Lời Ngỏ
Tháng Mười Hai đã về thoáng chút se lạnh của mùa đông. Đây cũng là
tháng cuối cùng của năm 2018. Mọi người dường như hối hả hơn để bắt kịp
bước thời gian và hoàn thành những công việc theo đúng kế hoạch.
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Các em học sinh đang trong thời gian ôn luyện và thi học kỳ 1. Ngoài việc
học, trong 3 tháng cuối năm, các em được tham dự nhiều lễ hội: Tết Trung
Thu (24/9), Halloween (31/10), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11),
lễ Giáng sinh (24/12) và chuẩn bị đón tết Dương lịch (1/1/2019).
Bên cạnh kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ 1, Chương trình Bạn Trẻ
Em Đường Phố phối hợp với một số tổ chức xã hội và các vị ân nhân tổ
chức cho trẻ những buổi sinh hoạt ngoại khóa, tham dự các ngày lễ hội giúp
trẻ hiểu thêm về những nét văn hóa và có những trải nghiệm về cuộc sống.

Thay mặt các nhân viên và các học sinh, chúng tôi chân thành cám ơn các
tổ chức bác ái xã hội, quý ân ân, quý thiện nguyện viên và những người đã
đồng hành với chúng tôi trong năm qua.

Tin ngắn-Khách Thăm
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Ước mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị trong năm tới, giúp
chúng tôi duy trì các hoạt động giáo dục cho các học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường và phát huy đúng khả
năng của các em.

Kế hoạch quý I - 2019
Sản phẩm FFSC
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Kính chúc quý vị mùa Giáng sinh vui tươi và Năm mới thành công.

Tập huấn

 Những Chiếc Lọ Thông Minh
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Chủ nhiệm Chương trình
Lê Thị Thảo
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Hoaït ñoäng

TRAO HOÏC Boång Sinh Vieân HKI, Naêm HOÏC 2018-2019
Vào sáng ngày 07/10/2018, Chương trình Bạn
Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức buổi trao học
bổng sinh viên (HBSV) học kỳ I năm học 20182019 tại Trung tâm Phát huy Bình Triệu.
Tham dự Chương trình có sự tham gia của Sơ
Lê Thị Thảo-Chủ nhiệm FFSC, cô Nguyễn Thị
Chung- Quản lý Học bổng ffsc, Ông bà Frances
& Phil Maclaurin nhà tài trợ chính cho Chương
trình HBSV, cùng với 54 sinh viên.
Trong số các sinh viên được chương trình tài trợ,
10 em vừa tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại
nhiều đơn vị khác nhau. Trong niên khóa mới
này, chương trình cũng tiếp nhận tài trợ cho 13
bạn tân sinh viên.
Ngoài phần trao học bổng và tuyên dương các sinh viên có thành tích học tập tốt, chương trình
đã mời Anh Nguyễn Đức Huấn, Giám đốc Công ty Marketing, đến giao lưu chia sẻ kinh nghiệm học
tập, kinh nghiệm làm việc cho các bạn. Trong phần chia sẻ của mình, anh Huấn đã nhấn mạnh các kỹ
năng quan trọng rất cần thiết cho cả sinh viên và những bạn chuẩn bị cho hành trình làm việc sau khi
tốt nghiệp như: lập mục tiêu, quản lý thời gian, tích lũy kinh nghiệm sống, rèn luyện các kỹ năng
mềm thông qua việc làm bán thời gian và hoạt động ngoại khóa, các quyển sách hay nên đọc, ý thức
khi tham gia mạng xã hội và cả những thất bại, những quan niệm sai lầm anh đã vấp phải khi còn đi
học. Buổi trò chuyện đã thu hút sự quan tâm của các bạn khi có nhiều câu hỏi được đặt ra cũng như sự
tranh luận rất sôi nổi về các đề tài trên.

Chương trình còn có phần biểu diễn văn nghệ của bạn, cựu sinh viên vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn
hóa Nghệ thuật thay lời cảm ơn từ các sinh viên đã tốt nghiệp.
Kết thúc chương trình, Ông Bà Frances & Phil Maclaurin đã trao 48 suất học bổng cho các sinh viên cùng
lời chúc các em bước vào một năm học mới nhiều tốt đẹp. Bên cạnh đó, Sơ Lê Thị Thảo đại diện Cô Trần Thị
Nguyệt và tổ chức Leo trao 6 phần học bổng cho các em.
Tổ chức FFSC xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã tài trợ cho Chương trình HBSV:
- Ông bà Frances & Phil Maclaurin
- Tổ chức Leon –Thụy Sĩ
- Cô Trần Thị Nguyệt
Và anh Nguyễn Đức Huấn đã mang đến một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa cho các em sinh viên.
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Với mục tiêu tạo cơ hội cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học tiếng Anh trong môi trường thực
tiễn, đồng thời phát triển toàn diện về mặt nhân cách và kỹ năng, nhóm tình nguyện viên chương trình Bạn Trẻ Em
Đường Phố (FFSC) đã thành lập dự án “Classroom Without Walls” (CWW) và mở lớp học đầu tiên chính thức vào
ngày 09/10/2018.
FFSC hy vọng thông qua những
bài học bổ ích và mang tính tương tác cao
trong CWW, học viên trở nên tự tin và
hứng thú trong việc học, đặc biệt là nâng
cao tính hiệu quả khi học tiếng Anh.
Trong quá trình trẻ tham gia CWW, các
anh chị Tình Nguyên Viên không ngừng
quan sát và hướng dẫn hỗ trợ giúp các em
nhận thức được trách nhiệm của bản thân
đối với xã hội, thúc đẩy điều chỉnh hành
vi chưa đúng, khuyến khích thái độ và
hành vi ứng xử tích cực ở các em.
Bên cạnh đó FFSC tin rằng cơ hội
được học và chơi là điều công bằng cho
tất cả các em. Dù điều kiện hoàn cảnh gia
đình khó khăn không cho phép các em
tham gia vui chơi như những em nhỏ
khác, FFSC luôn cố gắng cho các em quyền được học tập và vui chơi vốn có như mọi trẻ em khác.
Vào ngày 11/10/2018, nhóm 19 tình nguyện viên và 30 học sinh tiểu học tại Trung tâm phát huy Bình Thọ
đã khởi động Chương trình tại Siêu thị Big C (Tầng B1, Khu nhà phức hợp Cantavil, Quận 2, Hồ Chí Minh). Các
em cùng vui chơi theo chương trình của tháng “Nào chúng ta cùng đi mua sắm” và được dẫn dắt bởi chú chó Max
với các hoạt động đa dạng và vô cùng thú vị. Lớp CWW lần này có sự tham gia của 5 đội: Xoài, Kiwi, Cherry,
Cam và Nho. Mỗi đội được giao nhiệm vụ giải đáp những chướng ngại vật bằng hình ảnh được Max đưa ra. Bên
cạnh câu đố hình ảnh, các đội đã trải qua thử thách bằng cách ghi nhớ các từ tiếng Anh liên quan đến thực phẩm,
tính toán giá cả để chuẩn bị sinh nhật của Max và giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh ở mức cơ bản. Các đội đã có
buổi sinh hoạt đầy năng động và kết thúc với bữa ăn do chính các em tự chọn và thực hiện với sự hỗ trợ từ các anh
chị Tình Nguyện Viên FFSC.
Trang Vũ, một trong những trưởng
nhóm của chương trình bộc bạch: “Mình cảm
thấy rất vui khi được nhìn thấy các em tiến bộ
ngay trong buổi sáng. Ban đầu các em hơi có
nhút nhát nhưng nhờ vào sự kiên nhẫn động
viên từ các tình nguyện viên mà các em có thể
tập phát âm và đàm thoại các câu thông dụng
một cách thoải mái vui vẻ, không bị gò bó
phải làm đúng mọi thứ. Mình thật sự ấm lòng
khi được đọc cảm nhận từ các em sau chuyến
đi, cảm thấy may mắn và biết ơn các tình nguyện rất nhiều. Mình rất hào hứng được tham gia trong các chuyến đi
tiếp theo. Cảm ơn FFSC rất nhiều đã mang đến một trải nghiệm tình nguyện ý nghĩa và đáng nhớ như thế này!"
Một tình nguyện viên khác, bạn Emily Crist đến từ Mỹ, cho hay: "Đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt
vời!! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì trải nghiệm đáng nhớ này. Đội Orange (Cam) tham gia rất ngoan ngoãn, tích
cực và còn tích cự luyện tập tiếng Anh nữa.
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Để tạo cho các em học
sinh thêm hứng khởi sau
những giờ học trên lớp, Trung
tâm Bình Triệu đã tổ chức
buổi sinh hoạt ngoại khóa cho
các em vào chiều ngày
11/10/2018 do các Thầy
Chủng Sinh Sài Gòn phụ
trách. Buổi sinh hoạt được tổ
chức dưới hình thức đố vui có
thưởng với những câu hỏi liên
quan đến những kiến thức mà
các em đã được học trên lớp.

Các em tham gia trả lời câu hỏi đố vui có thưởng
Đặc biệt trong phần Thách Thức Giới Hạn gồm những câu hỏi mang tính thực tiễn với nhiều chủ đề khác
nhau như công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, văn hóa,...Buổi sinh hoạt mang đến cho các em học sinh
nhiều điều thú vị và được các em hưởng ứng rất nhiệt tình.
Được biết, ngoài những buổi sinh hoạt theo chủ đề, vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, các Thầy Chủng
Sinh còn giúp Trung tâm Bình Triệu tổ chức những buổi huấn luyện kỹ năng sống. Bên cạnh đó, các Thầy còn
dành thời gian cắt tóc cho các em.
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NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI

L

uyện nét chữ không chỉ là luyện một kỹ
năng học tập nhưng còn biểu hiện nhân

cách. Chuẩn bị chào mừng ngày Nhà Giáo
Việt Nam, sáng ngày 03/11/2018, tại trung

tâm Phát huy Bình Triệu đã tổ chức hội thi Vẽ
Tranh và Vở Sạch Chữ Đẹp dành cho các trẻ
thuộc trung tâm. Hội thi là sân chơi để các em
cùng thể hiện tài năng và tấm lòng biết ơn của
mình dành cho các Thầy Cô giáo và với mái
trường thân quen.
Tham gia hội thi có hơn 70 học sinh từ lớp Một đến lớp Năm. Các em trải qua 60 phút thi vẽ tranh và 60 phút thi

Vở Sạch Chữ Đẹp.
Tham gia hội thi có hơn 70 học sinh từ lớp Một đến lớp Năm. Các em trải qua 60 phút thi vẽ tranh và 60 phút thi
Vở Sạch Chữ Đẹp.
Với chủ đề Mái Trường Bình Triệu thân yêu, em Lê Văn Vàng học sinh lớp 3A đã dành giải nhất vẽ tranh.
Về phần thi vở sạch chữ đẹp, các em đã trình bày và sáng tạo theo yêu cầu của đề bài gồm hai phần là Tiếng Việt
và Toán.
Cũng trong ý nghĩa đó, Trung tâm Phát huy Bình Thọ cũng tổ chức hội thi Vở sạch chữ đẹp cho các em
học sinh của trung tâm. Để khuyến khích tinh thần học hỏi, các em đoạt giải sẽ được nhận quà vào buổi lễ mừng
ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 của Trung tâm, một món quà thật ý nghĩa cho các em cũng như quý thầy cô giáo.
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HÀNH TRÌNH 1008 ĐÁNG GHI NHỚ
Hành trình 1008 là một Chương trình từ thiện của của nhóm Dream High - Sinh viên Trường đại học Kinh Tế
Thành Phố Hồ Chí Minh. Với tổng thời gian 1008 giờ đến với các trẻ lớp Năm thuộc TTPH Bình An qua những
hoạt động dạy vẽ, thủ công, văn nghệ... vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần tại Trung tâm và một buổi học ngoại khóa
Sáng ngày 15/11/2018, Chương trình
đã tổ chức buổi tổng kết tại Trường
đại học Kinh tế TPHCM, 279
Nguyễn Tri Phương, Q.10, TPHCM.
Trải qua 1008 giờ cùng đồng hành
với trẻ đã mang đến các bạn sinh viên
những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa.
Trong buổi tổng kết, các trẻ và các
anh chị sinh viên cùng xem lại Clip
ghi nhận những hoạt động đã qua,
cùng thưởng thức những tiết mục văn
nghệ sôi động của các anh chị sinh
viên. Các anh chị đã gửi tặng mỗi em
một phần quà gồm bánh kẹo, sữa
cùng với những lời chia sẻ chân
thành của các thành viên trong nhóm.
Đáp lại tình cảm mến thương của các anh chị, các trẻ cũng đã có
những tiết mục văn nghệ góp vui cho chương trình.
Em Minh Tâm một học sinh lớp 5 cũng là thành viên đội bóng đá
của Trung tâm Bình An xúc động chia sẻ cảm xúc của mình khi
nhận được đôi giày, em bộc bạch “Xin cảm ơn món quà của các anh
chị đã khích lệ cho ước mơ của em sau này sẽ trở thành cầu thủ. Mặc
dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng em sẽ cố gắng nỗ lực
hơn nữa”.

Cô Đào Thị Kim Mai, chủ nhiệm lớp
Năm của Trung tâm Bình An cũng đã gửi lời
cám ơn đến các bạn sinh viên đã tạo cho các
trẻ có cơ hội đến tham quan trường đại học,
nơi mà các em chưa bao giờ nghĩ đến, cô tin
rằng nơi đây ít nhiều cũng sẽ cho các em nhỏ
có thêm cái nhìn mới, thắp lên những ước mơ
cho các em về tương lai tươi đẹp hơn,…
những ước mơ mà các em chưa từng nghĩ
đến. Những phút giây mà các anh chị sinh
viên mang lại cho các trẻ trong thời gian qua
chắc chắn sẽ giúp các em học được những bài
học đầy tính nhân văn. Trong tương lai, cô rất
mong còn nhiều những hoạt động tương tự
đến với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bạn Tiến Đạt đại diện cho các thành viên Nhóm Dream High cũng là đội phó của Nhóm đã gửi lời cảm ơn gửi đến
FFSC, đã đồng hành với các bạn sinh viên tổ chức một hoạt động đầy ý nghĩa.
FFSC xin gửi lời cảm ơn đến quý thành viên nhóm Dream High, chúc các bạn sẽ tiếp tục gặt hái được những thành
công trong tương lai.
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CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Trong không khí rộn ràng mừng ngày Nhà Giáo
Giáo Việt Nam, tại Trung tâm Bình Thọ và Bình Triệu đã tổ
chức buổi lễ tri ân quý thầy cô của trung tâm vào sáng ngày
20/11/2018.
Tham dự buổi lễ ngoài quý thầy cô và các em học
sinh, Chương trình còn chào đón quý tình nguyện viên, quý
ân nhân cũng đến cùng chúc mừng và chung vui với
Chương trình.
Trong buổi lễ, Chương trình đã trao phần thưởng
cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong các phong trào
thi vẽ tranh và thi vở sạch chữ đẹp. Ngoài ra các em học
sinh còn chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để tri ân quý
Thầy Cô giáo.

Cũng trong tâm tình đó, Chương trình đã gửi
lời tri ân đến quý ân nhân, thiện nguyện đã luôn đồng
hành với Chương trình trong mọi hoàn cảnh. Tất cả
tình thương mến của quý vị đã tiếp lửa nhiệt tâm cho
giáo viên và toàn thể nhân viên FFSC.
Riêng tại Trung tâm Bình Triệu, Chương trình
còn chào đón quý phụ huynh cũng đến tham dự.
Trong buổi lễ, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh đại diện
Chương trình gửi lời cám ơn và chia sẻ những tâm
tình quý mến đến quý phụ huynh. Sự hiện diện của của quý vị cũng đã nói lên sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm
giáo dục với trung tâm. Ước mong quý vị quan tâm nhiều hơn nữa trong việc nhắc nhở, động viên con em học hành
chăm ngoan. Cùng thắp lên cho các em, cho thế hệ trẻ ánh sáng của niềm tin yêu hy vọng, đặc biệt là nghị lực học
tập, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương của gia đình, từ đó các em sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa,
trau dồi kiến thức, kinh nghiệm sống và được lớn lên từng ngày.
Mến chúc các em học sinh luôn là con ngoan trò giỏi, kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe, ước mong
tiếp tục đồng hành với Chương trình trong sự nghiệp giáo dục.
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SÁCH CHO TRẺ
“Book a Child” là một dự án hỗ trợ các em học sinh thuộc Trung
tâm Bình Thọ có thêm cơ hội đọc sách và trải nghiệm qua lớp học
tiếng Anh,... Dự án được thực hiện do hai tình nguyện viên FFSC
là Cô Raechel và Cô Diane đến từ Mauritius. Với tổng kinh phí
30.000.000 vnđ được quyên góp từ quý vị ân nhân gần xa từ tháng
6 đến tháng 8 năm 2018.

Với số tiền đó, FFSC đã trang bị sách tiếng
Anh, flashcards, bìa đựng hồ sơ và tổ chức
hoạt động học tiếng Anh ngoài trời cho hơn
100 em. Bên cạnh đó, trung tâm phát huy
Bình Thọ giờ đây đã có một tủ sách tình
thương với nhiều thể loại sách đa dạng và bổ
ích cho thiếu nhi. FFSC sẽ tiếp tục đồng
hành và trang bị cho các em sách vở, dụng cụ
học tập và tổ chức hoạt động ngoại khóa
khác nhằm khuyến khích việc học tiếng Anh
nói riêng và việc học nói chung của các em
được hiệu quả hơn.

FFSC xin chân thành cám ơn tất cả những nhà
hảo tâm đã ủng hộ cho dự án “Book a Child”.
Sự hỗ trợ cả về mặt tài chính và tinh thần của
mọi người đã giúp dự án “Book a Child”
thành công cũng như hiện thực hóa các hoạt
động bổ ích khác. Vì hoàn cảnh gia đình các
em còn gặp nhiều khó khăn, việc chuẩn bị đầy
đủ sách vở, dụng cụ học tập khi đến trường
tưởng chừng đơn giản nhưng thật sự rất khó
đối với các em. Nếu như không có sự ủng hộ
của các nhà hảo tâm, FFSC sẽ khó có thể thực
hiện được điều đó.
Một lần nữa, FFSC xin chân thành cảm ơn tất
cả mọi người đã nhiệt tình ủng hộ cho các dự
án của chương trình. Chúc mọi người thật
nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
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Một mùa giáng sinh nữa lại về, mùa mang đến cho các em nhỏ nhiều niềm vui, mùa để gửi đi những ước mơ của
mình và đón nhận món quà dễ thương từ ông già Noel.
Đối với các trẻ nhỏ của Chương trình,
món quà dễ thương đó được trao tặng từ
những vị ân nhân, nhóm thiện nguyện…
Họ đã hóa thân thành những Ông già, Bà
già Noel đến để trao cho các em niềm yêu
thương. Tình thương mến của quý vị
không chỉ thể hiện ở những món quà,
những câu chuyện, mà còn qua lời ca
tiếng hát mang âm điệu vui nhộn của lễ
hội giáng sinh. Tất cả đều được chuẩn bị
rất chu đáo.
Cùng với quý vị, tại mỗi trung tâm của
FFSC cũng đã tổ chức cho các em những
buổi đố vui tìm hiểu về lễ hội giáng sinh,
cùng vui chơi và cùng chia sẻ những ước
mơ của mình gửi đến Ông già Noel.

Các em cũng háo hức chuẩn bị những tiết mục văn nghệ bày tỏ niềm vui và tri ân quý ân nhân.
Ngoài ra các em còn được tham gia lễ hội “Đến Để Yêu Thương” dành cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn do Caritas Tổng Giáo Phận tổ chức từ 12g00 đến 19g00 thứ Bảy, ngày 22-12-2018 tại Trung Tâm Mục
Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
Chương trình xin gửi lời cám ơn đến toàn thể quý ân nhân gần xa, quý thiện nguyện viên, các nhóm sinh viên
đã quan tâm và gửi tặng nhiều món quà tình thương đến các trẻ của chương trình.
Xin mời quý vị cùng xem lại một số hình
ảnh trong lễ hội giáng sinh năm 2018 của
các trẻ trực thuộc FFSC.
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Taäp huaán

NHỮNG CHIẾC LỌ THÔNG MINH
Những Chiếc Lọ Thông
Minh là dự án của nhóm sinh
viên thuộc Trung tâm ServiceLearning - Đại học UEF kết hợp
với FFSC đến tập huấn cho 30 trẻ
thuộc Trung tâm Bình An về kỹ
năng tài chính cá nhân cơ bản
cho trẻ vào sáng thứ Bảy hàng
tuần từ ngày 22/09/2018 đến
ngày 24/11/2018.
Với 10 buổi học về cách ứng xử
khi gặp các tình huống thử thách
liên quan đến tiền như nhặt tiền
rơi, cân đối chi tiêu và cách sử
dụng tiền hợp lý.
Mỗi tình huống đều được lồng ghép và chuyển tải những bài học về lòng tự trọng, sự quan tâm đến người
khác...Nội dung buổi học được thực hiện qua những bài giảng, những câu chuyện thực tế được các bạn sinh viên
chọn lọc để truyền đạt cho các em. Bên cạnh đó, đó các em còn được xem những đoạn clip ngắn hay cùng thảo
luận về tình huống qua trò chơi sắm vai,...Những buổi học này giúp các em nhỏ ý thức trách nhiệm hơn về việc
chi tiêu tiền của bản thân cũng như những mong đợi của quý thầy cô đã và đang đồng hành với các em.
Chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn sinh viên Trung tâm Service-Learning - Đại học UEF
đã mang đến cho các bé nơi đây những bài học rất thực tế và bổ ích.

Cùng xem video và học các bài học giá trị
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Sáng 27/11/2018, Chương trình chào đón 30
sinh viên đến từ Singapore, các bạn đã đến thăm
văn phòng FFSC để tìm hiểu về các hoạt động. Sau
đó Nhóm đến thăm các trẻ thuộc Trung tâm Phát
huy Bình An.
Các bạn sinh viên đã tự thiết kế một số hoạt động
giao lưu như thủ công, vẽ, học tiếng Anh qua trò
chơi,... Dù có khó khăn và khác biệt về ngôn ngữ
nhưng các bạn đã tham gia rất nhiệt tình.
Ngoài ra Nhóm còn gửi tặng cho các trẻ của trung
tâm nhiều quà gồm tập vở, giấy, viết,... và gửi ủng
hộ cho hoạt động của trung tâm 5.000.000 vnd.

Tiếp tục chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ, sáng
ngày 21/10/2018, có 100 trẻ thuộc Trung tâm Bình Triệu
được khám sức khỏe tổng quát tại Giáo xứ Cao Thái, Quận
9, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình khám sức khỏe
tổng quát được hỗ trợ kinh phí hoàn toàn từ Trung tâm hỗ
trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 07/12/2018, các em học sinh lớp Ba thuộc
Trung tâm Bình An đã vui mừng chào đón các anh chị đến
từ Trường Nhật Bản tại TPHCM. Buổi gặp mặt đã có một
không khí rất náo nhiệt với các trò chơi do các anh chị tổ
chức mang ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, ai khéo tay hơn....
Đây là một hoạt động giao lưu được tổ chức thường niên
giữa Trung tâm Bình An và Trường Nhật. Ngoài ra các học
sinh Nhật còn quyên góp nhiều quần áo cũ và đồ dùng học
tập đến tặng cho các em học sinh thuộc Trung tâm Bình An.

Được sự giúp đỡ của Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl, Sài Gòn Star và Tổ chức AEM-Pháp, Chương trình học
bổng hội nhập cho các em học sinh lớp Một và Năm của FFSC tiếp tục duy trì trong năm học 2018-2019 với tổng
số 65 suất, tăng 33 suất so với năm 2018, trong đó Trường Sài Gòn Pearl 19 suất, Trường Sài Star 16 suất và Tổ
chức AEM 30 suất. Vào buổi chiều ngày 22 và 23/11/2018, Chương trình đã tổ chức phát học bổng đầu năm học
cho các em với sự tham dự của Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm FFSC, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh - Quản lý Trung tâm
Bình Triệu, Cô Nguyễn Thị Chung - Quản lý học bổng FFSC, quý Thầy Cô đại diện của hai Trường cùng quý Phụ
huynh học sinh.

KHÁCH THĂM

12/10/2018: Cô Nitta Setsuko đến thăm con đỡ đầu tại Trung tâm Bình Triệu.
11/12/2018: Ông Ogawa Kazuhiro và Bà Ogawa Mitsuko đến thăm con đỡ đầu tại Trung tâm Bình Triệu.
11/12/2018: Ông Takaoka đến thăm văn phòng FFSC và Trung tâm Bình Triệu.
27/12/2018: Cô Sayaka Saosaki đến thăm Trung tâm Bình Triệu.
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KẾ HOẠCH QUÝ I –2019
Tháng

Ngày
1

Nội Dung
Nghỉ Tết Dương Lịch 1/1/2019

24
MỘT

25
26

27
27/1-17/2
9-10
HAI

25
26

BA

Các Trung tâm
Bình An

Lễ sơ kết học kỳ I

27
26

Trung tâm

Bình Thọ
Bình Triệu
Mái ấm Bình Triệu

Họp mặt Nhóm Phụ Huynh Học Bổng
Trẻ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Trẻ mái ấm cùng Nhóm sinh viên Pháp dã ngoại tại
Vũng tàu
Tổ chức AEM- Pháp đến thăm trẻ

Bình Triệu
Bình Thọ
Các Trung tâm
Bình Triệu
Bình An
Bình Triệu

1

Ông Maki Nozu đến giao lưu với trẻ

Bình Thọ

1-2

Đoàn nha sĩ Dnow khám răng cho trẻ

Bình Triệu

27

Nhóm sinh viên Trường Đại học Chubugakuin đến giao
lưu với trẻ

Bình Triệu

SẢN PHẨM FFSC
Nhân dịp cuối năm, FFSC hân hạnh giới thiệu với các bạn chiếc ví cầm tay điệu đà xinh xắn. Ví được thiết kế
bằng vải hoa nhiều màu sắc trang nhã với kích thước 15x11cm.
Chắc chắn bạn không thể bỏ qua chiếc ví thời trang cũng cùng một tông màu vải. Ví có kích thước 2 kích thước
21x10cm và 10 x 15cm phù hợp cho các bạn trong các buổi lễ hội cũng như dạo phố.

