Lời Ngỏ
Sau thời gian nghỉ hè, tất cả các trẻ thuộc Chương Trình Bạn Trẻ Em
Đường Phố đã trở lại trung tâm để bắt đầu năm học mới 2017-2018.
Bên cạnh niềm vui được đến trường học tập, gia đình các em còn có một nỗi
lo khác, đó là làm sao để trang trải cuộc sống còn nhiều những khó khăn.
Chương Trình luôn thấu hiểu nên đã động viên phụ huynh dù có khó khăn
vẫn phải quan tâm cộng tác với trung tâm, tạo điều kiện cho các em đến
trường.
Ngay tháng đầu năm học, các lớp học đều đã ổn định và đi vào nề nếp học
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tập. Chương trình tiếp tục đón những nhóm khách thăm và giao lưu với trẻ,
giúp các em tiếp cận với cộng đồng xã hội.
Thay mặt toàn thể các nhân viên, giáo viên và hơn 1.100 học sinh đang học
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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

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.
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Hoaït ñoäng

Như một điểm hẹn đầy thương mến, Công viên nước Đầm Sen đã 20 năm đón tiếp các học sinh thuộc Chương
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đến tham gia trại hè và có dịp giao lưu gặp gỡ với nhau.
Chương trình Trại hè lần thứ 20 của FFSC tổ chức vào ngày 7/7/2017 đã khép lại trong sự hân hoan và luyến
tiếc của các bạn nhỏ. Tham gia chương trình trại hè năm nay có 1004 em học sinh trong đó có 532 trẻ của
Chương trình và 472 trẻ của đội bạn đến từ Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa, Tây Ninh,... Nhân ngày trại hè

truyền thống lần thứ 20 của FFSC, Thầy Thomas Soi người sáng lập Chương trình cũng về hội tụ cùng các
cháu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Chú Lê Giáo - Phó chủ tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo TPHCM, Cha
Giuse Hoàng Huy Cường, OP cùng với hơn 60 quan khách là ân nhân, thiện nguyện viên đã gắn bó với
Chương trình trong thời gian qua.
Suốt 20 năm qua, chương trình đã cố gắng duy trì Trại Hè Yêu Thương để mang đến cho các học sinh có
hoàn cảnh khó khăn một mùa hè bổ ích và ý nghĩa.
Để có được ngày trại hè vui tươi và đầy ý nghĩa này, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý ân nhân đã chung
tay hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất. Xin cám ơn:
- Ban giám đốc cùng tập thể nhân viên Công ty sữa Vinamilk
- Chú Nguyên Hoàng
- Cô Nhien Nguyen
- Cô Hương Võ, Thùy Trâm, Yến Phạm, Phương Nguyễn, Quỳnh Anh – Tình nguyện viên FFSC
Cùng tập thể Nhóm sinh viên lưu xá nhà thờ Mai Khôi đã hỗ trợ tích cực về phần trật tự, sinh hoạt.
Kính chúc quý ân nhân, quý thiện nguyện viên cùng tất cả các em học sinh một mùa hè vui tươi bổ ích.
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Nhóm Học Bổng Bình Triệu Tổng Kết Năm Học
Chiều ngày 20/7/2017, Trung tâm Bình Triệu đã tổ chức buổi tổng kết năm
học 2016-2017 dành cho 52 em học sinh từ cấp I đến cấp III và 7 em sinh
viên Đại học thuộc Nhóm học bổng Ngoại trú của trung tâm.
Tham dự Chương trình có sự hiện diện của Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm
Chương trình, Cô Nguyễn Thị Chung - Phụ trách học bổng FFSC, Sơ Bùi
Thị Hồng Hạnh - Quản lý Trung tâm Bình Triệu, Sơ Hoàng Thị Thu - Phụ
trách giáo dục TT Bình Triệu, Cô Nguyễn Thị Loan - Phụ trách Nhóm học
bổng Bình Triệu cùng với 3 phụ huynh đại diện Nhóm phụ huynh học bổng.
Theo báo cáo của cô Loan, năm học này có 18 em học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi và 27 đạt loại Khá, còn lại
có 12 em xếp loại Trung bình và 2 em học sinh Yếu. Trong năm qua các em cũng đã tích cực tham gia sinh hoạt
ngoại khóa của Trung tâm tổ chức với nhiều chủ đề tìm hiểu về tâm sinh lý lứa tuổi, giữ gìn vệ sinh cá nhân, lối
sống có văn hóa đạo đức,... Cô cũng đã tuyên dương các em có ý thức và trách nhiệm trong các kỳ viết thư, làm
thiệp và giữ mối liên hệ với quý ân nhân. Tuy nhiên các em cũng còn một số hạn chế như chưa giữ đúng giờ giấc,
có một số em rụt rè chưa thể hiện hết khả năng của mình khi sinh hoạt nhóm đặc biệt là các nam sinh, có những em
tiêu tốn quá nhiều thời gian cho các mạng tuyền thông facebook, Zalo…ảnh hưởng đến việc học.
Bên cạnh đó các em cũng nhận được nhiều sự chia sẻ từ Sơ Thảo và Sơ Hạnh giúp các em có thêm những bài học
có ý nghĩa, khơi gợi những ước mơ vươn lên của các em.
Chương trình cũng đã khép lại qua phần trao phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích tốt học trong tập.
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Ñeán vôùi Söï Kieän “Xöa-Nay-Ngaøy mai”
Đêm sự kiện gây quỹ với chủ đề "Xưa, Nay, Ngày Mai" của
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố vào tối ngày 22/7/2017
tại Saigon Outcast, Quận 2, TPHCM đã diễn ra tốt đẹp.
Sự kiện này nằm trong dự án gây quỹ “Back2school” hỗ trợ
cho 200 trẻ của Trung tâm Phát huy Bình An bước vào năm
học mới 2017-2018. Dự án này được thực hiện bởi các bạn
tình nguyện viên trẻ đến từ nhiều Trường đại học khác nhau
trong và ngoài nước, các bạn là những thành viên năng động
và tràn đầy tinh thần nhiệt huyết với ước mong góp một bàn
tay cùng với FFSC giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn.
Đến với sự kiện, quý khách cùng tham gia một triển lãm
tương tác, được truyền cảm hứng từ những câu chuyện thành
công của các bạn trưởng thành từ FFSC để hiểu hơn về hoàn
cảnh của các em cũng như những hoạt động mà FFSC đã và
đang thực hiện.
Với mỗi chiếc vé của quý khách không chỉ mở ra cơ hội mới
cho các em khó khăn ở trung tâm Bình An và các trung tâm
khác, mà còn nâng cao nhận thức về sự bất bình đẳng và trách
nhiệm xã hội ở Việt Nam.
Đêm sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp nhờ sự góp mặt của
các nhà tài trợ, 123 khách mời, 30 em mái ấm Bình Triệu, 10
nhân viên và 30 tình nguyện viên. Sự kiện này cũng đã khép
lại dự án Back2School kéo dài hơn một tháng qua với tổng số
quỹ gây được 167.000.000 VND. Riêng với sự kiện “Xưa,
Nay, Ngày Mai” chúng tôi nhận được 32.280.000 VND từ
tiền vé và ủng hộ thêm từ quý vị hảo tâm.

Chúng tôi xin tri ân các quí vị đã yêu thương dành sự ủng hộ
và tài trợ cho chương trình.
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Những Tấm Lòng Phương Xa
Mỗi năm vào khoảng tháng 7 và 8, các trẻ của FFSC lại có dịp gặp lại những vị khách thân quen của Chương trình
đó là Nhóm Suiyokai đến từ Nhật Bản và Nhóm Hội Cựu Chiến Binh đến từ Úc.
Hành trang cho chuyến đi của các vị là những món quà bao gồm dụng cụ học tập, quần áo, bánh kẹo,... những món
quà mà các trẻ của FFSC mong đợi nhất khi sắp bước vào năm học mới.
Ngày 29/7/2017, các trẻ của Trung tâm Bình Thọ hân hoan chào đón 21 vị khách của Nhóm Suiyokai. Sự hồn
nhiên của các em và sự thân thiện của các vị đã không còn là rào cản ngôn ngữ và văn hóa, các em nhanh chóng bị
thu hút bởi những màn ảo thuật của các vị khách. Đáp lại tình thương mến đó các em cũng chuẩn bị hai bài hát
tiếng Nhật góp vui cho buổi giao lưu. Sau buổi giao lưu, những vị khách cũng đã đến thăm 2 gia đình trẻ đang học
tại Trung tâm. Buổi chiều cùng ngày, các thành viên lại quay trở về văn phòng FFSC. Tại đây Ông Yoshikawa
trưởng nhóm và các thành viên cùng chia sẻ hoạt động quyên góp của nhóm tại các trường học ở Nhật Bản trong
suốt một năm qua để có những món quà này gửi tặng cho các trẻ của FFSC.

Ngày 05/8/2017, Các thành viên Nhóm Cựu Chiến Binh Úc lại trở về thăm các trẻ mái ấm Bình Triệu. Đối với các
trẻ mái ấm Bình Triệu, những vị khách này dường như không còn gì xa lạ, mỗi năm các vị lại đến vào đầu tháng 8
cùng giao lưu với các em, tìm hiểu về những khó khăn của các em để cùng Trung tâm lên kế hoạch giúp đỡ. Sau
đó các thành viên cùng quay lại vào ngày 23/08/2017 để tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dở. Năm nay
Nhóm đã trao 5.000 AUD hỗ trợ cho hoạt động giáo dục của Trung tâm.
Chân thành cám ơn những tấm lòng yêu mến của quý ân nhân đã chung tay giúp đỡ.
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Chào Năm Học Mới 2017-2018
Hòa với không khí tưng bừng của cả nước khai giảng Năm Học Mới 2017-2018, các Trung tâm của Chương trình
Bạn Trẻ Em Đường Phố cũng lần lượt tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh.

Sáng ngày 05/09/2017, tại Trung tâm Phát Huy Bình
Triệu đã tổ chức lễ khai giảng cho các học sinh. Tham dự
buổi lễ có Sơ Lê Thị Thảo chủ nhiệm Chương trình, Sơ Bùi
Thị Hồng Hạnh quản lý Trung tâm Bình Triệu, các giáo
viên, nhân viên của trung tâm. Ngoài ra còn có sự hiện diện
của Ông Phil vị ân nhân của Chương trình.
Năm học mới 2017-2018, trung tâm Bình Triệu có
khoảng 335 học sinh. Năm nay, vì cơ sở còn đang xây
dựng nên các em sẽ tiếp tục học theo ca trong học kỳ I.
Trong buổi lễ, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh quản lý Trung tâm
cũng đã có lời động viên các em tích cực học tập theo chủ
đề “Chăm chỉ học hành, ngày mai tươi sáng”.

Hiện Trung tâm đang cố gắng hoàn thành việc xây dựng
lại cơ sở vật chất. Dự kiến, sang học kỳ II các em sẽ
chuyển vào học tại các phòng mới.
Trước đó chiều ngày 03/09/2017, trung tâm cũng đã tổ
chức buổi khai giảng năm học mới cho 27 trẻ thuộc mái
ấm, các em từ độ tuổi 3 đến 17.
Trong buổi lễ, đại diện các em trong từng khối cũng đã
nói lên quyết tâm học tập của mình
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Sáng 06/09/2017, tại Trung tâm Phát huy Bình Thọ đã tổ chức buổi khai giảng năm học mới cho hơn 90 em học sinh. Tham
dự buổi lễ, ngoài sự hiện diện của quý Sơ, quý cô giáo của Chương trình, còn có Ông Phil cùng 4 nhân viên công ty dầu khí
Premier Oil – ân nhân của chương trình.
Nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến, Công ty Premier Oil đã mời các anh chị từ Công ty Dịch Vụ Giải Trí Sự Kiện Việt đến biểu
diễn văn nghệ và tổ chức cho các em nhiều trò chơi bổ ích. Kết thúc buổi lễ, Công ty Premier Oil đã tặng mỗi em một phần
quà gồm sữa, lồng đèn và một hộp bánh trung thu.

Buổi lễ khai giảng của Trung tâm Phát huy Bình An cũng đã diễn ra vào sáng ngày 08/9/2017, năm học mới này sĩ số học sinh
của Trung tâm tăng đáng kể so với những năm học trước 250 em nên Trung tâm dự kiến sẽ tổ chức học thành hai buổi sáng và
chiều.
Trong buổi lễ Sơ Lê Thị Thảo Chủ nhiệm chương trình cũng đã chia sẻ những khó khăn hiện tại của trung tâm mong các phụ
huynh hiểu được và cùng cộng tác với trung tâm tạo điều kiện cho các em được đến trường. Đồng thời Sơ cũng gửi lời cám ơn
chân thành đến Ông bà Frances Phil Maclaurin, gia đình anh Tuấn – ân nhân của Trung tâm, Chú Phương - cán bộ Ủy ban
phường 7 Quận 8, cùng tất cả các thiện nguyện viên của trung tâm đã dành thời gian đến tham dự.

Năm học mới đã bắt đầu, kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe và dạy tốt.
Chúc các em học sinh vui khỏe, chăm ngoan và học tốt để trở thành những công dân hữu ích cho đất nước!
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Taäp huaán

GIÚP TRẺ BIẾT CÁCH BẢO VỆ CHÍNH MÌNH
VÀ LÀM VIỆC NHÓM
- Bạo lực học đường hiện nay đã trở thành vấn đề xã hội được nhiều người quan tâm. Ước mong được đồng hành với phụ
huynh trong việc giáo dục con cái, chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố phối hợp với Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Bạo Lực Học Đường cho 22 trẻ học bổng của Trung tâm Thủ Thiêm và 60 trẻ Nhóm
học bổng của Hội dòng. Buổi sinh hoạt được tổ chức vào sáng ngày 03/09/2017 còn có sự tham gia của hơn 30 phụ huynh.
Buổi sinh hoạt đã giúp các em nhận biết bạo lực học đường với những biểu hiện cụ thể nào, nguyên nhân bị bạo lực và kỹ
năng ứng phó với những tình huống khi bị bạo lực.
Đề tài tập huấn đã được sự hướng dẫn của Sơ Bùi Thị Kim Phượng, một nhân viên xã hội đã có nhiều năm tiếp cận với những
vấn đề của trẻ em nghèo. Vì vậy, ngoài việc cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết, Sơ Phượng còn hướng dẫn các
em biết cách ứng phó với một vài tình huống qua trò chơi sắm vai. Trò chơi mang đến cho các em sự hứng thú và hiểu sâu
hơn về bài học.

- Buổi chiều ngày 17/09/2017, tại Trung tâm Bình Triệu cũng tổ chức buổi sinh hoạt chủ đề Kỹ Năng Làm Việc Nhóm dành
cho 15 học sinh thuộc nhóm học bổng của Trung tâm từ cấp III đến đại học. Buổi sinh hoạt do Cô Nguyễn Thị Phượng Lan
phụ trách.
Sau khi được Cô Lan chia sẻ những kiến thức căn bản về nhóm và một số kỹ năng cần thiết để làm việc có hiệu quả hơn, các
em đã chia nhóm và cùng nhau thực hành hai đề tài do cô hướng dẫn.

Khách thăm
- 22/07/2017: Cô KONDO Miho đến thăm con đỡ đầu tại trung tâm Bình Triệu.
- 05/08/2017: Cô Hyugaji đến thăm con đỡ đầu tại văn phòng FFSC.
- 16/08/2017: Giáo sư MICHIKO Yoshii và nhóm học sinh Trường quốc tế YOKOHAMA đến thăm Trung tâm
Bình An.
- 14/09/2017: Nhóm học sinh tường OKINAWA đến thăm và giao lưu với trẻ tại Trung tâm Bình An.
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Goùc Nhìn

TÌNH THÂN VIỆT – NHẬT
Có một tình thân giữa các sinh viên đến từ tỉnh OKINAWA - Nhật Bản với các học sinh trung tâm Bình Thọ. Đó là vào lúc 8g
giờ sáng 29/08/2017, các học sinh lớp 5 của Trung tâm Bình Thọ đã tụ họp trước sân của trung tâm để chuẩn bị chào đón và
giao lưu các anh chị sinh viên đến từ tỉnh OKINAWA- Nhật Bản. Nhìn các em có vẻ
rất háo hức, cả nhóm đã chuẩn bị sẵn bài hát tiếng Nhật và đã hát đi hát lại nhiều
lần. Không khí càng sôi động hơn khi các anh chị sinh viên mang đến nhiều trò chơi
thú vị như chơi gấp giấy, vẽ hình, nhảy dây hay đuổi bắt… Mặc dù có sự khác nhau
về ngôn ngữ, nhưng các em đã mau chóng trở nên thân thiết như những người
bạn thân quen từ lâu.

Sau buổi giao lưu, các sinh viên cùng đến thăm hai gia đình của em Mai Thanh
Minh học sinh lớp Năm và gia đình em Nguyễn Thị Thảo Vy học sinh lớp Một của
trung tâm.
Cũng trong buổi giao lưu, ông OZAKI Jun đã đại diện Nhóm Hisamitsu trao 6 xuất
học bổng cho các em học sinh thuộc Nhóm học bổng của Trung tâm Bình Thọ.
Buổi giao lưu và chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của gia đình các em đã mang lại
cho các bạn sinh viên Nhật nhiều cảm xúc sau đây:

Cám ơn Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tạo cơ hội cho chúng
tôi có buổi giao lưu. Các trẻ em ở đây thật là lễ phép. Tôi cảm thấy buồn
khi đến thăm gia đình trẻ. Tại sao cũng là con người trên thế giới, sao các
em phải chịu nhiều những khó khăn thiếu thốn đến vậy? Tôi tự hỏi, mình
có thể làm gì để giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn? Sau chuyến đi này,
tôi sẽ chia sẻ những gì đã chứng kiến cho những người bạn của tôi tại
OKINAWA, điều đó như một bài học đầy ý nghĩa. Tôi sẽ từng bước từng
bước thực hiện việc giúp đỡ các em. Từ khi còn nhỏ tôi đã có những suy
nghĩ như thế, nhưng mà gần đây tôi chỉ suy nghĩ lo cho bản thân. Lần
này tôi thực sự có nhiều quyết tâm hơn để giúp cho trẻ khó khăn trên
toàn thế giới. Xin cám ơn mọi người đã cho tôi trải nghiệm này.
Sinh viên đến từ trường Ryukyu
Lần đầu đến Việt Nam tôi học được rất nhiều điều. Ngày hôm nay, khi giao lưu với trẻ,
tôi nhận biết được những điều khác và giống giữa Việt Nam và Nhật Bản. Những đứa
trẻ ở đây rất nhiệt tình tham gia hoạt động, các em luôn tươi cười làm tôi cũng thấy
thích thú. Ngoài ra khi đến thăm gia đình, tôi đã thấy được hoàn cảnh thật sự của các
em. Mọi người trong gia đình em rất thân thiện và hiền hòa... Tôi thật cảm động. Tôi
nghĩ giờ đây tôi có rất nhiều việc để thực hiện và từng bước biến ước mơ trở thành
hiện thực.
Sinh viên đến từ trường Ryukyu

Tôi đã học được rất nhiều sau chuyến thăm Chương trình Bạn Trẻ Em
Đường Phố, được gặp gỡ những người bạn nhỏ và cũng như gia đình các
em. Chương trình có được những phòng học và khoảng sân cho các em
vui chơi lành mạnh. Trong một ngày, tôi cảm nhận được cuộc sống gia
đình của những đứa trẻ này không có đồ vật gì đáng giá, cha mẹ thì khó
khăn chật vật với cuộc sống, có em thì bị mẹ bỏ rơi chỉ còn lại hai anh em
và ba cùng sống trong một phòng trọ bé tí,... nhưng trên gương mặt các
em luôn rạng rỡ niềm vui.
Một ngày thật vui với những trải nghiệm truyệt vời.
sinh viên đến từ tỉnh OKINAWA
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KẾ HOẠCH QUÝ IV –2017
Tháng

Ngày

Văn phòng FFSC

23-27

Tổ chức thi giữa học kỳ I cho trẻ

Các Trung tâm

30

Nhóm HIEC đến giao lưu với trẻ

Bình Triệu

20

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

Các Trung tâm

5

Học sinh trường Nhật giao lưu với trẻ

Bình An

Tổ chức thi học kỳ I năm học 2017-2018

Các Trung tâm

24

Trẻ vui hội Giáng sinh

Các Trung tâm

25

Trẻ nghỉ lễ Giáng sinh

Các Trung tâm

11

12

Trung tâm

Trao học bổng sinh viên kỳ I năm học 2017-2018

22
10

Nội Dung

11-15

SẢN PHẨM FFSC
FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng gần xa những dòng sản phẩm mới:

1. Túi Cabas
Chiếc túi xách không thể thiếu khi bạn đi mua sắm vào dịp cuối tuần và những ngày lễ .... Túi được thiết kế bên
trong rộng rãi, đa năng, phong cách thật tuyệt vời!
2. Túi thư viện
Chiếc túi hoàn hảo dành cho những tín đồ yêu sách. Túi ví như một thư viện mini cho bạn mang bên mình những
quyển truyện nhỏ yêu thích.
Túi mang bằng vải nhẹ, bên trong túi rộng rãi, có hai dây đeo vai chắc chắn thoải mái và có thể gấp lại gọn gàng.
Size : 21 cm x 35 cm x 7,5 cm / handles : 55 cm x 2 ,5 cm

3. Túi đi biển
Chiếc túi giúp bạn đựng những vật dụng cần thiết dành cho kỳ nghỉ, thích hợp với chuyến du lịch biển. Bạn có dịp
khám phá những mẫu túi phong cách thời trang biển với nhiều màu sắc: xanh và trắng, đỏ hoặc màu cát thiên
nhiên...
Miệng túi được đóng bằng một nút nam châm chắc chắn. Bên trong túi còn có ngăn nhỏ, có dây kéo.
Kích thước: xx cm xxx cm

