Lời Ngỏ
Tháng Chín đã về bên những trang vở trắng. Khép lại những ngày vui chơi
thư giãn, các học trò cùng háo hức trở về trường để bắt đầu năm học mới.
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Các trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đều tổ chức
lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020 cho các học sinh. Với những trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn, được đến trường quả là một niềm vui khôn tả, bởi lẽ
cuộc sống gia đình của các em luôn phải đối diện với những vấn đề “cơm áo
gạo tiền” vì công việc và chỗ ở không ổn định. Hiểu được điều đó, các trung
tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố luôn mở rộng vòng tay
đón nhận các trẻ em nghèo vào các lớp học tình thương. Ngay từ tháng đầu
năm học, các trung tâm luôn đồng hành khích lệ các em tiếp tục đến trường.
Ngoài chương trình học ở lớp, các em còn được tham gia các giờ học ngoại
khóa về kỹ năng sống. Đặc biệt trong tháng Chín, các trung tâm đều có
những hoạt động cho các em vui chơi, múa lân, rước đèn nhân mùa lễ hội
Trung Thu.
Trong năm học 2019-2020, mọi kế hoạch hoạt động và giảng dạy của các
thầy cô luôn theo đúng nội dung giáo dục chung.
Chương trình luôn mời gọi quý ân nhân, quý thiện nguyện, quý phụ huynh
cùng chung tay góp sức, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trẻ.
Thay mặt toàn thể các nhân viên, giáo viên và các học sinh đang học tại các
trung tâm, tôi chân thành cám ơn quý vị 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, giúp các em có
điều kiện học tập và thăng tiến trong cuộc sống.
Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công. Thân mến chúc các em
học sinh một năm học mới với nhiều bài học thú vị.

Chủ nhiệm chương trình
Lê Thị Thảo
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NHỮNG VỊ KHÁCH THÂN THIỆN

T

ừ nhiều năm nay, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) đã đón tiếp nhiều khách thăm, trong
đó có những vị khách thân thiện đã coi Bạn Trẻ Em Đường Phố như một điểm hẹn đến thăm hàng
năm.
Như thường lệ hàng năm, các thành viên của nhóm Suiyokai - Nhật Bản đến
Việt Nam để thăm FFSC. Mỗi năm nhóm đến thăm một trung tâm để gặp gỡ
và giao lưu với các học sinh. Năm nay nhóm đến thăm và giao lưu với các
học sinh của Trung tâm Phát huy Bình An vào sáng ngày 25/07/2019. Không
chỉ đến để gặp gỡ, nhóm còn mang đến cho các em tình thương và tiếng cười
sảng khoái qua những màn ảo thuật hấp dẫn. Để đáp lại tình thương của các
vị khách thân thiện, các học sinh của Trung tâm Bình An đã biểu diễn một vũ
khúc thật vui nhộn và dễ thương. Ngoài ra nhóm còn tặng các học sinh những
món quà nhỏ là đồ dùng học tập, đồ chơi, và một số các vật dung khác. Sau
buổi gặp gỡ, nhóm đã đi thăm một vài gia đình học sinh của Trung tâm Bình
An trong đó có gia đình của em Nguyễn Văn Phúc, trước đây học lớp hai tại
Trung tâm nhưng vì bị bệnh em không thể đến trường được nữa. Nhóm Suiyokai đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà thể hiện sự cảm thông chia sẻ.
Sau cùng, nhóm đến thăm văn phòng FFSC và trao tặng các học sinh những
món quà do các thành viên của nhóm quyên góp từ Nhật Bản.
FFSC xin chân thành cảm ơn các thành viên của Suiyokai đã dành thời gian
đến thăm và trao tặng các học sinh của chúng tôi tình thương yêu và niềm
vui. Xin chúc quí vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
*********************************

C

ứ vào tháng 8 hàng năm, những vị khách thuộc nhóm The South Australian Vietnam Charity Group
-Inc đã đến thăm FFSC và chung tay hỗ trợ cho hoạt động của chương trình. Sáng ngày
27/08/2019, nhóm đã đến văn phòng FFSC để gặp gỡ và trao đổi giúp cho một số hoạt động giáo dục của
các lớp phát huy và Mái Ấm của Trung tâm Bình Triệu. Sau đó, nhóm cũng đến thăm Trung tâm Bình
Triệu và tặng quà cho các trẻ của mái ấm.
Chương trình xin hết lòng tri ân các thành viên của tổ chức The South Australian Vietnam Charity GroupInc đã quan tâm và hỗ trợ cho các học sinh của FFSC trong nhiều năm qua. Kính chúc quý vị dồi dào sức
khỏe, hạnh phúc và thành công.
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Vào sáng ngày 07/08/2019, để chuẩn bị
cho ngày khai giảng năm học mới, đại
diện quý thầy cô, phụ huynh và học sinh
của trường quốc tế ABC đã đến Trung
tâm Phát huy Bình An trao tặng đồng

phục học sinh và dụng cụ học tập cho
hơn 200 học sinh của trung tâm.
Các em học sinh của trường quốc tế
ABC đã vui mừng đón những phần quà
từ tay các cô giáo và ba mẹ của mình để
trao tặng cho các bạn học sinh có hoàn
cảnh khó khăn cùng trang lứa với các em.
Trong khi trao quà, cô giáo và mẹ của các em cũng nhắn nhủ với các em ý thức được rằng các em may
mắn hơn các bạn học sinh khác và các em nên trân trọng những gì các em có. Qua việc để chính tay các
em trao quà cho từng bạn học sinh, các cô giáo cũng muốn dạy các em bài học biết chia sẻ và cảm thông
với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
Các em học sinh của Trung tâm Phát huy Bình An vui mừng khi nhận được hai bộ đồng phục và một số
dung cụ học tập. Các em cũng nói lên lời cám ơn đến các bạn, các thày cô và quý phụ huynh đã trao cho
các em những món quà thật ý nghĩa.
Thay mặt cho tất cả các em học sinh của Trung tâm Phát huy Bình An, chương trình FFSC xin gửi đến quí
thầy cô, quí phụ huynh của trường ABC lòng biết ơn chân thành vì sự hỗ trợ và lòng quảng đại của quí vị
dành cho học sinh của chúng tôi trong nhiều năm qua. Xin kính chúc quí vị nhiều sức khỏe, thành công và
hạnh phúc.
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Sáng ngày 11/08/2019, Trung tâm
Phát huy Bình Triệu đã tổ chức
buổi tổng kết năm học cho nhóm
học bổng ngoại trú của trung tâm.
Tham dự buổi tổng kết có sự hiện
diện của Sơ Lê Thị Thảo, chủ
nhiệm Chương trình FFSC, Sơ Bùi
Thị Hồng Hạnh, quản lý trung tâm
Bình Triệu, cô Hường phụ trách
học bổng FFSC, cô Loan phụ trách
học bổng của trung tâm, ba vị đại
diện phụ huynh và 42 học sinh
đang nhận học bổng.
Theo báo cáo của cô Loan, hiện
nay số lượng học sinh tham gia
nhóm học bổng ngoại trú của
Trung tâm Phát huy Bình Triệu là
46 em, trong đó học sinh nhận học
bổng ngoại trú tính đến tháng 7/2019 là 42 em. Có 4 em người đỡ đầu đã ngưng từ lâu, nhưng các em và phụ
huynh vẫn tham gia sinh hoạt trong nhóm. Các em lớp mẫu giáo có 2 em, cấp I có 11 em, cấp II có 22 em, cấp III
có 3 em, nhóm sinh viên đại học có 4 em, nhóm trung cấp nghề 3 em, nhóm cao đẳng có 1 em. Trong nhóm học
sinh cấp I, có 5 em đạt thành tích xuất sắc và 6 em xếp loại tốt. Trong nhóm học sinh cấp II, có 8 em xếp loại giỏi,
6 em xếp loại khá, 7 em xếp loại trung bình và 1 em xếp loại yếu. Trong nhóm học sinh cấp III có 2 em xếp loại
khá và 1 em xếp loại trung bình. Năm nay có 13 em tốt nghiệp các trường chính quy, đó là các em: Trần Thị Minh
Hà, Trương Hồ Minh Phương, Huỳnh Gia Bảo, Phạm Thị Thanh Thảo, Lê Ngọc Ái Khuyên – tốt nghiệp tiểu học.
Nguyễn Ngọc Ánh, Thân Ngọc Hân, Nguyễn Hồng Anh Tú, Trần Thị Trang, Lê Trần Minh Hiền, Lê Trọng Phúc tốt nghiệp trung học cơ sở. Trần Nguyễn Xuân Hương - tốt nghiệp trung học phổ thông. Phan Hoàng Quang Minh–
tốt nghiệp đại học Kiến Trúc.
Trong năm vừa qua, nhóm học bổng ngoại trú có 4 trường hợp xin ngưng nhận hỗ trợ học bổng đỡ đầu. Trong đó
có 1 em đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM, 1 em còn đang tiếp tục học trường cao đẳng công nghệ
Thủ Đức nhưng do chuyển nơi ở xa. Sau 8 năm nhận học bổng hỗ trợ của chương trình, nay gia đình em cũng có
khả năng chi trả học phí cho con em nên họ đã xin ngưng. Có 1 em đang học năm thứ 2 trường cao đắng công nghệ
Thủ Đức, xin bảo lưu kết quả học tập – xin ngưng nhận học bổng để tham gia nghĩa vụ dân quân ở Ủy ban Phường.
Còn 1 em đã học xong năm thứ nhất Trường Trung Cấp Nghề muốn nghỉ học để đi làm.
Nhóm các em sinh viên, học sinh nhận học bổng cũng tham gia các sinh hoạt ngoại khóa như sinh hoạt nhóm tại
trung tâm 1 tháng một lần, tham dự tập huấn 4 buổi một năm. Nhóm cũng tổ chức làm thiệp và viết thư để tặng các
vị ân nhân. Nhìn chung các em đều chăm học, ý thức học tập tốt và tích cực tham gia các sinh hoạt trong nhóm.
Buổi lễ cũng được góp vui với các tiết mục văn nghệ thay lời cám ơn của các học sinh và phụ huynh. Chương trình
kết thúc với phần phát thưởng cho các em học sinh đạt kết quả tốt trong năm học qua. Sau buổi sinh hoạt, đại diện
của các em học sinh nhận học bổng cũng nói lên lời cảm ơn dành cho quý Sơ và quý Thầy Cô đã tạo điều kiện tiếp
sức cho các em được đến trường.
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Trong không khí tưng bừng của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, các trung tâm thuộc
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 cho các học
sinh.

S

áng

ngày

04/09/2019,

Trung tâm Phát
huy Bình Thọ đã
tổ chức lễ khai
giảng năm học
2019-2020
các

học

cho
sinh.

Hiện diện trong

buổi lễ có Sơ Vũ
Thị
quản

Khương
lý

trung

tâm, Sơ Nguyễn
Thu, Sơ Lê Thị
Thảo chủ nhiệm Chương trình FFSC, ông Phil và một số nhân viên của công ty Premier Oil, các giáo viên
và học sinh của trung tâm. Mở đầu buổi lễ, Sơ Khương chào mừng quý giáo viên, quý khách, quý ân nhân
đã đến tham dự buổi lễ để khích lệ tinh thần học tập của các học sinh. Sơ Thảo và ông Phil đã có lời chúc
mừng các em bước vào năm học mới và khuyên các em cố gắng chăm ngoan học giỏi. Buổi lễ có phần sinh
động hơn qua các tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Đặc biệt, có anh Đô là một trong những
nhân viên của công ty Premier Oil cũng cho các em chơi một số trò chơi tạo cho các em thêm phấn khởi.
Trước khi buổi lễ kết thúc, công ty Premier Oil đã cho mỗi em phần quà mừng Tết Trung Thu sắp tới.
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S

áng ngày 05/09/2019
các học sinh của
Trung tâm Phát huy Bình
Triệu hân hoan chào đón
quý ân nhân, khách mời và
quý phụ huynh đến tham
dự buổi lễ Khai giảng năm
học mới 2019-2020. Người
tham dự buổi lễ không thể
thiếu, đó là Sơ Lê Thị Thảo
- Chủ nhiệm Chương trình
FFSC, Sơ Bùi Thị Hồng
Hạnh - Quản lý Trung tâm
Bình Triệu, ông bà Frances
Phil MacLaurin, ông David
- giáo viên tình nguyện dạy
tiếng Anh, ông Tuấn - ân
nhân của FFSC, ông
Khánh - đại diện Charitas Sài Gòn, các giáo viên, phụ huynh và các học sinh của Trung tâm. Trên nét mặt của các em
học sinh biểu hiện rõ niềm phấn khởi vì được đến trường, được học tập và vui chơi. Buổi lễ khai giảng tăng thêm
phần sôi động với các tiết mục văn nghệ thật xuất sắc do các em biểu diễn. Trước khi kết thúc buổi lễ, ông Phil bà
Frances đã tận tay trao quà cho các học sinh của từng khối lớp.

S

áng ngày 6/9/2019, Trung tâm
Phát huy Bình An cũng đã tổ
chức buổi lễ khai giảng năm học
mới 2019-2020. Tham dự buổi lễ
gồm có Sơ Lê Thị Thảo - chủ
nhiệm chương trình FFSC, Sơ
Đặng Thị Thu Hạnh - quản lý
Trung tâm, ông bà Frances Phil là
nhà tài trợ của FFSC, thầy David
và thầy Kha là giáo viên tình
nguyện dạy tiếng Anh, quý ân
nhân, quý khách, quý giáo viên
cùng hơn 200 em học sinh của
trung tâm.
Sự hiện diện của các giáo viên và
các vị khách quý đã làm cho buổi
lễ thêm vui tươi và là niềm khích
lệ lớn lao cho các học sinh. Phát
biểu trong buổi lễ, ông Phil đã
nhắn nhủ các em học sinh của
trung tâm cần phải biết quý trọng cơ hội được đến trung tâm học tập: “Ông mong các con đi học đều đặn và học hành
chăm chỉ. Đó là điều rất quan trọng đối với các con và với cha mẹ của các con. Đó cũng là điều mà cả ông bà đều
mong chờ nơi các con.” Sơ Thảo với vai trò là người chủ nhiệm chương trình cũng khuyên các em học sinh cố gắng
học hành chăm ngoan, vâng lời cha mẹ, các Sơ và thầy cô.

K

ính chúc quý khách và quý ân nhân nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính chúc quý thầy cô và các em
học sinh một năm học mới nhiều niềm vui và những bài học thú vị.
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VUI HỘI TRĂNG RẰM
Chiều 08/09/2019, nhóm 4T “Tuổi Trẻ Tình Thương”
với khoảng 30 thành viên từ nhiều nơi khác nhau đã
quy tụ tại Trung tâm Phát huy Bình An để tổ chức
chương trình “Vui hội trăng rằm” cho hơn 200 trẻ của
Trung tâm. Với mục tiêu chia sẻ và đem niềm vui đến
với những người nghèo, đây là năm thứ ba nhóm đến
sinh hoạt và tổ chức lễ hội Trung Thu cho các học
sinh của trung tâm. Để tổ chức lễ hội này, các thành
viên của nhóm đã lên kế hoạch và chuẩn bị từ mấy
tháng trước. Năm nay, các anh chị cho các em dán và
trang trí lồng đèn với những khung tre cùng các vật
liệu đã được chuẩn bị.
Lễ hội diễn ra từ lúc 16g00 đến 18g00, thế nhưng các
em rất háo hức và đã đến trung tâm từ lúc 13g00 để
bắt đầu trang trí lồng đèn. Các em rất hào hứng phấn
khởi tự tay dán và trang trí cho mình những chiếc lồng
đèn theo ý thích.
Lễ hội Trăng Rằm thêm phần sôi động với các tiết
mục văn nghệ hát và múa do các em học sinh trường
Trung học Phan Đăng Lưu và Trung tâm Phát huy
Bình An biểu diễn. Ngoài ra còn có chú Đức – một ảo
thuật gia đã biểu diễn những màn ảo thuật cực kỳ hấp
dẫn. Bên cạnh đó, các em còn chào đón Chị Hằng Nga
trong vai trò người dẫn chương trình cho buổi sinh
hoạt vui chơi Trung Thu.
Buổi văn nghệ thêm phần sôi động và hoạt náo hơn
nhờ sự năng động và hài hước của Chú Cuội Nguyễn
Đạt, cũng là thành viên của nhóm. Chú Cuội đã biểu
diễn những vũ điệu sôi động và chơi một số trò chơi
khiến các học sinh tham gia ủng hộ cách nhiệt tình.
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C

hiều ngày 12/9/2019, đội Tình nguyện viên Mầm Xanh
của trường Đại học Ngân Hàng tổ chức lễ hội Trung Thu
cho hơn 200 em học sinh của BTU, với chủ đề “Vầng trăng
ước nguyện.” Để tổ chức một chương trình từ thiện cho một số
đông học sinh như này, từ mấy tháng trước các bạn TNV đã
cùng nhau làm các hoạt động gây quỹ như: bán trái cây, nước,
bắp, bánh tráng trộn,... trước trường học, tại làng đại học-Thủ
Đức, và trên cầu Thủ Thiêm. Các bạn còn tự tay xếp hơn 200
chiếc lồng đèn để mang đến tặng cho từng bé. Chương trình
“Vầng trăng ước nguyện” bao gồm các các tiết mục văn nghệ:
múa, hát, và kịch do các bạn TNV của đội Mầm Xanh biểu
diễn. Ngoài ra, các bạn còn tổ chức phần giao lưu và đố vui có
thưởng cho các bé.
Hơn 10 em học sinh của lớp 8B5 và phụ huynh của trường
Vinschool Central Park cũng đến thăm và tham dự lễ hội với
học sinh của TTPH Bình Triệu. Đến với chương trình này, các
em cũng đã mang theo những món quà do các em tự chuẩn bị
để thể hiện tấm lòng quan tâm của các em đến các học sinh của
Trung tâm.

C

hương trình "Trung thu cho em" tại TTPH Bình Thọ Một đêm trung thu thật vui đáng nhớ.

Chiều thứ 6 ngày 13/09/2019, TTPH Bình Thọ kết hợp
cùng nhóm sinh viên trường đại học Kinh Tế Tài Chính (UEF)
đã tổ chức một đêm trung thu rất vui nhộn và ấm cúng cho gần
80 em học sinh của trung tâm. Chương trình nhận được sự giúp
đỡ và hỗ trợ của gia đình cô Oanh, tập thể nhóm sinh viên
UEF, chị Ân, các phụ huynh và các nhà hảo tâm. Sau đây là
đôi dòng chia sẻ của anh Long - nhóm trưởng nhóm sinh viên
UEF - đơn vị đồng tổ chức buổi vui trung thu.
“Sau một đêm vui Trung Thu, mình đã thực sự nhận ra những
bài học ý nghĩa làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh
diện. Ngồi nhìn các bé vui chơi với nụ cười trên khuôn mặt nhỏ
bé khiến mình cũng vui lây. Mình đã rất muốn ra để chơi đùa
cùng với các bé, nhưng không thể bởi vì mình phụ trách mảng
âm thanh nên phải ngồi ở trong nhà. Có lúc thấy vui quá nên
mình đã quên mất nhiệm vụ và phải trốn ra ngoài để giúp các
bé thắp nến đế đốt lồng đèn. Rồi sau đó nhận lại những lời cảm
ơn từ các bé, điều này thật sự làm mình cảm thấy hạnh phúc vì
mình chưa từng được trải nghiệm cảm giác như vậy trước đó.
Thật sự các bé đã mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc trong
đêm Trung Thu, mình muốn cảm ơn các bé rất nhiều”.
FFSC xin chân thành cám ơn các bạn tình nguyện viên của các
nhóm, các bạn học sinh/sinh viên, các vị ân nhân và các nhà
hảo tâm xa gần đã mang đến cho các học sinh của FFSC một lễ
hội Trung Thu thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Mong rằng cùng
với các tổ chức, nhóm và cá nhân sẽ tiếp tục mang đến nhiều
hơn những chương trình ý nghĩa tương tự cho các bé trong
tương lai.
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Taäp huaán

Hàng năm, Trung tâm Phát huy Thủ Thiêm đều tổ chức buổi tập huấn cho các học sinh học bổng. Vào sáng ngày
07/09/2019, 70 học sinh học bổng đã quy tụ tại trung tâm để tham dự buổi tập huấn với chủ đề “Sống trung thực”
do Sơ Kim Phuợng phụ trách.
Trung thực là một đức tính cao quí mà ai ai cũng cần phải có. Thái độ sống trung thực cần phải được thể hiện ở mọi
nơi và mọi hoàn cảnh. Để giúp cho các em học sinh hiểu hơn về thái độ sống trung thực, Sơ Phượng đã giải thích ý
nghĩa của sự trung thực được lồng ghép vào một số câu chuyện đã xảy ra trong cuộc sống.

Sau khi nghe Sơ trình bày, các em lần lượt được thảo luận và nói lên ý kiến của mình qua một số câu hỏi. Từ câu
chuyện thực tế đó, Sơ Phượng giúp các em rút ra một bài học và thực hành một số hành vi trung thực như “lượm
được của rơi, trả lại cho người bị mất”. Với các em học sinh, trung thực thể hiện qua việc không quay cóp hay chép
bài của bạn. Sơ Phượng cũng nhắc nhở các em phải luôn đứng về sự thật, can đảm bảo vệ cái đúng, phê phán bài trừ
những điều sai trái. Trung thực cũng được thể hiện ở việc sống ngay thẳng, có nói có, không nói không và không
ham muốn của cải của người khác. Để củng cố bài học, Sơ cho các em chơi một số trò chơi như đoán từ, điền từ
đúng vào chỗ trống. Ngoài ra Sơ giúp cho các em cách ghi nhớ bài học qua những câu ca dao, tục ngữ về tính trung
thực.
Với cách trình bày dí dỏm và hài hước của Sơ Phượng, các em học sinh chăm chú tiếp thu bài và tích cực tham gia
các trò chơi. Cuối buổi tập huấn, mỗi em còn được nhận quà để vui Trung Thu.
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Chị Ngô Mộng Huyền là phụ huynh của em Ngô Nguyễn Minh Đạt và Ngô Nguyễn Đăng Khoa, hiện đang học
lớp 5 tại Trung tâm Phát huy Bình An. Chị Huyền phải đi bộ 45 phút mỗi ngày đến chợ Bình Điền để bán hàng.
Chồng chị đi tù do sơ ý gây tai nạn và không có giấy phép lái xe. Một thân một mình chị nuôi 3 con: 2 bé học ở
TTPH Bình An và bé út - chị phải đi gởi người chăm sóc khi chị đi làm. Hiểu hoàn cảnh khó khăn của chị, Sơ
Đặng Thị Thu Hạnh, quản lý Trung tâm Bình An đã giúp chị mua một chiếc xe máy, giúp chị thuận tiện hơn trong
việc đi làm và đưa rước các con đi học. Xúc động về nghĩa cử cao đẹp của Sơ và mừng rỡ vì có phương tiện đi
lại, chị Huyền đã viết lên đôi dòng tâm sự sau:

Kính gởi: Sơ Đặng Thị Thu Hạnh và các mạnh thường quân của Trung tâm Phát huy Bình An.
Em tên: Ngô Mộng Huyền là phụ huynh của hai bé Ngô Nguyễn Minh Đạt và Ngô Nguyễn Đăng
Khoa. Hiện đang theo học lớp 5 của Trung tâm Phát huy Bình An.
Mẹ con em đã được Sr. Hạnh và các mạnh thường quân giúp đỡ để mua được một chiếc xe máy. Điều
mà cả mẹ con em cũng không bao giờ dám mơ tới. Đối với nhiều người 10 triệu đồng không phải là số
tiền lớn, nhưng đối với mẹ con em thì số tiền đó thực sự quá lớn. Mẹ con em vô cùng biết ơn Sơ Hạnh và
các mạnh thường quân đã có lòng quảng đại giúp đỡ. Chiếc xe như là một món quà mà Sơ Hạnh và các
mạnh thường quân đã tặng cho mẹ con em vậy.
Em vẫn biết là hàng tháng phải trả dần số tiền mua xe nhưng Sơ Hạnh và các mạnh thường quân đã
tạo điều kiện để em có phương tiện đi làm cũng như đưa rước các con đi học. Khi em nhận được chiếc xe,
em cứ ngồi lặng nhìn, chạm vào chiếc xe và tự hỏi đây có phải là sự thật không? Nếu mượn tiền người ta
để mua được chiếc xe này thì mỗi tháng phải đóng thêm tiền lời là 2 triệu đồng. Còn đàng này Sơ Hạnh
cho góp mỗi tháng 1 triệu cho đến khi nào đủ số tiền chiếc xe thì thôi. Thực sự mẹ con em vô cùng biết
ơn Sơ Hạnh và các mạnh thường quân. Em hứa sẽ cố gắng quan tâm nhắc nhở con em siêng năng học
tập, sống có ích cho xã hội để không phụ lòng Sơ Hạnh và mọi người.
Chân thành cảm ơn!
Kính thư
Ngô Mộng Huyền
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Em Phan Hoàng Quang Minh được một vợ chồng người Nhật nhận đỡ đầu từ năm 2004, lúc đó em đang học lớp
2. Tháng 09/2019, em đã hoàn thành chương trình đại học tại trường Đại học Kiến Trúc TP. HCM, chuyên ngành
Kiến trúc cảnh quan. Thư này em viết để cám ơn ba mẹ đỡ đầu.

TP. HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2019
Ba, Mẹ, và em Noi thương mến,
Nguyện xin muôn phúc lành và bình an xuống trên Ba, Mẹ và em Noi. Chúc mọi người luôn vui vẻ, mạnh
khỏe, và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống.
Con vừa hoàn thành đồ án tốt nghiệp đại học sau 4 tháng làm việc. Đó thực sự là quãng thời gian quý báu để
rèn luyện, không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp mà còn là nhân cách, thái độ để đối mặt với nhiều vấn đề và khó
khăn. Cuối cùng, con đã làm được và hoàn thành chương trình học.
Hiện tại, số phận đã mang con đến gặp Andy Cao-một nghệ sĩ cảnh quan nổi tiếng-và thật may mắn, con
được ông ấy chọn làm người học trò thứ hai. Con đường con lựa chọn không hề dễ dàng và đơn giản nhưng
con cảm thấy được sự bình an và hạnh phúc mỗi khi con được bước thêm một bước trên hành trình này.
Con xin cảm ơn Ba, Mẹ và em Noi đã đồng hành cùng con trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Mọi người
chính là động lực tiếp thêm ý chí, lòng quyết tâm hoàn thành đồ án ở những giây phút con mệt mỏi và muốn
bỏ cuộc.
Con xin cảm ơn Ba, Mẹ và em Noi thiệt nhiều!
Con của Ba Mẹ
Phan Hoàng Quang Minh
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Ngày 20 và 21 tháng 7, 2019, ông bà Frances-Phil đã cho 33
em mái ấm Bình Triệu, 26 em cựu mái ấm và 11 con đỡ đầu của
ông bà đi dã ngoại tại Vũng Tàu. Ngoài việc tắm biển và đi dạo
trên bãi cát, các em đã có một ngày thật vui tại Hồ Mây Park, chơi

Tin Ngắn

các trò chơi đầy hấp dẫn và ngoạn mục.

Ngày 25/07/2019, các em lớp 5 của TTPH Bình An đã tổ chức
buổi lễ Tri Ân và tiệc chia tay với các Thày Cô giáo, các Sơ và các
bạn cùng lớp để học lên cấp II tại trường công. Một em học sinh

đại diện phát biểu để cám ơn Thày Cô giáo và các Sơ của trung
tâm.

Ngày 03/08/2019, TTPH Bình Triệu đã tổ chức buổi giao lưu và dã
ngoại cho các phụ huynh của học sinh nhận học bổng của FFSC tại
biển Long Hải. Tham gia buổi dã ngoại có hơn 60 người bao gồm
phụ huynh, một số học sinh, và ban tổ chức.

Ngày 16/08/2019, tổ chức quỹ từ thiện CEO K 35 đến trao quà cho
các em học sinh của TTPH Bình An. Nội dung của chương trình
bao gồm: tổ chức sân chơi giáo dục kỹ năng sống cho các em, tặng
quà cho 280 học sinh và trao học bổng cho 15 em học sinh chuẩn
bị ra học ở trường chính qui vào năm học sắp đến.

Ngày 16/9/2019, nhóm “Bơi và Những Người Bạn” đến trao học
bổng học bơi cho trẻ của FFSC tại Trung tâm Bình Triệu với số

tiền l75,000,000 đồng.

KHÁCH THĂM
11/07/2019: Học sinh trường Nhật đến giao lưu với các trẻ của TTPH Bình Triệu
25/07/2019: Nhóm Suiyokai đến thăm và giao lưu với các học sinh của TTPH Bình An
06/08/2019: Học sinh cấp III tỉnh Okinawa Nhật Bản đến thăm và giao lưu với các học sinh của TTPH Bình An
15/08/2019: Cô Nagata Chiriko và người bạn thăm con đỡ đầu ở Lê Minh Xuân. Sau đó còn đến sinh hoạt giao lưu đá banh
với trẻ Bình Triệu
26/08/2019: Chú Ozaki đến thăm Trung tâm Bình Thọ và trao học bổng Hisamitsu cho 6 học sinh của Trung tâm
27/8/2019: Nhóm the South Australian Vietnam Charity và nhóm Ishikawa Unesco đến thăm văn phòng FFSC và Bình Triệu
28/08/2019: Chú Ozaki đến thăm và giao lưu với trẻ ở Bình Triệu
12/09/2019: Chú Ohsuga Ryu từ trường đại học Hosei –Nhật Bản đến thăm Trung tâm Bình Thọ
15/09/2019: Chú Sato đến thăm con đỡ đầu của Trung tâm Tân Hương
25/09/2019: Cô Nitta thăm con đỡ đầu ở Trung tâm Bình Triệu
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KẾ HOẠCH QUÝ IV –2019
Tháng

Ngày

Nội Dung

Trung Tâm

18

Kiểm tra giữa kỳ

Các Trung tâm

Thao giảng

Binh Trieu

10

8

Binh Trieu
Thi vở sạch chữ đẹp

11

15

Binh Tho

20

Ngày nhà giáo Việt Nam

Các Trung tâm

19-20

Thi học kỳ I

Các Trung tâm

25

Lễ Giáng Sinh

Các Trung tâm

12

SẢN PHẨM FFSC
FFSC hân hạnh giới thiệu đến quí khách hàng gần xa hai sản phẩm mới của FFSC:
1. Túi dây chéo cà vạt. Túi được may bằng vải bố, thiết kế theo hình chiếc cà vạt rất thích hợp cho
các bạn trẻ.
2. Ví hoa với nhiều màu sắc trang nhã cho bạn lựa chọn. Sản phẩm phù hợp cho các bạn trẻ khi đi
du lịch cũng như dạo phố.

