LỜI NGỎ
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tất cả các học sinh đều phải
nghỉ học từ tháng 2 đến tháng 5. Đến ngày 11/5/2020, sau khi đẩy
lui bệnh dịch, các em vui mừng được trở lại trường học. Các trung
tâm tích cực động viên các em đi học đầy đủ, ổn định nề nếp và
thực hiện kịp thời kế hoạch giảng dạy của Học kỳ II sẽ kéo dài đến
hết tháng 07/2020.
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Bên cạnh đó, các trung tâm cũng lưu ý chăm sóc theo dõi sức khỏe
của các em. Cơn dịch bệnh vừa qua đã gây ra cho mọi người bao
nỗi lo sợ, khó khăn về công việc làm ăn. Tuy nhiên, các em cũng
phần nào ý thức hơn cách bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng
đồng. Mọi người biết chia sẻ, tương trợ, đoàn kết chung tay đẩy lui
dịch bệnh giúp cuộc sống sớm được ổn định.
Trong thời gian dịch bệnh, chương trình đã được một số vị ân nhân
trao tặng lương thực, gạo, mì tôm, nước rửa tay, khẩu trang…
Chương trình tiếp tục tìm kiếm các nhà hảo tâm hỗ trợ cho hoạt
động giáo dục trẻ, giúp các gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế.

 Cảm nghiệm sau một chuyến vãng gia5

Thay mặt cho các học sinh của Chương trình, xin cảm ơn quý thiện
nguyện, quý ân nhân đã đồng hành với chúng tôi vượt qua cơn đại
dịch.

* Suy nghĩ hậu Covid-19

Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và thành công.

Góc nhìn
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* Bài cảm nhận của sinh viên….
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Lê Thị Thảo

Kế hoạch quý III - 2020
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Hoạt động

CHUNG TAY CHỐNG DỊCH COVID - 19
Như đã biết, đại dịch Covid-19 đã bùng phát và lây lan nhanh trên nhiều thành phố, quận huyện trong nước. Để
tránh sự lây nhiễm, trong ba tháng qua, các trường học, nơi công cộng đã phải ngừng các hoạt động. Mọi người
nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội theo quy định của nhà nước.
Trước tình cảnh đó, nhiều gia đình thuộc diện lao động nghèo đã lâm vào cảnh khó khăn khi các dịch vụ, công ty,
doanh nghiệp tạm ngưng sản xuất. Cuộc sống dường như đảo lộn, công việc trở nên khan hiếm dẫn đến tình trạng
thất nghiệp và các gia đình không tìm được nguồn thu nhập. Chương trình FFSC với sự hỗ trợ của quý ân nhân
như Ông bà Phil-Frances Maclaurin, công ty Premier Oil và nhân viên, Ông Stephen Morrell thuộc công ty Trainor đã hỗ trợ 3 tháng lương thực cho 331 hộ gia đình nghèo và 1 tháng tiền thuê nhà cho 92 hộ gia đình đang ở
trọ. Đối với một số gia đình đặc biệt khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà sẽ được hỗ trợ hai tháng tiền thuê nhà.

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm gia đình của học sinh thuộc các Trung tâm của FFSC, gia đình học sinh/sinh viên
trong nhóm học bổng của chương trình, và một số gia đình khó khăn ở các quận khác trong địa bàn thành phố.
Tổng kinh phí cho đợt hỗ trợ này là 505 triệu đồng.

Ngoài ra, chương trình nhận được sự hỗ trợ của một số nhà hảo tâm trao gửi cho một số gia đình học sinh nghèo
thuộc Trung tâm Bình An.

Chương trình chân thành cảm ơn quý ân nhân đã chung tay giúp đỡ chúng tôi. Hy vọng chúng ta cùng nhau đoàn
kết quyết tâm đẩy lùi cơn dịch bệnh để các học sinh sớm trở lại trường học và mọi người ổn định cuộc sống.
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rong đợt đại dịch Covid -19, trong khi người người lo đi mua sắm và tích trữ những món đồ cho chính

riêng mình và cho gia đình, đã có những bàn tay âm thầm thể hiện tấm lòng quảng đại đến những gia đình đang
gặp khó khăn trong mùa dịch. Anh Thanh Tú và một số đồng nghiệp của anh từ công ty Hồ Việt Tiêu đã chung tay
thực hiện chuyến thăm và phát quà cho các em học sinh và phụ huynh của TTPH Bình Thọ vào ngày 11/4/2020.
Đồng cảm với những những người lao động nghèo, bán vé số, lượm ve chai, phụ hồ, và lao công, đăc biệt trong
mùa dịch Covid, công ty Hồ Việt Tiêu đã trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn những món quà không
chỉ đơn giản là những thùng mì, nước tương, gạo,... nhưng còn là món quà của tình thương và lòng quan tâm đến
những người có hoàn cảnh khó khăn đang mong được giúp đỡ.
Mong những cử chỉ bác ái, yêu thương của anh Tú và quý ân nhân sẽ được lan tỏa đến những người chung quanh.
Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
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TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN 2020

C

hiều ngày 14/06/2020, Chương trình
Bạn Trẻ Em Đường Phố tổ chức
buổi họp mặt dành cho các sinh viên được
nhận học bổng FFSC tại TTPH Bình Triệu.
Buổi họp mặt còn có Sơ Lê Thị Thảo chủ
nhiệm Chương trình, ông Phil & bà Frances
Maclaurin – nhà tài trợ học bổng.
Mục đích của
buổi họp mặt là
để các sinh
viên có cơ hội
chia sẻ học hỏi
giao lưu với
nhau. Mở đầu
buổi sinh hoạt,
khách mời là
cô Nguyễn Thị Hòa đến từ Worldwide Orphans Foundation (WWO) đã dành 90 phút để chia sẻ với các sinh viên
về chuyên đề “ĐIỀU TIẾT VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC”. Đây là chuyên đề cần thiết giúp các sinh viên nhận biết và
làm chủ cảm xúc của bản thân; biết cách điều tiết và giải tỏa cảm xúc; biến cảm xúc tiêu cực thành tích cực. Sinh
viên cần đề ra nguyên tắc sống lành mạnh để không ảnh hưởng đến việc học tập cũng như các quyết định trong
cuộc đời. Cô Hường – quản lý học bổng FFSC đã báo cáo kết quả học tập HK1 năm học 2019-2020.
Ông Phil cũng đã
dành thời gian chia sẻ
những kinh nghiệm
của bản thân về cách
mà ông quản lý cảm
xúc của mình để đạt
được những thành
công trong cuộc sống
và trong vai trò là
một lãnh đạo công ty.
Nhân dịp này, ông
Phil & bà Frances cũng đã trao học bổng cho 44 sinh viên.
Sơ Lê Thị Thảo, Chủ nhiệm chương trình cũng động viên tinh thần học tập của các em để không phụ lòng quý ân
nhân những người đã giúp đỡ các em. Sơ cũng đã thay mặt cho tổ chức LEON trao học bổng cho 5 sinh viên.
Buổi họp mặt kết thúc với các tiết mục văn nghệ đầy ấm áp của sinh viên và các em nhỏ trong mái ấm Bình Triệu
như món quà Mừng Sinh Nhật ông Phil.
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Góc nhìn

CẢM NGHIỆM SAU MỘT CHUYẾN VÃNG GIA
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi được tham gia một buổi sáng phát thức ăn miễn
phí cho những gia đình khó khăn ở TP. HCM (Quận 8) – những gia đình được FFSC giúp đỡ để
con họ đến trường. Chúng tôi được mọi người chào đón rất nồng nhiệt. Tôi không quá bất ngờ
khi thấy điều kiện sống vô cùng bấp bênh của họ vì trước đây tôi đã từng sống ở Trung Phi trong
nhiều tháng. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ được chứng kiến sự thân tình giữa những người có hoàn cảnh khó khăn

mãi đến sự kiện này. Vậy nên tôi thấy thật đau lòng khi được
lắng nghe một phần câu chuyện của họ. Như chuyện một cậu
bé bị thương vĩnh viễn ở mắt do một chú chim gây ra, hay một
em thiếu niên phải sống dương tính với HIV cả cuộc đời vì
cha mẹ nghiện thuốc. Câu chuyện một bà cụ 70 tuổi phải chăm
sóc 2 chắt nhỏ vì các con và cháu bà đều sa vào thuốc phiện.
Bà cụ đi nhặt chai nhựa và túi nilon từ bãi rác mỗi ngày để
kiếm được số tiền chỉ khoảng 50,000 VND/ngày (1.95€), tức
60€/tháng. Số tiền này bà phải dùng trả tiền thuê căn nhà

12m2, điện, thức ăn, và những nhu cầu thiết yếu khác.
Hầu hết những đứa trẻ mà tôi gặp đều nở nụ cười tươi, biết cư xử lễ phép và tràn
đầy năng lượng. Một bé gái 5 tuổi tặng mỗi người chúng tôi một viên kẹo.
Dù ngày hôm ấy rất nóng nực, tôi ra về trong nỗi bận tâm khó tả thành lời - bận
tâm về cách để tạo nên sự cải thiện bền vững cho những gia đình khó khăn ấy.
Giáo dục là một trong những nhân tố quyết định để thoát khỏi cảnh nghèo túng
luẩn quẩn này. Vậy nên tôi càng thêm kính trọng các Sơ của FFSC và nguồn cảm hứng mà các Sơ đã tạo nên trên
những nỗ lực và những cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những người yếu thế dù họ thuộc về bất kì tôn giáo
nào.

- Vincent Brochart, vị khách trọ tại nhà khách FFSC
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SUY NGHĨ HẬU COVID-19

Đ

ại dịch Covid – 19 đã gây ra biết bao khó khăn. Nó là nỗi lo lắng của toàn xã hội, nhất là các giáo
viên học sinh khi phải nghỉ học. Sau đây là suy nghĩ của một giáo viên và một số học sinh thuộc
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC).

LTS: Cô Hồ Thị Sương hiện đang là một giáo viên thuộc Trung tâm
Phát huy Bình An. Sau gần 4 tháng nghỉ vì đại dịch Covid-19, cô đã trở
lại trung tâm tiếp tục công việc giảng dạy. Gặp lại các em học sinh
thân yêu, cô đã ghi lại đôi dòng suy nghĩ.
Ngày đầu tiên đi dạy trở lại sau kỳ nghỉ dịch Covid-19 kéo dài, tôi cảm
thấy rất vui vì được gặp lại mọi thành viên trong đại gia đình của Trung
tâm Phát huy Bình An.
Nhớ lại những ngày qua, tôi cảm giác cuộc sống như “chậm lại”. Mọi sinh hoạt thường ngày dường như bị

đảo lộn, giáo viên học sinh không được đến trường, mọi người hạn chế ra ngoài khi không cần thiết... Mùa
dịch đã lấy đi nhiều thứ nhưng cũng chính trong mùa dịch này tôi và gia đình đã cẩn trọng hơn trong sinh
hoạt, việc đi lại, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng được thực hiện tốt hơn. Nhờ vào việc
“sống chậm” trong mùa dịch, tôi đã hiểu được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống khi mà nhịp sống hối hả
trước kia tôi khó có thể cảm nhận được. Trong cơn đại dịch, con người ta đã thể hiện nhiều những hành động
đẹp, có tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia, đồng cảm với những khó khăn chung của xã hội. Mùa dịch cũng là cơ
hội để mọi người hạn chế chi tiêu cho những nhu cầu không cần thiết do kinh tế khó khăn, thu nhập giảm.
Trong những ngày nghỉ dịch, mọi người trong gia đình có thời gian gần gũi, quây quần bên nhau trong những

bữa cơm đầm ấm.
Hôm nay được tiếp tục với công việc giảng dạy mà mình yêu thích, tôi tự dặn lòng sẽ cố gắng trang bị cho các
em học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ cho bản thân. Từ đó giúp các em có thể sống tốt
hơn, biết ứng xử phù hợp trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là biết trân quý những gì mà các Sơ, các cô của
Trung tâm Bình An đã dành cho mình.
Tôi thật hạnh phúc và không bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp về những con người đáng mến và môi
trường làm việc thân thiện ở một trung tâm mang tên “Bình An”.
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Dương Ngọc Phương Vy (lớp 5, TTPH Bình Triệu)
Vào cuối năm 2019, đã xuất hiện một số người bị nhiễm dịch bệnh Covid 19. Đến đầu năm 2020, dịch bệnh đã
bùng phát và lan rộng đến nhiều quốc gia.
Tốc độ lây lan của dịch bệnh này nhanh không tưởng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn đã có hàng ngàn ca nhiễm.
Vì dịch bệnh này mà các hãng hàng không, khu vui chơi giải trí phải đóng cửa. Các cô chú công nhân không thể
đi làm và học sinh chúng em cũng không được đi học. Nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng chính
lúc này, em thấy tình đoàn kết của

mọi người rất cao để cùng nhau chống

dịch bệnh Covid-19. Nhiều những

việc làm tốt của những tấm lòng nhân ái

đã chia sẻ những bát gạo cứu đói,

tặng khẩu trang chống dịch. Sau khoảng

thời gian hơn 4 tháng nghỉ học, em

rất nhớ lớp học, thầy cô và bạn bè. Đến

hôm nay, khi được đi học lại em

cảm thấy em cứ như một con người

khác, trưởng thành hơn, biết yêu

thương, biết chia sẻ với bạn bè và mọi

người.
Qua đây, em cũng muốn gởi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Em mong đất nước chúng ta hoàn toàn hết dịch để
chúng em an tâm hoàn thành kỳ thi cuối năm thật tốt.

Võ Hồng Nhứt (lớp 5, TTPH Bình Triệu)
Bước vào năm mới 2020, tất cả các học sinh được nghỉ Tết đến ngày 3/2/2020. Nào
ngờ, gần đến ngày đi học lại thì cơn dịch bệnh từ Trung Quốc lây lan ra khắp các
nước. Bệnh dịch này rất nguy hiểm nên tất cả các trường học phải buộc nghỉ một
thời gian.
Trong thời gian nghỉ đó, mẹ em đã liên lạc với cô giáo để nhận bài tập làm ở nhà. Thỉnh thoảng em và bạn cũng
gọi điện, nhắn tin cho các bạn trong lớp để thăm hỏi, chia sẻ việc học. Khoảng thời gian đó em thấy mọi người
yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Người có điều kiện thì chia sẻ gạo, nước uống miễn phí cho người nghèo.
Em cảm nhận được mọi người đều chung tay chống dịch. Không được đi học, em cảm thấy nhớ trường lớp, nhớ
bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ những buổi học các bạn cùng nhau chơi đá cầu, nhảy dây vui vẻ. Thời gian nghỉ đã hết,
dịch bệnh cũng giảm bớt, các trẻ em đã được đi học nhưng phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không dùng
chung ly uống nước. Trong lớp mỗi học sinh phải giãn cách ngồi một bàn riêng. Buổi học đầu tiên kết thúc, tối
đó em nghe mẹ đọc thông tin trên mạng: dù Việt Nam đã bớt số người nhiễm nhưng ở một vài nước khác vẫn

còn. Mỗi ngày càng có nhiều người chết do bệnh dịch.
Em mong dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt để cuộc sống mọi người được ổn định và
được sống hạnh phúc, không còn người chết.
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Mỹ Liên (Lớp 4, TTPH Bình Thọ)
Sau khi về quê ăn Tết, em quay trở lại TP.HCM thì mới nghe tin về dịch bệnh do virus
corona. Em rất buồn vì không được đi học. Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà em đã phụ
giúp mẹ em làm các công việc nhà như: nấu cơm rửa chén, quét nhà, giặt quần áo, chăm
em... Ngoài ra, em cũng có đi làm thêm cho tiệm bán quần áo trẻ em được một ít ngày.
Cứ tưởng là sắp được quay trở lại trường thì em lại được thông

báo phải tiếp tục nghỉ học, em rất buồn. Nhưng cuối cùng sau mấy tháng nghỉ học thì
bây giờ em đã được đi học lại. Em rất vui khi đến trường gặp lại bạn, gặp lại thầy cô.
Và em chỉ mong sao dịch bệnh này không còn nữa.

Lê Gia Huy (lớp 3, TTPH Bình Thọ)
Trong suốt 2 tháng nghỉ học vì covid, em ở nhà phụ giúp gia đình. Do gần nhà em đang có công trình xây dựng
một khu chung cư mới nên trong thời gian dịch bệnh, gia đình em vẫn bán cơm cho các công nhân làm việc
trong công trình.
Do nhà em bán cơm nên khoảng 5h sáng là em phải dạy để phụ bà em rồi. Em biết nấu cơm và luộc trứng. Các
món khác thì bà em nấu. Nhà em bắt đầu bán cơm từ lúc 9h và thường bán xong vào lúc 1h chiều. Sau khi bán
xong, em xếp dọn bàn ghế và quét dọn.
Hai tháng ở nhà em không được đi đâu chơi cả. Em cũng không được gặp bạn
bè nên em rất buồn. Em chỉ quanh quẩn trong nhà và tự chơi một mình nên rất
chán.
Từ lúc nghe tin được đi học lại em vui mừng lắm vì em được đi đến trường và

gặp lại bạn bè.
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Nguyễn Hoàng Luân (lớp 5, TTPH Bình An)
Suốt mấy tháng nghỉ dịch covid-19 vừa qua, em thấy đó là một kỳ nghỉ
tết “huyền thoại” chưa từng xảy ra.
Khi nghỉ ở nhà, em ở nhà học bài và làm bài tập. Thực hiện luật cách ly,
em chỉ được ở nhà, không được
gặp bạn bè ở lớp học. Thời gian

này, em trông em giúp mẹ.
Theo dõi tin tức trên ti-vi, em thật vui khi thấy thông báo đã hết dịch
Covid tại Việt Nam, vậy là em đã được ra ngoài chơi với bạn bè,
nhưng việc khiến em vui nhất đó là được đi học lại.

Nguyễn Văn Long (lớp 5, TTPH Bình An)

Từ khi nghỉ dịch Covid-19, em cảm thấy rất buồn vì không được học tập nhiều để chuẩn bị cho kì thi chuyển
cấp.
Trong những ngày nghỉ dịch, bỗng trong đầu em có suy nghĩ: “muốn nghỉ học đi làm để kiếm tiền phụ giúp
gia đình”. Nhưng vài ngày sau, em cảm thấy mình có suy nghĩ chưa đúng đắn nên em quyết chú tâm vào việc
học hơn. Khi nghe tin sắp đi học trở lại, em vui mừng khó tả.
Được đi học trở lại, em mong sau này sẽ không suy nghĩ lệch lạc; em phải cố gắng học tập.
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BÀI CẢM NHẬN CỦA SINH VIÊN
TRONG NGÀY PHÁT HỌC BỔNG SINH VIÊN
TP.HCM, ngày 22/06/2020

Em là Nguyễn Thị Huyền, sinh viên năm nhất, khoa ngữ văn Anh trường ĐH Khoa học xã hội và
Nhân Văn. Vào này 14/6/2020 vừa qua, lần đầu tiên em được tham gia buổi sinh hoạt của nhóm học

bổng sinh viên FFSC. Với tư cách là một thành viên mới, em khá lạ lẫm với nhiều thứ ở đây về con
người cũng như cách thức sinh hoạt. Em đã từng tham gia các hội nhóm ở nơi khác nhưng khi đến với
FFSC, nó đã để lại cho em những ấn tượng khác biệt.
Em thấy mọi người thực rất hoạt bát và hòa đồng, họ luôn chào nhau bằng những nụ cười và cái bắt
tay. Em đã không hề khó khăn để bắt đầu làm quen với mọi người như em nghĩ, có nhiều anh chị vui
tính còn chủ động để giúp em hòa nhập với mọi người. Điều khiến em ấn tượng nhiều hơn nữa là về
cách mà nhóm sinh hoạt. Buổi học vừa rồi em được học về cách để điều tiết cảm xúc, một chủ đề thực
sự rất thiết thực với sinh viên nên nó đã thực sự hữu ích với em. Em thực sự rất thích cách FFSC thiết

kế một bài học thông qua các hoạt động và trò chơi liên quan đến bài học vì nó khiến em vô cùng hào
hứng. Chính vì thế, em không chỉ hiểu bài mà còn học được cách thức và tinh thần làm việc nhóm như
thế nào cho hiệu quả, điều mà thực sự cần thiết cho một sinh viên như em. Em cũng thực sự rất xúc
động khi được gặp và nói chuyện với hai ông bà Phil-Frances Maclaurin. Nhờ họ và nhờ FFSC mà em
được hỗ trợ phần nào học phí. Họ rất chân thành, rất vui tính và đầy nhiệt huyết và luôn truyền động
lực cho sinh viên phấn đấu học tập.
Em cảm thấy biết ơn và may mắn khi được là thành viên của nhóm học bổng sinh viên FFSC. Mặc dù
mới tham gia lần đầu tiên nhưng em đã có thêm động lực để tiếp tục việc học tập của mình. Đến bây
giờ, em vẫn còn rất ấn tượng nhiều điều về lần đầu tham gia nhóm, một môi trường đầy tính tích cực
để có thể giao lưu, học hỏi, trau dồi kĩ năng cho bản thân mình. Em thực sự rất biết ơn và trân trọng vì
FFSC đã trao cho em một cơ hội để được là thành viên của nhóm, chắc chắn sự hỗ trợ từ những ân
nhân cho nhóm sẽ là động lực để em có thể phấn đấu mỗi ngày trong việc học của mình tại trường.
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THƯ CÁM ƠN
Phan Gia Hân (811/PVH) được vợ chồng ông bà Bernadette nhận đỡ đầu từ năm 2008 khi em mới là cô bé 7
tuổi và đang học lớp một. Chúng tôi được biết đến ông bà Bernadette thông qua tổ chức Olivier du Monde –
Pháp. Không chỉ là ân nhân mà L’Olivier du Monde còn là người bạn đồng hành của FFSC từ những ngày đầu
mới thành lập đến nay.
Thời gian trôi thật nhanh, Gia Hân giờ đã tròn 18 tuổi và đang là học sinh lớp 12 trường. Cô bé đang cố gắng
hết sức để có thể đậu vào trường đại học mà em mong muốn.
Dưới đây là trích một phần trong lá thư mà Gia Hân gửi đến cho bố mẹ đỡ đầu của cô ấy với tất cả lòng biết
ơn về những gì mà bố mẹ đỡ đầu người Pháp đã dành cho cô ấy suốt 12 năm qua.

Năm 2020 chào đón thế giới bằng đại dịch virus corona thật đáng sợ. Con hy vọng mẹ và gia đình mẹ luôn bình
an và thế giới có thể kiểm soát dịch một cách tốt nhất. Do dịch chuyển biến phức tạp nên con đã nghỉ học được
một thời gian rồi mẹ ạ!
Mẹ biết không, mới đó mà con và mẹ đã đồng hành cùng nhau hơn 10 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật!
Con vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mẹ và con gặp nhau, con nhớ cái cách mà mẹ chăm sóc con thật ân cần.
Mẹ ơi! Con cũng đã nhận được quà mẹ gửi rồi ạ! Con xin cảm ơn ba mẹ và các anh chị đã luôn dõi theo và giúp
đỡ hai bà cháu con đến ngày hôm nay. Con thật sự rất biết ơn và trân trọng tình cảm mà mẹ và cả gia đình dành
cho con trong suốt thời gian vừa qua. Có lẽ đó sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời con. Con sẽ
cố gắng học tập để tìm được một công việc tốt, trở thành một người có ích cho xã hội. Con yêu mẹ!
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KẾ HOẠCH QUÝ III–2020
THÁNG

7

8

NGÀY

NỘI DUNG

1

Sài Gòn Pearl trao học bổng

Bình Triệu

2

Sài Gòn Star trao học bổng

Bình Triệu

24
31
15

Lễ tổng kết năm học
Kết thúc năm học
Kết thúc năm học

Bình Thọ
Bình An
Bình Triệu

4
9

TRUNG TÂM

5

Bình An
Bình Triệu

Khai giảng năm học

9

Bình Thọ

SẢN PHẨM FFSC
Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) xin giới thiệu đến khách hàng xa gần sản phẩm mới của FFSC.

1. Túi thơm
Ai lại không muốn vừa mở tủ quần áo ra đã được chào đón bằng một mùi hương ngọt ngào
chứ? Những túi thơm xinh xắn này vừa giữ cho tủ quần áo bạn thơm ngát, vừa giúp tủ thêm
phần xinh đẹp.

2. Móc khóa:
Hãy để những chiếc móc khóa nhiều màu sắc với những hình thêu chữ đa dạng giữ chìa
khóa hoặc trang trí ba-lô cho bạn nhé.

3. Ví MIYA:
Với thiết kế tối giản, nhiều màu sắc bắt mắt cùng các chữ thêu đa dạng,
chiếc ví này là quà tặng dễ ghi điểm. Yên tâm, tiền và thẻ của bạn sẽ được
cất giữ cẩn thận.

