực. Các phụ huynh tham gia rất 

nhiệt tình và cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình 

nuôi dạy con cái. 

 16/8/2016: Ông FURUYA IO giáo viên trường trung học 

phổ thông HITORIZAWA – Nhật đã có một buổi giới 

thiệu về hoạt động chăm sóc cây và bảo vệ môi trường 

cho các học sinh lớp 5 Trung tâm Phát huy Bình Triệu. 

 16/8/2016: Qua sự giới thiệu của Thầy Thomas Soi,  

FFSC hân hạnh được cô Nguyễn Thị Út đã ủng hộ 

2.000.000 VNĐ cho hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ 

em nghèo trực thuộc FFSC. 

 Chiều ngày 19/8/2016 Anh Nguyễn Hữu Sang và chị 

Nguyễn Thị Mai Mai đại diện công ty The Beautiful Mind 

đã đến thăm Chương trình và thay mặt công ty ủng hộ số 

tiền 14.906.000 VNĐ cho hoạt động chăm sóc và giáo dục 

trẻ em nghèo của FFSC, đồng thời còn gửi tặng nhiều quà 

như sách vở, balô, dụng cụ học tập, quần áo, giầy dép... 

cho các em mái ấm Bình Triệu. 

  Nhờ sự giới thiệu của Giáo sư Yoshii Michiko, Hiệp Hội 

Phụ Nữ Tỉnh OKIANWA - Nhật Bản đã biết đến FFSC và 

có chuyến thăm Văn phòng FFSC tại 140/4 Võ Thị Sáu, 

P.8, Q.3, TPHCM vào buổi chiều ngày 06/9/2016. Sau khi 

đến thăm và tặng một số dụng cụ học tập, văn phòng 

phẩm cho FFSC, Đoàn đã tiếp tục đến thăm các lớp học 

tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu. 

 29/9/2016: Nhóm học sinh Trường JTC– Úc giao lưu với 

23 học sinh lớp Phát huy của Trung tâm Phát huy Bình An 

tại công viên nước Đầm Sen. Các em cùng nhau chơi trò 

chơi và sinh hoạt thật vui. 

KHÁCH THĂM FFSC 

Quý III/2016 

 26/7/2016: Ông TOSHIRO Tanaka đến 

thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC. 

 1/8/2016: Cô SAKUMA cùng 18 sinh viện 

của Nhóm JOCA – Nhật đến thăm văn 

phòng FFSC và Trung tâm Phát huy Bình 

Triệu. Nhóm chuẩn bị phần ăn trưa cho 60 

em học sinh của trung tâm. 

 12/8/2016: Nhóm Cô An Nhiên đến thăm 

Trung tâm Phát huy Bình Triệu 

 17/8/2016: Nhóm JIYUJIN đến thăm và 

giao lưu với các em học sinh tại Trung tâm 

Phát huy Bình An. 

 19/8/2016: Nhóm học sinh trường quốc tế 

YOKOHAMA - Nhật đến thăm Trung tâm 

Phát huy Bình An. 

 26/8/2016: Ông KONO đến thăm văn phòng 

FFSC. 

 24/8/2016: Nhóm JIYUJIN đến thăm và 

giao lưu với trẻ tại Trung tâm Phát huy 

Bình Triệu.  

 3/9/2016:  Nhóm sinh viên trường  

OKINAWA đến giao lưu với các trẻ em mái 

ấm Bình Triệu. Nhóm cùng ăn trưa với các 

em, sau đó đi thăm một số gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn trên địa bàn. 

 14/9/2016: Nhóm sinh viên trường  

OKINAWA đến thăm Trung tâm Phát huy 

Bình Triệu. 



KẾ HOẠCH QUÝ Iv NĂM 2016 
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Tháng ngày Nội Dung Tên Trung Tâm 

10  

23-27 Tổ chức Thi giữa học kỳ I cho trẻ Các Trung tâm 

21 Cô NITTA Setsuko đến thăm con đỡ đầu Bình Triệu 

15 
Cô MANABA cùng nhóm học sinh trường ITAMI – Nhật đến 
giao lưu với trẻ 

Bình Triệu 

11    

20 Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Các Trung tâm 

22 Trẻ giao lưu với học sinh trường Nhật tại Quận 7, TPHCM Bình An 

30 Học sinh trường Nhật đến thăm và giao lưu với các trẻ Bình An 

12  

5 Cô NINOMIYA Toshimi đến thăm con đỡ đầu Bình An 

7 Học sinh trường Nhật đến thăm và giao lưu với các trẻ Bình An 

11-15 Trẻ thi học kỳ I Các Trung tâm 

24 Tổ chức cho trẻ vui chơi Giáng Sinh Các Trung tâm 

25 Trẻ nghỉ lễ Giáng Sinh Các Trung tâm 

SẢN PHẨM FFSC 

 FFSC hân hạnh giới thiệu đến các bạn gần xa,chiếc túi đựng bình nước là một vật dụng cần thiết và 

thuận lợi cho mọi người khi đi học, đi làm và du lịch. Túi thiết kế bằng vải mềm, thêu hoa văn trang nhã 

và có nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn.  


