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LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN
Sáng ngày 24/07/2020 Trung tâm Phát
huy Bình Thọ đã tổ chức Lễ Tổng kết năm
học 2019-2020 cho 86 học sinh. Tham dự
buổi lễ, ngoài các giáo viên, học sinh của
trung tâm còn có Sơ Lê Thị Thảo chủ
nhiệm Chương trình, Ông David Kennedy
Giám đốc Công ty Premier Oil và 7 nhân
viên, 2 giáo viên tình nguyện dạy tiếng
Anh, tiếng Nhật, Anh Vĩnh đại diện công
ty Koikeya.
Sơ Vũ Thị Khương báo cáo kết quả học
tập của các học sinh. Do ảnh hưởng của
dịch COVID – 19, các hoạt động của
trung tâm có nhiều thay đổi, học kỳ II
của năm học phải kéo dài đến
24/07/2020. Tuy nhiên trung tâm vẫn
thực hiện đầy đủ chương trình học của
các học sinh.

Về sức khỏe, các em được uống thuốc sổ giun, được hướng dẫn cách giữ vệ sinh để tránh dịch bệnh. Trung tâm đã
tuyên dương và trao phần thưởng cho các học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, các em đã tích cực tham gia các
phong trào thi đua văn nghệ của trung tâm. Một em học sinh lớp Năm bày tỏ lòng biết ơn đến quý sơ, quý thầy cô
của trung tâm, quý ân nhân tài trợ.

Ông David Giám đốc Công ty Premier Oil có lời chào mừng các học sinh của trung tâm và nhắn nhủ các em luôn cố
gắng học tập tốt. Công ty đã trao tặng mỗi em một món quà đó là một số tập truyện tranh. Ngoài ra, mỗi học sinh
còn được Trường PIS trao tặng một chiếc cặp sách, công ty Koikeya tặng các em bánh snack.
Không khí buổi lễ thêm phần sôi động nhờ các tiết mục văn nghệ của các học sinh và phần sinh hoạt vui chơi của
các nhân viên công ty Premier Oil.
Cuối buổi lễ, Sơ Khương gửi lời cám ơn đến quý Sơ, quý giáo viên, tình nguyện viên, quý ân nhân tài trợ và thương
chúc các học sinh một mùa hè vui khỏe.
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HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG
Trong hai ngày 28 và 29 /07/2020, Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã tổ chức Hội thi Rung Chuông Vàng cho học
sinh các khối từ lớp Một đến lớp Năm nhằm giúp các em ôn tập củng cố kiến thức cho ngày thi học kỳ II, năm học
2019-2020.

Nội dung câu hỏi Hội thi Rung Chuông Vàng được soạn theo các môn học như Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý.
Ngoài ra còn có những câu hỏi về kỹ năng sống, luyện cho các em phản ứng nhanh nhạy và tư duy chính xác.
Cuộc thi diễn ra hết sức hào hứng, các học sinh tham gia tích cực. Hiện nay, trung tâm Bình Triệu có 2 lớp Một, 2
lớp Hai, 1 lớp Ba, 1 lớp Bốn và 1 lớp Năm. Tổng số học sinh của trung tâm là 185 em.
Sau 2 vòng thi với khoảng 18 đến 20 câu hỏi, mỗi lớp đã tìm ra được người xuất sắc rung chuông vàng.
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TẬP HUẤN
TIẾP CẬN
CHƯƠNG TRÌNH MỚI
CỦA LỚP MỘT
Trong hai ngày 22 và 23/08/2020, tại Trung tâm
Phát huy Bình Triệu, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường
Phố (FFSC) với sự hỗ trợ của Australasia Social Impact Foundation (ASIF) đã tổ chức buổi tập huấn cho
28 giáo viên của chương trình về phương pháp giảng
dạy lớp Một qua bộ sách giáo khoa mới của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

Khóa tập huấn do cô Tạ Thị Thu hiện là Hiệu phó chuyên môn Hệ Thống Trường Mầm non – Tiểu học I
Can School (ICS). Cô Thu đã chia sẻ tổng quan về những thay đổi, cải cách chương trình Giáo Dục Phổ Thông
mới dành cho tuổi tiểu học.
Bên cạnh đó, cô Thu cũng dành thời gian cho các giáo viên thảo luận và so sánh chương trình mới có những thay
đổi gì, đâu là những thuận lợi và hạn chế cho các giáo viên và học sinh khi tiếp cận chương trình này.

Chương trình mới đáp ứng sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần cho trẻ. Điều này đòi hỏi giáo viên phải
nắm vững phương pháp giảng dạy, cách sử dụng giáo án để công tác giảng dạy đạt hiệu quả. Về phía học sinh, các
em cần phải tiếp cận từng bước, tập kỹ năng nhanh nhạy, tự chủ tư duy sáng tạo. Hai buổi tập huấn thực sự hữu ích
cho các giáo viên về phương pháp truyền đạt kiến thức cho học sinh.
Trong năm học 2020-2021, ASIF dự kiến sẽ có thêm những buổi tập cho giáo viên để nâng cao phương pháp
giảng dạy.
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Sáng ngày 05/09/2020 Trung tâm
Phát huy Bình Triệu đã tổ chức lễ Khai
giảng Năm học mới 2020-2021 cho các
học sinh. Tham dự buổi lễ có Sơ Lê Thị
Thảo Chủ nhiệm Chương trình, Sơ phụ
trách trung tâm, quý Sơ, quý thầy cô giáo,
ông bà Fran - Phil, quý phụ huynh và hơn
100 học sinh của trung tâm.
Mở đầu buổi lễ, các học sinh đã chào
đón năm học mới và khách tham dự một
tiết mục văn nghệ hết sức sôi động và dễ
thương. Kế tiếp, Sơ Nguyễn Thị Mai
Thanh Xuân, phụ trách trung tâm đã báo
cáo các hoạt động của năm học 2019-2020.
Đây quả là một năm học đặc biệt với nhiều
khó khăn và lo lắng do ảnh hưởng của
bệnh dịch Covid – 19. Các em học sinh đã
phải nghỉ giãn cách trong nhiều tháng. Tuy
nhiên, các thầy cô giáo đã phải nỗ lực hết
sức để hoàn thành chương trình giảng dạy.
Trước sự cố gắng của giáo viên và các học sinh, trung tâm đã khen thưởng và trao quà cho các em học sinh
đạt kết tốt trong học tập; các em đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, cụ thể là Hội thi Rung Chuông Vàng
tổ chức vào ngày 28&29/07/2020 vừa qua. Ông Phil là một trong những vị ân nhân hỗ trợ trung tâm trong nhiều
năm qua cũng nhắn nhủ các học sinh cần phải cố gắng trong học tập. Ông cũng cám ơn quý phụ huynh đã tin
tưởng cho con em đến học tại trung tâm. Để các em học tập tốt, các phụ huynh cần quan tâm động viên con cái
đến trường và tích cực học tập. Do ảnh hưởng của bệnh dịch, Trung tâm Bình An và Bình Thọ không tổ chức lễ
khai giảng nhưng các học sinh đã trở lại trường đầy đủ và sớm ổn định nề nếp học tập.

Kính chúc các thầy cô sức khỏe và tràn đầy nhiệt huyết. Chúc em học sinh một năm học mới nhiều niềm vui.
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HỘI NGHỊ “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”
Sáng ngày 10/09/2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thi đua toàn quốc “Biểu
dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo” lần thứ V, giai đoạn 2015-2020 tại Nhà khách La Thành, số
226 Vạn Phúc, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Tham dự hội nghị có Sơ Lê Thị Thảo đã 16 năm điều hành Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) trực
thuộc Ủy ban Đoàn kết Công Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay Chương trình có ba trung tâm Phát huy:
Bình Triệu, Bình Thọ và Bình An có các lớp học tình thương dành cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Sơ Bùi Thị Hồng Hạnh với 21 năm điều hành Trung tâm Phát huy Bình Triệu cũng tham dự hội nghị.
Sau đây là bản báo cáo về các hoạt động của Chương trình (FFSC) trong 5 năm qua (2015-2020).
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị!
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UB ngày
23/06/1999 thành lập Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố nhằm hỗ trợ giáo dục, huấn nghệ, vui chơi, giải trí và
chăm sóc các trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có
7 Trung tâm Phát huy trực thuộc Chương trình với tổng số nhân viên: 13 nữ tu, 41 nhân viên xã hội và giáo viên.
Ngoài ra, Chương trình còn có sự cộng tác của một số tình nguyện viên trong và ngoài nước. Sau đây là một số
hoạt động chính:

1. Tổ chức mái ấm tại
Bình Triệu
Các em trong mái ấm bao
gồm các lứa tuổi khác nhau
từ 3 đến 18 tuổi. Từ năm
2015, mái ấm đã nhận thêm
9 em và có 2 em hồi gia, 3
em tốt nghiệp Phổ thông
Trung học và vào Đại học
nên đã rời mái ấm sống tự
lập, 1 em tốt nghiệp Trung
cấp nghề nhưng vẫn ở lại
mái ấm. Hiện tại mái ấm
đang nuôi dưỡng 30 em,
trong đó có 8 nam và 22 nữ.
Các em được lo ăn nghỉ, đi
học dưới sự chăm sóc của
mái ấm với chi phí hơn 1 tỷ
đồng mỗi năm.

2. Tổ chức lớp bán trú
Chăm sóc 178 lượt trẻ từ lớp 1 đến lớp 5. Nhóm bán trú bao gồm các em thuộc gia đình nghèo trên địa bàn của
Trung tâm Bình Triệu. Do hoàn cảnh gia đình và thời gian làm việc của bố mẹ, các em không có điều kiện được
chăm sóc hoặc hướng dẫn làm bài, vì thế các em học tại lớp Tình thương 1 buổi, ăn trưa tại Trung tâm và học phụ
đạo buổi còn lại dưới sự hướng dẫn của các giáo viên/ tình nguyện viên của Trung tâm.
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3. Tổ chức lớp Phát huy
Có 3.392 lượt trẻ theo học từ lớp 1 đến
lớp 5, học từ thứ Hai tới thứ Sáu. Có 243 em đã
hội nhập vào trường Tiểu học và Trung học cơ
sở. Những em hoàn thành chương trình Tiểu học
nếu không đủ giấy tờ pháp lý sẽ chuyển vào học
hệ Bồi dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên, cũng có
một số em không tiếp tục việc học do gia đình
khó khăn hoặc đã quá tuổi.
4. Trao tặng học bổng
Chương trình Học bổng đỡ đầu có
1.232 suất cho các trẻ ở mái ấm, các học sinh,
sinh viên đang theo học chương trình Phổ thông,
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Chương trình Học
bổng dành cho các em có hoàn cảnh gia đình khó
khăn hoặc có nguy cơ nghỉ học được tiếp tục đến
trường. Qua chương trình này, nhóm Học bổng đã có 50 trẻ đã tốt nghiệp cấp II, 23 em được vào Đại học, Cao
đẳng và Trung cấp, 59 em tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học nhờ sự trợ giúp của học bổng.
5. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức
Mỗi năm tổ chức các khóa tập huấn cho trẻ, giáo viên và nhân viên nhằm mục đích nâng cao kỹ năng. Nội
dung các đề tài: kỹ năng làm việc đội nhóm, Chủ đề gia đình, Cảm xúc, Tinh thần trách nhiệm, Tinh thần đoàn kết,
Mục tiêu của em, Tuổi dậy thì, Cử chỉ đẹp nơi công cộng, Vệ sinh thân thể, Lòng trung thực, Bảo vệ môi trường,
Chăm sóc sức khỏe răng miệng, Giáo dục giới tính, Tự bảo vệ bản thân, Định hướng nghề nghiệp, Sử dụng mạng
xã hội, Sơ cấp cứu, Giúp trẻ tự tin trước đám đông, Phép lịch sự trong lời nói và hành vi, Lòng yêu thương và tôn
trọng.
6. Hoạt động chăm sóc sức khỏe
Hàng năm Chương trình Bạn Trẻ em Đường phố liên kết với các tổ chức, các đoàn y bác sĩ thiện nguyện trong
và ngoài nước, các phòng khám để khám sức khỏe tổng quát và khám chữa răng định kỳ cho khoảng 3,392 lượt trẻ.
Ngoài ra, chương trình còn phát thuốc tẩy giun cho trẻ 6 tháng một lần.
7. Tổ chức nhóm tiết kiệm, tín dụng
Từ nguồn học bổng mỗi tháng cho trẻ, Trung tâm vận động phụ huynh tiết kiệm tự nguyện mỗi tháng để góp
thành nguồn vốn giúp nhau làm ăn, tăng thu nhập cho gia đình. Các nhóm tự quản với sự hỗ trợ và kiểm tra giám
sát của quản lý Trung tâm. Trong 5 năm qua, các trung tâm đã có 947 lượt phụ huynh tham gia tiết kiệm. Tổng tiền
tiết kiệm của nhóm đến 30/11/2019 là 185,270,000 đồng.
8. Hỗ trợ các hộ gia đình nghèo
Trong thời gian đất nước chống chọi với nạn dịch Covid 19, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố với sự đóng
góp của quý ân nhân, đã hỗ trợ 3 tháng lương thực cho 331 hộ gia đình nghèo và 1 tháng thuê nhà cho 92 hộ gia
đình không có khả năng thanh toán tiền thuê. Tổng kinh phí cho đợt hỗ trợ này là 505 triệu đồng.
Được sự quan tâm, chỉ đạo và động viên của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, sự
ủng hộ nhiệt thành của các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, chương trình đã mời gọi sự tham gia của các nữ tu lâu
năm, năng động, nhiệt tình và được đào tạo chuyên ngành công tác xã hội. Đội ngũ giáo viên và nhân viên, các
thiện nguyện viên trong nước và quốc tế có chuyên môn đã cùng chung tay lo cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn
được thăng tiến hơn.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Hội nghị!
Sự nỗ lực, chung tay của nhiều tấm lòng dành cho các trẻ em nghèo nhập cư khi học các lớp Tình thương tại
các Trung tâm đã giúp các em có cơ hội học tập, tiến triển hơn, thoát khỏi cái nghèo và giúp ích cho xã hội mai
sau.
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Hoạt động

VẦNG TRĂNG CỔ TÍCH
Vào ngày rằm tháng Tám hàng năm, người ta thấy trên phố bày bán những chiếc lồng đèn lung linh
nhiều màu sắc. Hình ảnh đó cho biết mùa Trung thu sắp đến. Với các trẻ em nghèo, có được một chiếc lồng
đèn đã là điều khó nói gì đến những chiếc bánh trung thu ngọt ngào xa xỉ. Để giúp các em có ký ức tuổi thơ
tươi đẹp, mỗi mùa trung thu đến, các học sinh thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố (FFSC) đã được
những mạnh thường quân đến tổ chức cho các em vui chơi và trao tặng những món quà ý nghĩa.
Trung tâm Phát huy Bình An
Sáng 24/09/2020, cô Huỳnh Thị Phương Nhi cùng với
5 nhân viên thuộc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thủ Đức
đã đến thăm Trung tâm Phát huy Bình An trao 260 phần quà
gồm lồng đèn trung thu và bánh kẹo cho các học sinh. Món
quà tuy nhỏ nhưng mang đến cho các em học sinh niềm vui
lớn trước ngày lễ hội trung thu. Các cô chú còn thăm hỏi,
động viên các em cố gắng học tập để có tương lai tươi sáng,
giúp ích cho gia đình và xã hội. Để đáp lại tình thương mến,
em Diễm Hằng học sinh lớp Năm đã nói lời cảm ơn của các
em đến các cô chú trong đoàn.
Sáng ngày 30/09/2020, Anh Long và nhóm bạn trẻ
thuộc Giáo xứ Mẫu Tâm đã đến sinh hoạt và trao tặng phần
260 phần quà cho các em. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo và
dụng cụ học tập. Cùng ngày, Anh Lưu Văn Hào cùng với 5
người bạn đến thăm trung tâm. Nhóm trao tặng 260 bánh trung
thu, 40 lồng đèn và một số tập vở, bút màu.

Trung tâm Phát huy Bình Triệu
Trưa 20/09/2020, 10 người thiện nguyện nhóm Bác Ái Martin thuộc Giáo hạt Xóm Mới đã tổ chức bữa
ăn trưa gồm 200 phần cho trẻ trung tâm Bình Triệu. Buổi chiều cùng ngày, nhóm 18 bạn trẻ thuộc nhóm G7Vietseeds đã đến Trung tâm Phát huy Bình Triệu sinh hoạt vui chơi với 100 trẻ của trung tâm. Không chỉ vui chơi,
các bạn trẻ còn hướng dẫn trẻ cách đeo khẩu trang đúng, cách rửa tay và đánh răng để giúp các em bảo vệ sức
khỏe. Cuối buổi sinh hoạt nhóm trao tặng mỗi em một phần quà gồm 5 quyển vở, bút viết và bánh trung thu.
“Vầng Trăng Cổ Tích” là chủ đề buổi sinh hoạt của nhóm Mầm Xanh gồm 45 sinh viên Đại học Ngân

Hàng tổ chức cho các học sinh của Trung tâm Phát huy Bình Triệu vào chiều 24/09/2020. Nhóm đã cùng các em
sinh hoạt vòng tròn, diễn văn nghệ, múa hát về chủ đề trung thu. Tiết mục đặc sắc nhất là đội múa lân, có ông địa
ngộ nghĩnh và chị Hằng Nga xinh đẹp. Các em được hòa mình vào câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa, giúp các em
hiểu thêm về nét văn hóa dân gian. Cuối buổi sinh hoạt, mỗi em còn được nhận quà là lồng đèn, vở, bút viết và
bánh kẹo.

Chiều ngày 29/09/2020, Anh Đỗ Hùng Lân - Giám đốc Công ty Thuyền Xưa Foods và 15 nhân viên
công ty đã đến Trung tâm Phát huy Bình Triệu tổ chức cho 150 trẻ vui trung thu. Chương trình bắt đầu với tiết
mục văn nghệ “Đêm Trung thu” do các học sinh của trung tâm biểu diễn. Hai nhân viên của công ty đã hóa trang
thành nhân vật cổ tích Chị Hằng Nga và Chú Cuội mang đến cho trẻ sự phấn khởi. Đặc biệt nhất là phần đố vui
có thưởng, các em tích cực tham gia trả lời và nhận được nhiều quà. Chương trình còn có sự góp mặt của chú hề
với tiết mục ảo thuật hài hước và vui nhộn. Với mục đích chia sẻ và mang niềm vui đến cho các em, công ty đã
trao tặng 150 phần quà cho các em gồm: bánh trung thu, lồng đèn, vở bút và khẩu trang. Công ty cũng tặng trung
tâm 20 chai nước mắm nhĩ, dầu ăn là những sản phẩm chính của công ty.

Trung tâm Phát huy Bình Thọ
Sáng 30/09/2020, Trung tâm Phát huy Bình Thọ có cô Kim Anh – Quản lý chợ Thủ Đức đã đến thăm
và trao 100 bánh trung thu cho các học sinh.
Trong mùa trung thu, nhờ sự trợ duyên của Thầy Thomas Soi, Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố
(FFSC) đã nhận được quà của quý ân nhân: Cô Natalia Tran (2.000.000 VNĐ), Cô MyHanh Nguyen (10.000JPY
~2.185.700VND), Cô Uyen Nguyen (1,000.000 VNĐ), Chị Tú Uyên và Anh Nguyễn Đình Thái (6000
JPY~1.350.000 VNĐ) và một vị ân nhân ẩn danh (5000 JPY~1.060.000 VNĐ).
Chương trình trân trọng cám ơn tấm lòng yêu thương của quý ân nhân đã dành cho trẻ. Xin kính chúc quý

vị nhiều sức khỏe và thành công.
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TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG
Ngày 01/07/2020, Trung tâm
Phát huy Bình Triệu đã tổ chức buổi
sinh hoạt và thay mặt Trường quốc tế
Saigon Pearl trao học bổng cho 19 học
sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là
những học sinh đã từng học tại trung
tâm. Nhờ sự hỗ trợ từ Saigon Pearl mà
gia đình các em có thể trang trải một
phần học phí để các em có cơ hội tiếp
tục việc học tại các trường công lập.
Năm nay là năm thứ 2 Saigon Pearl International School hỗ trợ học bổng cho các em. Thay mặt các học sinh
nhận học bổng của trường quốc tế Sài Gòn Pearl, chương trình FFSC xin gởi đến Ban giám hiệu và quý thầy cô
của trường lời biết ơn chân thành và lời chúc sức khỏe-hạnh phúc-thành công.
Ngày 03/07/2020, 18 em học
sinh ở Trung tâm Bình An đã đạt
thành tích tốt trong học tập được
chọn đi giao lưu tại Trường quốc
tế Canada (BCIS) và nhận học
bổng của trường. Em Diễm Hằng
lớp Bốn đại diện bày tỏ lòng biết
ơn đến ban giám hiệu và quý thầy
cô của trường đã yêu thương tài
trợ học bổng cho các em. Để tỏ
lòng biết ơn, các em đã hát tặng
mọi người nhạc phẩm “Thương
Lắm Thầy Cô Ơi”.

Sáng 16/08/2020: Chị Quyên và chồng chị đến thăm Trung tâm Bình An để tìm hiểu các hoạt động của trẻ tại

trung tâm. Chị đã trao tặng 7.277.450đ hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa đầu năm cho các học sinh.
Chiều ngày 14/09/2020, Anh Nguyễn Tấn Dũng (Công ty Tân Hiệp Thành – Tân Bình) và hai người bạn đã
đến thăm các trẻ thuộc Trung tâm Phát huy Bình An. Nhân dịp này, Anh Dũng và nhóm bạn đã trao tặng
45.000.000đ hỗ trợ cho các hoạt động của trung tâm trong năm học mới 2020-2021.
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CHÚC MỪNG TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN
Ngày 20/07/2020, Trung tâm Phát huy Bình An đã được Ủy ban nhân dân phường 7, quận 8 trao giấy quyết định
thành lập CƠ SỞ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC BÌNH AN.

Từ đây các em học sinh sau khi hoàn thành chương trình lớp Năm tại trung tâm sẽ được nhận vào các trường công
lập để tiếp tục học lớp Sáu.
Sơ Đặng Thị Thu Hạnh, người điều hành trung tâm chân thành cám ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều
kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập, để trở thành công dân hữu ích cho xã
hội.

