Lời Ngỏ
Tháng Sáu hè về mang theo những cơn mưa nhẹ. Đâu đó sắc
hoa phượng đỏ đã điểm nhẹ khoảng sân trường. Tạm gác lại
sách vở, các bạn nhỏ háo hức đón mùa hè với những buổi dã
ngoại và vui chơi cho thỏa thích.

Mục Lục
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Với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mùa hè cũng là lúc
các em đi làm thêm phụ giúp cha mẹ để có thêm thu nhập trang
trải những nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong mùa hè,
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố tổ chức trại Hè Yêu
Thương để đáp ứng nhu cầu vui chơi của các em. Ngoài ra các
trung tâm cũng có lớp học hè để bồi dưỡng cho các học sinh còn
yếu kém. Chương trình luôn có sự gắn kết gặp gỡ với phụ
huynh và động viên họ cho con em đến trường.
Trong dịp này, Chương trình cũng Mừng Kỷ Niệm 35 Năm
Thành Lập (1984 – 2019). Trong khoảng thời gian qua,
Chương trình đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của một số
vị ân nhân giúp tài lực tổ chức, duy trì các hoạt động giáo dục
và chăm sóc trẻ.
Thay mặt cho các nhân viên và hơn 1000 trẻ, xin chân thành
cảm ơn những ai đã quan tâm hỗ trợ bằng nhiều cách. Ước
mong tiếp tục chung tay với chúng tôi chăm sóc giáo dục những
mảnh đời khó khăn.
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công. Chúc các em
học sinh một mùa hè vui tươi và nhiều điều thú vị.

Chủ nhiệm Chương trình
Lê Thị Thảo
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Hoaït ñoäng

Sáng ngày 07/04/2019: Tại Trung tâm phát huy Bình Triệu, FFSC tổ chức buổi họp mặt và trao học bổng sinh
viên (HBSV) học kỳ II năm học 2018-2019 cho 53 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự buổi họp mặt có Sơ
Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm FFSC, cô Nguyễn Thị Chung - Quản lý Học bổng FFSC, Ông Phil Maclaurin nhà tài trợ
chính của chương trình và Ông David là một tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Học kỳ I vừa qua đã có 40% sinh
viên đạt thành tích học tập khá giỏi. Chương trình cũng trao tặng một phần quà khuyến khích tinh thần học cho
các sinh viên.
Bên cạnh đó để giúp sinh viên có thêm kiến thức và hiểu biết về tầm quan trọng về giá trị và kỹ năng sống,
Chương trình đã mời anh Trần Tuấn Huy - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giá trị sống – Kỹ năng sống YMCA đến
trò chuyện với sinh viên về chuyên đề "Thế nào là giá trị sống, kỹ năng sống". Với nhiều năm kinh nghiệm, anh
Huy đã có những chia sẻ rất nhiều điều hữu ích và ý nghĩa cho các sinh viên.

Sau đó, các sinh viên còn được giao lưu gặp gỡ với Ông Phil - nhà tài trợ và cũng là người đồng hành với các em
nhiều năm qua. Ông đã lắng nghe những ưu tư và những vấn đề khó khăn của các em trong học tập cũng như chọn
công việc làm trong tương lai.
FFSC xin chân thành cảm ơn quý ân nhân đã tài trợ cho Chương trình HBSV: Ông bà Phil & Frances Maclaurin,
Tổ chức Leon, Cô Trần Thị Nguyệt - USA, Ông David Harison. Cám ơn anh Trần Tuấn Huy đã mang đến một
buổi trò chuyện đầy ý nghĩa cho các em sinh viên.
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Hội Thi Rung Chuông Vàng
Ngày 03/05/2019, tại Trung tâm phát
huy Bình Triệu (TTPH Bình Triệu) đã
diễn ra hội thi Rung Chuông Vàng cho
các em lớp Ba, Bốn & Năm về các
môn khoa học-tự nhiên (KH-TN). Hội
thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự
góp mặt của Sơ Hạnh - phụ trách trung

tâm Bình Triệu, cô Kim Loan, cô Kiều
Thơ và các em học sinh của ba khối
lớp.
Hội thi Rung Chuông Vàng được tổ
chức nhằm đẩy mạnh các hiệu quả
phong trào thi đua học tập tốt, tạo sân
chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học
sinh. Đặc biệt, hội thi còn là nơi để
học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo, rèn luyện kĩ năng tư duy logic và xử lí tình huống, giúp các em
giao lưu, học hỏi thêm kiến thức một cách toàn diện về khoa học tự nhiên. Thông qua đó đổi mới hình thức sinh
hoạt chuyên môn, mở rộng không gian sinh hoạt chuyên môn ra bên ngoài lớp học.
Hội thi Rung Chuông Vàng đã được tổ chức với tinh thần ham học hỏi. Với những hiểu biết của mình, các thí sinh
đã tranh tài rất gay cấn. Qua vòng loại, Ban Tổ Chức đã chọn ra được những gương mặt xuất sắc tham gia vào vòng
chung kết.
Sau hội thi chương trình đã chọn ra các em đạt thành tích xuất
sắc và sẽ được trao phần thưởng nhân ngày lễ Tổng kết năm học
của Trung tâm. Đặc biệt, hội thi còn có phần thi dành cho khán

giả. Các bạn khán giả không chỉ cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh
mà còn chơi hết mình và thể hiện được những hiểu biết phong
phú của bản thân.

Hội thi Rung chuông vàng được tổ chức trong

thời gian gần cuối học kì II không chỉ tạo ra
một sân chơi bổ ích dành cho các em học sinh
của Trung Tâm Phát Huy mà còn là một
phương pháp ôn tập học kì hiệu quả và sáng
tạo.
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Lễ Tổng Kết
Để nhìn nhận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
năm học vừa qua, nhằm phát huy những thế mạnh đạt
được và khen thưởng các em có học lực khá giỏi, các
trung tâm thuộc Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường
Phố (FFSC) đã tổ chức lễ tổng kết năm học 20182019 vào các ngày 24, 29 và 31/05. Buổi lễ có sự
tham dự của Ông bà France Phil, quý nhân viên công
ty Premier Oil, thầy Rick, cô Mill, 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 2018-2019 vừa qua, ngoài việc hoàn
thành công tác giáo dục cho các em, chương trình
cũng đã tổ chức những buổi tập huấn và các buổi sinh
hoạt giao lưu giúp các em có tư duy và học hỏi được
nhiều kiến thức từ thực tiễn cuộc sống nhờ sự giúp đỡ
của các tổ chức, các Trường quốc tế, nhóm thiện
nguyện viên.
Với sự hỗ trợ của những vị ân nhân, Chương trình đã
trao giấy khen và phần thưởng cho các em tích cực
tham gia các phong trào thi đua và 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.
Như vậy là một năm học đã chính thức khép lại với
những kết quả tốt đẹp từ sự nỗ lực hết mình của thầy
và trò cả ba Trung tâm phát huy. Riêng đối với các
em học sinh lớp 5, lễ tổng kết năm học 2018-2019
hôm nay còn mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Kể
từ giây phút này, các em đã hoàn thành 5 năm học
dưới mái trường tình thương. Với hành trang được
trang bị từ trung tâm và gia đình, các em có thể tự
mình bước vào một môi trường mới với những thử
thách mới. Chúc các em một kỳ hè vui vẻ và luôn
luôn theo đuổi ước mơ của mình.
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Hội trại có tên gọi là “Ripe Camp” năm 2019 là một
thành công tuyệt vời! Đó là một ngày trải nghiệm các
hoạt động bắt cá, vắt sữa bò, hái nấm và các trò chơi!
Tất cả các sinh viên và tình nguyện viên đã có một ngày
chơi hết mình với những kỷ niệm vui vẻ.
FFSC gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quảng
đại giúp đỡ cho sinh hoạt hội trại! Chúng tôi rất trân
trọng tất cả các nhà tài trợ tài chính cũng những người
đã giúp tổ chức hội trại được tốt đẹp. Đặc biệt cảm ơn
anh Cao, anh Trần, Gerald Leismer, Ngọc Đoàn, Trang
Phạm Thủy, Kayo Motono, Anna Dang, Preetam Rai,
Richard Hoesch, Louise Crist, Kinwah Lo, Linda
Moore, Emily Crist, Anthony Bui, An Nguyen, Bruce,
Cameron, Ly, Casey, Bruce, công ty thực phẩm
rượu và cà phê. Mỗi khoản tiền quyên góp đã
giúp chúng tôi đến gần nhau hơn, giúp các sinh
viên có được sự trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp cải
thiện kỹ năng sống cần thiết và có một ngày vui
vẻ!
Thay mặt FFSC, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tất
cả. Ngoài ra, cảm ơn rất nhiều về trang trại xanh
Noen, tất cả các chị em, giáo viên và tình nguyện
viên. Sự thành công của ngày trại sẽ không có
nếu thiếu sự hỗ trợ của các bạn! Chúng tôi hy
vọng hội trại Ripe Camp tiếp tục được tổ chức
vào năm 2020!
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MANG YÊU THƯƠNG ĐẾN CHO TRẺ
Sáng ngày 20/06/2019, hơn 700 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến từ 4 trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ
Em Đường Phố đã hội ngộ để tham gia trại Hè Yêu Thương lần thứ 22 được tổ chức hàng năm tại công viên nước
Đầm Sen.
Tham dự trại hè có Thầy Thomas
Trần Văn Soi là người sáng lập
chương trình cũng về tham dự, có
các vị khách quý, quý tình nguyện
viên và quý vị ân nhân hảo tâm xa
gần đã hỗ trợ chương trình trong
năm học qua. Đặc biệt dịp này
Chương trình cũng Mừng kỷ niệm
35 năm thành lập (1984 – 2019).
Mục đích của trại hè là giúp các
học sinh học hỏi qua những hoạt
động ngoài trời và có thêm những
trải nghiệm trong cuộc sống. Sau
một năm miệt mài học tập, các em
có được một ngày thư giãn, giao
lưu gặp gỡ với trẻ ở các trung tâm.Chương trình cũng dành nhiều phần quà khen thưởng các học sinh đã đạt thành
tích tốt trong học tập. Điều này khích lệ các em cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập và có đủ nghị lực vượt qua
những khó khăn trong cuộc sống. Đại diện một em học sinh Năm đã nói lên lời biết ơn quý thầy cô giáo, quý vị ân
nhân, quý tình nguyện viên đã chia sẻ sự quan tâm và tình yêu thương. Các em cũng nói lên quyết tâm và ước mơ
vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngày trại sôi động hơn với các tiết mục văn nghệ do các trung tâm biểu diễn. Trại Hè Yêu Thương thật sự mang đến
cho các em nhiều điều thú vị và niềm vui.
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Goùc nhìn

TÂM THƯ CỦA NGƯỜI MẸ
Em Văn Thị Mộng Tuyền trước đây thuộc nhóm học bổng Trung tâm phát huy Thủ Thiêm. Em đã tốt nghiệp trường
cao đẳng công nghệ Thủ Đức, ngành kế toán doanh nghiệp. Từ năm em học lớp một cho đến khi em tốt nghiệp cao
đẳng, người mẹ đỡ đầu của em - một phụ nữ người Nhật - đã hàng năm gửi tiền về hỗ trợ em đóng học phí. Nghe
tin em tốt nghiệp, mẹ đỡ đầu của em thật vui mừng và xúc động đã viết lên những dòng tâm sự gửi cho người con
đỡ đầu của mình.

Tuyền thương mến,
Chúc mừng con tốt nghiệp đại học.
Hình như đã được 12 năm kể từ ngày
mẹ gặp con, phải không nhỉ? Có lẽ
bây giờ con đã trở thành một người

phụ nữ tuyệt vời. Mẹ muốn gặp con
quá!!!
Khi mẹ con mất, mẹ chẳng thể làm
được gì cho con, mẹ xin lỗi!
Thông báo xin ngừng học bổng từ
trung tâm đã đến tay mẹ. Mẹ cảm giác như phải chia tay con, mẹ buồn lắm. Mẹ đã gửi cho trung
tâm một món quà xem như là món quà sau cùng cho con. Con hãy trân trọng nó nhé!
Thật may mắn khi mẹ được làm mẹ của con. Nhìn thấy con trưởng thành mà mẹ vui mừng biết bao.
Cám ơn con vì đã làm đứa con ngoan của mẹ. Con đã cố gắng học tốt, mẹ rất tự hào về con. Từ
giờ trở đi, có lẽ sẽ có nhiều khó khăn chờ con phía trước. Nhưng mẹ tin nếu là Tuyền của mẹ thì sẽ
vượt qua được.
Mẹ ở Nhật
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THƯ CÁM ƠN
Em Trì Châu Thanh Ngân là một học sinh trong nhóm học bổng của Trung tâm phát huy Bình Triệu. Hiện em đang
học năm thứ hai của trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức và muốn xin ngừng nhận học bổng để bắt đầu cuộc
sống tự lập. Với tất cả lòng biết ơn người mẹ đỡ đầu đã giúp em trong 10 năm học, em đã có đôi dòng tâm sự để tỏ
lòng biết ơn người mẹ tinh thần rất kính mến của mình.

Mẹ kính mến!

Đầu thư con kính chúc Mẹ và gia đình có thật nhiều sức khỏe và mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người.
Hôm nay con viết thư này để gửi lời cảm ơn chân thành đến với Mẹ và gia đình. Con luôn biết ơn về những tình
cảm cũng như sự quan tâm mà Mẹ đã dành cho con trong những năm tháng qua. Sự quan tâm, tình yêu thương mà
Mẹ dành cho con không phải điều bình thường, mà nó là một phần lý do giúp con sống tốt hơn, sống có trách nhiệm
hơn trong cuộc sống để không phụ lòng Mẹ, của gia đình con và của những người yêu thương con.
Sắp tới con và gia đình sẽ chuyển đến một nơi khác để sinh sống, chỗ này xa Trung Tâm Bình Triệu nên con không
thể đến sinh hoạt học bổng cùng các bạn được. Vả lại, con còn một năm nữa là sẽ hoàn tất việc học, sẽ phải tự
mình đối mặt với cuộc sống này. Thế nên con đang dành rất nhiều thời gian để trau dồi thêm kiến thức cũng như
khả năng tự lập cho bản thân mình, nên con sẽ không tiếp tục nhận phần học bổng này nữa. con xin nhường cho
một bạn khác để bạn ấy cũng được yêu thương như con.
Cuối thư, con xin chúc Mẹ sẽ gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình mãi mãi hạnh phúc bên nhau, con
mong mọi người luôn bình an trong vòng tay của Chúa. Con yêu Mẹ.
Con của Mẹ
Trì Châu Thanh Ngân
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CẢM NHẬN TỪ MỘT CHUYẾN ĐI
“Cu ộ c đờ i con ng ườ i gi ố ng nh ư chi ế c xe đạ p, n ế u vòng bánh không quay thì chi ế c
xe s ẽ
đổ ”. Cuộc đời mỗi người gắn liền với những chuyến đi. Đi để khám phá, học tập; đi để trải
nghiệm, trưởng thành và để hoàn thiện mình. Trong ý nghĩa đó, ngày 25/05/2019 vừa qua,
Trung tâm Phát huy Bình An (TTPH Bình An) đã tổ chức cho các em thuộc lớp phát huy
tham quan 2 địa điểm, đó là thiền viện Thường Chiếu và thác Giang Điền.
Bên cạnh việc học tập, cập nhật kiến thức ứng dụng vào
thực tế, chuyến đi này còn là cầu nối cho tình bạn của các
em thêm gắn kết. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng đồng
hành trong chuyến thực tế, các em đã có thêm nhiều bài học
để sẻ chia, giúp nhau trưởng thành hơn, quan trọng nhất là
được hiểu về tinh thần đoàn kết và còn là chuyến đi giúp
các em thư giãn sau một năm học.
Hơn 100 trẻ lên đường mang theo khát khao, nhiệt huyết của
tuổi trẻ, háo hức khám phá những địa điểm đối với các em
có lẽ đây là lần đầu. Đến với thiền viện Thường Chiếu các
em được tìm hiểu về lịch sử, qúa trình phát triển của thiền
viện, được gặp gỡ và trò chuyện cùng các sư thầy, được
lắng nghe những câu chuyện trải nghiệm từ các cô chú
đồng hành.
Địa điểm tham quan thứ 2 trong ngày mà các em được đến
đó là khu du lịch sinh thái thác Giang Điền, giữa cái nóng oi ả của mùa hè, thì thác Giang
Điền là nơi thích hợp để các em được đắm mình vào dòng nước mát lạnh sau bao ngày
học tập mệt mỏi. Đến với khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền để có được cảm nhận hòa
mình trọn vẹn trong thiên nhiên: đó là cảm giác đắm mình trong làn nước mát của dòng
suối dưới chân thác, điều này khiến các trẻ vô cùng thích thú hò reo!!!
Chuyến đi tham quan qua đi ắt hẳn để lại cho các em rất nhiều kỉ niệm, xin gửi đến thầy cô
niềm biết ơn sâu sắc đã tạo điều kiện cho các em có một ngày vui chơi bổ ích. Chúng tôi
mong rằng sẽ có thật nhiều chuyến đi bổ ích, lý thú hơn nữa dành cho các em qua đó để
các em cũng biết phấn đấu trong quá trình học tập của mình.
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23/05/2019: Trường Quốc Tế Saigon Pearl đã tổ chức buổi "Bingo Night" để gây quỹ
cho FFSC. Ban giám hiệu, quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các em học sinh
Trường Saigon Pearl đã 3 năm liền tổ chức hoạt động gây quỹ và đã giúp 19 xuất học
bổng hội nhập cho trẻ tại Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu.

Để chuẩn bị cho ngày Ripe Camp ( 02/06/2019) với chủ đề
“Back2Nature”, 66 học sinh lớp 5 từ các trung tâm Bình Triệu,
Bình Thọ, và Bình An được tham dự các buổi học tiếng Anh về
những từ vựng về thiên nhiên và cách giao tiếp căn bản trong 3
tuần của tháng 5.

Nhóm Tình nguyện viên chuẩn bị những phần
quà gồm tập viết, bút, vòng đeo tay, và làm mũ
giấy. chuẩn bị cho ngày Ripe Camp.

Ngày 01/06/2019: nhóm BƠI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN gồm anh Nguyễn Nam, Võ
An, Lương Duy, Trịnh Huy và Nguyễn Bảo. Ba vận động viên bơi chính là Lương Duy,
Trịnh Huy, Nguyễn Bảo, mỗi người sẽ chinh phục cự ly 100km trong 7 ngày để gây
quỹ. Quỹ này sẽ mua những "gói học bơi " tặng trẻ em cơ nhỡ và trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn của 4 trung tâm. Hiện đã có 41 em thuộc Trung tâm Phát huy Bình An, 10 em
ở Trung tâm Phát huy Bình Triệu ở độ tuổi lớp 4 và 5 đăng ký học bơi (nhóm em sẽ
dùng số quỹ hiện đang có tặng trước cho 51 em ở 2 trung tâm này).

Vào ngày 22 tháng 5, Cô Quỳnh Anh cho các trẻ ở TTPH Bình
An đi xem phim Truy Tìm Thủy Long Kiếm tại nhà hát Bến
Thành. Sau khi xem phim xong, các bé được thưởng thức những
món ăn thật ngon.

10/04/2019: Ms. Mayum Nakamura đến thăm trẻ tại TTPH Bình Triệu
03/05/2019: Ms. Sachiko Shinohara đến thăm trẻ tại TTPH Bình Thọ
07/05/2019: Mr. Yuki Kajihara (Oita University) đến thăm văn phòng FFSC
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Söùc khoûe

Sáng ngày 07/04/2019, Trung tâm Phát huy Bình An đã đưa
160 trẻ đi khám sức khỏe tại Trường VSATAR SHOOL do
Cha Anthony Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Bảo Trợ
Người Khuyết Tật Và Trẻ Mồ Côi TP.HCM tổ chức. Các em
được khám tổng quát, mắt, tai mũi họng và còn được cắt tóc.
Trong buổi khám, mỗi em được ăn sáng, ăn trưa và được
nhận quà là một gói B'fast Ngũ cốc dinh dưỡng hàng ngày.
Ngoài ra trung tâm còn được Công Ty Cổ Phần chứng khoán
FUNAN trao tặng năm máy vi tính đã qua sử dụng.

Khám Răng Định Kỳ
Vào dịp cuối năm học 2018-2019, 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 05 tháng 05 năm 2019, đoàn Bác
sĩ Thiện Nguyện "Hành Trình Yêu
Thương" ở TP.HCM đã đến khám răng
và tổ chức ăn trưa cho hơn 200 trẻ của
Trung tâm Phát huy Bình An.
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KẾ HOẠCH QUÝ III –2019
Tháng
7

Ngày

Nội Dung

Trung tâm

11

Học sinh trường Nhật đến thăm và giao lưu

Bình Triệu

25

Nhóm SUIYOKAI dến thăm và giao lưu

Bình An

29

Học sinh các lớp tập trung trở lại trường

6

Học sinh cấp 3 tỉnh OKINAWA (JOCA) đến thăm và
giao lưu

5
12
8

15
26

Học sinh các lớp tập trung trở lại trường
Ms NAGATA Chiriko và bạn thăm con đỡ đầu ở Lê
Minh Xuân và giao lưu đá banh với trẻ Bình Triệu
Mr. Ozaki Jun đến thăm Bình Thọ và trao học bổng
Hisamitsu

Bình An

Bình An
Bình Thọ
Bình Triệu
Bình Thọ

27

Nhóm ISHIKAWA Unesco đến thăm và giao lưu

Bình Triệu

28

Nhóm OZAKI đến thăm và giao lưu với trẻ

Bình Triệu

2
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Các trung tâm

4
5
9

Bình Triệu

Bình Thọ
Khai giảng năm học 2019-2020

Bình Triệu

6

Bình An

8

Bình An

12

Tổ chức vui Hội Trăng Rằm

Bình Thọ
Bình Triệu

SẢN PHẨM FFSC
FFSC hân hạnh giới thiệu đến quý khách hàng gần xa sản phẩm
mới kỳ này:


Túi phối thêu (Color Scheme Pouch)

Túi phối thêu được may bằng vải linen, thiết kế với nhiều màu
sắc nhã nhặn khác nhau. Mặt ngoài túi được trang trí với các
đường thêu hoa xinh xắn. Túi phối thêu có thể dùng để đựng mỹ
phẩm, điện thoại, sổ tay nhỏ. Hãy ghé thăm cửa hàng chúng tôi
để khám phá nhiều sản phẩm hơn nữa.

