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Lời Ngỏ 

Những ngày cuối năm là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với mọi người. 

Kết thúc một năm cũ để bước sang năm mới, ai nấy đều cố gắng để hoàn 

thành những công việc theo đúng kế hoạch. Riêng đối với các em học sinh, 

đây là thời gian các em thi học kỳ 1. Trong 3 tháng cuối năm, các em được 

tham dự nhiều lễ hội: Halloween (31/10), Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11), lễ Giáng sinh (24/12) và chuẩn bị đón tết Dương lịch (1/1/2018). 

Song song với kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ 1, Chương trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố phối hợp với các tổ chức xã hội, các vị ân nhân để tổ chức 

cho trẻ vui chơi qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa vào mỗi dịp lễ hội. 

Thay mặt các nhân viên và các học sinh, chúng tôi chân thành cám ơn các tổ 

chức từ thiện, quý ân ân, quý thiện nguyện viên và những người đã đồng hành 

với chúng tôi suốt nhiều năm qua. Ước mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ 

của quý vị trong năm tới, để chúng tôi có đủ điều kiện chăm lo cho các học 

sinh đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. 

Kính chúc quý vị mùa giáng sinh an lành và năm mới dồi dào sức khỏe. 

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo 
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Hoaït ñoäng     

Mùa Trung thu lại về trên khắp phố phường, mùa mà các trẻ em đều yêu 

thích. Mùa Trung thu này, các trẻ của Chương trình lại có dịp gặp lại những 

hình ảnh quen thuộc của chị Hằng, chú Cuội,… qua những câu truyện cổ 

tích được truyền lại từ các anh chị sinh viên, các nhóm tình nguyện, ân 

nhân,...  

Tại Trung tâm Bình Triệu các trẻ được giao lưu cùng các sinh viên trường 

Đại học Kinh tế và Khoa học Tự nhiên được tổ chức vào 2 buổi chiều ngày 

27/9/2017 và chiều ngày 03/10/2017. Trong buổi vui chơi, các em được xem 

những tiết mục văn nghệ đặc sắc và được thưởng thức những chiếc bánh 

trung thu đậm đà tình thương của quý anh chị.  

Riêng các trẻ mái ấm được mừng trung thu vào chiều ngày 29/9/2017. Đặc biệt buổi chiều ngày 01/10/2017, các em 

được đi vui chơi Lễ hội Trung Thu Mơ Ước lần II  được tổ chức cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Đường 

sách, Quận 1, TP.HCM. Ngoài việc vui chơi lễ hội các em được tham gia các trò chơi dân gian đậm chất lễ hội Tết 

Trung Thu như tô tượng, vẽ tranh và làm lồng đèn,...  

Tại Trung tâm Bình Thọ, các trẻ cũng được quý thầy cô đến từ Trung tâm Toán Trí Tuệ Supper Brain (Quận 9) tổ 

chức mừng Trung thu vào sáng ngày 28/09/2017. Ngoài những tiết mục văn nghệ, chơi game các em còn được xem 

tiết mục xiếc rất đặc sắc.  

Tại Trung tâm Bình An, các trẻ được tham dự hai buổi giao 

lưu Vui Trung Thu vào tối ngày 30/09/2017 của Nhóm Tuổi 

Trẻ Tình Thương và  quý Cô chú phóng viên báo KUN vào 

05/10/2017. Mỗi buổi giao lưu các em đều được tặng quà gồm 

lồng đèn, bánh trung thu, sữa,...  

Xin cám ơn quý ân nhân đã mang đến cho các em một mùa 

trung thu nhiều niềm vui và ý nghĩa. 

Chúc các em luôn khỏe mạnh và học giỏi.  
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C ùng tiếp sức với phụ huynh chăm lo cho các em 

có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đến trường, 

chương trình Học Bổng Hội Nhập của FFSC đã thu 

hút được sự quan tâm của nhiều vị ân nhân hỗ trợ 

cho các em học sinh khi chuyển cấp vào lớp Một và 

lớp Sáu. 

Năm học mới này (2017-2018) Chương trình nhận 

được tài trợ 32 ca, mỗi ca trị giá 2.500.000VNĐ, 

trong đó có 22 ca được tài trợ từ Trường Quốc tế 

Sài Gòn Star, còn lại là các cá nhân trong và ngoài 

nước. 

Buổi trao học bổng học kỳ I được tổ chức tại Trung 

tâm Bình Triệu vào sáng ngày 01/10/2017 với sự 

tham gia của 4 nhân viên đại diện Trường Quốc tế 

Sài Gòn Star, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh – quản lý 

Trung tâm cùng các phụ huynh và học sinh nhận 

học bổng. 

Trước đó Chương trình cũng đã trao trước 10 ca học 

bổng cho các học sinh tại Trung tâm Bình An và 

Bình Thọ. 

Buổi trao Học bổng sinh viên của Chương 

trình cũng đã diễn ra vào sáng ngày 22/10/2017 với 

sự tham gia của Ông bà Frances Phil Maclaurin nhà 

tài trợ chính cho Chương trình học bổng Sinh viên, 

Sơ Lê Thị Thảo Chủ nhiệm Chương trình, Cô 

Nguyễn Thị Chung Phụ trách học bổng FFSC.  

Năm học 2017-2018 tổng số ca học bổng sinh viên 

là 54,  trong đó 48 ca do Ông bà Frances Phil tài 

trợ, còn lại là Tổ chức Léon – Pháp & Cô Ba ở Hoa 

Kỳ.  

Theo báo cáo của Cô Nguyễn Thị Chung, 

năm học này có 17 sinh viên tốt nghiệp. Theo đó 

chương trình cũng nhận thêm 22 ca mới, trong đó 

có 12 ca là các em sinh viên năm thứ nhất.  

Chương trình cũng đã trao phần thưởng 

khuyến khích cho 16 em học sinh đạt danh hiệu học 

sinh khá giỏi. 

Kết hợp với Chương trình trao học bổng, Cô 

Nguyễn Thị Chung cũng đã có buổi chia sẻ cho các 

em sinh viên về đề tài Quản lý thời gian. 

Chương trình xin chân thành cảm ơn quý ân 

nhân đã chung tay góp sức. Chúc các em luôn chăm 

ngoan học giỏi. 

TRAO HỌC BỔNG HỘI NHẬP  
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Hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 

(20/11), các Trung tâm của FFSC đã tổ chức những phong trào thi đua 

vở sạch chữ đẹp, tiếng hát trẻ thơ, vẽ thiệp, ... cho các học sinh tham 

gia. Đây là phong trào được tổ chức hằng năm tạo tinh thần học tập và 

sân chơi lành mạnh cho các em.  

Vào ngày 20/11/2017, Chương trình cũng đã tổ chức Lễ mừng ngày 

Nhà Giáo Việt Nam tại các Trung tâm. Nhân dịp này Chương trình 

cũng đã tri ân quý Thầy Cô đã và đang tích cực đồng hành với Chương trình trong công tác giáo dục hỗ trợ trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong buổi lễ Chương trình đã trao phần thưởng cho các em đạt thành tích 

xuất sắc trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó các em cũng đã chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ để tỏ lòng 

biết ơn và chúc mừng quý thầy cô giáo. 

Chương trình mến chúc các em học sinh luôn là con ngoan của gia đình và là người trò giỏi trong lớp học. Kính 

chúc quý thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, niềm vui và thành công trong công tác giáo dục. 

 

NHỚ ƠN THẦY CÔ  
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Sáng 30/11/2017, các em học sinh lớp năm của Trung tâm Bình An đã bắt đầu cho chuyến giao lưu với các bạn học 

sinh cấp II tại trường Nhật, Quận 7. Đây là hoạt động giao lưu thường niên để thắt chặt tình thân hữu giữa hai 

trường.  

Đúng 10 giờ sáng, các bạn học sinh trường Nhật tập trung tại cổng trường, đã chuẩn bị sẵn những bảng tên để chào 

đón các bạn học sinh của trung tâm Bình An. Buổi giao lưu của các bạn nhỏ được tổ chức với trò chơi đội nhóm, 

cùng tìm hiểu về những nét văn hóa đặc sắc của Nhật. Sau đó các em còn được tham quan khu nhà bếp, xem các 

anh chị nấu ăn và cùng thưởng thức những món do chính các em vừa thực hiện.  

Buổi giao lưu đã mang lại cho các trẻ nhỏ nhiều trải nghiệm thú vị. Đáp lại tình cảm thân thương của các bạn nhỏ, 

các học sinh trường Nhật cũng đã đến thăm các em tại TT Bình An vào sáng ngày 05/12/2017, các em học sinh 

Bình An cũng chuẩn bị những bài hát để chào đón các anh chị. Nhân chuyến giao lưu này, các học sinh trường 

Nhật đã quyên góp được nhiều quần áo mang đến tặng cho các em nhỏ. Sơ Đặng Thị Thu Hạnh phụ trách trung 

tâm Bình An cũng đã gửi lời cám ơn đến quý thầy cô cùng các bạn nhỏ trường Nhật, đã tạo cơ hội cho các học sinh 

của hai trường được có những buổi giao lưu học hỏi thật vui tươi và mang nhiều ý nghĩa.  
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H 
òa cùng không khí nhộn nhịp của lễ hội Giáng sinh trên khắp thành phố, Chương trình Bạn trẻ em đường 
phố đã nhận được sự quan tâm của quý ân nhân xa gần đến tổ chức vui chơi cho các em học sinh. Ngoài 

những phần quà của ông già Noel, các em còn được tham gia nhiều tiết mục đố vui, văn nghệ. Mỗi hoạt 
động mang lại cho các em nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau vừa vui nhộn vừa hào hứng.  

 Sáng 20/12/2017, nhóm cô Đoan Trang – Quận Phú Nhuận đã đến thăm và tổ chức buổi tiệc Giáng Sinh cho 250 
em học sinh thuộc Trung tâm Bình An. Buổi tiệc tạo được không khí vui nhộn nhờ hai tiết mục kịch thiếu nhi do các 

nghệ sĩ đến từ đoàn kịch Nụ Cười TPHCM biểu diễn.  

Chiều ngày 21/12/2017, tại Trung tâm Bình Triệu đón chào quý Thầy Chủng sinh – Đại chủng viện Thánh Giuse tổ 

chức Giáng Sinh và phát quà cho 200 trẻ thuộc các lớp phát huy. Bên cạnh đó các trẻ mái ấm cũng được dự buổi tiệc 
mừng Giáng Sinh cùng ông HAYASAKA Hideki và cô chú thuộc cty TNHH Emar Việt Nam đến vui chơi và trao 
quà cho các em. 

VUI GIÁNG SINH 
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Sáng ngày 22/12/2017, các trẻ của Trung tâm Bình Thọ cũng có buổi vui chơi và nhận quà giáng sinh do Sơ Bề trên, 

Sơ Nguyệt Thu và quý Sơ Hội Dòng Đa Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm-Giáo phận Bà Rịa trao tặng.  

Ngoài ra các trẻ của FFSC còn được tham gia Chương trình Lễ hội Giáng sinh “Đến để yêu thương năm 2017” dành 

cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Hội Caritas tổ chức hàng năm tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận 

Sàigòn vào buổi chiều ngày 16/12/2017. 

Cám ơn quý vị đã đồng hành và chung tay cùng chương trình chăm lo cho các em. Kính chúc quý ân nhân mùa 

Giáng Sinh An Bình. Chúc các em học sinh luôn vui khỏe và chăm ngoan. 
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Söùc khoûe 

Việc thiếu nước sạch dùng trong sinh hoạt và ăn uống 

là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm qua đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe các học sinh và gia đình các em 

trên địa bàn Quận 8. Chưa tính đến việc nước chưa qua 

xử lý chứa nhiều nguồn gây bệnh tiềm ẩn, thói quen 

canh tác sử dụng thuốc trừ sâu hóa chất cũng là nguyên 

nhân gây ô nhiễm nước cực kỳ nguy hiểm. Thấu hiểu 

được những vấn đề nguy hại tiềm ẩn đó, Sơ Đặng Thị 

Thu Hạnh, quản lý Trung tâm Bình An đã cùng chung 

tay với phụ huynh xây dựng dự án nước sạch và tham 

gia vào Quỹ Rút Ngắn Khoảng Cách do Trung tâm 

Phát triển Cộng đồng LIN tổ chức từ tháng 7 đến tháng 

9 năm 2017.  

Sau vòng chung kết ngày 23/09/2017, dự án nước sạch 

của Trung tâm đã nhận được số tiền tài trợ 

150.000.000VNĐ. Thực hiện những giải pháp tiếp theo 

là hỗ trợ cho mỗi gia đình 1 bồn chứa nước 1000 lít để 

họ có thể chứa nước mưa hay lắng phèn từ nước ao. Dự 

án này cũng cung cấp nước uống miễn phí cho 50 hộ 

gia đình là phụ huynh các em học sinh hiện đang học 

tại trung tâm Bình An. Trung tâm sẽ cùng đồng hành 

với phụ huynh để tăng cường các giải pháp giúp các hộ 

gia đình có nguồn nước sạch ổn định sử dụng và bảo 

đảm sức khỏe. 

NƯỚC SẠCH VÀ SỨC KHỎE  
(Dự án nước sạch Của Trung tâm Bình An hỗ trợ cho phụ huynh học sinh tại quận 8 TPHCM) 



Sáng ngày 15/10/2017 tại Trung tâm Phát huy Bình 

An, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức 

buổi tập huấn cho 30 phụ huynh có con nhỏ về “Cách 

nhận biết và chăm sóc trẻ bị viêm đường hô hấp cấp”. 

Buổi tập huấn được hướng dẫn bởi bác sĩ Phạm Ngọc 

Thanh, Chuyên khoa nhi & Tâm lý - Bệnh viện Nhiệt 

Đới Thành phố Hồ Chí Minh. 

Viêm đường hô hấp cấp hiện nay vẫn được xem là căn 

bệnh phổ biến và nguy hiểm ở trẻ em. Tuy nhiên nếu 

chúng ta biết chăm sóc và phòng bệnh đúng cách thì 

bệnh có thể giảm và tránh nguy cơ tái phát ở trẻ em. 

Thông qua buổi tập huấn, bác sĩ Thanh đã cung cấp 

những kiến thức cần thiết cho các phụ huynh như:  

Viêm đường hô hấp là gì, có mấy loại viêm đường hô 

hấp. 

Dấu hiệu nhận biết.  

Cách chăm sóc trẻ và phòng tránh nhiễm khuẩn hô hấp, 

… 

Bác sĩ cũng lưu ý đến các phụ huynh về vấn đề lạm 

dụng kháng sinh trong điều trị viêm hô hấp là một 

trong những nguyên nhân nguy hiểm gây nên tình trạng 

kháng thuốc như hiện nay. 

Sau buổi tập huấn, mỗi phụ huynh còn được nhận một 

phần quà gồm: 1 chai thuốc Sirô Ho cho trẻ, chai xịt 

mũi, xà phòng và 2 hộp khẩu trang y tế. 
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Taäp huaán 

PHÒNG BỆNH HÔ HẤP 



Bản tin FFSC  Trang 10 

Goùc Nhìn 

CÔ GIÁO NHƯ MẸ HIỀN 

LTS: Em Trần Thị Kim Yến là học sinh lớp 5 thuộc Trung tâm Phát huy Bình An. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 

20/11/2017, em đã viết thư và gửi đến cô Đào Thị Kim Mai chủ nhiệm lớp. 

Lúc còn ấu thơ, em cứ nghĩ rằng cha mẹ là người cho 

em nhiều tình thương nhất. Nhưng khi tới trường em 

mới cảm nhận được sự quan tâm dạy dỗ của cô giáo 

dành cho em cũng giống như ba mẹ vậy. Cô như người 

mẹ hiền dìu dắt em trên con đường học tập. 

Người em muốn nói đến là Mai cũng là giáo viên chủ 

nhiệm của lớp em. Cô dạy chúng em những kiến thức 

bổ ích, dạy chúng em biết yêu thương, nhường nhịn 

người khác những điều nho nhỏ, uốn nắn chúng em 

từng chút trên con đường học tập, khai trí cho em trên 

con đường nhận thức.  

Mỗi ngày đến lớp, em được nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp của cô giảng bài và giúp em làm bài. Cũng chính ở 

đây cô đã dạy em biết lễ nghĩa, biết cách cư xử cho phải phép. Mỗi ngày trôi qua chúng em dần bước lên một 

bậc cao hơn của nấc thang kiến thức. Cô ơi! Những học sinh lớp Năm chúng em sắp phải xa cô, xa ngôi trường 

gắn bó với em trong những năm học tiểu học.  

Chỉ còn vài tháng năm nữa thôi là chúng em sẽ bước lên bậc thang trung học nên em cảm thấy rất buồn. 

Nhưng em sẽ không quên cô đâu, em sẽ cố gắng học giỏi để có thể trở lại ngôi trường giúp đỡ những bạn khác, 

đặc biệt là Sơ Hạnh người đã tạo cho chúng em cơ hội học tập. Chúng em cảm ơn sơ và cô rất nhiều.  

Em xin hứa với cô, em sẽ học giỏi để không phụ lòng cô. Sau này khi trở thành một người trưởng thành, em 

mong ước sẽ trở về giúp đỡ ngôi trường và các bạn học sinh nghèo. Mong cô và sơ có thật nhiều sức khỏe để 

dìu dắt các em nhỏ. 

Học sinh của cô 

Trần Thị Kim Yến – Trung tâm Phát Huy Bình An   



Bản tin FFSC  Trang 11 

XÂY DỰNG TRUNG TÂM BÌNH TRIỆU – kỳ 3 

Sau hơn một năm xây dựng, Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã hoàn thành các lớp học tình thương. Sau hơn một 

năm rưỡi phải học theo ca trong một điều kiện phòng học rất chật chội, vào sáng ngày 11 tháng 12, hơn 350 học 

sinh lớp tình thương rất hào hứng chính thức chuyển sang học tại các phòng mới.   

Để có được những phòng học khang trang này, chúng tôi không quên những ân tình và sự quan tâm của quý ân nhân 

gần xa đã ưu ái giúp đỡ chúng tôi để có thêm niềm tin và động lực tiếp tục công tác giáo dục các trẻ hoàn cảnh khó 

khăn có cơ hội đến trường như bao trẻ em khác. 

Trước đó, vào sáng ngày 3/11/2017, Chương trình cũng đã nhấn nút khởi công xây dựng Khu lớp học mầm non 

thuộc Trung tâm Phát huy Bình Triệu. Tham buổi lễ khởi công có Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm FFSC, Sơ Bùi Thị 

Hồng Hạnh - Quản lý Trung tâm Bình Triệu, Ông Emmanuel - đại diện Tổ chức Fondation Saint Gobain tại Pháp, 

Ông Huy - đại diện tổ chức Fondation Saint Gobain tại Việt Nam, Ông Bernard Ravel - đại diện Tổ chức Les En-

fants du Vietnam, Ông Nguyễn Chí Từ Uyên - Giám đốc công ty xây dựng Bách Nguyên, quý ân nhân cùng tập thể 

giáo viên học sinh thuộc Trung tâm Bình Triệu. 

Dự án xây dựng Khu lớp học mầm non là kế hoạch dự kiến của Chương trình sẽ mở lớp học bán trú. Đây cũng là 

một trong những hoạt động của Chương trình nhằm hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. 

Trong điều kiện hạn chế, Chương trình vẫn còn phải đối diện với nhiều khó khăn khi xây dựng, nhờ sự giới thiệu Tổ 

chức Les Enfants du Vietnam, dự án xây dựng khu lớp học mầm non của chúng tôi hân hạnh nhận được tài trợ kinh 

phí từ Tổ chức Fondation Saint Gobain. Dự kiến các phòng học cho trẻ mầm non sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 

2018. 

Chương trình xin chân thành cảm ơn quý Tổ chức, quý ân nhân đã chung tay hỗ trợ. 
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KẾ HOẠCH QUÝ I –2018 

SẢN PHẨM FFSC 
Hòa với không khí giáng sinh đang tràn về trên khắp cả con phố, bạn đã chuẩn bị được gì cho một mùa giáng sinh 

thật ý nghĩa chưa?   

Nhân dịp này, FFSC hân hạnh gửi đến cho quý khách gần xa những mẫu thiết kế mới cho dòng sản phẩm trang trí 

giáng sinh năm nay, đó là:  

Những đôi cánh thiên thần rất xinh đẹp và tinh tế góp vào với bộ sưu tập đồ trang trí cho cây giáng sinh nhà bạn 

thêm nét độc đáo và ngộ nghĩnh.  

Những ngôi sao nhỏ nhiều màu sắc được kết thành dây đính lên rèm cửa tăng thêm sắc màu giáng sinh cho ngôi nhà 

bạn thật lung linh ấm áp.  

Mỗi vật trang trí đều 

được thêu tay họa tiết 

trang nhã với bông 

tuyết, lồng đèn Hội An 

và phù hợp với mọi 

kích cỡ của cây Noel. 

****************** 

Hãy ghé thăm cửa 

hàng chúng tôi để biết 

thêm nhiều thông tin 

sản phẩm. 

 

Tháng Ngày Nội Dung Trung tâm 

1 Trẻ nghỉ Tết Dương lịch (1/1/2018) Các Trung tâm 

1     21 Phát quà cho trẻ nhận học bổng Các Trung tâm 

28 Họp mặt nhóm phụ huynh học bổng Các Trung tâm 

  2       

3 Lễ sơ kết học kỳ I Bình Triệu 

4 Tất niên các trẻ mái ấm Bình Triệu 

7 Lễ sơ kết học kỳ I Bình Thọ 

8 Lễ sơ kết học kỳ I Bình An 

15-21 Nghỉ Tết Nguyên đán Các Trung tâm 

3     

6 Tổ chức AEM đến thăm 
Trung tâm Bình An & 

Văn phòng FFSC 

9-10 Đoàn nha sĩ Dnow khám răng cho trẻ Bình Triệu 

  Trẻ thi giữa học kỳ II Các trung tâm 


