
 

Lời Ngỏ 
Mới thoáng qua mà các em học sinh đã qua hết học kỳ 1 của năm học 2018-2019. 
Sau dịp sơ kết học kỳ 1, các em học sinh náo nức chuẩn bị đón Tết Cổ Truyền. 

Trong dịp này, các trung tâm đều tổ chức lễ Sơ kết học kỳ 1 và Mừng Xuân Kỷ 
Hợi 2019. Sau một học kỳ tích cực học tập, mỗi trung tâm của Chương trình đều 
tổ chức buổi lễ sơ kết để báo cáo các hoạt động, kết quả học tập của các học sinh và 

khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập.  

Bên cạnh đó, các trung tâm duy trì tổ chức khóa học ngoại khóa nhằm luyện tập 
cho trẻ thêm kỹ năng sống cần thiết, tập huấn cho các phụ huynh cách chăm sóc và 
giáo dục con cái. Với các gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn, chương trình luôn 
tìm kiếm ân nhân hỗ trợ vốn kinh doanh nhỏ để có kinh tế ổn định. Trong tình 
hình chung hiện nay, một số gia đình thiếu sự quan tâm đến con cái dẫn đến hiện 
tượng trẻ bỏ học lang thang bụi đời ngày càng nhiều. Vì vậy, các trung tâm luôn 
giữ mối liên lạc với phụ huynh và mời gọi họ cộng tác chung tay giáo dục trẻ.  

Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Chương trình đã nhận được sự quan tâm 
hỗ trợ của nhiều vị ân nhân, tổ chức xã hội đã trao cho trẻ những món quà xuân thật 
ý nghĩa và ấm tình người.  

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 chung tay 
với chúng tôi chăm sóc giáo dục trẻ. Ước mong quý vị tiếp tục hỗ trợ, đồng hành 
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 dồi dào sức khỏe và thành công.  

Chủ nhiệm Chương trình 

 

Lê Thị Thảo  

Mục Lục 
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Bản Tin FFSC Trang 2 

Hòa cùng không khí chuẩn bị đón năm mới cũng là lúc các em học sinh kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019, 

Chương trình đã tổ chức buổi buổi sơ kết học kỳ I và mừng xuân cho các em học sinh. 

Tham gia buổi lễ sơ kết có sự hiện diện của Thầy Thomas Soi - người sáng lập Chương trình, Sơ Lê Thị Thảo 

Chủ nhiệm Chương trình, quý Sơ và quý Thầy Cô giáo tại các Trung tâm trực thuộc FFSC, Ông bà Frances Phil 

Maclaurin - vị ân nhân đã đồng hành với chương trình hơn mười năm qua, cùng quý ân nhân, quý thiện nguyện 

viên đã và đang gắn bó với Chương trình. 

Buổi lễ sơ kết được tổ chức vào các ngày 24, 25 và 26 tại 3 Trung tâm Bình An, Bình Thọ và Bình Triệu với 

hơn 700 trẻ từ lớp mẫu giáo đến lớp 5. 

Hoaït ñoäng     
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    Trong buổi lễ Chương trình đã khen thưởng và trao quà cho các em đạt thành tích tốt trong học 
kỳ I. 

      Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 với tới, tất cả các học sinh đều được nhận bao đỏ lì xì từ Ông bà Frances Phil. 
Riêng những gia đình các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông bà đến thăm chúc tết và tặng quà cho các gia 
đình. 

Đặc biệt, Thầy Soi đã thay mặt Ông bà KIDA (Nhật Bản) trao tặng quà Tết đến 18 em học sinh thuộc hai trung 
tâm Bình Triệu và Bình Thọ. 
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Cùng với các em học sinh nô nức chào đón Xuân Kỷ Hợi 
2019, nhóm phụ huynh học bổng thuộc các Trung tâm FFSC 
cũng đã tổ chức buổi tất niên để cùng nhìn lại quá trình hoạt 
động trong suốt năm qua. 

Buổi họp mặt tại Trung tâm Bình Triệu Chiều ngày 
26/01/2019 có hơn 40 phụ huynh tham gia. Chương trình đã 
tổ chức buổi sinh hoạt cho nhóm thông qua những trò chơi 
“mini game” để cùng ôn lại kiến thức đã được tập huấn trong 
năm như giáo dục giới tính cho con em, phân loại rác thải 
nhựa...Sau cùng là phần thi sắm vai và khéo tay hay làm. 
Buổi sinh hoạt đã thu hút sự hứng thú và đoàn kết của các phụ 
huynh. 

Bên cạnh đó, ngày 27/01/2019 tại trung tâm Bình Thọ, trong 
không gian còn khiêm tốn, nhóm phụ huynh tại đây cũng đã 
có buổi tất niên đầy thân mật, ấm cúng với sự chia sẻ từ chính 
những phụ huynh đã tham gia các hoạt động của Trung tâm 
Bình Thọ. 

Nhóm phụ huynh trong chương trình học bổng tại Trung tâm 
Bình An và Tân Hương tuy không tổ chức buổi sinh hoạt 
nhưng chương trình cũng đã tổ chức tất niên và gửi tặng quà 

đến từng phụ huynh nhân dịp chào đón năm mới Kỷ Hợi 
2019. 

FFSC hy vọng rằng chính sự chia sẻ, giao lưu chân thành từ 
quý Sơ và phụ huynh sẽ tạo thêm nhiều động lực giúp các 
nhóm phụ huynh tiếp tục tham gia và ủng hộ cho các hoạt 
động của FFSC tại các Trung tâm phát huy trong năm tới. 

FFSC xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn đến các nhóm 
Phụ huynh đã hỗ trợ và đồng hành cùng FFSC trong các hoạt 
động vừa qua tại các Trung tâm. Xin kính chúc quý vị cùng 
các học sinh đón Tết Kỷ Hợi 2019 an lành và may mắn. 
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 Học kỳ I năm học 2018-2019 kết thúc cũng là 

dịp các em học sinh đón Tết Nguyên Đán 2019. Tại 

Trung tâm Bình Triệu, ngoài việc tổ chức Lễ Sơ Kết 

học kỳ I cho các em lớp Phát huy, Trung tâm cũng đã 

tổ chức buổi họp mặt liên hoan cuối năm cho 33 trẻ 

mái ấm và 55 trẻ cựu mái ấm. Tham dự buổi liên hoan 

có sự hiện diện của quý Sơ đã và đang đồng hành với 

các em, quý ân nhân, quý thiện nguyện viên của trung 

tâm. Đặc biệt năm nay các em còn được vinh dự chào 

đón Thầy Thomas Soi - người sáng lập Chương trình 

Bạn Trẻ Em Đường Phố, tuy Thầy đang sống ở Nhật 

xa xôi nhưng vẫn luôn dành tình thương cho các em. 

Ngày họp mặt cuối năm của các em mái ấm đã trở 

thành ngày truyền thống của trung tâm, nơi hội tụ 

những tình cảm yêu thương gắn bó của các sơ đối với 

các em nhỏ và cả những em cựu mái ấm cũng về xum 

họp. Mọi người cùng chúc nhau lời chúc tốt lành 

trong năm mới sắp đến. 

Trong buổi họp mặt, Sơ Lê Thị Thảo – Chủ nhiệm 

Chương trình đã gửi lời động viên các em dù hoàn 

cảnh có khó khăn nhưng các sơ nơi đây sẽ luôn hỗ trợ 

và đồng hành với các em. Ước mong các em sẽ cố 

gắng nỗ lực phấn đấu học tập để có được tương lai 

tươi sáng. 

Trong buổi họp mặt, Chương trình cũng đã trao phần 

thưởng cho 12 học sinh giỏi và 9 học sinh khá. 

Bên cạnh đó các em còn chuẩn bị nhiều tiết mục văn 

nghệ góp vui cho buổi họp mặt và nhận được lì xì 

năm mới  

 



ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ  

Goùc nhìn 

Là một giáo viên những ngày đầu đứng lớp, tôi mong 

ước sẽ gieo vào lòng những học sinh nhỏ một ước mơ, 

một khát khao để vươn lên trong cuộc sống. Đa số các 

em ở đây đều thuộc các gia đình nhập cư, lao động phổ 

thông như chạy xe ôm, bán hàng rong, bán rau, trái 

cây, thợ hồ. Con cái họ vì thế không được đến trường 

chính quy vì không có khai sinh, quá tuổi đến trường 

hoặc không đủ tiền đóng học phí. 

Khi tôi đưa cho mỗi em một tấm giấy nhỏ đề nghị ghi 

tên bố mẹ cũng như sở thích, ước mơ rồi gửi lại cho 

thầy. Khoảng 15 phút trôi qua, các học sinh lần lượt 

gửi lại cho tôi. Khi tôi đi về dãy cuối lớp, có 1 học sinh 

nam hỏi: 

- Thưa thầy, em không biết viết gì hết thầy ơi? 

- Em có thể viết theo mẫu thầy đưa cho em đấy. 

Mắt em hoe đỏ nói nhỏ với tôi: 

- Thầy ơi, em không có bố, em không biết mặt mẹ, em hiện đang sống với ông ngoại… 

Nghe những lời đó khiến tôi nhói, lúng túng và không biết phải làm gì đành nói với em ấy:   

- Em có thể viết về ước mơ của em được không? Em không có ước mơ gì sao? 

… 

Nói xong tôi vội quay mặt đi để tránh những cảm xúc của bản thân. Và cậu học trò của tôi cũng gục xuống bàn. Với tôi, tiết 

học đó trôi qua thật nặng nề và vô hồn. 

Sau này có dịp, em gửi lại tôi tấm giấy nhỏ với mong muốn có ngày nào đó sẽ về Vĩnh Long để tìm gia đình bên nội. Em chỉ 

biết quê nội ở Vĩnh Long và còn có ông nội ở đó. Năm nay em học lớp 4 và đang ở cùng ông ngoại làm thợ hồ, bà ngoại 

không còn khả năng lao động. Cả hai ông bà đều đã già và cuộc sống rất bếp bênh, nay đây mai đó! 

Đó là ước mơ của một đứa trẻ học lớp 4, một ước mơ thật thuần khiết và đơn giản và tôi tin chắc ít ai hiểu được điều này.  

Đây là năm thứ 2 tôi dạy ở một lớp tình thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi dành cho trẻ em đường phố và có hoàn 

cảnh khó khăn. Mỗi em học sinh ở đây có một cảnh đời rất đặc biệt, và khi tình nguyện cho công tác ở đây phải nói là tôi luôn 

cảm thấy “rất đau lòng”.  

Tôi thú thực mình không biết còn bao nhiêu đứa trẻ có hoàn cảnh như thế? Cuối năm 2017, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em do 

Phó Thủ tướng đứng đầu được thành lập để đánh dấu một cột mốc mới trong nỗ lực thực hiện quyền trẻ em của Chính phủ đã 

nhấn mạnh việc thực hiện quyền trẻ em và đảm bảo rằng “không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” trong việc duy trì tiến bộ 

hướng tới đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững. 

Theo một con số thông kê thì cứ 200 trẻ em tại Việt Nam lại có một em mồ côi hoặc không nơi nương tựa. Các em có nguy cơ 

lớn lên cùng với những tổn thương lâu dài về thể chất lẫn tinh thần. Về vấn đề này, xã hội chưa nhìn nhận đủ nhiều và đủ sâu, 

phần lớn điều này vẫn còn ở dạng bản thảo, nghị định và luật.  

Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cần làm điều gì để để giúp các em đã chịu quá nhiều đau khổ. Như buổi tối nay, tôi lại trằn 

trọc suy nghĩ… tôi sẽ phải làm gì để những học sinh bé nhỏ của tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi phải làm gì để thắp lên trong các 

em niềm tin, mơ ước về cuộc sống? Hơn ai hết, tôi thấu hiểu những gì các em đang chịu đựng hôm nay, và tôi thực lòng mong 

muốn thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho các học sinh nhỏ của tôi. 

Mỗi người đều có một nơi để hướng về, nơi ấy có phải là một mái ấm gia đình. Như cậu bé học sinh của tôi vẫn luôn khát 

khao trở về quê nội, về nơi cha em đã sinh ra và lớn lên. Mỗi chúng ta có nhiều nơi để ra đi, nhưng chỉ có một nơi để quay về 

đó là gia đình. Hãy dành chút thời gian gọi điện về cho ba mẹ, cho người thân, chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc khi được nghe 

giọng nói của bạn: “...con vẫn khỏe, ba má có khỏe không?”…Và có lẽ đó cũng là hạnh phúc của bậc làm cha làm mẹ khi con 

cái đã trưởng thành. 

 

Que Diêm - Tình nguyện viên tại Trung tâm Bình Triệu 
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THƯ CẢM ƠN 
Em Trần Thùy Dương thuộc học nhóm học bổng Trung tâm Bình Triệu. Em được nhận học bổng đỡ đầu của 

FFSC từ năm 2009, nay em  đã tốt nghiệp ra trường , em có đôi lời gửi đến ba mẹ đỡ đầu của mình 

Cha mẹ kính yêu! 

Đầu thư, con kính chúc Ba Mẹ thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. 

Thời gian thấm thoát trôi qua không ngừng. Vậy là con đã bước đến chặng đường cuối của đời sống sinh viên và tại đây 

cũng là bước ngoặt lớn của cuộc đời. Năm mới tuổi mới, ở cái tuổi này đủ để con nhận ra những gì quan trọng nhất với 

cuộc đời mình. Con cảm ơn Ba Mẹ! Cảm ơn Ba Mẹ đã luôn ủng hộ con, đồng hành cùng con trong những năm tháng 

dài đã qua; con thật sự biết ơn và luôn tự hào vì Ba Mẹ đã quan tâm đến con, giúp đỡ con và tạo điều kiện cho con học 

tập để con có thể theo đuổi ước mơ và để con như ngày hôm nay. Và ở hiện tại, con như đứng trước ngưỡng cửa của 

cuộc đời, con đã bắt đầu lao động bằng chính kiến thức, năng lực của bản thân, dù cho trước mắt con là những khó 

khăn, thách thức. Con sẽ càng cố gắng hơn nữa, để Ba Mẹ tự hào, hạnh phúc vì con. Thành quả này không chỉ của riêng 

con mà đó chính là kết quả của tình thương Ba Mẹ dành cho con; của tình yêu gia đình con, con yêu và biết ơn Ba Mẹ 

vô cùng! 

Từ đây, con sẽ nỗ lực hơn nữa. Hành trình cuộc đời là một vòng quay với nhiều chặng đường dài, ngắn luân phiên. 

Chặn đường dài luôn có Ba Mẹ kề bên dường như đã dừng lại, đến lúc con phải bước đi trên con đường của người 

trưởng thành và con hy vọng sẽ làm thật tốt điều đó. Con cũng tin rằng, dù ở đâu Ba Mẹ cũng luôn dõi theo những bước 

đường con đi, mỉm cười khi thấy con thành công. Cha Mẹ sẽ là nguồn sáng cho con đi đến hành trình của cuộc đời và 

không chỉ cho bản thân con mà còn cho các em nhỏ ở mọi nơi. 

Cuối thư, con chúc Ba Mẹ mỗi ngày là một ngày mới luôn vui vẻ, tích cực và luôn khỏe mạnh, chúc cho gia đình Ba 

Mẹ hạnh phúc, ấm áp bên nhau. Con chúc Ba Mẹ luôn nhận được trái ngọt từ tình thương của Ba Mẹ. Và lời chúc cuối, 

con chúc Ba Mẹ những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn Ba Mẹ thật nhiều và con sẽ cố gắng học hỏi, làm việc thật tốt để 

thành công vì con biết rằng Ba Mẹ luôn bên con. Con mong nhận được hồi âm của Ba Mẹ. Con yêu Ba Mẹ thật nhiều.  

 

Tp.HCM, ngày 22 tháng 2 năm 2019 

Con của Ba Mẹ 

Trần Thùy Dương 
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VUI CÙNG BIỂN KHƠI  

Trong hai ngày 16 và 17/02/2019, 34 trẻ mái ấm của FFSC đã có một chuyến dã ngoại tại  Vũng Tàu vô cùng ý 
nghĩa và đáng nhớ cùng với nhóm 29 tình nguyện viên Pháp của tổ chức ASTECE. FFSC rất biết ơn tổ chức AS-
TECE đã quyên góp được khoảng 3000 euro và một chuyến đi biển hai ngày. Phải nói rằng tất cả các em nhỏ và 
TNV đã cùng nhau trải qua nhiều hoạt động vui nhộn như biểu diễn văn nghệ, tập bơi và sinh hoạt vui chơi trên bãi 
biển. Vì điều kiện khó khăn về mặt vật chất chưa cho phép các em nhỏ tại mái ấm được giao lưu và tham gia nhiều 
hoạt động, chuyến đi thật sự là một kỷ niệm đẹp, góp phần giúp cho các em có cơ hội hòa nhập với cộng đồng và 
phát triển toàn diện hơn. Thay mặt cho FFSC, xin chân thành cảm ơn chú Thông, tổ chức ASTECE và các bạn 
TNV đã mang đến cho các em một chuyến đi thật ý nghĩa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- ----------------------------- 

Những cảm nhận của các thành viên  sau chuyến đi 

Hugo (trưởng nhóm ASTECE) 

      Hai ngày bên các trẻ của FFSC thật đặc biệt và ý nghĩa. Các tình nguyện viên và các em đã chia sẻ cho nhau 

niềm vui và những nụ cười thân thiện trong chuyến dã ngoại hai ngày. 

Xin chân thành cảm ơn các tình nguyện viên và các Sơ đã nhiệt tình chăm lo cho các em. Chúng tôi rất vui và hạnh 

phúc vì thấy các em được chăm sóc thật tốt. Chúng tôi cũng rất vui khi phối hợp với hiệp hội ASTECE gây quỹ 
được một số tiền giúp các em. 

Peter 

Cảm ơn các bạn rất nhiều! 

    Quả là một chuyến đi thật thú vị. Qua chuyến đi này tôi học được thêm bài học về giá trị của tình bạn trong lúc 

cùng vui các trò chơi, qua việc ăn uống và đặc biệt là tận hưởng thời gian với các em nhỏ và các bạn TNV tại nhiều 
nơi đẹp như vậy. Quan trọng hơn nữa đó là tôi còn hiểu rõ bản thân mình hơn và được tiếp thêm năng lượng mới 

trước khi quay trở lại công việc tất bật hàng ngày. 

 

Hiếu 

     Thật là một trải nghiệm đáng nhớ! Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người ở FFSC đã tổ chức mọi thứ tốt đẹp làm 

nên một chuyến đi tuyệt vời này. Mặc dù đã đến Vũng Tàu rất nhiều lần cùng với gia đình, mình phải thừa nhận 
rằng chuyến đi này mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thật tuyệt khi nhìn thấy các bé tham gia vào các 

hoạt động khác nhau và tận hưởng mọi thứ một cách thích thú. Nhờ chuyến đi này, mình được gặp gỡ nhiều thầy cô 

và các bạn Pháp dễ thương tử tế. Một lần nữa, mình hy vọng trong tương lai, nhóm chúng ta sẽ có cơ hội khác được 
gặp gỡ làm việc cùng nhau. 
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Tổ chức Les Amis Des Enfants Du Monde (AEM) tại Pháp đã hỗ trợ cho những hoạt động của 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố từ năm 2012. Hiện nay, tổ chức này vẫn hỗ trợ một phần kinh phí 

cho đề án giáo dục tại Trung tâm Bình An. Mỗi năm, Tổ chức AEM thường đến thăm các trẻ của Trung 

tâm thuộc FFSC để tiếp tục thực hiện kế hoạch giúp đỡ. Vào ngày 25 và  26/02/2019, Chương trình Bạn 

Trẻ Em Đường Phố tiếp tục chào đón hai đại diện Tổ chức AEM đó là Ông Barnard Waucheul và Bà 

Thierry Chrisrine. Trong năm học 2018-2019, ngoài phần hỗ trợ cho đề án giáo dục của Trung tâm Bình 

An, Tổ chức còn hỗ trợ thêm phí di chuyển và lương cho 9 giáo viên ở Trung Tâm Bình An, 31 suất học 

bổng hội nhập cho các trẻ lớp 5 của ba Trung tâm Bình An, Bình Thọ và Bình Triệu được học chính quy 

tại trường công. 

 

Ngày 12/03/2019, FFSC rất hân hạnh được đón tiếp gia đình ông PHUNG ARMAND từ Pháp đã đến 

thăm Trung tâm Bình Triệu và Bình An. Trong chuyến thăm này, ông bà ARMAND đã nhận đỡ đầu cho 

một em thuộc mái ấm Bình Triệu. Bên cạnh đó với hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn khi các con của 

ông bà đã vận động quyên góp được hơn 600 cây bút từ bên Pháp gửi tặng cho các em của ba trung tâm. 

 

 



Chiều qua 24/03/2019, 27 em học sinh cấp 1 và 2 của nhóm học bổng trung tâm phát huy Bình Triệu được 

tham gia buổi sinh hoạt chiếu phim đầu tiên mang tên "Những Mảnh Ghép Cảm Xúc", trong dự án chiếu 

phim "CUỘC PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG ANH HÙNG NHỎ" của một nhóm các bạn sinh viên 

trường đại học UEF, nhằm giúp giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

Các em học sinh được giao lưu, trò chuyện với các anh chị trong nhóm và cùng nhau chia sẻ những ý kiến, 

bài học qua bộ phim vừa xem. 

Ngày 23/03/2019, Trường quốc tế Anh (BIS) đã tổ chức chương trình Hội Chợ Mùa Xuân với đầy đủ các 

hoạt động như: các trò chơi, thể thao, âm nhạc và ẩm thực để gây quỹ hằng năm hỗ trợ cho 3 trung tâm là 

Bình An, Bình Thọ và Bình Triệu đồng thời trao 15 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến từ 3 

trung tâm. 
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23/02/2019: Nhóm 4 người của NNAF (No Nukes Asia Forum Japan) đến thăm các trung tâm 

27/02/2019: nhóm 13 người của Okinawa University đến thăm TTPH Bình Triệu 

28/02/2019: Ms. Agatauchi đến từ Oita University và 9 sinh viên đến thăm VP FFSC 

27/03/2019: đoàn khách Nhật đến từ Chubugakuin University đến giao lưu trẻ Bình Triệu 



Söùc khoûe 
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Chuẩn bị cho các trẻ bước vào học kỳ II năm học 218-2019, các  trung tâm FFSC đã phối hợp với các 

đoàn thiện nguyện gồm các y bác sĩ để tổ chức khám răng và sức khỏe định kỳ cho các trẻ. 

 
Ngày 11 tháng 1 năm 2019, đoàn Bác 

Sĩ Thiện Nguyện "Hành Trình Yêu 

Thương" ở TP.HCM đã đến khám 

răng và tổ chức ăn trưa cho 296 trẻ 

của trung tâm Phát Huy Bình An. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 01/03/2019 Đoàn nha sĩ Dnow 

– Nhật Bản đã đến khám răng định kỳ 

và điều trị răng hư cho hơn 100 trẻ 

thuộc Trung tâm Phát huy Bình 

Triệu. Ngoài ra trẻ còn được các nha 

sĩ tổ chức buổi tập huấn chăm sóc 

răng vào buổi sáng hôm sau. 

 

SỨC KHỎE CỦA EM 
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KẾ HOẠCH QUÝ II –2019 

SẢN PHẨM FFSC 

 FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng gần xa sản phẩm  mới kỳ này, đó là:   

 Móc charm-phụ kiện gắn túi 
 
Móc charm được thiết kế bằng chất liệu vải Linen với nhiều màu sắc khác nhau, kích thước đường kính 5(cm). 

Bên ngoài được  thêu các chữ cái. Chúng tôi có thể thiết kế các mẫu thêu tùy theo chữ cái quý vị yêu cầu. Hãy 

ghé thăm cửa hàng chúng tôi để khám phá nhiều sản phẩm hơn nữa. 

 

 

 

Tháng Ngày Nội Dung Trung tâm 

TƯ 

  

07 Phát học bổng sinh viên Văn phòng FFSC 

10 Ms. Mayum Nakamura đến thăm trẻ Bình Triệu 

15 Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Các trung tâm 

16 
Tập huấn  cho trẻ lớp 3+4&5, với đề tài: “Sơ 

cấp cứu” 
Bình Thọ 

30 Nghỉ lễ 30/04 
Các trung tâm 

NĂM 

01 Nghỉ lễ 01/05 
Các trung tâm 

03 Ms. Sachiko Shinohara đến thăm trẻ Bình Thọ 

14-17 Trẻ Thi HK II Các trung tâm 

31 Tổng kết năm học 2018-2019 Các trung tâm 

SÁU 

? Dã ngoại giao lưu các lớp 5 Các trung tâm 

20/06 Trại hè yêu thương lần thứ 22 Các trung tâm 


