
 

Lời Ngỏ 
Tháng Chín được xem là tháng khởi đầu đối với tuổi học sinh. Sau những ngày 
hè thư giãn, các em cùng háo hức trở về trường để bắt đầu năm học mới.  

Các trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đều tổ chức lễ 
Khai giảng năm học mới 2018-2019. Xen lẫn với niềm vui được đến trường, 
với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn có cả nỗi lo lắng về điều kiện kinh tế, 
thời gian và nhiều những khó khăn khác. Vì thế các trung tâm luôn đồng hành 
hỗ trợ bao nhiêu có thể để động viên các em tiếp tục đến trường.  

Trong tháng đầu năm học, các trung tâm đều có kế hoạch chăm sóc sức khỏe, 
răng miệng cho trẻ. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động vui 
chơi, rước đèn, múa lân nhân ngày Tết Trung Thu. 

Trong năm học 2018-2019, mọi kế hoạch hoạt động và giảng dạy của các thầy 
cô luôn theo đúng nội dung giáo dục chung của Sở đã đề ra.  

Đặc biệt, năm nay Trung tâm Phát huy Bình Triệu vừa hoàn thành việc xây 
dựng cơ sở mới khang trang sạch sẽ, có đủ điều kiện đáp ứng các hoạt động của 
trung tâm.  

Chương trình luôn mời gọi quý ân nhân, quý thầy cô giáo, quý phụ huynh cùng 
chung tay góp sức, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động giáo dục trẻ.  

Thay mặt toàn thể các nhân viên, giáo viên và hơn 1.200 học sinh đang học tại 
các trung tâm, tôi chân thành cám ơn những người đã cộng tác với chương trình 
trong những năm qua. Ước mong tiếp tục nhận 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 hữu ích cho xã hội.  

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.  

Chủ nhiệm Chương trình 

Lê Thị Thảo  

Mục Lục 
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Hoaït ñoäng     

Chiều ngày 22/7/2018, Trung tâm Bình Triệu đã tổ chức buổi lễ tổng kết cho nhóm học bổng của trung tâm. Tham 

dự buổi lễ có Sơ Lê Thị Thảo - chủ nhiệm chương trình, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh - quản lý Trung tâm, Cô Nguyễn 

Thị Chung - phụ trách học bổng FFSC và Cô Nguyễn Thị Loan - phụ trách học bổng Trung tâm Bình Triệu, đại 

diện quý phụ huynh và các em học sinh đang nhận học bổng. 

Theo báo cáo của trung tâm, năm học 2017-2018 trung tâm Bình Triệu đã hỗ trợ học bổng cho 75 em học sinh. 

Trong đó có 45 em ngoại trú. Đa số các em nhận học bổng đều có ý thức học tập tốt,  tỷ lệ em đạt danh hiệu học 

sinh khá giỏi là 90%. Ngoài việc học, các em cũng biết chia sẻ khó khăn với gia đình như phụ giúp ba mẹ làm công 

việc nhà, buôn bán và biết cách tự chăm sóc bản thân. 

Năm học vừa qua, do khó khăn về địa điểm sinh hoạt nên trung tâm chỉ tổ chức được 2 buổi sinh hoạt vào tháng 

9/2017 và tháng 1/2018. Trung tâm tiếp tục duy trì kế hoạch sinh hoạt cho các em trong năm học mới. 

Cùng với những món quà gửi đến cho các em đạt thành tích học tập tốt, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh cũng đã gửi lời cám 

ơn đến quý cha mẹ đỡ đầu đã đồng hành với trung tâm để chăm lo cho các em. 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHÓM HỌC BỔNG BÌNH TRIỆU 
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Trong tâm tình tri ân những tấm lòng bác ái của quý vị ân 

nhân đã dành cho các trẻ của Trung tâm Phát huy Bình Triệu, vào 

chiều ngày 23/07/2018 Trung tâm đã long trọng tổ chức buổi Lễ 

Tạ Ơn mừng 25 thành lập Trung tâm do Đức cha Giuse Nguyễn 

Tấn Tước Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ sự. Ngoài ra còn 

có sự hiện diện của Linh mục Phan Khắc Từ, Ông Trần văn Soi 

người sáng lập FFSC, quý Sơ, quý thầy cô giáo và đại diện các cấp 

chính quyền địa phương. 

Trung tâm Bình Triệu được hình thành từ năm 1993 do Thầy 

Trần Văn Soi khởi xướng với mục đích nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn. Năm tháng trôi qua, trung tâm đã phải 

đối mặt với nhiều khó khăn, cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm 

trọng, các em học sinh phải học tạm ở các phòng nhỏ phía trước 

sân chơi và chia thành 3 ca, học cả giờ nghỉ trưa.  

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, các tổ chức 

bác ái xã hội và quý ân nhân trong và ngoài nước hỗ trợ, cùng với 

sự nỗ lực của quý thầy cô giáo của trung tâm, tháng 1 năm học 

2017, trung tâm đã tiến hành xây dựng lại cơ sở. Sau 18 tháng thi 

công, cơ sở mới gồm phòng ở cho trẻ mái ấm, phòng học cho trẻ 

tình thương và cho trẻ mẫu giáo đã hoàn thành với 1 tầng trệt và 3 

lầu.  

Sau buổi lễ, Sơ Cecilia Bùi Thị Hồng Hạnh phụ trách trung 

tâm đã gửi lời cám ơn đến tất cả quý ân nhân, quý thiện nguyện 

viên và quý thầy cô giáo đã đồng hành và cộng tác với trung tâm. 

Cách đặc biệt, Sơ cám ơn Thầy Trần Văn Soi, người gieo những 

hạt mầm yêu thương đầu tiên tạo nên mái ấm Bình Triệu thân 

thương; cám ơn Ông bà Frances – Phil đã hỗ trợ cho mái ấm trong 

10 năm qua; cám ơn Ông Nguyễn Chí Từ Uyên Giám Đốc CTY 

TNHH Bách Nguyên và đội xây dựng.  

Hiện nay, trung tâm tiếp tục duy trì hoạt động hỗ trợ giáo dục 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với sĩ số trung bình 700 trẻ 

bao gồm lớp tình thương từ Mẫu giáo đến lớp Năm, nuôi dưỡng 

chăm sóc 30 trẻ Mái Ấm, hỗ trợ học bổng cho học sinh từ Cấp 1 

đến Đại học. 

Để có được ngôi trường khang trang này, Chương trình xin 

chân thành gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các tổ chức bác ái 

xã hội, quý ân nhân, quý thiện nguyện, quý thầy cô đã cùng đồng 

hành với chúng tôi trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. 
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Sáng 20/7/2018, tập thể học sinh của Trung tâm Phát huy Bình Triệu hân hoan chào đón 15 vị khách thuộc Nhóm 

Suiyokai đến từ Nhật Bản. 

Mỗi năm một lần vào dịp hè các thành viên của Nhóm đều đến thăm các trẻ của FFSC. Năm nay đã là năm thứ 18 

kể từ khi Nhóm thực hiện kế hoạch này. Trước đó, nhóm đã quyên góp dụng cụ học tập, đồ dùng sinh hoạt gia đình 

từ những vị ân nhân và các em thiếu nhi Nhật Bản để như món quà chia sẻ cho các học sinh của FFSC. 

Khi đến thăm các trẻ FFSC, mỗi thành viên của Nhóm đều thực hiện một trò ảo thuật góp vui cho trẻ. Các em rất 

hào hứng với các trò ảo thuật cũng như sự thân thiện của các vị khách quý. Sau đó, những thành viên của Nhóm lại 

tiếp tục đến thăm gia đình một số em có hoàn cảnh khó khăn. 

Chương trình xin chân thành cám ơn những tấm lòng thương mến của quý vị dành cho các trẻ FFSC. 

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 
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V ới mục đích tạo dựng môi trường học tập và vui chơi lành mạnh cho các trẻ, tạo thói quen giúp trẻ đam mê 

đọc sách, Chương trình đã xây dựng được Phòng Thư viện và Vi tính cho các trẻ thuộc Trung tâm Bình 

Triệu với tổng kinh phí 64.058.700 VNĐ và 10 bộ máy vi tính. Toàn bộ kinh phí và các thiết bị đều do Công ty 

Luật Allen & Overy Việt Nam tài trợ. 

Vào sáng ngày 05/8/2018, Chương trình đã tổ chức buổi lễ khánh thành Phòng Thư viện và Vi tính tại Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu. 

Tham dự buổi lễ gồm có sự hiện diện của Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm FFSC, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh - Quản lý 

Trung tâm Bình Triệu, Cô Lê Thị Xuân Mai cùng quý nhân viên đại diện Công ty Luật Allen & Overy Việt Nam 

và các em học sinh của Trung tâm. 

Bước vào năm học mới 2018-2019, Trung tâm có kế hoạch tổ chức lớp học Vi tính cho các em học sinh từ lớp Ba 

đến lớp Năm. Ngoài ra, vào giờ chơi tất cả học sinh có thể vào thư viện đọc sách.  

Để có được Phòng Thư viện và Vi tính với trang thiết bị thuận tiện này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý 

Công ty Luật Allen & Overy đã quan tâm giúp đỡ. 

Taïo Thoùi Quen Tích Cöïc Cho Treûû 
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Sáng ngày 21/8/2018, quý thành viên Nhóm Hội Cựu Chiến Binh Úc (The South Australian Vietnam Charity Group 

Inc) đã đến thăm văn phòng FFSC. Sau khi làm việc với Sơ Thảo - Chủ nhiệm Chương trình về kế hoạch hỗ trợ cho 

các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên cũng đã đến thăm các trẻ thuộc Trung tâm Phát huy Bình Triệu. 

Theo kế hoạch, năm nay Nhóm sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc sức khỏe, trại hè cho các trẻ thuộc Trung tâm 

Bình Triệu và hệ thống máy lọc nước cho các Trung tâm FFSC. 

Đến với các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trực thuộc FFSC đến nay đã 7 năm liền, thấu hiểu 

được sự thiếu thốn của các trẻ, trong những chuyến thăm, các thành viên của Nhóm luôn mang theo những món quà 

mà Nhóm đã quyên góp được để trao tặng các trẻ mái ấm Bình Triệu. 

CAÙC CÖÏU CHIEÁN BINH KÍNH MEÁN CUÛA TREÛ  
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Trong không khí tưng bừng của Ngày hội đến trường, các Trung tâm 

trực thuộc FFSC đã tổ chức Lễ khai giảng chào đón năm học mới 2018-

2019 cho các em học sinh vào các ngày 04, 06 và 07/9/2018, tại ba 

Trung tâm Bình Triệu, Bình An và Bình Thọ. 

Bước sang năm học mới Chương trình tiếp nhận gần 800 trẻ từ lớp 

Mầm Non đến lớp Năm.  

Đến tham dự buổi lễ ngoài sự hiện diện của quý Sơ, nhân viên và giáo viên FFSC còn có sự hiện diện của những 

vị ân nhân, tình nguyện viên đã và đang đồng hành với các em trong những năm học qua.  

Trung tâm Phát huy Bình Triệu trải qua 25 năm thành lập từ cơ sở vật chất thô sơ, những trang thiết bị nghèo nàn 

xuống cấp, đến nay đã được xây dưng lại hoàn toàn. Cơ sở mới tạo cho các em có môi trường tốt để học tập. Niềm 

vui đó không chỉ đến với các em mà còn giúp cho những thầy cô nơi đây có thêm động lực tiếp tục công tác giáo 

dục cho các em. Trong ý nghĩa đó, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh, quản lý Trung tâm Bình Triệu cũng đã gửi lời biết ơn 

sâu sắc đến quý thầy cô cùng quý ân nhân đã chung tay hỗ trợ Trung tâm có được những thành quả đáng ghi nhận 

trong chặng đường đã qua. 

Trung tâm Bình Thọ được sự hỗ trợ của Cty Premier, nên năm học mới này Trung tâm tiếp tục thuê lại cơ sở tại 

địa điểm cũ để duy trì hoạt động giáo dục cho các em. Cũng nhân ngày Tết Trung Thu sắp đến, Cty Premier đã gửi 

tặng mỗi em chiếc lồng đèn và một hộp bánh trung thu. 

Riêng Trung tâm Bình An, năm học này số lượng học sinh khá đông nên Trung tâm đã tổ chức học 2 buổi mỗi 
ngày. Tuy nhiên phần lớn gia đình các em đều ở cách xa Trung tâm nên việc di chuyển đến trường vào buổi chiều 

cũng có chút khó khăn.  
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Một mùa Trung thu nữa lại về, trong không khí rộn ràng của lễ hội Trung thu trên khắp cả đất nước, Chương trình cũng đã 
được quý ân nhân gần xa đến tổ chức cho các em học sinh những buổi vui Trung thu thật ấm áp và đầy nghĩa tình.   

Đến tham gia lễ hội Trung thu, các em được tặng những chiếc bánh trung thu ngọt ngào, được nghe những câu chuyện cổ tích 
về sự tích chú cuội cây đa, hình ảnh chị hằng. Các em được cùng nhau làm lồng đèn, cùng với những trò chơi vận động tạo 
cho các em thêm những trải nghiệm thú vị. 

Chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý công ty DHL, Tinypulse, Lotte Mart, nhóm từ thiện Chung Tay Vì Tụi 
Nhỏ, Nhóm sinh viên trường Đại học Kinh tế, nhóm Mầm Xanh, quý ân nhân cùng nhóm tình nguyện viên FFSC đã dành tình 
thương cho các trẻ thuộc Chương trình. 
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Cùng với việc dạy chữ cho các em, hàng năm 

Chương trình vẫn luôn cố gắng tổ chức những buổi 

tập huấn cho giáo viên nhằm nâng cao kiến thức, 

trách nhiệm trong quá trình đồng hành với trẻ. 

Năm nay, được sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển 

Cộng đồng LIN và Công ty Tư vấn và Giáo dục WE 

LINK, Chương trình đã tổ chức hai buổi tập huấn tại 

Trung tâm Bình Triệu vào ngày 03/07/2018 với đề tài 

“XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN VÀ MỐI 

QUAN HỆ TÍCH CỰC VỚI HỌC SINH” và ngày 

19/7/2018 với đề tài “PHỎNG VẤN ĐỘNG LỰC – 

PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ THAY ĐỔI HÀNH VI”. 

Buổi học được hướng dẫn bởi Thầy Ngô Minh Uy – 

giám đốc Công ty WE LINK. 

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã được tổ chức LIN 

hỗ trợ kinh phí xây dựng Phòng Tham Vấn tại Trung 

tâm Bình Triệu. Với kế hoạch này, chúng tôi mong 

muốn góp phần hỗ trợ giúp các em học sinh cá biệt 

thay đổi hành vi theo hướng tích cực. 

Taäp huaán 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN  
& 

MỐI QUAN HỆ TÍCH CỰC VỚI HỌC SINH 
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 Từ ngày 30/ 07 đến ngày 01/08/2018 vừa qua, các bạn tình nguyện viên Pháp đã có một đợt tập huấn về sơ cứu 

cho gần 100 em học sinh thuộc trung tâm Phát huy Bình An. 

Chương trình cung cấp cho các em những kiến thức căn bản và hữu ích về vệ sinh thân thể cũng như cách tiến 
hành sơ cứu trong những trường hợp khẩn cấp như nghẹt thở, ngất xỉu... 

Với sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ Tình Nguyện Viên Việt Nam và Tình nguyện viên Pháp cùng những hoạt động 
thú vị, ba ngày tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp! 

Xin chân thành cảm ơn những nỗ lực, tình yêu thương cũng như những món quà dành cho các em! 

Söùc khoûe   

Được sự hỗ trợ của các y bác sĩ, bước vào năm học mới 2018-2019 các trẻ của Trung tâm Bình An và Bình Triệu 
đã được khám và điều trị răng miễn phí. Năm nay Chương trình còn được hai nhóm đến khám răng đó là nhóm 
Hành Trình Yêu Thương và Tổ chức The Medical Aid For Vietnam. 

Ngoài việc khám và điều trị các chứng bệnh về răng, các em còn được hỗ trợ phần ăn trưa, bánh, tập vở, bàn chải 
và kem đánh răng. 

Ngoài ra, Trung tâm Bình An cũng được tổ chức William E Connor Vietnam hỗ trợ thuốc xổ giun. Vào những 
ngày đầu năm học, Trung tâm đã tổ chức phát thuốc giun cho các em. 
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Vào chiều ngày 17/9/2018, anh Nguyễn Phương 

Toàn đại diện cho Chương trình Ngày Mai Tươi 

Sáng đã đến thăm và gửi tặng hai thùng sách cho thư 

viện của Trung tâm Bình Triệu. 

Sáng ngày 02/8/2018, Cô An K Nguyen đã đến 

thăm văn phòng FFSC và trao 8.570 AUD cùng 

nhiều quà tặng cho các trẻ em trực thuộc FFSC. 

Được biết tất cả nguồn hỗ trợ này do Cô An K 

Nguyen quyên góp từ nhiều vị ân nhân tại Úc.  

Để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh sống của các trẻ 

thuộc Chương trình, Cô cũng đến thăm Trung tâm 

Phát huy Bình An và Bình Triệu cùng ăn trưa với 

trẻ và thăm một số gia đình các em. 
Sáng ngày 13/09/2018, Cô Kavie Trần đã đến thăm và 

tặng quà cho các trẻ thuộc Trung tâm  Bình Triệu. 

 

Sáng 15/08/2018, Trung tâm Bình Triệu đã tổ chức buổi 

lễ Bế Giảng khóa Học Hè cho 150 trẻ trong khu vực. 

Chương trình học hè được tổ chức hai buổi sáng và chiều 

từ ngày 15/6/2018 đến ngày 15/8/2018 nhằm hỗ trợ cho trẻ 

trong cộng đồng từ lớp Năm đến lớp Chín với hai môn học: 

Anh văn và Toán. Các lớp học được phụ trách bởi quý Thầy 

Cô và Nhóm tình nguyện viên FFSC, trong đó lớp tiếng Anh 

do bà Frances phụ trách. 

Kết thúc khóa học, Chương trình cũng đã trao phần 

thưởng khuyến khích tinh thần học tập cho các em học sinh 

có thành tích tốt. 

Năm học 2018-2019 đã bắt đầu cũng là thời điểm FFSC chào đón các tình nguyện viên mới đến với tổ chức, 

nơi tất cả mọi người cũng hỗ trợ nhau thực hiện, duy trì và phát triển nhiều hoạt động tình nguyện hướng đến các 

em có hoàn cảnh khó khăn.  

Vào tối ngày 08/09/2018 tại văn phòng FFSC, các bạn tình nguyện viên đã có buổi họp mặt và giao lưu đầu 

năm học để chia sẻ công việc và lên kế hoạch làm việc cho cả năm học. 

Sáng ngày 29/8/2018, các em học sinh của Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu hân hoan chào đón các anh chị sinh 

viên đến từ các trường đại học tỉnh Okinawa-Nhật Bản. Sau 

buổi giao lưu tại trung tâm, nhóm đã dành thời gian đến 

thăm một số gia đình các em 
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KẾ HOẠCH QUÝ IV –2018 

SẢN PHẨM FFSC 

 FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng gần xa sản phẩm mới kỳ này là chiếc ví đựng tiền được may bằng 

vải linen. Ví có rất nhiều màu sắc, mặt ngoài được thêu họa tiết lồng đèn Hội An tạo nên vẻ trang nhã, bên trong 

được thiết kế nhiều ngăn rất tiện lợi. Giờ đây, bạn có thể yên tâm sắp xếp các loại tiền có màu sắc giống nhau mà 

không lo sợ bị nhầm lẫn.  

THÁNG NGÀY NỘI DUNG TRUNG TÂM 

10 

7 Trao học bổng sinh viên kỳ I năm học 2018-2019 Bình Triệu 

07,14,21 Tập huấn cho trẻ  “kỹ năng tài chính” Bình An 

22-26 Thi giữa học kỳ I Các Trung tâm 

11 20 Mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) Các trung tâm 

12 

 7 Học sinh trường Nhật Bản (Quận 7) giao lưu với trẻ Bình An 

17-22 Thi học kỳ I Các Trung tâm 

24 Trẻ tham dự lễ hội Giáng sinh Các trung tâm 

25 Trẻ nghỉ lễ Giáng sinh Các trung tâm 


