
 

Lời Ngỏ 
Sau chín tháng miệt mài với việc học tập, năm học 2017-2018 đã thực sự kết 
thúc, các học sinh lại được tận hưởng mùa hè với những sinh hoạt sôi động. 
Đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đây là thời gian các em có thể 
phụ giúp cha mẹ trong những công việc mưu sinh.   
 
Các trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố cũng đã kết 
thúc năm học. Tuy nhiên, các trung tâm luôn giữ liên lạc với các em học lực 
chưa tốt để bồi dưỡng thêm, đồng hành và hỗ trợ các em phải lao động sớm. 
 
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ, hàng năm vào mùa hè, 
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố tổ chức trại hè cho các em có dịp 
giao lưu gặp gỡ giữa các trung tâm với nhau.  
  
Chương trình tiếp tục tìm kiếm các nguồn hỗ trợ để duy trì các hoạt động. 
Thay mặt cho các nhân viên và học sinh của bảy trung tâm, xin chân thành 
cám ơn quý ân nhân, các tổ chức xã hội, quý tình nguyện viên đã hỗ trợ và 
đồng hành với chúng tôi trong năm học qua. Chúng tôi đặc biệt cám ơn các vị 
ân nhân, các tổ chức đã hỗ trợ các phần thưởng, quà bánh cho sự kiện Hè 
Yêu Thương lần thứ 21. 
 
Ước mong nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức xã 
hội và quý nhà hảo tâm, để cùng chúng tôi chăm sóc giáo dục trẻ em nghèo có 
điều kiện tiếp tục đến trường và thăng tiến bản thân. 
 
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc quý thầy cô và các 
em học sinh có những ngày hè vui khỏe và bổ ích.  

Chủ nhiệm chương trình  

Lê Thị Thảo  

Mục Lục 
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Hoaït ñoäng     

S áng ngày 15/4/2018, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức buổi trao học bổng học kỳ II cho 52 sinh 

viên có hoàn cảnh khó khăn, đang học tại các trường đại học trên địa bàn TPHCM. 

Chương trình Học bổng sinh viên được tài trợ bởi Ông bà Fran Phil, tổ chức Léon - Pháp và Cô Trần Thị Nguyệt 

(Cô Ba) - Hoa Kỳ.  

Trước khi trao học bổng, Chương trình đã dành 45 phút cùng chia sẻ với các sinh viên về kỹ năng lập kế hoạch cho 

một chương trình với sự hướng dẫn của Cô Nguyễn Thị Kiều Thơ - Phụ trách giáo dục của FFSC. 

Theo báo của Cô Nguyễn Thị Chung - Quản lý học bổng FFSC, học kỳ này có 13/54 sinh viên đạt thành tích học tập 

cao với điểm số trên 8.0. Để khuyến khích tinh thần học tập và nỗ lực của các sinh viên, Chương trình đã trao phần 

thưởng cho các em.  

Sau khi nhận học bổng, các sinh viên dành ít phút giao lưu trò chuyện với Ông bà Fran Phil là người đã hỗ trợ và 

đồng hành với các em trong những năm qua. Phần lớn các sinh viên có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề 

tuyển dụng của doanh nghiệp. 

Là một giám đốc công ty dầu khí Premier với nhiều năm kinh nghiệm, Ông Phil đã có những chia sẻ những kinh 

nghiệm rất hữu ích cho các em như: thành tích học tập và những kỹ năng học được từ trong thời gian thực tập, kỹ 

năng giao tiếp với mọi người và kỹ năng giải quyết vấn đề,... Ông cũng  hy vọng với phần hỗ trợ học bổng này, các 

em sẽ yên tâm hơn để tiếp tục con đường học tập. 
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Nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động giáo dục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ba trung tâm có lớp 

học tình thương từ Mẫu giáo đến Lớp Năm thuộc Chương trình Bạn trẻ Em Đường Phố đã tổ chức buổi lễ tổng kết 

vào các ngày 26, 29 và 31/05/2018. Đến dự buổi lễ Tổng kết có sự hiện diện của Ông bà Fran Phil, nhân viên công 

ty Premier Oil, Gia đình chú Bính, Anh Thương, Quý Cô Chú Nhóm Nam Tiến niên khóa 1995-1998, quý tình 

nguyện viên, quý ân nhân, quý cô giáo, các anh chị nhân viên và toàn thể các em học sinh.  

Trong năm học 2017-2018, ngoài việc hoàn thành công tác giáo dục cho các em, chương trình cũng đã tổ 

chức những buổi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho các giáo viên. Qua sự giúp đỡ của các tổ chức, 

các Trường quốc tế, nhóm thiện nguyện viên đã kết hợp với Chương trình tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại 

khóa, giao lưu giúp các em rèn luyện kỹ năng sống và tự tin hơn. 

Theo báo cáo của Chương trình, đầu năm học 2017-2018 có 676 học sinh, nhưng cuối năm số học sinh đã 

giảm và còn 578 em.  

Với sự hỗ trợ của những vị ân nhân, Chương trình đã trao bằng khen cho các lớp tích cực tham gia trong các 

phong trào thi đua và trao phần thưởng cho các em học sinh đạt thành tích học tập khá giỏi. Những phần thưởng đó 

là sự động viên các em học sinh đã nỗ lực phấn đấu trong năm học qua và tiếp tục rèn luyện bản thân trong năm 

học tới. 
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Tuổi học sinh là quãng thời gian gắn liền với việc học tập và 

vui chơi. Với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ngoài giờ học 

các em còn phụ giúp gia đình trong việc mưu sinh. Hiểu được 

hoàn cảnh của các em, hàng năm Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố tổ chức ngày trại hè tại Công viên nước Đầm Sen 

cho các em giao lưu gặp gỡ và vui chơi. Hè Yêu Thương lần 

thứ 21 đã diễn ra đầy sôi động và hào hứng với sự tham gia 

của 1.296 trẻ thuộc 7 trung tâm của Chương trình và một số 

trung tâm bạn thuộc các giáo xứ lân cận. 

Tham dự buổi trại còn có các vị ân nhân và các nhà tài trợ: 

Ông bà Fran Phil, Chị Nguyễn Thị Thùy Trâm đại diện công 

ty Zottvn, Anh Nguyễn Xuân An đại diện công ty OPPO.  

Chương trình xin chân thành cảm ơn quý Công ty, quý Ân 

nhân đã chung tay hỗ trợ  Chương trình trao phần thưởng cho 

các học sinh đạt thành tích tốt trong học tập và phần quà bánh 

trong ngày hội trại. 

Bếp Sẻ Chia đã hỗ trợ phần thưởng (600 quyển tập cho 
học sinh giỏi) 

Cty Oppo hỗ trợ 22.000.000VND  
Cty Zott VN hỗ trợ 4.800 vỉ váng sữa Monte 
Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát: hỗ trợ 100 thùng 

nước giải khát 
Cty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản hỗ trợ 2.660.000 

VNĐ  
Cô Nguyen Thi Xuan An/Ân hỗ trợ 1.000.000 VNĐ 
Cô Nhiên Nguyễn 5.000 JPY 
Cô Chiemi Yoshii 5.000 JPY 
Xin cám ơn tất cả quý Tình Nguyện Viên đã cùng đồng 

hành với Chương trình tổ chức thành công ngày Hè Yêu 
Thương lần thứ 21. 

Kính chúc quý Ân nhân, quý Tình nguyện viên nhiều sức 
khỏe và thành công.  

Chúc các em học sinh có được mùa hè vui tươi và ý nghĩa. 
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S áng  27/6/2018, Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố (FFSC) đã tổ chức buổi lễ khánh 

thành Khu lớp Mầm Non - Trung tâm Phát Huy Bình 

Triệu. 

Tham dự buổi lễ gồm có Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm 

FFSC, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh - Quản lý Trung tâm 

Bình Triệu, Ông Thibault Clemenceau - Giám Đốc 

Xuất Khẩu Khu Vực Đông Dương Saint-Gobain 

PAM, Cô Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Giám Đốc Tiếp 

Thị Saint-Gobain Việt Nam, Ông Dương Đình Thanh 

Hiển - Chánh Đại Diện Saint Gobain PAM Việt Nam, 

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ Tịch Hội Enfant du 

Việt Nam, 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. 

Công trình Trường Mầm Non được khởi công xây 

dựng vào ngày 3/11/2017 do công ty xây dựng Bách 

Nguyên phụ trách và được tài trợ kinh phí xây dựng 

từ Tập đoàn Fondation Saint Gobain, sau hơn 8 tháng 

thi công đến nay sắp hoàn tất với 1 tầng trệt và 3 lầu. 

Dự kiến năm học mới 2018-2019 trường sẽ mở lớp 

học bán trú cho học sinh từ 3 đến 5 tuổi trong khu 

vực. 

Để có được ngôi trường khang trang này, Chúng tôi 

xin chân thành cám ơn: 

- Tập đoàn Fondation Saint Gobain 

- Tổ chức Les Enfants du Vietnam 

Cùng tất cả quý ân nhân đã chung tay hỗ trợ cho 

Chương trình. 

KHÁNH THÀNH KHU LỚP HỌC MẦM NON 



Bản Tin FFSC Trang 6 

 

Ngày 27-29/6/2018, FFSC đã tổ chức buổi tham quan dã ngoại tại Thành Phố Biển Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa cho 

các phụ huynh có con em đang nhận học bổng của chương trình. Tham gia buổi dã ngoại có hơn 90 phụ huynh. 

Chương trình dã ngoại dành cho phụ huynh - nhóm Học bổng FFSC được tổ chức 2 năm một 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. 
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Sáng ngày 18/06/2018 vừa qua, 50 em học sinh của 

Trung tâm phát huy Bình An  đã có cơ hội được học tập, 

vui chơi và có những thử nghiệm khoa học thú vị từ 

chương trình SEEK (Science Engineering Exploration 

Knowledge) do công ty Abbvie, với sự đồng hành của 

Trung tâm hỗ trợ cộng đồng LIN thực hiện. 

 

Chương trình bắt đầu bằng những bài hát sinh hoạt, giao 

lưu vô cùng hào hứng tạo một bầu không khí cởi mở và 

thân thiện cho mọi người. Sau đó, các em được chia ra 

thành nhiều nhóm nhỏ dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và 

dễ hiểu của các nhân viên của Abbvie để tìm hiểu thêm 

về khoa học. Ngoài ra, để hình dung thêm về công việc 

của một nhà khoa học, các em còn được thực hiện một 

số thí nghiệm khoa học thú vị.  

 

Buổi gặp gỡ khép lại với việc trao tặng các em những 

phần quà từ phía công ty Abbvie tại Việt Nam và mọi 

người cùng chia sẻ với nhau câu chuyện vui qua giờ cơm 

trưa. 

 

Thay mặt cho các trẻ em FFSC, xin gửi đến Trung tâm 

hỗ trợ cộng đồng LIN và công ty Abbvie lời cám ơn 

chân thành! 
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Tiếp tục chương trình kỹ năng sống cho trẻ, Trường BIS đã hỗ trợ Trung tâm Phát huy Bình Thọ và Bình An tổ 

chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa cho các em học sinh từ lớp Ba đến lớp Năm. 

Tham gia buổi học này có 37 học sinh lớp Bốn và Năm thuộc Trung tâm Bình Thọ và 43 em thuộc Trung tâm Bình 

An. Cùng đồng hành với các em còn có nhóm thầy cô đến từ Trung tâm ICCD (International Center for Cognitive 

Development) và Cô Bảo Khuyên đến từ Trung tâm Life Psychology. 

Các em trải qua 8 buổi học với các bước từ cách giới thiệu bản thân, suy nghĩ, cảm xúc, hoàn cảnh gia đình và các 

giai đoạn phát triển của con người. Xen kẽ giữa buổi học là những bài thực hành và hoạt động nhóm giúp các em 

vừa có thể vừa dễ dàng tiếp thu bài học vừa vui chơi. 

Các buổi sinh hoạt được diễn ra vào mỗi sáng thứ Năm hàng tuần  tại trung tâm Bình Thọ và sáng thứ Sáu tại Trung 

tâm Bình An, từ ngày 15/03/2018 đến ngày 03/05/2018.  

Kết thúc buổi học, các em còn được quý thầy cô tổ chức bữa tiệc nhỏ, cùng xem lại hình ảnh ghi nhận những 

khoảnh khắc trong suốt buổi học. 

Taäp huaán 
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 “Xâm hại tình dục trẻ em” luôn là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với các em học sinh. Với mong muốn truyền đạt cho 

các trẻ những kiến thức để nhận biết, phòng tránh khi gặp những hành động xâm hại có thể xảy ra, chương trình Bếp 

Sẻ Chia kết hợp với Trung tâm CSWC tổ chức hai buổi tập huấn cho trẻ vào sáng ngày 05/5/2018 tại Trung tâm 

Bình An và sáng 13/05/2018 tại Trung tâm Bình Triệu. Tham gia hai buổi tập huấn có tất cả 200 trẻ. 

Thông điệp mà nhóm gửi đến cho các em được minh họa qua những đoạn phim hoạt hình và những trò chơi theo 

nhóm. Hoạt động này giúp các em dễ tiếp thu cũng như ghi nhớ những kiến thức cần thiết khi gặp phải đối tượng 

xâm hại tình dục. Cuối buổi tập huấn, các em còn có khoảng thời gian để được giải đáp những thắc mắc và những 

cảnh huống các em từng gặp.  

Ngoài ra, các em còn được các anh chị trong chương trình Bếp Sẻ Chia chiêu đãi bữa ăn trưa và cùng trò chuyện 

giao lưu với các anh chị của nhóm. 

 



Goùc nhìn 
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THƯ CÁM ƠN 
 

Sài gòn, ngày 29/05/2018 

Kính gửi Ông Daniel Lance và các thành viên của Oliver Du Monde, 

Xin gửi đến Ông và các thành viên lời chào nồng nhiệt và an bình của các Sơ dòng Đaminh Phú 

Cường và tập thể nhân viên Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC), thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. 

Vừa qua, chúng tôi đã nhận được một khoản tiền là 8.000 EUR để hỗ trợ học phí cho 22 trẻ em 

nghèo. Dự án này sẽ rất hữu ích cho những trẻ thiệt thòi và gia đình của các cháu, tạo cơ hội cho 

các cháu có điều kiện học tập và tiến tới tương lai tươi sáng hơn. 

Thay mặt cho các cháu, các Sơ và nhân viên của FFSC xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Ông 

Dainel Lance cùng tất cả thành viên của Oliver Du Monde. 

Với sự giúp đỡ của quý vị, chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành với các cháu có hoàn cảnh khó 

khăn và hỗ trợ cho các cháu những nhu cầu cơ 

bản trong cuộc sống. 

Chương trình của chúng tôi thật sự may mắn vì 

sự quan tâm và hỗ trợ của quý vị trong suốt 25 

năm qua. Với tất cả lòng biết ơn và trong lời cầu 

nguyện, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 

tất cả các thành viên hội Oliver Du Monde. Xin 

Thiên Chúa ban muôn ơn lành xuống trên quý vị 

và gia đình. 

Trân trọng  

Sr. Marie Lê Thị Thảo 
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RIPE CAMP VÀ NHỮNG TÂM TÌNH ĐỌNG LẠI... 

Những chia sẻ của các bạn tình nguyện viên Michigan (Mỹ)  

tại Trại hè Ripe Camp 

“Một năm học kết thúc, như một phần thưởng cho sự nỗ lực học tập của các em học sinh lớp 4, lớp 5 thuộc 

Trung tâm phát huy Bình An, FFSC đã tổ chức một kỳ trại tại thành phố biển Vũng Tàu bình yên.  

 

“Chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng mình có thể gần gũi với các em đến như vậy. Trại hè Ripe Camp đã cho tôi cơ 

hội biết đến những đứa trẻ bên ngoài khuôn khổ của một ngôi trường, gồm cả những đứa trẻ mà tôi không dạy suốt 

tháng qua. Mặc dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, nhưng tôi vẫn có thể hiểu và giao tiếp với các em ở trại hè. Những 

hoạt động của chuyến đi cho phép những đứa trẻ thể hiện trí thông minh và tình đoàn kết, khả năng hợp tác vốn có, 

và tất cả quá trình đó mở ra cho các em những chân trời mới. Tôi sẽ luôn trân quý khoảng thời gian mà tôi đã có 

với các em cũng như những trải nghiệm quý báu mà cuộc trại mang lại. Những đứa trẻ và cả bản thân tôi thật sự đã 

sống hết mình trong suốt thời gian cắm trại, có lẽ bởi vì các hoạt động của trại được tổ chức rất tốt và đầy sáng tạo. 

Thông qua các hoạt động vui chơi đó, tất cả mọi người đều học được khả năng tư duy tích cực và giúp đỡ lẫn nhau. 

Nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em, nghe những tiếng cười giòn tan, chứng kiến sự thích thú 

của các em- tất cả những kỉ niệm ngọt ngào này sẽ đọng lại mãi trong tim tôi. Tôi không biết được điều gì sẽ đến 

với các em trong tương lai, nhưng tôi hy vọng đó sẽ là những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Những đứa trẻ ở 

cuộc trại hôm nay, mỗi em đặc biệt và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Các em thông minh, ham học hỏi và thật 

vinh dự cho tôi khi được gặp gỡ các em. Mặc dù rất buồn vì phải chia tay mọi người sau buổi cắm trại, nhưng 

tôi  hy vọng rằng đây không phải là điểm kết thúc hành trình khám phá và học hỏi của các em. Kì trại và các em đã 

dạy tôi rất nhiều bài học về lòng biết ơn và sống trọn vẹn giây phút hiện tại”. 

(Tyric Trey Goode) 
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Khi mới tham gia vào kỳ thực tập, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ bị các em nhỏ lôi cuốn đến như 

vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vào thời khắc cuối cùng của buổi trại hay bắt gặp khuôn mặt u 

buồn của chính mình sau khi chia tay các em. Các bé rất chăm chú và ham học, bởi vì đối với hầu hết các em, cơ 

hội học hành đồng nghĩa với cơ hội đổi đời. Các bé vô cùng lễ phép với những giáo viên như Una, Uyên, và tôi và 

bởi vì vậy, việc dạy học của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi khi chúng tôi bảo các em lặp lại bất kỳ 

điều gì hay hướng dẫn chơi một trò chơi mới, các em hợp tác một cách ăn ý đến bất ngờ. Chỉ cần nhìn những nụ 

cười rạng ngời trên khuôn mặt của các em cũng đã khiến trong tôi ngập tràn niềm vui, bởi thật khó mà hình dung 

cuộc sống mưu sinh hàng ngày của các em vất vả đến nhường nào mà các em vẫn lạc quan đến như vậy. Tôi có 

thể mường tượng phần nào rằng trường học là nơi duy nhất mà các em có thể thư giãn, học hỏi, và vui chơi cùng 

bạn bè, và điều đó khiến tôi rất xúc động. Bản thân tôi chưa bao giờ phải lo lắng về những điều mà các em đang 

phải trải qua ở tuổi đời còn quá trẻ. Đây thật sự là một trải nghiệm "mở mang tầm mắt" và thúc đẩy tôi không 

ngừng cố gắng từng ngày trong việc giảng dạy tiếng Anh cho các em. Một vài em đã tặng cho tôi và Una tấm 

thiệp. Hai trong số chúng thậm chí còn mua cho tôi chiếc vòng đeo tay, và tôi không tài nào ngăn nổi tình yêu 

thương dành cho các em. Dù rào cản ngôn ngữ là một trở ngại khi giao tiếp, nhưng chúng tôi hoàn toàn hiểu 

nhau qua nhận thức và ngôn ngữ cơ thể, để rồi càng trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Tôi sẽ nhớ các em 

rất nhiều. Tôi hy vọng các em có cơ hội được tiếp tục học hành vì các em hoàn toàn xứng đáng nhận được điều 

đó. Hình ảnh của chúng sẽ mãi khắc sâu trong tim tôi. Thời gian vừa qua thật sự là một trải nghiệm vô cùng đáng 

nhớ và ý nghĩa đối với không chỉ các em mà cả tôi. Và tôi sẽ không đời nào đánh đổi những trải nghiệm quý báu 

của mình tại Chương trình bạn trẻ em đường phố (FFSC) với bất cứ giá nào.” 

(Chardanae Jameson) 
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Ngày 8/04/2018: 140 trẻ và 

phụ huynh thuộc Trung tâm Bình 

An được khám sức khỏe tổng quát 

tại trường Vstar School do Hội 

Bảo Trợ Người Khuyết Tật Và 

Trẻ Mồ Côi TPHCM tổ chức.  

Sáng 17/04/2018, các trẻ của Trung tâm 

phát huy Bình An vui mừng chào đón quý Cô 

Chú đến từ Công ty TNHH Lock&Lock Vi-

etnam. Nhân kỷ kỷ niệm 10 năm hoạt động 

chia sẻ vì cộng đồng, Công ty Lock & Lock 

đã gửi tặng cho các trẻ của TT Bình An nhiều 

phần quà gồm hộp đựng thức ăn, khay, chén,

…Đây là những sản phẩm do công ty Lock & 

Lock sản xuất. 

Thông qua Chương trình Hạt Nhân Thay Đổi do Trung tâm cộng đồng LIN điều phối, FFSC đã kêu gọi quý ân 

nhân cùng tham gia Thử Thách P50, một chiến dịch gây quỹ lương cho 7 giáo viên của Trung tâm Bình Triệu triệu 

từ ngày 03/3/2018 – 15/4/2018. Kết thúc chiến dịch, FFSC quyên góp được tổng số tiền là 40.200.000 VND từ các 

cá nhân và đơn vị:   

Ông bà Christine Vinh 22,000,000 VND 

Cô Trần Thị Thu Huyền 5,000,000 VND 

Ông Dinh Thanh Nhan 200,000 VND  

Ông David từ Trung tâm anh ngữ ILA 13,000,000 VND 

Sau Chương trình này, FFSC đã nhận được 19 triệu đồng từ nhà tài trợ Irish Aid . 

Sáng ngày 16/04/2018,  

Cô Nguyễn Thị Chung - 

đại diện FFSC đã nhận số 

tiền 42,336,000 VND từ 

chương trình gây quỹ của 

Trường quốc tế Saigon 

Star đã tổ chức trước đó 

vào ngày 31/03/2018. Với 

ước mong cùng đồng hành 

với chương trình hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp 

bước đến trường, mỗi năm trường Saigon Star tổ chức một buổi 

gây quỹ mang tên “Any Wheels Will Do”. Số tiền gây quỹ sẽ hỗ 

trợ toàn bộ cho Chương trình học bổng hội nhập FFSC năm học 

2018-2019 (học bổng dành cho các học sinh bước vào lớp 1 và 

lớp 6). Được biết đây là năm thứ 2, FFSC nhận được hỗ trợ từ 

chương trình này. 

 Ngày 13/6/2018, Nhóm thầy cô đến từ Trường quốc tế 

SaiGon Pearl đến thăm và đại diện trường gửi hỗ trợ 

50.293.000 VNĐ vào quỹ học bổng hội nhập FFSC. Được 

biết số tiền này được Trường quốc tế Sài Gòn Pearl gây quỹ 

từ chương trình mang tên “ISSP's Charity Bingo Night”. 
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KẾ HOẠCH QUÝ III –2018 

SẢN PHẨM FFSC 

FFSC hân hạnh giới thiệu cùng mọi người chiếc ví xinh xắn gọn nhẹ cho những chuyến công tác, dã ngoại du lịch 

mùa hè. Chiếc ví giữ cho bộ bàn chải đánh răng của bạn luôn an toàn vệ sinh.  

Ví được may bằng vải, có thêu họa tiết ngộ nghĩnh. Bên trong ví có lót nhựa chống thấm nước, có nắp đậy chắc 

chắn. Điều đặc biệt, có chiếc ví vải hoa, có chiếc đơn sắc trang nhã phù hợp với nhiều độ tuổi tha hồ cho các bạn 

lựa chọn.  

THÁNG NGÀY NỘI DUNG TRUNG TÂM 

7   
20 Nhóm Suiyokai đến thăm Bình Triệu 

31 
Tập huấn cho trẻ "Sử dụng mạng xã hội an toàn và 
thông minh” 

Bình Triệu 

   8       

4 
Tập huấn nhân viên FFSC 
“Sử dụng mạng xã hội an toàn và thông minh” 

FFSC 

6 Trẻ học hè Các trung tâm 

29 Nhóm OZAKI đến thăm và giao lưu với trẻ Bình Triệu 

30-01/9 Tập huấn “Sơ cứu cho trẻ” Bình An 

2-3 Trẻ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 Các Trung tâm 

    9         

3 

Khai giảng năm học 2018-2019 

Bình Triệu 

 6 Bình An 

  Bình Thọ 

21-22 Đoàn Nha sĩ Dnow đến thăm Văn phòng FFSC 


