Lời ngỏ
Những ngày tháng cuối của năm 2019 sắp trôi qua. Trên mỗi con
đường và từng góc phố, mọi người náo nức đón mừng lễ hội Giáng
sinh và năm mới sắp đến. Nhịp sống của con người dường như nhộn
nhịp vội vã hơn. Các em học sinh cũng vừa qua kỳ thi học kỳ I của
năm học 2019-2020.
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Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ, các trung tâm đều có những
buổi sinh hoạt, cho các em tham gia lễ hội giáng sinh dành cho
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được tổ chức hàng năm tại
Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn.
Sau đó, các em bước vào học kỳ II và có kỳ nghỉ ngắn đón Tết Cổ
Truyền. Trước khi nghỉ Tết, các trung tâm đều tổ chức lễ Sơ kết học
kỳ I và Mừng Xuân Canh Tý 2020. Đây cũng là dịp để Trung tâm
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 cũng thăm hỏi, trao quà Tết cho một số
gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên họ tiếp
tục yêu thương và cộng tác với trung tâm trong việc chăm sóc giáo
dục trẻ. Các trung tâm luôn giữ mối liên lạc và động viên trẻ tích
cực trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết và những ngày lễ hội.
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 việc
chăm sóc giáo dục trẻ trở thành người con ngoan trong gia đình và
công dân hữu ích cho xã hội.
Kính chúc quý vị Mùa Xuân Mới Canh Tý 2010 dồi dào sức khỏe
và thành công.
Chủ nhiệm chương trình
Lê Thị Thảo
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Hoạt động

HOẠT ĐỘNG VÌ NGƯỜI KHIẾM THÍNH
Sáng ngày 19/10/2019, cô Dương Phương Hạnh – người sáng lập và là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục
người khiếm thính (CED) đã đến Chăm sóc Sức Nghe - Soi tai, Đo Nhĩ lượng và Tầm soát Thính lực cho 39 học
sinh và nhân viên của Trung tâm Phát huy Bình An. Thực hiện chương trình này, cùng với cô Hạnh có 5 nhân viên
của CED. Chương trình còn có sự hỗ trợ của bác sĩ Dương Minh Hoàng đến từ Bệnh viện Quận 4, và chị Nguyễn
Minh Trâm – điều dưỡng viên của Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM.
Cô Dương Phương Hạnh cho biết, bản thân cô là người khiếm thính từ lúc 6 tuổi. Cô đã vượt qua nhiều khó khăn,
thách đố của cuộc sống và đã đạt được bằng Thạc sĩ Quản lí giáo dục trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn và Kỹ sư Hóa trường Đại học Bách Khoa. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã làm tình nguyện cho Trung tâm
khuyết tật và phát triển (DRD). Sau một thời gian làm việc, nhận thấy công việc không phù hợp vì giới hạn của sự
khiếm thính, cô Hạnh đã tham gia dự án “Chuyến bay vòng quanh thế giới vì người khiếm thính” do ông Johan
Hammarstrom - một phi công khiếm thính người Thụy Điển thực hiện. Dự án này nhằm mục đích kêu gọi sự quan
tâm, yêu thương, cảm thông, và hỗ trợ những người khiếm thính trên khắp thế giới. Sau lần tham gia dự án, cô
Hạnh đã có thêm động lực từ những việc làm ý nghĩa của người phi công khiếm thính. Mong ước được phục vụ
người khiếm thính đã bắt đầu từ đó.
Năm 2011, cô đã quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục người khiếm thính để trợ giúp những
người có hoàn cảnh giống như cô. Hiện Trung tâm có 10 nhân viên, 28 học viên và một số tình nguyện viên.
Chương trình FFSC xin hết lòng tri ân cô Dương Hạnh, bác sĩ Dương Hoàng, điều dưỡng Nguyễn Trâm và nhân
viên của CED đã dành thời gian đến chăm sóc sức nghe cho các học sinh và nhân viên của Trung tâm Bình An.
Thật là một hoạt động cần thiết và ý nghĩa. Xin chúc quí vị nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công.
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LỄ TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN
Sáng ngày 27/10/2019, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố đã tổ chức lễ Trao học bổng cho sinh viên học kỳ I,
năm học 2019-2020. Buổi lễ được diễn ra tại TTPH Bình Triệu với sự tham dự của ông bà Frances-Phil MacLaurin
cũng là nhà tài trợ chính, Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm chương trình FFSC và các vị khách mời: thầy David - giáo
viên tiếng Anh, quí thày cô giáo và 50 sinh viên đang theo học tại các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi dưới sự điều động của chị Nguyễn Hòa đến từ WWO (Worldwide
Orphans Foundation Vietnam) và chị Thanh Hường - quản lý học bổng của FFSC. Buổi lễ bắt đầu với phần giới
thiệu bản thân giúp các sinh viên gặp gỡ giao lưu với nhau. Tiếp theo các em được trải nghiệm với một số trò chơi
sinh hoạt như truyền tin, ghép hình, xây cầu sử dụng các vật liệu là ly/đĩa nhựa và báo. Các trò chơi này nhằm giúp
các sinh viên biết cách làm việc trong tinh thần đồng đội. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức muốn nhắn gởi
các bạn sinh viên một thông điệp: đoàn kết tạo nên sức mạnh. Các em được mời gọi hỗ trợ nhau trong học tập và
trong cuộc sống. Các sinh viên trong các nhóm tham gia sinh hoạt một cách hào hứng và tích cực.
Tiếp theo chương trình, chị Thanh Hường báo cáo kết quả học tập của các sinh viên năm học 2018-2019 vừa qua.
Sau phần báo cáo là phần trao quà cho các sinh viên tốt nghiệp và các sinh viên đạt được kết quả tốt. Em Thanh
Trúc đại diện các sinh viên tốt nghiệp phát biểu cảm tưởng và nói lời cám ơn chương trình FFSC và các vị ân nhân
đã luôn đồng hành và hỗ trợ các em trong học tập. Ông Phil MacLaurin chia sẻ với các sinh viên kinh nghiệm làm
việc nhóm của ông đã trải qua trong công việc và trong cuộc sống. Trước khi kết thúc chương trình, Sơ Thảo cũng
gửi lời cám ơn đến các vị ân nhân và nhắn nhủ động viên các sinh viên nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập để đáp
lại tấm lòng yêu thương của mọi người.
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HỘI TRẠI MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO
Sáng thứ Bảy ngày 16/11/2019 vừa qua, TTPH Bình An đã tổ
chức một ngày sinh hoạt cho các học sinh của Trung tâm tại
khuôn viên giáo xứ Bình Sơn (Quận 8). Trưởng ban tổ chức là
Sơ Đặng Thị Thu Hạnh – Phụ trách Trung tâm. Trong đó còn
có sự hỗ trợ của Thầy Tuấn Nhật - Nhân viên Xã hội của
Trung tâm, anh Phong và nhóm tình nguyện viên - sinh viên
Trường đại học Kinh Tế Tài Chính (UEF). Đây cũng là dịp tất
cả học sinh của trung tâm qui tụ để bày tỏ lòng biết ơn của các
em đối với quý Sơ, quý Thầy cô giáo và quý ân nhân nhân
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tham dự buổi sinh hoạt còn có Sơ Lê Thị Thảo – Chủ nhiệm
FFSC, các vị khách mời gồm Ông Bà Frances-Phil MacLaurin
– Ân nhân, Thầy David và Thầy Mahamad - Giáo viên tiếng
Anh và hai anh chị đại diện nhóm Tuổi Trẻ Tình Thương.
Chương trình bắt đầu với tiết mục văn nghệ, vũ khúc “Bay Cao Những Ước Mơ” do các em học sinh lớp 5 biểu
diễn. Một em học sinh đại diện cho toàn thể học sinh của Trung tâm đã nói lên lòng biết ơn sâu sắc của các em gửi
đến quý Sơ, quý Thầy Cô và quý ân nhân đã đồng hành dạy dỗ các em. Đại diện của các học sinh các lớp tặng hoa
chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đến quý Sơ, quý
giáo viên và quý ân nhân.
Sau phần tri ân các Thầy cô, các em đã có một ngày
sinh hoạt với các trò chơi vận động, đố vui dưới hình
thức rung chuông vàng. Trước khi chương trình sinh
hoạt khép lại, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các
học sinh và các nhóm đã đạt thành tích trong các cuộc
thi đua (Bông hồng tặng cô phát động 1 tháng trước
ngày 20/11 và những vòng thi trong ngày hội trại).
Xin cám ơn ban tổ chức chương trình hội trại, các bạn
sinh viên trường UEF, quý ân nhân đã góp công góp
sức giúp cho buổi trại được diễn ra tốt đẹp giúp các em
học sinh có một ngày vui chơi giải trí thật ý nghĩa. Cám
ơn quý ân nhân đã hỗ trợ các phần ăn cho các học sinh
trong ngày trại.
Chúc quý vị nhiều niềm vui và thành công trong cuộc
sống.
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T

rong không khí vui tươi rộn ràng của cả nước chào
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, TTPH Bình
Triệu đã tổ chức buổi lễ Tri ân quý Thầy Cô và quý Ân nhân.
Đến tham dự buổi lễ có Sơ Lê Thị Thảo - Chủ nhiệm
Chương trình FFSC, Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh - Quản lý Trung
tâm, Bà Frances Maclaurin– Ân nhân của FFSC, Thầy David
– Giáo viên Tiếng Anh, cô chú Trí là khách mời đến từ Pháp,
ban đại diện khu phố, quý ân nhân, quý phụ huynh và toàn
thể quý thầy cô và học sinh của Trung tâm.
Buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào cờ. Trong tâm tình biết
ơn, một em đại diện học sinh đã nói lên lời cảm ơn chân
thành đến quý Sơ, quý Giáo viên và quý Ân nhân đã đồng
hành và dạy dỗ các em. Sơ Hạnh và Sơ Thảo cũng gởi lời
cám ơn đến quý thầy cô và quý ân nhân đã đồng hành với
Chương trình trong sự nghiệp trồng người suốt nhiều năm
qua. Bà Frances cũng đã gửi lời chúc mừng và cám ơn quý
Sơ, quý giáo viên đã vất vả ngày đêm để lo cho các học sinh.
Trung tâm cũng trao nhiều phần thưởng cho các em học sinh
đạt thành tích trong các cuộc thi như kể truyện, vở sạch chữ
đẹp và vẽ tranh. Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn
nghệ múa, hát và biểu diễn thời trang do các bé Mầm non và
các khối lớp biểu diễn. Trước khi kết thúc chương trình, mỗi
học sinh được nhận một phần quà từ trung tâm.
Xin cám ơn quý ân nhân và quý khách đã đến tham dự buổi
lễ. Kính chúc quý Sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và quý khách
nhiều sức khỏe, nghị lực và niềm vui để tiếp tục đồng hành
với Chương trình trong việc chăm lo và giáo dục thế hệ trẻ.
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T

rong sự náo nức mong chờ ngày lễ Giáng sinh và háo hức đợi chờ
những món quà từ ông già Noen, các học sinh của Trung tâm Phát huy
Bình An phấn khởi viết thư cho ông để trình bày những điều ước của các
em. Những nét chữ nắn nót và đôi dòng ước nguyện thật đơn sơ, cảm động.
Có những em đơn giản chỉ mong có quà là đã thấy vui, có những em ước
một món quà nho nhỏ, có những ước mơ cao cả hơn là được chia sẻ quà
của mình cho người khác.
Với khả năng sáng tạo và đượm chất đơn sơ của trẻ thơ, các bé đã trang trí
những lá thư và những phong thơ thật dễ thương, bắt mắt.
Dưới đây là một vài lá thư gởi ông già Noen của các em.

Ước mong những điều ước nhỏ bé,

đơn sơ và thiết thực của các em sẽ trở

thành hiện thực. Mong các em luôn

khỏe mạnh, học giỏi, và sẽ có một cuộc

sống tràn đầy niềm vui, hạnh phúc,

và thành đạt.
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VUI GIÁNG SINH VỚI ÔNG GIÀ NOEL VÀ CÁC BẠN
Không khí Giáng Sinh đầy vui nhộn đang tràn về khắp các phố
phường ở khắp nơi trên thế giới. Các Trung tâm của chương
trình Bạn Trẻ Em Đường Phố cũng đang tưng bừng với các hoạt
động chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh như làm thiệp Giáng sinh,
làm hang đá, trang trí cây thông, viết thư gởi ông già Noen, và
tập văn nghệ mừng Noen. Ngoài ra, các Trung tâm còn đón tiếp
các nhóm Tình nguyện viên và Ân nhân đến tổ chức lễ Giáng
sinh và phát quà cho các em.

Sáng ngày 18/12/2019, Ông bà Bác sĩ Vinh đã đến
thăm và phát quà Giáng sinh cho các học sinh của
Trung tâm Phát huy Bình Triệu. Ông bà đã không
quên gởi quà cho các em ở TTPH Bình Thọ và
Bình An .
Sáng ngày 20/12/2019, cô Trang và một số người bạn của cô đã đến thăm Trung tâm Bình An và phát
quà Giáng sinh cho các học sinh của Trung tâm .

Sáng ngày 21/12/2019, nhóm AMPA đến tổ chức Giáng sinh
và phát quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khan nhất của
Trung tâm Bình Triệu

Các thầy Đại chủng
viện Thánh Giuse đã
đến tổ chức Giáng
sinh và phát quà cho
các học sinh của
Trung tâm Bình
Triệu.
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C

hiều ngày 21/12/2019, tại Trung tâm Mục vụ
Tổng Giáo phận Sài Gòn, các trẻ của FFSC đã
tham dự lễ hội Giáng sinh do nhóm Caritas tổ chức cho
các em có hoàn cảnh khó khăn. Đến với chương trình
bao gồm hơn 3000 trẻ khuyết tật, mồ côi, nghèo, và
những hoàn cảnh đặc biệt khác. Mỗi em đều được phát
những phiếu ăn, đổi quà và chơi trò chơi lãnh quà.
Năm nay các em của Trung tâm Bình Triệu đã đóng
góp cho chương trình một
tiết mục văn nghệ thật xuất
sắc. Niềm vui sướng và
hạnh phúc với những món
quà Giáng sinh mà các em
nhận được đã được biểu lộ
qua những nụ cười rạng rỡ
trên khuôn mặt vui tươi
của các em.

Ngày 22/12/2019, nhóm EMAR
đã đến phát quà Giáng sinh cho
các em học sinh của Trung tâm.

Một số độc giả của báo vnexpress, sau khi đọc xong bài báo về hoàn cảnh khó khăn của những trẻ nhập cư (đăng
trên báo vnexpress vào ngày 18/12/2019) đã đến TTPH Bình An để trao tặng niềm vui Giáng sinh cho các bé.

Những món quà Giáng sinh gói trọn tình thương và những lời chúc Giáng sinh đầy yêu thương của quý ân nhân và
những nhà hảo tâm hòa chung với không khí rộn ràng của dịp lễ hội đã mang đến cho các em ngập tràn tiếng cười,
và niềm vui.
Thay mặt cho các trẻ trực thuộc FFSC, chương trình FFSC xin hết lòng biết ơn quí vị Ân nhân và
nhà hảo tâm đã dành tình thương cho các trẻ và mang đến cho các bé niềm hạnh phúc của ngày
Giáng sinh.
Xin kính chúc quí vị những điều tốt đẹp nhất trong năm mới này.
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Góc nhìn

Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, một học sinh trong nhóm học bổng của FFSC, vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành
Bác sỹ đa khoa của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhân ngày trao học bổng cho sinh viên và phát
quà cho các sinh viên tốt nghiệp cũng như các sinh viên có thành tích tốt trong học tập, em Trúc đã đại diện các
sinh viên tốt nghiệp để nói lên lòng biết ơn của các em đối với chương trình FFSC và các vị ân nhân. Dưới đây
là bài phát biểu của em.
Con tên là Thanh Trúc, là sinh viên vừa tốt
nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của
trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Có
lẽ con là một trong những sinh viên nhận được
sự hỗ trợ từ FFSC lâu nhất. Trong suốt thời
gian qua, nhìn các anh chị, các bạn lần lượt
tốt nghiệp, các anh chị được đứng lên gửi lời
cảm ơn đến những ân nhân của mình, con
cũng mong ngày mình tốt nghiệp cũng được có
vinh dự ấy. Và cuối cùng mong muốn của con
đã trở thành hiện thực.
Từ tận đáy lòng chúng con - những sinh viên
tốt nghiệp xin gửi lời cảm ơn đến ông bà Phil
Frances, sơ Thảo, cô Thơ và các nhân viên
của Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố.
Thật sự không có lời nào có thể nói lên được sự biết ơn trong chúng con. Ngày đó nếu không có FFSC chắc có
lẽ chúng con không thể thực hiện được ước mơ của mình cũng không thể bước chân vào giảng đường đại học.
Bên cạnh đó, trong suốt quá trình học tập, chúng con đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ khác từ FFSC. Những
buổi sinh hoạt, dã ngoại, những lời chia sẻ của ông bà Phil Frances là những kỉ niệm đẹp không thể quên được,
là những bài học vô giá cho chúng con trên chặng đường sắp tới. Sẽ có rất nhiều thử thách đang đợi chúng con
ở phía trước, nhưng chúng con hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực thực hiện tiếp ước mơ của mình để không phụ lòng
mọi người đã hết lòng giúp đỡ chúng con.
Riêng con, dù không còn là sinh viên nhận học bổng nữa nhưng cũng mong rằng có thể đồng hành cùng FFSC
trong các hoạt động sắp tới. Đồng thời, trong cương vị là một người bác sĩ, con sẽ tận dụng hết kiến thức được
học, không ngừng trau dồi năng lực bản thân để phục vụ cho xã hội bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.
Nhân đây, con cũng có một điều muốn chia sẻ cùng các bạn sinh viên.
Các bạn thân mến,
Có thể chúng ta không may mắn khi sinh ra trong một gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đừng tự ti
vì chính điều đó sẽ giúp chúng ta tôi luyện được một ý chí vươn lên vô cùng mạnh mẽ và một khát khao lớn hơn
ai hết. Hãy lấy nó làm động lực để thành công, đừng lấy nó là lý do cho sự thất bại.
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn ông bà Phil Frances, các nhà tài trợ, cùng toàn thể quý Sơ và nhân viên của
FFSC đã dành cho chúng con sự yêu thương và giúp đã trong suốt thời gian qua. Chúng con luôn mong mọi
người có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này và chúng con cũng cầu chúc những điều tốt
đẹp nhất sẽ đến với mọi người. Chúc các em sinh viên sẽ sống hết mình và học hỏi được nhiều điều trong quãng
đời sinh viên. Chúc các bạn sinh viên đã hoặc sắp tốt nghiệp sẽ có một khởi đầu thật tốt đẹp cho tương lai phía
trước.
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Thay mặt các em học sinh của cả ba Trung tâm Phát huy (TTPH) Bình Triệu, Bình An, Bình Thọ, Chương trình
FFSC xin ghi ơn các mạnh thường quân đã quảng đại đóng góp vào quỹ học bổng bơi với số tiền tổng là
176,129,000 vnd giúp các trẻ em của FFSC có cơ hội học bơi. Tổng cộng số học sinh của 3 Trung tâm tham dự
khóa học bơi đợt 1 là 145 học sinh (Bình Triệu: 40, Bình An: 30, Bình Thọ: 75.) Với số tiền này, mỗi em tham
dự khóa học bơi trong đợt 1 được 400,000 vnd cho chi phí học bơi và quần áo bơi. Số tiền còn lại sẽ dành cho
các em tham dự khóa học bơi đợt sau.
Chương trình FFSC cũng xin gởi lời cảm ơn đến:
Thầy Chung Tấn Phong– Giám đốc hồ bơi Yết Kiêu, 2 Thầy dạy bơi chính là Thày Phạm Vũ Minh và Vũ Trung
Nghĩa giúp cho các học sinh của TTPH Bình Triệu tại hồ bơi Yết Kiêu.
Ban Giám Đốc Trung tâm TDTT quận 8 đã hỗ trợ lớp bơi cho các học sinh của TTPH Bình An tại câu lạc bộ bơi
lội Chánh Hưng.
Thầy Hải Đăng – thầy dạy bơi cho các học sinh của TTPH Bình Thọ tại Trung tâm TDTT quận Thủ Đức.
Đặc biệt, chương trình cảm ơn Thầy Phạm Hữu Tâm (Tổng thư ký Liên Đoàn TDTT dưới nước Tp.HCM kiêm
phó tổng thư ký Hiệp Hội TDTT dưới nước Việt Nam) cùng tất cả các nhà tài trợ cũng như những mạnh thường
quân luôn đồng hành cùng hội " Bơi Và Những Người Bạn " để giúp các bé học biết bơi và phòng chống đuối
nước.
Xin cảm ơn anh Duy và các thành viên trong nhóm Bơi và Những Người Bạn đã đứng ra quyên góp số tiền học
bổng bơi để hỗ trợ các trẻ của FFSC.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
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Vào sáng thứ Bảy ngày 26/10/2019, cô Minh Tâm-hiệu phó của một
trường ở Tân Bình đã đến TTPH Bình Triệu để giúp các giáo viên
của FFSC củng cố lại một số phương pháp giảng dạy cho phù hợp
với đối tượng học sinh lớp phát huy của 3 Trung tâm.
Chiều ngày 17/11/2019, Mái Ấm Bình Triệu đã tổ chức lễ Thành
Nhân mừng 5 em đến tuổi trưởng thành và tự lập: em Nguyễn Thị
Anh Thư, Nguyễn Thị Thu Thảo, Võ Thị Sơn Hằng, Nguyễn Văn
Thăng, Hồ Văn Ngọc.

Tin Ngắn

Ngày 19/11/2019, anh Yoshida và hai bạn từ nhóm Quality of Life đã
ghé thăm văn phòng FFSC và TTPH Bình Triệu. Nhóm đã tặng
Chương trình món quà là 150,000 JPY.

Trong 3 tuần của tháng 11, học sinh của TTPH Bình An tham gia
một số tiết học về tái chế, với chủ đề "Go Recycle. Go Creative" do
cô Martine - cô giáo người Pháp thực hiện.

Ngày 21/11/2019, cô Miku và hai nhân viên đến từ tổ chức Kids
Earth Fund, Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức buổi artworkshop cho các
em học sinh lớp 3 tại Trung tâm Phát huy Bình Thọ. Bức tranh vẽ,
với chủ đề Năng lượng, sẽ được các cô mang về Nhật để triển lãm.
Ngày 23/11/2019, Ông bà MacLaurin đã mời tất cả các thầy cô giáo
và nhân viên của các Trung tâm đến nhà ông bà để mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam.

Ngảy 29/11/2019, thay mặt cho trường Sai Gon Pearl, Sơ Hồng
Hạnh và Sơ Lê Thảo đã trao học bổng của Sai Gon Pearl cho 9 em

học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TTPH Bình Triệu.

Ngày 5/12/2019, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của TTPH Bình
Triệu đã được trao học bổng từ quỹ học bổng của trường Sai Gon
Star.
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KẾ HOẠCH QUÝ I –2020
Tháng

1

Ngày

Nội Dung

Trung tâm

1

Nghỉ Tết Dương lịch

Các Trung tâm

16
17

Bình Thọ
Sơ kết Học kỳ I

18

2

3

Bình Triệu
Bình An

19/1-3/2

Nghỉ Tết Nguyên đán

Các Trung tâm

4/2

Trẻ học lại

Các Trung tâm

3

Mr. Kataoka Seiji thăm và giao lưu với trẻ

Bình Thọ

6-7

Đoàn nha sĩ Dnow khám răng cho trẻ

Bình Triệu

6

Nhóm AEM thăm Trung tâm và một số gia đình học sinh

Bình Triệu và Bình An

15

Trẻ thi giữa học kỳ II

Các trung tâm

19

Nhóm AEM trao đổi đề án

Văn phòng FFSC

23

Thày Nozu Maki thăm trẻ của Trung tâm

Bình Triệu

SẢN PHẨM FFSC
Xin được giới thiệu tới quý khách hàng hai sản phẩm mới của FFSC:
1. Túi/ví
Bạn có thể tùy ý đựng bất kì thứ gì từ đồ trang
điểm, dụng cụ may vá, dụng cụ thủ công hay đồ
dùng học tập trong chiếc ví rộng rãi này. Phía
trước ví có thêu chữ, biến nó thành một món
quà lí tưởng. Ví có ba kích cỡ: nhỏ, trung, lớn
(S: 12x5x5 cm; M:15x10x6 cm; L:17x12x7 cm )
cùng nhiều màu sắc tùy bạn lựa chọn.
2. Ví đựng điện thoại
Không chỉ có thể chứa điện thoại, ví còn có nhiều ngăn
để đựng thẻ và tiền. Quai ví chắc chắn giúp bạn không
bao giờ lo mất ví.
Các sản phẩm có chất liệu vải, được làm hoàn toàn thủ
công để bảo đảm chất lượng tốt nhất.

