
 

Mục Lục 

Trang 

 

Hoạt động  
 Sôi động mùa thi 2 

 Tổng kết năm học 2016-2017 3,4 

 Ngày hội của em 5 

 Trải nghiệm mùa hè 6 
 

Tập huấn 
 Phòng chống xâm hại tình dục & tai nạn 

thương tích cho trẻ 7 

 Bài học bên ngoài lớp 8 

 
Góc nhìn 
 Chia tay Bình Thọ thân thương 9 

 Xây dựng Trung tâm Bình Triệu-kỳ 2 10 
  

Tin ngắn- Khách thăm 11 
 
Kế hoạch quý II- 2017  12  
 

Sản phẩm  FFSC   12                               

Lời Ngỏ 

Đối với tuổi học sinh, không có gì vui hơn thời gian mùa hè. Sau một năm học 
tập vất vả, trong khoảng thời gian này, các em tạm xếp lại những bài toán khó 
để vui chơi thư giãn, để hòa mình vào những buổi sinh hoạt ngoài trời sôi nổi 
hào hứng hoặc về thăm quê, du lịch dã ngoại… 

Đối với những trẻ em nghèo, mùa hè lại là thời điểm các em đi làm thêm phụ 

giúp cha mẹ để có tiền trang trải những nhu cầu cần thiết. Các học sinh đang 
theo học tại ba trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố cũng 
vừa kết thúc năm học 2016-2017. Mặc dù phải bươn chải với cuộc sống còn 
nhiều khó khăn, nhưng các em đã hoàn thành chương trình học tập với tất cả sự 
cố gắng và sự tận tụy dạy dỗ của quý thầy cô, sự quan tâm giúp đỡ của nhiều vị 
ân nhân và một số tổ chức xã hội.    

Trong khoảng thời gian hè, Chương trình vẫn giữ mối liên lạc với trẻ và gia 
đình trẻ để có những hỗ trợ khi cần, trao đổi với phụ huynh động viên trẻ tiếp tục 
đến trường trong năm học tới. Đặc biệt, Chương trình tổ chức trại Hè Yêu 

Thương lần thứ 20 cho các em vui chơi, giao lưu gặp gỡ với các trung tâm khác 
tại Công viên Nước Đầm Sen.   

Trong khả năng giới hạn của mình, Chương trình luôn cần nhiều người chung 
tay góp sức để chúng ta cùng nhau chăm lo cho trẻ em nghèo có điều kiện để học 
tập và vui chơi. Thay lời cho các trẻ và quý nhân viên cùng quý thầy cô giáo, 
xin chân thành cảm ơn những tấm lòng, những bàn tay đã góp sức với chúng tôi 
trong suốt năm học qua. 

Kính chúc quý vị ân nhân, quý thiện nguyện viên, quý thầy cô giáo và các em 
học sinh tận hưởng mùa hè vui khỏe và ý nghĩa.   

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo  
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Hoaït ñoäng     

Vui tươi – Sôi động – Bổ ích, đó là những trải nghiệm đầy thú vị dành cho các em từ lớp Một đến lớp Năm 

thuộc Trung tâm Phát huy Bình Triệu thông qua Hội thi Đố vui kiến thức được tổ chức ngày 15/5/2017. 

Hội thi vui mừng chào đón sự hiện diện của  

Sơ Hoàng Thị Thu – Phụ trách giáo dục tại Trung 

tâm, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh – quản lý Trung tâm và 

Cô Nguyễn Thị Kiều Thơ – đại diện Văn phòng 

FFSC trong vai trò là Ban giám khảo. Tham dự hội 

thi có các giáo viên và toàn thể các em học sinh của 

Trung tâm. 

Hội thi là cơ hội để các em vui chơi thư giãn, đồng 

thời cũng ôn luyện lại kiến thức chuẩn bị cho đợt thi 

học kỳ II gần đến. Những câu hỏi trong các phần thi 

giúp các em hệ thống lại và ghi nhớ sâu hơn phần 

nội dung kiến thức đã học ở lớp. 

Hội thi là cơ hội để các em cùng hòa mình vào bầu 

khí sôi động với những tiếng cười vui, với tinh 

thần đồng đội trong nhóm khi thảo luận.  

Chương trình diễn ra với hai vòng: vòng sơ loại và 

vòng chung kết. Vòng sơ loại các em thi theo từng 

nhóm: Nhóm khối lớp Một; nhóm khối lớp Hai; 

nhóm khối lớp Ba và nhóm khối lớp Bốn, Năm. 

Vòng chung kết dành cho bốn lớp đạt được điểm 

số cao nhất trong vòng sơ loại gồm có: lớp 2A, lớp 

3B, lớp 4B và lớp 5.  

Kết quả hội thi như sau: Giải Nhất – lớp 3B, 

giải Nhì – lớp 4B, giải Ba – lớp 2A và giải 

khuyến khích thuộc về lớp 5. Điều đáng ghi 

nhận là tất cả các em đã nỗ lực hết mình trong 

các phần thi. Vì vậy, tất cả các em đều xứng 

đáng là người chiến thắng. 

Hội thi kết thúc, mỗi em được nhận một phần 

cơm trưa do Cô Nguyễn Thị Tâm giáo viên của 

Trung tâm hỗ trợ. 

Xin chân thành cảm ơn các giáo viên, đặc biệt 

cô Tâm đã quan tâm và dành tình thương mến 

cho các em. 

Mến chúc tất cả các em tiếp tục ôn luyện tốt và có một mùa thi thành công! 
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- Sáng 29/05/2017, TTPH Bình An đã tổ chức lễ Tổng Kết Năm học 

2016-2017. Tham gia buổi lễ có Ông bà Frances Phil và Gia đình anh 

Tuấn - ân nhân của chương trình, cô Sazick - tình nguyện viên dạy 

tiếng Anh và 180 học sinh. 

Theo báo cáo của Sơ Đặng Thị Thu Hạnh, quản lý trung tâm sĩ số học 

sinh đã giảm nhiều so với đầu năm 180/210 em. Nguyên nhân chính là do các em bỏ học để phụ giúp cha mẹ, một 

số em chuyển nhà đi nơi khác hay về quê sinh sống. 

Trong buổi lễ, trung tâm đã tuyên dương và trao phần thưởng cho 36 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc và 

tiên tiến từ lớp 1 đến lớp 4. Riêng học sinh lớp 5 có 14/14 em được lãnh Giấy chứng nhận học hết lớp Năm do 

trường Nguyễn Trung Ngạn cấp.  

- Trung tâm Bình Thọ cũng có buổi họp mặt tổng kết năm học cho các học sinh vào lúc 8g30 sáng 31/05/2017. Hơn 
90 em học sinh có mặt đầy đủ để chào đón các thầy cô, đặc biệt Ông Phil và 2 nhân viên công ty Premier Oil, Cô 
Đặng Thị Khánh Hằng, Cô SANOU Masako và SATOU Aya là giáo viên tình nguyện dạy tiếng Nhật. 

 
Trong năm học qua, trung tâm vẫn còn khó khăn do phải thuê cơ sở với không gian hạn chế nhưng trung tâm cũng 
đã duy trì sĩ số học sinh là 96/115 em. 

Trung tâm đã tuyên dương và khen thưởng cho 44 học sinh có thành tích học tập giỏi và tiên tiến. 

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi (1/6) các em cũng được quý anh chị công ty dầu khí Premier Oil cho chơi một số trò 
chơi vận động có thưởng. Sau buổi lễ, mỗi em còn nhận được 1 tập truyện để giải trí trong mùa hè. 
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Riêng với Trung tâm Bình Triệu, lễ tổng kết được tổ chức vào 13/06/2017 với sự tham gia của Ông bà Frances Phil, 
Cô NOROBU là tình nguyện hỗ trợ tiếng Nhật tại văn phòng FFSC. 

Năm học qua, Trung tâm Bình Triệu kết thúc trễ hơn so với những năm trước nguyên do sĩ số học sinh khá đông 
334 học sinh. Do trung tâm vẫn còn đang trong thời gian xây dựng lại nên các em phải học theo nhiều buổi. Tuy vậy 
Trung tâm cũng đã cố gắng hoàn thành hết Chương trình. 

Trong buổi lễ, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh, quản lý Trung tâm cũng đã gửi lời cám ơn đến quý phụ huynh đã đồng cảm 
với trung tâm trong những khó khăn về nhiều mặt. Trung tâm tuyên dương và trao phần thưởng cho các em có thành 
tích học tập giỏi và tiên tiến. 

Bên cạnh đó Trung tâm cũng đã tổ chức buổi lễ tổng kết cho các trẻ mái ấm vào sáng ngày 18/06/2017 cũng với sự 
tham dự của Ông bà Frances Phil và Chú Hiếu, tình nguyện viên của Trung tâm. 

Theo báo cáo của Sơ Bùi Ngọc Giao, phụ trách trẻ mái ấm, năm học này có 18/30 em đạt thành tích học tập giỏi và 
khá. Chương trình cũng đã tặng quà khuyến khích cho các em. 

Nhân ngày của Bố, các em mái ấm cũng có nhiều tiết mục văn nghệ gửi lời cám ơn đến Ông bà Frances Phil đã 
đồng hành với các em trong nhiều năm qua. Mái ấm cũng tổ chức mừng sinh nhật Ông Phil và 3 em có sinh nhật 
trong tháng 6. 

Buổi tổng kết khép lại với bữa tiệc liên hoan nho nhỏ do các em cùng phục vụ. 



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

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6/2017) các trung tâm FFSC đã kết 
hợp với quý ân nhân tổ chức cho các em học sinh của Chương trình có 
một ngày hội vui chơi thật ý nghĩa và tràn ngập những nụ cười. 

 

Ngaøy Hoäi Cuûa Em 

Sáng ngày 27/05/2017, Tại Trung tâm Bình Triệu có hơn 200 
học sinh đến tham gia buổi sinh hoạt “Cánh Én Tuổi Thơ” do 
các anh chị sinh viên Nhóm Mầm Xanh của Trường đại học 
Ngân Hàng tổ chức. Các anh chị đã mang lại những tiết mục ca 
múa vui nhộn và một vở kịch giàu chất nhân văn, giáo dục các 
em sống thành thật trong học tập cũng như trong cuộc sống. Để 
đáp lại tình thương của quý anh chị, các em cũng biểu diễn một 
số bài hát quen thuộc dành cho tuổi học sinh. Kết thúc chương 
trình, các anh chị còn tặng mỗi em một phần quà gồm 5 quyển 
tập, bánh và sữa,..   

Buổi chiều 28/05/2017 , tại Trung tâm Bình An, Công ty “Bếp 
Sẻ Chia” kết hợp với Trung tâm tổ chức buổi tiệc Buffet 
“Summer Party” cho hơn 180 trẻ. Sơ Đặng Thị Thu Hạnh, quản 
lý Trung tâm Bình An mong muốn sự kiện này sẽ giúp các em 
có cơ hội giao lưu với nhau và biết cách tham gia một bữa tiệc 
buffet. Đây cũng là bữa ăn như phần thưởng khuyến khích các 
em nhân dịp kết thúc năm học 2016-2017. 
 
Ngày 01/06 /2017, Trung tâm  Bình Thọ vui mừng chào đón quí 
Thầy Cô giáo đang giảng dạy tại Trung tâm Toán trí tuệ 
“SuperBrain” Quận 9, TPHCM. 
Quý thầy cô đã mang đến cho các em nhiều trò chơi rất sôi động 
và không kém phần thách đố như: kéo co, nịt chân,... Các trò 
chơi đã thu hút lòng hăng say và hun đúc tinh thần đồng đội nơi 
các em. Ngay sau đó, trong những bộ trang phục độc đáo làm 
bằng nhiều chất liệu thật quen thuộc (nilong, giấy báo,...) các 
em được thỏa sức sáng tạo qua màn trình diễn thời trang. Mỗi 
lớp, các em đều chuẩn bị những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá 
vườn" để góp vui cho buổi sinh hoạt. 

Quí thầy cô SuperBrain khép lại chương trình ngày hội bằng vở 
kịch "Cô bé quàng khăn đỏ" lồng ghép với những câu đố tư duy 
toán học. Đây cũng là cơ hội để các em được ôn luyện lại phần 
kiến thức đã được quí thầy cô hướng dẫn trong năm học qua. 

Nét mặt rạng rỡ và tiếng cười giòn tan của các em tham gia 
ngày hội chính là món quà đẹp nhất đáp lại sự yêu thương của 
quý thầy cô và quý ân nhân. Tất cả gói trọn tấm lòng biết ơn vì 
chính những điều giản đơn đó đã làm cho cuộc sống thêm ý 
nghĩa. 

Ngày hội vui hơn, đẹp hơn, ý nghĩa hơn vì sự cộng tác của từng 
người, từng người. Tấm lòng chân thành và tình thương mến ví 
như những hạt giống âm thầm được ươm gieo nơi tâm hồn giúp 
các em từng ngày lớn lên thành người. 

Cầu chúc những điều tốt đẹp mà quý Sơ, quý thầy cô đang thực 
hiện tiếp tục lan tỏa, hôm nay và những tháng ngày sắp tới.  
Ước mong những điều các em được lãnh nhận hôm nay sẽ là 
động lực để các em tiếp tục phấn đấu vươn lên cho một ngày 
mai tươi sáng hơn. 
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“Ripe Summer Camp” là trại hè được Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố kết hợp với Nhóm tình nguyện viên 
của công ty CET tổ chức cho 22 trẻ của Trung tâm Phát huy Bình An. Đây là Trại hè lần đầu tiên dành riêng cho 
các em học sinh lớp Bốn và Năm của trung tâm. Với mong muốn mang lại cho các em cơ hội được tham quan trải 
nghiệm cuộc sống, trại hè đã lồng ghép vào những trò chơi giáo dục kỹ năng sống cho các em. Chương trình diễn ra 
hai ngày 02 và 03/06/2017 tại bãi biển Vũng Tàu. 

- Ngày thứ nhất, các em cắm trại tại khu vui chơi Zenna Pool. Với sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên, 
các em chia đội nhóm để sinh hoạt, giới thiệu và giao lưu giữa các nhóm. 

- Tiếp theo phần trải nghiệm là một số trò chơi sinh hoạt theo đội nhóm với các anh chị tình nguyện, các em được 
Cô Đinh Nguyễn Thiên Ân sinh hoạt và tìm hiểu giới tính với những thay đổi của tuổi dậy thì. 

Sau một ngày trại các em được thư giãn một buổi chiều, cùng tắm biển với các anh chị hướng dẫn. 

Chẳng mấy chốc các em đã trở nên rất thân thiết hòa đồng và biết hết tên các bạn trong nhóm. 

Buổi tối trở về, các em tập hợp tại Khu Du lịch Bãi Dâu để cùng các anh chị biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ thật 
vui nhộn, cùng chia sẻ những cảm nhận của mình với các anh chị về một ngày sinh hoạt đã kết thúc. Các em hưởng 
ứng và tham gia sinh hoạt rất nhiệt tình, biết bày tỏ cảm xúc  và ước mơ của mình như thích làm nhà khoa học, 
thích làm ca sĩ, cầu thủ,... 

Ngày thứ hai, các em được tham quan danh lam thắng cảnh và leo núi Tao Phùng, cùng trải nghiệm ngắm nhìn 
phong cảnh thiên nhiên dưới chân tượng Chúa Kitô Vua. 

Kết thúc chương trình là buổi sinh hoạt vòng tròn, các thành viên cùng ghi lại những dòng cảm nhận của mình về 
mỗi người bạn trong nhóm. Trước khi chia tay, mỗi em nhận được một phần quà từ các anh chị tình nguyện viên. 

Thân chúc các em học sinh, các bạn tình nguyện viên có mùa hè thật vui tươi bổ ích. 

Chương trình xin chân thành cảm ơn: 

- Công ty CET cùng tất cả các bạn tình nguyện viên đồng tổ chức trại hè “Ripe Summer Camp”. 
 
- Quý ân nhân đồng tài trợ. 

Kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. 

 

Trải Nghiệm Mùa Hè 
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Taäp huaán 

 

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 01/6/2017, có hơn 100 trẻ của TT Phát huy Bình Triệu được tham gia buổi truyền 
thông “ Phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em” do các Cô Chú trong Ban Quản 
Lý Dự Án SCI- Ủy Ban Phường Hiệp Bánh Chánh, Quận Thủ Đức tổ chức. 

Trong buổi sinh hoạt các em được Cô Võ Thị Kéo, Báo cáo viên dự án SCI trình bày cho các em nghe những qui 
tắc tham gia an toàn giao thông và một số phương pháp để nhận biết và phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em. 

Sau buổi sinh hoạt các em được các cô chú hỗ trợ tư vấn và giải đáp những thắc mắc về những thay đổi tâm sinh 
lý của tuổi mới lớn, cách bảo vệ chính mình khi tiếp xúc với người lạ,... 

Các em tham gia sinh hoạt  còn được 1 phần quà bánh, sữa,..đặc biệt một phần bánh Pizza. 

Chương trình xin chân thành cám ơn quý Cô Chú Ủy Ban Phường Hiệp Bình Chánh, quý anh chị tình nguyện đã 
tích cực giúp đỡ. 
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Song song với việc giúp các em lớp tình thương hoàn thành kiến thức giáo dục phổ thông, Chương trình FFSC 
cũng thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa để giúp các em có thêm những kỹ năng sống cần 
thiết. 

Được sự hỗ trợ của Nhóm sinh viên thuộc dự án Bay của trường Đại học Ngoại Thương, Trung tâm Phát huy Bình 
Triệu đã tổ chức những buổi sinh hoạt kỹ năng sống cho tất cả các học sinh lớp Bốn và lớp Năm. 

Chương trình thực hiện vào hai buổi sáng thứ bảy 25/3/2017 và 08/4/2017. 

Các em được học theo từng độ tuổi với nhiều đề tài cụ thể như: cách xếp quần áo, đi chợ, làm việc đội nhóm, tìm 
hiểu luật an toàn giao thông,… 

Tại Trung tâm Bình Thọ cũng diễn ra ba buổi sinh hoạt vào ngày 25,26 và 27/04/2017 với các chủ đề: Lòng biết 
ơn, Lòng Trung thực, Yêu Thương Giúp Đỡ Người Khác, Tư duy tích cực, Tính kiên trì cho các trẻ từ lớp 1 đến 
lớp 5. Dưới sự hướng dẫn của cô Lê Thị Ánh Ly sinh viên Trường đại học Mở TP.HCM và Hoàng Thị Thanh 
Hương sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. 

 

Qua các buổi sinh hoạt, các em học sinh được trải nghiệm những bài thực hành nhỏ lồng ghép vào những trò chơi 
vận động. Đây cũng là cách giúp các em hiểu rõ và ghi nhớ nội dung bài học. Tất cả các em tích cực tham gia thực 
hành các kỹ năng và hào hứng với các trò chơi.   

Chương trình xin chân thành cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã nhiệt tình cộng tác giúp đỡ. 

Bài học BÊN NGOÀI LỚP 
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Goùc Nhìn 

LTS: Mùa hè là thời gian thư giãn vui chơi của các học sinh. Riêng các học 
sinh lớp Năm, đây là mùa hè đáng nhớ vì trong niềm vui có vương chút kỷ 
niệm buồn vì các em phải chia tay trường cũ để bước lên cấp II. Sau đây là 
lời tâm sự của em Trần Quỳnh Như là học sinh lớp 5 thuộc TTPH Bình Thọ 
gửi đến Sơ chủ nhiệm, quý cô giáo và các bạn của trung tâm. 

Kính thưa quý Sơ ! 

Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể quý quan khách, quý thiện nguyện viên cùng các bạn học sinh. 

Khi những chú ve hát lên khúc nhạc của mùa hè cũng như là lúc kết thúc một năm học đầy thử thách cùng những niềm vui 
bất tận của học sinh chúng em. Mùa hè năm nay thật đặc biệt với những học sinh lớp Năm chúng em, bởi chúng em phải tạm 
biệt mái trường Bình Thọ yêu dấu. Thắm thoát đã năm năm trôi qua, chúng em cũng giữ lại cho mình những yêu thương, yêu 
thương đến nỗi dù bây giờ có nhắm mắt lại chúng em vẫn có thể hình dung ra được. 

Kính thưa Sơ chủ nhiệm và các cô giáo, đã năm năm chúng em được Sơ và các cô dạy dỗ nên người, uốn nắn chúng em từng 
ly từng tí. Sơ và các cô đã quan tâm đến cả những chuyện nhỏ thầm kín, những niềm vui và cả những nỗi buồn vu vơ của 
chúng em. Sơ và các cô không chỉ dạy chúng em về kiến thức mà còn dạy những bài học nhân bản, về cách sống, dạy chúng 
em biết chia sẻ giúp đỡ người khác, giúp chúng em phát huy hết khả năng của bản thân mình. 

Chúng em xin chân thành cảm ơn Sơ chủ nhiệm và các cô giáo. Sơ và các cô đã làm tất cả vì chúng em, vậy mà có những lúc 
chúng em đã ương bướng, đã tỏ thái độ lì lợm làm Sơ và các cô phải buồn phiền. Giờ đây, khi sắp xa mái trường thân 
thương, chúng em cảm thấy ân hận, ước mong sao thời gian hãy quay lại, hãy cho chúng em một lần nữa lại được làm những 
học trò bé bỏng của Sơ và các Cô. 

Hôm nay, trong giờ phút thân thương này. Chúng em cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành đến quý vị ân nhân đã luôn đồng 
hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em hoàn thành việc học của mình. Chúng em cũng xin cảm ơn các cô thiện 
nguyện, các cô đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến với chúng em những buổi học ngoại khóa thật sinh động và bổ 
ích. 

Cũng ngày hôm nay, xin có đôi lời với các em còn đang học tại trung tâm. Các em thân mến, hi vọng các em sẽ luôn ngoan 
ngoãn, vâng lời cha mẹ thầy cô, yêu quý bạn bè. Chúc các em luôn học giỏi và thành công. 

Một lần nữa, em xin cảm ơn Sơ và các cô đã vì chúng em mà luôn lo lắng dạy dỗ chúng em. Em xin chúc quý Sơ, quý vị ân 
nhân, quý cô giáo, quý thiện nguyện viên luôn khỏe mạnh để giúp đỡ, dẫn dắt các thế hệ mai sau. Chúc Sơ và các cô gặt hái 
nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục. Chúc các em có được quãng thời gian đáng nhớ nhất tại ngôi trường thân thương 
của chúng ta. 

Trần Quỳnh Như 

Học sinh lớp 5 TTPH Bình Thọ 

CHIA TAY BÌNH THỌ THÂN THƯƠNG  
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Năm học 2016-2017 đã kết thúc. Thế là các em học sinh của Trung tâm Bình Triệu cũng đã trải qua một năm học 
theo Ca trong thời gian trung tâm xây dựng lại cơ sở vật chất. Sau một tháng nghỉ hè các em sẽ bắt đầu chương 
trình học bồi dưỡng mùa hè và tham gia một số hoạt động sinh hoạt ngoại khóa do trung tâm tổ chức. 

Hiện tại trung tâm đã hoàn tất 1/3 dự án phần thô gồm 1 trệt và 3 tầng lầu. Bước vào năm học mới 2017-2018 các 
em phải tiếp tục học theo Ca trong học kỳ I trong khi chờ đợi lớp học được hoàn thành. Theo kế hoạch, trung tâm 
sẽ hoàn tất phần xây dựng các lớp học tình thương vào học kỳ II (tháng 1/2018) sau đó sẽ tiếp tục bắt tay vào xây 
dựng nơi ở cho các em mái ấm. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý ân nhân đã chung tay góp sức cho dự án xây dựng lại trung tâm trong thời 
gian qua. 

Hiện tại dự án của chúng tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn để hoàn tất, rất mong quý mạnh thường quân quan tâm 
giúp đỡ cho giai đoạn tiếp theo. 

Kính chúc quý ân nhân một mùa hè năng động, khỏe mạnh và tràn ngập niềm vui. 

Mọi đóng góp xin liên hệ về: 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố 

140/4 Võ Thị Sáu, Quận 3 

Email: project@ffscvn.org  

XÂY DỰNG TRUNG TÂM BÌNH TRIỆU (Kỳ 2) 

mailto:project@ffscvn.org
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- Sáng 11/05/2017, Cô Đinh Nguyễn Thiên Ân - nhân viên FFSC đã có buổi giới thiệu FFSC tại Trường quốc tế Sài Gòn 

Star. Nhân dịp này Trường cũng gửi ủng hộ 47.540.000 VNĐ giúp cho hoạt động FFSC. Được biết số tiền này được gây 

quỹ từ sự kiện “The Roller Dash” do tất cả giáo viên và phụ huynh học sinh của trường quyên góp. 

- Ngày của mẹ là dịp quan trọng để chúng ta cùng thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến tới mẹ của mình,... Đối với các trẻ 

thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, ngày của mẹ còn là ngày của Bà, của Dì, của Chị,... những người đã thay 

mẹ chăm sóc và nuôi dưỡng các em,… Nhân ngày của mẹ 14/05/2017, tại Trung tâm Bình Triệu đã có buổi sinh hoạt 

cùng tìm hiều về ngày của mẹ với sự tham gia của 30 trẻ học bổng. Đây cũng là dịp để các em nói lên những tâm tình 

của mình về người mẹ yêu quý của các em, các em cùng nhau làm những vòng đeo chuỗi và viết lời chúc đến những 

người mẹ thân yêu của các em. 

- Sáng 15/05/2017, Tại Trung tâm Bình Triệu đã tổ chức buổi Khai Giảng Học Hè cho các em học sinh cấp 2 của Mái 

ấm và một số học sinh thuộc Caritas Bình Triệu. Chương trình học hè được tổ chức vào 15/05/2017 đến 15/08/2017, với 

2 môn học chính là : Anh văn do Bà Frances- ân nhân của FFSC và Nhóm tình nguyện viên người Pháp,  Toán do các 

giáo viên trường THCS Ngô Chí Quốc đảm nhận. 

- Chiều ngày 15/05/2017, Nhóm học sinh và hai giáo viên Trường quốc tế Sai Gòn Pearl đã đến thăm văn phòng FFSC 

và gửi tặng bánh, sữa, quần áo,... cho các em mái ấm Bình Triệu.   

- Buổi tối ngày 25/05/2017, 5 học sinh trẻ mái ấm đến tham dự sự kiện tại Trường quốc tế Sai Gòn Pearl, đây là sự kiện 

gây quỹ của trường SaiGon Pearl, được biết tổng số tiền thu được là 49.600.000 VNĐ, Trường SaigGon Pearl đã gửi 

ủng hộ cho đề án xây dựng lại Trung tâm Phát huy Bình Triệu. 

- Sáng ngày 12/06/2017, Tại Trung tâm Bình Triệu tổ chức Hội chợ ẩm thực tuổi thơ, một sân chơi cho tất cả các học 

sinh của Trung tâm. Trong đó các học sinh lớp Bốn và Năm với sự trợ giúp của cô giáo chủ nhiệm các em đã tham gia 

phần thi nấu ăn, thuyết trình về món ăn của đội và trang trí những những gian hàng với nhiều tên rất ngộ nghĩnh... Tham 

gia chương trình ngoài các em học sinh còn có ông bà Frances Phil và Cô ASAMI Yuri- phóng viên  báo Sketch đóng 

vai trò là ban giám khảo. Bên cạnh đó các em cũng có nhiều tiết mục ca hát góp vui cho chương trình. Phần thưởng cho 

các đội có thành tích xuất sắc được trao vào ngày tổng kết năm học. 

Khách thăm Quý II-2017 

 13/04/2017: Ông TANAKA Toshihiro đến thăm con đỡ đầu tại Trung tâm Bình Triệu 

 26/4/2017: Cô Morimoto đến thăm văn phòng FFSC và Trung tâm Bình Triệu 

 03/5/2017: Tổ chức Tao Trust đến thăm văn phòng FFSC và Trung tâm Bình Triệu 

 10/05/2017: Ông Ninomiya đến thăm con đỡ đầu tại Trung tâm Bình An 

 23/05/2017: Cô Hyugagi đến thăm văn phòng FFSC 
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KẾ HOẠCH QUÝ III –2017 

SẢN PHẨM FFSC 
 

Thẻ đeo hành lý 

Để dễ dàng nhận ra đâu là những hành lý của bạn, FFSC 

vừa cho ra dòng sản phẩm “Thẻ đeo hành lý”, chiếc thẻ 

được thiết kế bằng vải lụa tao nhã, mặt trước thêu lồng 

đèn Hội An với nhiều màu sắc. Sản phẩm gồm nhiều 

màu tươi sáng khác biệt nhau, nó là cách giúp bạn 

không bị thất lạc hành lý. Bạn có thể dùng dây gắn vào 

những chiếc túi của trẻ em. 

Việc lựa chọn vải và nhiều màu sắc cũng là một cách 

hữu ích thể hiện phong cách riêng với những chiếc vali 

của bạn. 

Mặt trước của thẻ có hoa văn độc đáo, còn mặt sau dùng 

để ghi những thông tin cần thiết. 

Thiết kế độc đáo có sẵn với kích thước: 11,5cm x 7cm 

và quai cầm 12cm 

Túi đồ cá nhân 

Bạn đang gặp khó khăn khi phải mang nhiều đồ cá nhân 

chuẩn bị cho chuyến du lịch. Chúng tôi sẽ giúp bạn sắp 

xếp những đồ cá nhân gọn gàng nhất trong một chiếc 

túi. Sản phẩm này rất hữu ích dễ dàng đựng khăn, vớ, 

quần áo lót… dành cho một chuyến đi! 

Bên ngoài túi lót được thêu tay tinh tế với kích thước 

21,5 cm x 24 cm 

THÁNG NGÀY NỘI DUNG TRUNG TÂM 

7 

7 Trại hè lần thứ 20 tại Công viên nước Đầm Sen Trẻ của các trung tâm 

22 Cô KONODO Miho đến thăm con đỡ đầu Bình Triệu 

28 Nhóm Suiyokai đến thăm VP FFSC, Bình Thọ 

8 

1 Trẻ học hè Các Trung tâm 

5 
Nhóm Hội Cựu Chiến Binh Úc đến thăm văn phòng FFSC và 
mái ấm Bình Triệu 

Văn phòng FFSC và 
Bình Triệu 

16 Ông SEKLGUCHI- Trường quốc tế YOKOHAMA đến thăm Bình An 

23 
Nhóm Hội Cựu Chiến Binh Úc đến thăm văn phòng FFSC và 
mái ấm Bình Triệu 

Văn phòng FFSC & 
Bình Triệu 

29 
Ông OZAKI Jun cùng Nhóm sinh viên Nhật đến thăm và giao 
lưu với trẻ 
Đại diện nhóm HISAMITSU đến trao học bổng cho 6 trẻ  

 Bình Thọ 

9 

2 Trẻ nghỉ Lễ Quốc Khánh (2/9) Các Trung tâm 

5 Khai giảng năm học 2017-2018 Các Trung tâm 

14 Nhóm sinh viên trường đại học OKINAWA đến giao lưu với trẻ Bình An 


