
 

Lời Ngỏ 
Học kỳ 1 vừa kết thúc cũng là lúc các trẻ chuẩn bị đón Tết Dân Tộc. Trong dịp 
này, các trung tâm đều tổ chức lễ Sơ kết học kỳ 1 và Mừng Xuân Mậu Tuất 

2018. Trong buổi lễ, trung tâm báo cáo các hoạt động, kết quả học tập của các học 
sinh, khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập.  

Sau những ngày nghỉ Tết, tất cả trẻ của các trung tâm đã trở về tiếp tục chương 
trình học kỳ 2. Ngay những ngày đầu năm, các trung tâm đã có kế hoạch chăm sóc 

sức khỏe, khám răng cho trẻ.  

Bên cạnh đó, các trung tâm còn có những buổi tập huấn cho trẻ về kỹ năng sống, 
tập huấn cho các phụ huynh một số phương cách chăm sóc và giáo dục con cái. 
Trong thực tế cuộc sống, gia đình các em gặp rất nhiều những khó khăn không chỉ 
về kinh tế, công việc làm ăn, mà còn hạn chế về kiến thức phổ thông. Với các học 

sinh, các em dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội như trộm cắp, chơi game, dẫn đến bê 
trễ việc học, có khi bỏ học. Vì thế, các trung tâm phải luôn giữ liên lạc với phụ 

huynh và mời gọi phụ huynh cộng tác chăm sóc giáo dục trẻ cho tốt.  

Trong kỳ Tết Nguyên Đán vừa qua, Chương trình đã nhận được sự quan tâm hỗ 
trợ của nhiều vị ân nhân, tổ chức xã hội qua những món quà xuân thật ý nghĩa dành 
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.  

Thay mặt các học sinh, nhân viên, giáo viên của các trung tâm, chúng tôi chân 
thành cảm ơn quý vị ân nhân, quý nhà tài trợ, quý tình nguyện viên đã cộng tác đồng 

hành với chúng tôi. Ước mong quý vị tiếp tục hỗ trợ, chung tay với chúng tôi trong 
thời gian tới, để việc chăm sóc giáo dục các cháu được thuận lợi và đạt nhiều thành 

quả tốt.  

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công.  

Chủ nhiệm chương trình 

Lê Thị Thảo 

Mục Lục 

Trang 

 

Hoạt động  
 Họp mặt cuối năm 2 

 Vui xuân cùng mái ấm Bình Triệu  3 

 Sơ kết học kỳ I và đón năm mới 4 

 Nâng cao chat lượng giảng dạy 5 
 

Tập huấn 
 Kỹ năng giải quyết vấn đề 6 

 
Sức khỏe 
 Chăm sóc sức khỏe cho trẻ 7 
 

Tin ngắn                                    8 
  
Khách thăm                                     9 
  

Kế hoạch quý II- 2018  10 

Sản phẩm  FFSC   10                               



Bản Tin FFSC Trang 2 

Hoaït ñoäng     

Chiều 28/01/2018, Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động của Nhóm Phụ huynh học 

bổng. Trong năm 2017, do Trung tâm đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất nên việc sinh hoạt nhóm cũng 

gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, trung tâm vẫn cố gắng duy trì đầy đủ các buổi sinh hoạt. 

Sau khi báo cáo các hoạt động trong năm của nhóm, cô Nguyễn Thị Loan, phụ trách học bổng đã mời các phụ 

huynh cùng tham gia phần vui chơi văn nghệ mừng xuân Mậu Tuất sắp đến. Các phụ huynh cùng ôn lại những kiến 

thức đã được tập huấn trong năm qua một số câu hỏi và cuộc thi thiết kế thời trang mùa xuân. Các tiết mục văn nghệ 

bỏ túi làm cho bầu khí buổi họp mặt thêm sôi động và đã tạo được tình thân giữa các phụ huynh với nhau. 

Chiều ngày 04/02/2018, Trung tâm Bình Thọ cũng đã tổ buổi liên hoan cuối năm cho ba mươi gia đình có con em 

nhận học bổng từ FFSC. Trong đó, trung tâm cũng có chương trình đố vui nhận lì xì cho các em học sinh. Nhân dịp 

năm mới 2018, trung tâm đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà Tết. 

Song song đó, các Trung tâm còn lại tuy không tổ chức tất niên cùng quý phụ huynh nhưng cũng đã trao cho mỗi 

gia đình một phần quà Tết. 

Kính chúc quý phụ huynh năm mới Vạn Sự Như ý 

Chúc các em học sinh luôn là con ngoan trò giỏi. 
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Tối ngày 04/2/2018, Trung tâm Bình Triệu đã tổ chức buổi sơ kết học kỳ I và Tất niên cho các em mái ấm. 

Cùng tham gia buổi lễ có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Đa Minh Phú Cường, Ông bà Frances Phil, người đồng 

hành cùng các em trong nhiều năm qua, quý ân nhân của Chương trình và các em cựu mái ấm cũng trở về sum họp. 

Theo báo cáo của Sơ Nguyễn Thị Phượng Lan, phụ trách giáo dục cho các em mái ấm, trong học kỳ I, có 

20/27 em đạt thành tích học tập khá giỏi. Qua đó, Ông bà Frances Phil đã trao phần thưởng khích tinh thần học tập 

của các em 

Trong buổi họp mặt, các em mái ấm cũng đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ sôi động góp vui cho 

chương trình. 

Buổi lễ khép lại với bữa tiệc nho nhỏ với nhiều món ăn do các em tự phục vụ. 



Bản Tin FFSC Trang 4 

Trong ngày 03,07 và 08/02/2018, tại các Trung tâm của  FFSC đã tổ 

chức những buổi Sơ kết Học Kỳ I Năm học 2017-2018 và Mừng Xuân 

Mậu Tuất cho 678 học sinh.  

Tham gia chương trình có Ông bà Frances &Phil Maclaurin – người 

đã đồng hành và gắn bó với Chương trình trong nhiều năm qua, quý  

nhân viên đại diện Công ty Premier Oil,  quý ân nhân, thiện nguyện 

viên, nhân viên FFSC và các giáo viên. 

Theo báo cáo của các trung tâm, học kỳ I này có 116 em học sinh đạt 

thành tích học sinh khá và giỏi. Qua đó Chương trình cũng đã trao 

những phần thưởng để khuyến khích tinh thần học tập cho các em. 

Các em học sinh cũng chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, đã 

nói lời tri ân đến quý ân nhân đã hỗ trợ tài chánh giúp các em có điều 

kiện đến trường. 

Nhân dịp chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Ông bà Fran Phil đã gửi 

tặng phong bao lì xì cho tất cả học sinh và hỗ trợ quà Tết gồm gạo, 

dầu ăn, bánh kẹo,... cho một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. Trong dịp này, Thầy Thomas Soi cũng đã gửi tặng lì xì Tết cho 

tất cả giáo viên các trung tâm. 

Chương trình xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc gia đình Thầy 
Thomas Soi, quý ân nhân, tình nguyện viên và toàn thể giáo viên 
FFSC một năm mới An Khang Thịnh Vượng – Vạn Sự Như Ý. 
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Với mục đích duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên, Trung tâm Bình Triệu đã tổ chức buổi 

thao giảng cho giáo viên vào chiều ngày 13/3/2018. Tham dự các tiết học có Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh quản lý 

trung tâm, Cô Nguyễn Thị Kiều Thơ phụ trách giáo dục của FFSC cùng tất cả giáo viên của Trung tâm. 

Buổi thao giảng được thực hiện bởi Cô Nguyễn Thị Là trong tiết Tiếng Việt lớp Một. Sau phần kiểm tra bài 

cũ, Cô đã hướng dẫn các trẻ cách đọc và viết vần “oat” và oắt”. Để trẻ có thể tiếp thu bài học dễ hơn, Cô cũng 

đã cho những ví dụ kết hợp ghép vần thành từ có ý nghĩa và giải thích cho các em hiểu và áp dụng biết viết 

đúng chỉnh tả.   

Kết thúc buổi thao giảng, các giáo viên của Trung tâm cũng đã dành một giờ để nhận định lượng giá, cùng 

chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình truyền đạt kiến thức cho các em. 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY 
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Taäp huaán 

 

Chiều ngày 21/01/2017, Cô Hoàng Thị Thu đã có 

buổi sinh hoạt với các em nhóm học bổng về Kỹ 

năng giải quyết vấn đề, một trong những chủ đề cần 

thiết cho các học sinh đối mặt với những vấn đề xảy 

ra trong cuộc sống. 

Tham gia buổi sinh hoạt có 14 học sinh, sinh viên 

tham dự. 

Trong buổi sinh hoạt Cô Thu đã hướng dẫn các em 

về cách thức giải quyết vấn đề dựa vào những kỹ 

năng đã học trong những buổi sinh hoạt trước đó. 

Cô cũng giới thiệu cho các em một số cách thức giải 

quyết vần đề như : Kỹ thuật xương cá, 4 câu hỏi W 

và một chữ H, tư duy theo 6 chiếc mũ và bão táp trí 

tuệ.  

Qua sự chia sẽ của cô Thu  các em cũng đã tự thực 

hành bằng cách giải quyết những vấn đề đặt ra và 

giải quyết dựa vào những kỹ năng cô hướng dẫn. 
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Söùc khoûe 

- Sáng ngày 14/01/2018, Trung tâm Phát huy Bình Thọ đã tổ chức đợt khám sức khỏe tổng quát cho 103 em học 

sinh. Chương trình khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các em của Trung tâm được thực hiện mỗi năm một 

lần nhờ sự giúp đỡ của các Y, Bác sĩ  Đoàn Tráng Hồng Đức.  

- Sáng ngày 09/03/2018, Đoàn nha sĩ Dnow– Nhật Bản (Dentist Network from Okayama to the World) đã có mặt 

tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu chuẩn bị cho đợt khám răng cho các trẻ của trung tâm. Sau một ngày khám 

răng và chữa răng, các nha sĩ đã dành thêm 45 phút để giới thiệu và hướng dẫn cho giáo viên của Trung tâm về 

cách sử dụng dung dịch Flo bảo vệ răng chắc khỏe và kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn sâu răng. Đoàn cũng gửi 

tặng lại Trung tâm những gói dung dịch Flo để tiếp tục cho các trẻ ngậm mỗi tuần một lần. 

Vào buổi sáng tiếp theo 10/03/2018, các nha sĩ tiếp tục tập huấn cho trẻ nguyên nhân dẫn đến sâu răng và cách 

chăm sóc bảo vệ răng.  

Được biết vào tháng 9 năm học 2018-2019, các nha sĩ sẽ trở lại để khám răng định kỳ cho trẻ của Trung tâm. 
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Sáng ngày 09/01/2018 và 14/3/2018: các trẻ của Trung tâm Bình An được tham gia Chương trình vui chơi tại 

tiNiWorld Aeon Tân Phú, TPHCM. Sau khi được trải nghiệm nhiều trò chơi như tô màu, nhà banh, nhà búp bê, nhà 

xe.... các em còn được nhận một phần ăn trưa. Chương trình được sự tài trợ bởi Khu vui chơi trẻ em tiNiWorld Aeon 

Tân Phú TPHCM. 

 

Sáng 11/1/2018, Cô Đinh Nguyễn 

Thiên Ân đã có buổi giới thiệu các hoạt 

động của FFSC đến các sinh viên đến từ 

Trường đại học Marymount tại Công ty 

CET. Đây là chương trình hợp tác giáo 

dục giữa FFSC và CET đến nay đã thực 

hiện được hai năm. Đây cũng là chương 

trình trải nghiệm thực tiễn cho các thực 

tập sinh nước ngoài đồng hành cùng 

FFSC trong công tác chăm sóc, giáo 

dục các  trẻ em nghèo trực thuộc FFSC. 

 

Phong trào “nuôi heo đất” của các em học sinh Trung tâm Bình An được tổ chức thường niên vào đầu năm học 

và kết thúc vào dịp đón năm mới. Sáng 26/01/2018, học sinh các lớp cùng cô chủ nhiệm đã tiến hành đập heo. Số 

tiền nho nhỏ mà các em đã dành dụm sẽ dùng để mua quà tết cho gia đình các em. Các giáo viên đã bày tỏ tâm tình 

vui vẻ phấn khởi vì ít nhiều cũng gây ý thức cho các em biết tiết kiệm để xây dựng cuộc sống.  
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Ngày 12/01/2018, Ông 

Wayne Nyman cùng người bạn 

đã gửi hỗ trợ hai chiếc xe đạp 

cho các em học sinh mái ấm 

Bình Triệu. 

Ngày 13/01/2018, Quý Anh Chị - Công Đoàn 

Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Dầu khí JX Nippon  đã 

đến thăm và hỗ trợ 13.000.000 VND cho hoạt động 

chăm sóc và giáo dục trẻ em nghèo thuộc FFSC. 

Ngày 

13/01/2018, 

Ông 

HONGOU 

Shigeru đại 

diện Cty 

TNHH 

AINET đến 

thăm và trao 

quà Tết cho 2 

trẻ thuộc 

nhóm học 

bổng đỡ đầu FFSC. Nhân chuyến thăm này Cty cũng đã gửi 

hỗ trợ 1.000 USD cho hoạt động của FFSC. 

Nhân dịp chào đón xuân Mậu Tuất đại diện 

Công ty OPPO đến thăm và tặng quà Tết cho 10 

gia đình học sinh đang nhận học bổng từ Công ty 

tài trợ. Bên cạnh đó Chương trình cũng nhận được 

nhiều sự quan tâm của quý ân nhân gần xa, kiều 

bào cũng đã đến thăm và trao quà Tết cho các em 

học sinh lớp tình thương và mái ấm. 

Ngày 05/03/2018, Ông Ozaki cùng các sinh viên đến từ 

tỉnh OKINAWA đã đến thăm và giao lưu với các trẻ thuộc 

Trung tâm Bình Triệu. Nhóm cũng đi vãng gia một số gia 

đình các em. Đây là hoạt động thường niên mỗi năm hai lần 

giúp các sinh viên Nhật có những trải nghiệm thực tiễn cũng 

như các trẻ thuộc FFSC có cơ hội để giao lưu học tập từ các 

anh chị. 

Ngày 21/3/2018, Nhóm sinh viên trường đại học Chubu 

Gaku đến giao với các trẻ tại Trung tâm Bình Triệu. 

Sáng 06/3/2018, Ông Bernard Waucheul và Bernard Corompt đại 

diện Tổ chức Amis des Enfant du Monde (AEM) đã đến thăm và làm 

việc với Trung tâm Phát huy Bình An để tiếp tục hỗ trợ hoạt động giáo 

dục của Trung tâm năm 2018. Sau đó đại diện Tổ chức cũng đến thăm 

một số gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trung tâm 

Bình An. Tổ chức AEM đã hỗ trợ một phần kinh phí cho đề án giáo dục 

của Trung tâm Phát huy Bình An đến nay đã được bảy năm (từ năm 

2012). 
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KẾ HOẠCH QUÝ II –2018 

SẢN PHẨM FFSC 

FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng gần xa sản phẩm mới FFSC kỳ này đó là chiếc bìa kẹp quyển sổ.  

Là sinh viên, giáo viên hay nhân viên văn phòng, chắc hẳn các bạn luôn phải có một quyển sổ tay để ghi chép kế 

hoạch học tập hay công việc. Chúng tôi sẽ giúp bạn giữ cuốn sổ này cẩn thận hơn bằng một bìa kẹp bên ngoài. Bìa 
được thiết kế bằng vải linen, cả hai mặt có thêu họa tiết lồng đèn Hội An rất trang nhã và tinh tế. Bìa có năm màu 

khác nhau và nhiều kích cỡ đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.  

 

Tháng Ngày Nội dung Trung tâm 

4 

5,12 Trẻ lớp Bốn và Năm tham gia sinh hoạt ngoại khóa Bình Thọ 

15 Trao Học bổng sinh viên Văn phòng FFSC 

25 Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương Các Trung tâm 

30 Nghỉ lễ 30/4 Các Trung tâm 

5 

1 Nghỉ lễ Quốc tế lao động Các Trung tâm 

21-25 Trẻ thi học kỳ II Các Trung tâm 

26 

  

Tổng kết năm học 2017-2018 

Bình An 

30 Bình Thọ 

31 Bình Triệu 

6 

1 Quốc tế thiếu nhi Các Trung tâm 

14 Trai hè lần thứ 21 Các Trung tâm 


