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Lời ngỏ  

Tháng Giêng là tháng khởi đầu của một năm mới. Tháng Giêng 

cũng là tháng của những ngày lễ hội, của sự dịch chuyển không 

ngừng. Với người Việt Nam, đây là tháng quan trọng chuẩn bị 

đón Tết cổ truyền bên gia đình và người thân. 

Thời gian này, các học sinh cũng vừa kết thúc học kỳ I. Một số 

em háo hức trở về quê thăm ông bà và tận hưởng không khí Tết 

bên gia đình. Với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì trở 

về quê là một dự định không dễ thực hiện, bởi các em còn phụ 

giúp cha mẹ trong việc mưu sinh. 

Khi dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại khiến các em học sinh 

phải nghỉ học sớm hơn dự định. Bệnh dịch là một nỗi lo của toàn 

xã hội. Thế nhưng trong những khó khăn của bệnh dịch, các vị 

ân nhân, nhà hảo tâm vẫn không quên hỗ trợ trao quà tết cho 

trẻ và các gia đình khó khăn. Sau một tháng nghỉ Tết và bệnh 

dịch đầu tháng Ba, các em học sinh đã trở lại trường tiếp tục 

việc học.  

Thay mặt cho các nhân viên, giáo viên và các học sinh, chúng tôi 

chân thành cảm ơn quý ân nhân, nhà tài trợ đã cùng chúng tôi 

chăm lo cho các trẻ em nghèo có điều kiện học tập và vui chơi.            

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

      Phó Chủ Nhiệm 

       

            Nguyễn Thị Anh Thư  
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VUI XUÂN 

C 
hiều ngày 28/01/2021, các em 

tại Trung tâm Phát huy Bình 

Thọ có buổi sinh hoạt “Vui 

Xuân” do quý Thầy Đại Chủng Viện 

Giuse Sài Gòn tổ chức. Buổi sinh hoạt 

diễn ra hết sức phấn khởi và sôi động 

với những tiết mục văn nghệ “cây nhà 

lá vườn”. Đặc biệt trong phần đố vui có 

thưởng, các em hào hứng tham gia trả 

lời câu hỏi làm cho buổi sinh hoạt càng 

thêm vui nhộn và đầy kịch tính hơn.  

Cuối buổi sinh hoạt, Sơ Vũ Thị Khương – Phụ trách 

trung tâm thay lời cho các giáo viên và học sinh 

chúc Tết và mừng tuổi quý Thầy.  
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Hoạt động  

MỪNG XUÂN  

TÂN SỬU 

&  

SƠ KẾT HỌC KỲ I 

Sáng ngày 29/01/2021, TTPH Bình An đã tổ chức Lễ 

Sơ kết HK I và Mừng Xuân Mới 2021 cho các em học 

sinh. Đến tham dự có Sơ Anh Thư - Phó chủ nhiệm 

chương trình, Cô Kiều Thơ - Phụ trách Giáo dục, Ông 

bà Fran Phil - nhà tài trợ cùng với quý giáo viên và 

250 học sinh đang theo học tại trung tâm.  

Mở đầu chương trình, các em học sinh lớp 5 gửi đến 

mọi người tiết mục văn nghệ “Sẻ chia từng khoảnh 

khắc” hết sức sôi động. Kế tiếp Sơ Hồng Nhi – phụ 

trách trung tâm báo cáo tình hình học tập Học kỳ I của 

các học sinh. Trung tâm đã khen thưởng và trao quà 

cho các em học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, 

trao quà cho các lớp đã tham gia các hoạt động thi đua 

trong học kỳ vừa qua. Ngoài ra, mỗi lớp còn góp vui 

một tiết mục văn nghệ làm cho buổi lễ thêm vui nhộn.  

 

 

 

Sơ Phó Chủ Nhiệm gửi lời cám ơn quý ân nhân 

và nhắn nhủ các em học sinh cố gắng hơn trong 

học tập. Ông Phil gởi lời chúc mừng năm mới 

đến quý Sơ, giáo viên và gia đình các em học 

sinh.  

Chuẩn bị đón mừng Xuân Tân Sửu 2021, Ông 

bà Fran - Phil đã trao quà, lì xì cho các giáo 

viên và học sinh. Ông bà cũng trao quà tết cho 

10 gia đình nghèo. Sau đó, Ông bà dành thời 

gian đi thăm và trao quà cho một số gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn. 
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V 
ì tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát trở lại, chiều ngày 01/02/2021, Trung tâm 

Phát huy Bình Triệu và Bình Thọ đều tổ chức lễ Sơ kết HK I và Mừng Xuân Tân Sửu 

cho các học sinh sớm hơn dự định.  

Tại Trung tâm Bình Triệu, tham dự buổi lễ có 

sự hiện diện của Cô Kiều Thơ - phụ trách giáo 

dục, Ông Bà Fran Phil Maclaurin – vị ân nhân đã 

gắn bó với FFSC trong nhiều năm, quý Sơ, quý 

Thầy Cô và toàn thể học sinh của trung tâm.  

Trong học kỳ I, trung tâm tuyên dương và khen 

thưởng 22 học sinh giỏi, 60 em học sinh khá, 21 

em chuyên cần và 28 em đạt giải trong hội thi 

kiến thức. Để cho buổi lễ thêm phần sinh động, 

các em học sinh còn biểu diễn thời trang và ca 

múa về mùa xuân. 

Cuối buổi lễ, Ông Bà Fran Phil trao lì xì cho tất 

cả học sinh và trao quà Tết cho 23 hộ gia đình 

nghèo. 

Tại Trung tâm Bình Thọ, mặc dù chỉ tổ 

chức Sơ kết HK I và vui xuân trong nội 

bộ nhưng không kém phần vui nhộn. Sơ 

Vũ Thị Khương điều hành trung tâm 

cũng trao phần thưởng cho một số em có 

thành tích tốt trong học tập.  

Ngoài ra các em còn được nhận lì xì và 

quà Tết của công ty Premier Oil gửi tặng.  
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M 
ỗi năm, Chương trình Bạn Trẻ Em 

Đường Phố hỗ trợ học bổng cho 

khoảng 200 học sinh theo học các 

trường công lập. Nhân dịp cuối năm, các trung tâm 

đều tổ chức buổi họp mặt tất niên cho các phụ 

huynh. 

 

Sáng ngày 30/01/2021, tại Trung tâm Bình Triệu, 

có 38 phụ huynh và hoc sinh đến tham dự. 

Các phụ huynh được chia thành 3 nhóm để thuận 

tiện cho việc sinh hoạt theo quý (3 tháng/lần) và 

chia sẻ những về việc dạy dỗ con cái. Qua các buổi 

sinh hoạt, các thành viên trong nhóm thêm gần gũi 

và gắn bó với nhau hơn.  

Cô Nguyễn Thị Loan - phụ trách học bổng Bình 

Triệu đã báo cáo về những hoạt động của phụ 

huynh cũng như thông tin một số điều cần thiết. 

Cô nhắc nhở các em nhận học bổng cần giữ liên 

lạc với người đỡ đầu như một cách cám ơn và cần 

phải cố gắng hơn trong học tập. Dự kiến mỗi năm 

FFSC sẽ tổ chức một buổi họp mặt chung để các 

phụ huynh có dịp giao lưu, chia sẻ những khó 

khăn kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con. Đại 

diện phụ huynh có lời cám ơn ban tổ chức chương 

trình.  

Cuối buổi sinh hoạt mỗi phụ huynh và học sinh đều 

được nhận phần quà Tết và lì xì.  

HỌP MẶT  

TẤT NIÊN HỌC BỔNG 

 

Chiều ngày 06/02/2021, Trung tâm Bình Thọ đã 

quy tụ được 30 phụ huynh và học sinh nhóm học 

bổng đến sinh hoạt tổng kết cuối năm. Tham dự buổi 

họp mặt có Sơ Vũ Thị Khương - phụ trách trung tâm, 

Cô Thanh Hường phụ trách học bổng và 1 nhân viên 

văn phòng FFSC.  

Cô Thanh Hường báo cáo về những sinh hoạt của 

nhóm trong năm qua. Cô thay mặt cho FFSC, quý 

phụ huynh, các em học sinh nói lời cám ơn Sơ 

Khương đã đồng hành và gắn bó với phụ huynh cũng 

như các em trong suốt thời gian qua. Sau đó, Cô Kim 

trưởng nhóm học bổng thay mặt cho phụ huynh và 

các em gửi lời cám ơn và chúc Tết đến Sơ Khương 

và Cô Thanh Hường. Buổi họp mặt khép lại với tiệc 

liên hoan nho nhỏ nhưng đong đầy tình yêu thương.  

Trước khi kết thúc, mỗi phụ huynh và em học sinh 

đều được tặng lì xì và quà Tết của chương trình. 
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hiều ngày 16/03/2021, chị Lâm Ngọc Tú 

và 6 nhân viên Công ty TNHH KOI-

KEYA Việt Nam đã đến Trung tâm Phát 

huy Bình Triệu sinh hoạt với trẻ. 

Sau khi khởi động bằng một vũ điệu vui nhộn, các 

trẻ được xem giới thiệu về công ty qua một clip 

ngắn. Đây là một công ty thực phẩm chuyên sản 

xuất bánh snack khoai tây theo công nghệ Nhật 

Bản. Thú vị nhất là phần trẻ được trải nghiệm quy 

trình làm bánh snack. Mỗi trẻ tự chọn gia vị mà 

mình thích để trộn với khoai tây đã chiên sẵn. Các 

học sinh rất hào hứng với gia vị cay đặc biệt, vị thịt 

nướng Tokyo, vị rong biển cay, vị bơ tỏi và vị sữa 

bắp. 

Để tăng thêm phần vui nhộn, trẻ còn được chơi trò 

đố vui có thưởng. Trả lời đúng câu hỏi, trẻ sẽ nhận 

phần thưởng là con gấu bông, áo thun hoặc nón tai 

thỏ... 

Cuối buổi chơi, mỗi trẻ đều được tặng bánh snack 

với nhiều loại gia vị khác nhau.  

 

CÙNG EM  

TRẢI NGHIỆM 

 

 S áng ngày 31/03/2021, 20 em học sinh lớp 

Năm thuộc Trung tâm Phát huy Bình An có 

buổi trải nghiệm thực tế tại tiệm bánh mì tươi Thanh 

Thủy về công nghệ làm bánh bông lan và bánh mì. 

Buổi trải nghiệm có sự tham dự của Anh Trần Nhật 

Trường- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bếp Học Đường, Cô 

Thanh Thủy chủ tiệm bánh mì tươi- đơn vị đồng hành 

và Chị Phương Thảo – đại diện cho công ty thực phẩm 

Tân Vĩnh Phát cũng là đơn vị đồng hành.  

Các em chia làm 2 nhóm để thực hiện. Dưới sự hướng 

dẫn tận tình và chu đáo của các anh chị thợ bánh, từ 

khâu chuẩn bị nguyện liệu làm bánh, đánh bột, nhào 

bột,...  các em háo hức tự tay làm những chiếc bánh 

với những hình con vật mà các em yêu thích. Dù rằng 

sản phẩm làm ra chưa được đẹp mắt nhưng đó là thành 

quả mà lần đầu tiên các em tiếp xúc với nghề làm 

bánh. Đồng thời những chiếc bánh này các em mang 

về và tặng cho các bạn trong trung tâm.  

Trước khi ra về , Anh Trường có đôi lời nhắn nhủ và 

mong muốn các em sẽ viết lại những cảm nghĩ của 

mình qua chuyến trải nghiệm thực tế này.  

Sơ Hồng Nhi thay mặt cho Trung tâm cám ơn đến Anh 

Chị đã đã đồng hành cùng với trung tâm trong việc 

giáo dục và hướng nghiệp cho các em. 
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N 
ơi Mình Dừng Chân” là chủ đề hội 

trại của sinh viên học bổng của 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 

Phố tổ chức vào ngày  28/03/2021 tại Long Thành 

– Đồng Nai nhân kỷ niệm 10 thành lập quỹ Học 

Bổng Sinh Viên. Hội trại thu hút được 60 sinh 

viên tham gia, trong đó có một số là cựu sinh 

viên. 

Ngay từ sáng sớm, các trại sinh viên đã có mặt tại 

điểm hẹn để di chuyển từ thành phố về Long 

Thành – Đồng Nai.  

Khi vừa khai trại, các trại sinh cùng trải nghiệm 

trò chơi giải mật thư.  

Buổi chiều, các sinh viên lại được thay đổi không 

khí với các trò chơi dân gian.  
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Trong số những sinh viên học bổng, hiện nay 

có em đi làm thêm bằng cách chạy xe công 

nghệ (Grab) để có trang trải việc học. Dù 

cuộc sống có khó khăn nhưng các em đều 

mong muốn tiếp tục việc học và thực hiện 

ước mơ của mình. Em Lê Thị Ánh  Ly – một 

cựu sinh viên đã từng nhận học bổng của 

chương trình chia sẻ: Khi đang học đại học, 

gia đình em gặp khó khăn về kinh tế khiến 

em có ý định nghỉ học giữa chừng. Nhờ một 

người giới thiệu mà em đã được nhận học 

bổng để tiếp tục ước mơ của mình. Em xúc 

động nói sau này có điều kiện, nhất định em 

sẽ dành một số tiền nhỏ để giúp những bạn 

sinh viên khó khăn. 

Cuối buổi chiều, trại sinh được gặp gỡ Ông 

Bà Fran – Phil là nhà tài trợ chính. Cách đây 

10 năm (2011), Ông Bà Fran – Phil đã có lập 

quỹ học bổng tài trợ cho các sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. Cùng với FFSC, ông bà luôn 

đồng hành, thăm hỏi các sinh viên mỗi lần 

họp mặt trao học bổng. Ông bà luôn lắng nghe 

và động viên các sinh viên tiếp tục lan tỏa 

những hành động tích cực trong cộng đồng. 

Các sinh viên cũng yêu thích được trò chuyện 

lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của chính ông 

trong vai trò Giám đốc công ty Premier Oil. 
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Cô Phạm Thị Thanh Hường – Phụ trách học 

bổng đã thay mặt các sinh viên cám ơn Ông Bà 

Fran – Phil đã hỗ trợ các sinh viên suốt 10 năm 

qua (2011-2021).  

Tổng số sinh viên nhận học bổng từ năm 2011-

2021 là 228 em. Trong đó 164 em đã tốt 

nghiệp, 12 em đã bỏ học. Năm học 2020-2021 

có 52 em nhận học bổng. Trong đó có 8 học 

bổng của tổ chức Leon (Pháp) và 1 học bổng 

của Cô Ba Nguyệt (Mỹ).   

Giây phút ý nghĩa nhất đó là cuối buổi trại, các 

trại sinh quây quần bên ngọn lửa ấm để chia sẻ 

tâm tình, lắng nghe trải nghiệm của nhau, nhất 

là của các cựu sinh viên trong bước đầu khởi 

nghiệp.  

Buổi trại đã thực sự khép lại. Giữa nhịp sống 

bận rộn với việc học tập và mưu sinh, nhưng ai 

nấy đều cần một nơi dừng chân, để được khôn 

lớn và trưởng thành hơn. 
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Tập Huấn 

RÈN LUYỆN  
THÓI QUEN CHĂM CHỈ 

C 
hiều ngày 21/03/2021, nhóm 13 học sinh học bổng của Bình Triệu đã có buổi tập huấn tại trung 

tâm. Cô Loan phụ trách học bổng rèn luyện cho các em về THÓI QUEN CHĂM CHỈ.  

Cô Loan cho trẻ chơi trò ghép hình từ 4 mảnh hình đã được cắt ra. Sau khi ghép hoàn chỉnh bức 

hình, trẻ nhận xét về nội dung và ý nghĩa của bức hình. Để tập kỹ năng chú ý quan sát, cô cho trẻ xem 2 

video ngắn. Sau đó trẻ được chia thành nhóm và thảo luận nội dung và bài học được chuyển tải qua từng 

video. Để củng cố bài học, cô cho trẻ điền vào ô trống những từ còn thiếu của một số câu tục ngữ ca dao 

nói về sự chăm chỉ trong học tập và cuộc sống.   

 

Đa số các em tham gia tích cực và hào hứng. Sau buổi tập huấn, mỗi em còn được ăn bánh snack 

và uống nước ngọt.  
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GÓC NHÌN 

Ngoài giờ chăm sóc gia đình, các cô không bao giờ quên 

việc thiện nguyện tại văn phòng FFSC. Mặc dù có sự khác 

biệt về ngôn ngữ nhưng các cô luôn thân thiện, hòa đồng, 

yêu thích các món ăn cũng như nét văn hóa Việt Nam. Các 

cô còn tự nguyện góp sách báo làm thành một thư viện nho 

nhỏ tại văn phòng FFSC để mọi người có thể trao đổi sách 

cho nhau cùng đọc. Ngoài ra các cô còn mua sản phẩm của 

FFSC và giới thiệu cho nhiều người biết đến.  

FFSC chân thành cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của quý ân 

nhân đến từ Nhật Bản. Ước mong quý vị tiếp tục lưu giữ 

mối tình thân Việt – Nhật và chung tay với chúng tôi trong 

việc chăm sóc giáo dục trẻ em nghèo.  

V ăn phòng FFSC đã từ lâu được xem 

là điểm hẹn của quý phụ nữ Nhật 

Bản. Đã nhiều năm qua nơi đây được đón tiếp 

nhiều đoàn khách thăm đến từ xứ sở hoa anh đào. 

Quý khách đến tìm hiểu các hoạt động của 

chương trình về việc chăm sóc giáo dục các trẻ 

em nghèo và đã có nhiều cách hỗ trợ cụ thể và ý 

nghĩa.  

Hiện nay, một số vị ân nhân ở Nhật hỗ trợ học 

bổng cho 80 trẻ em nghèo khó khăn. Hàng năm, 

có đoàn nha sĩ Nhật đến trung tâm Bình Triệu 

chăm sóc răng miệng cho trẻ. Ngoài ra, có một 

tình nguyện viên người Nhật hiện đang sống ở 

Việt Nam đến dạy tiếng Nhật cho trẻ của trung 

tâm Bình Thọ. Đặc biệt, tại văn phòng FFSC có 3 

phụ nữ Nhật làm thiện nguyện cho văn phòng. Đó 

là những công việc âm thầm như tiếp khách, trả 

lời thư/email, chuyển dịch các loại giấy tờ, thư từ 

và bản tin của chương trình. Công việc có vẻ như 

đều đều nhàm chán, thế nhưng với phụ nữ người 

Nhật, họ luôn làm cẩn thận và với tinh thần trách 

nhiệm cao.   

Trưa ngày 04/03/2021, nhân viên văn phòng 

FFSC đã có bữa ăn thân mật để tạm biệt Cô Sari-

na NAKATANI và Cô Shizuko SHOUJI trước 

khi hai cô trở về Nhật. Hai cô đã làm thiện 

nguyện tại văn phòng được hai năm (2019-2021).   

NỐI KẾT TÌNH THÂN VIỆT – NHẬT 



Bản Tin FFSC Trang 12 

 
GÓC NHÌN 

 

Kính thưa Ông Bà Frances Phil, Sơ Thảo và toàn thể nhân 

viên FFSC. 

Tôi là Phạm Chí Sang, cựu sinh viên của nhóm Học bổng 

Sinh viên FFSC. Tôi là sinh viên của trường Đại Học Bách 

Khoa thành phố Hồ Chí Minh và tôi cũng vừa tốt nghiệp 

vào tháng 11 năm 2020. Tôi viết thư này, để bạn biết rằng 

tôi biết ơn thế nào khi được trở thành một thành viên của 

nhóm. Bạn đã đưa tay ra và với tình yêu to lớn của bạn đã để cho chúng tôi có cơ hội được ngồi đây 

hôm nay để nói lời cảm ơn… cảm ơn và cảm ơn.  

Ngoài những nhà tài trợ, những bài học bạn nhận từ những cuộc gặp gỡ, sẽ giúp rất nhiều cho sự nghiệp 

tương lai. Tại FFSC, chúng tôi được gặp gỡ và chia sẻ với nhau những câu chuyện, cám ơn vì điều đó, 

tôi biết tôi không chiến đấu một mình. Chúng ta là những chiến binh, những người bước ra đấu trường 

mà tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến, những người luôn sẵn sàng nắm bắt bất cứ cơ hội nào để thay 

đổi cuộc đời chúng ta. Và một trong những điều tốt đẹp đến với chúng tôi là bạn, giống như ngôi sao 

trong bóng tối, lan tỏa ánh sáng hết mức có thể. 

Tôi tin rằng đối với tất cả những tổn thương, đối với tất cả những bất cẩn và đau khổ vẫn còn tồn tại 

trong xã hội, “Sự tử tế” là một phương thuốc chữa trị. Tôi trở nên giàu có hoặc không? Tôi sẽ là một 

người thành công, hoặc ngược lại? Hay tôi sẽ trở thành một ai đó? Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là 

"Tôi có đang sống như một người tử tế và đã sống trọn vẹn với món quà của cuộc sống chưa?" 

Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến các bạn sinh viên đang hiện diện nơi đây. Các bạn làm rất tốt, bạn 

không làm tốt nhất nhưng đó là điều tốt nhất mà bạn có thể làm, vì vậy hãy tiếp tục và đừng từ bỏ hy 

vọng của bạn. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, bạn sẽ đối mặt với những vấn đề mà bạn nghĩ rằng 

bạn không thể giải quyết được hoặc nhiều trở ngại mà bạn nghĩ sẽ không thể vượt qua nó. Đừng lo 

lắng! Bạn sẽ… miễn là bạn không bao giờ bỏ cuộc….. miễn là bạn vẫn còn ở đây…….. miễn là bạn vẫn 

còn tồn tại….. như chúng tôi, như những sinh viên khác đã từng ở đây. Khi đến thời điểm, mọi thứ sẽ 

xuất hiện mặc dù bây giờ bạn không nhìn thấy chúng. Chỉ cần bạn đừng bao giờ bỏ cuộc và bạn sẽ bay 

xa hơn đến nỗi bạn không thể tưởng tượng được. 

  Cám ơn….. Cám ơn…. Cám ơn 

   Tôi yêu các bạn 

    Sang 
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Sáng ngày 23/01/2021, Chị Thu Thảo cùng các anh chị trong nhóm thiện 

nguyện PvcomBank đã đến Trung tâm Phát huy Bình An thăm và chúc 

Tết quý Sơ, các giáo viên và các em học sinh. Nhóm chị Thảo đã trao 250 

phần quà Tết cho các em học sinh và các giáo viên. Phần quà gồm gạo và 

một số nhu yếu phẩm.  

Sáng ngày 25/01/2021, Anh Trần Đức Thắng đại diện cho nhóm Peter 

Lo đến thăm và trao 250 phần quà cùng với bao lì xì cho các em học sinh 

của Trung tâm Phát huy Bình An. Đồng thời, Anh Thắng còn dành ít 

phút thăm hỏi động viên các em học sinh chuyên cần học tốt; chúc sức 

khỏe năm mới bình an đến quý Sơ và các giáo viên.  

Cũng như mọi năm, gần đến ngày Tết cổ truyền, quý Thầy cô và học 

sinh Trường BIS đã gây quỹ để gởi những phần quà Tết đến cho trẻ 

Trung tâm Phát huy Bình An, Bình Thọ và Bình Triệu. Các em học sinh 

tự tay trang trí gói quà thật dễ thương và mang đậm ý nghĩa của ngày Tết.  

Sáng ngày 01/02/2021, các anh chị trong nhóm VGang đến Trung tâm 

Bình An thăm và trao tặng quà Tết cho 245 em học sinh. Phần quà gồm 

mì tôm, bánh kẹo, đồ chơi và phong bao lì xì 50.000đ. 

Sáng ngày 05/02/2021, Anh Cường và hai nhân viên của Vietinbank chi 

nhánh Thủ Đức đã đến văn phòng FFSC trao tặng 100 cuốn vở và 

7.500.000 đồng làm quà Tết cho trẻ Trung tâm Bình An và Bình Triệu. 

Sáng ngày 24/01/2021, 5 học sinh trung học thuộc nhóm NUNU đã đến 

thăm Trung tâm Phát huy Bình An. Nhóm đã trao tặng 1 xe đạp cho em 

Thanh Tuấn (Lớp 3) và một số truyện tranh cho trung tâm. Sau đó nhóm 

còn đi thăm và tặng quà tết cho 6 hộ gia đình nghèo. Được biết, số quà 

này là do các em cùng nhau gây quỹ.  

Sáng ngày 24/3/2021, Cô Loan và anh Hoàng đại diện cho nhóm Viral K 

đã đến thăm trẻ Trung tâm Phát huy Bình Triệu. Anh chị đã trao tặng 260 

quyển sổ tay cho trẻ. Đây là món quà ý nghĩa do chính tay các tình 

nguyện viên của nhóm trang trí gửi tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó 

khăn.  

Sáng ngày 26/02/2021, Ông Toshiya Nishida Tổng Giám đốc công ty 

iCRAFT JPN.VN (KOKUYO VN) đại diện cho nhóm ASUNARO KAI 

đã đến văn phòng FFSC thăm và trao 600 cuốn vở cho các em học sinh 

của chương trình.  
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KẾ HOẠCH QUÝ II–2021 

Tháng Ngày Nội Dung Trung tâm 

4 

1 Kiểm tra giữa kỳ lớp 4 & 5 Bình An 

3 Trẻ giao lưu đá banh tại trường BIS 3 Trung tâm 

21 Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 3 Trung tâm 

22 Quý Thầy Đại Chủng Viện sinh hoạt Bình Thọ 

30 Giải phóng Miền Nam 
3 Trung tâm 

5 

1 Quốc tế Lao Động 

5&6 Hội thi " Rung chuông vàng" 
Bình Triệu 

7,10-11 

Thi cuối Học Kỳ 
17-21 Bình An 

18-19 Bình Thọ 

18-20 BÌnh Triệu 

27 

Tổng kết Năm học 2020- 2021 
3 Trung tâm 

28 

6 
1 

30 Trại hè Yêu Thương 




