Lời ngỏ
Tháng Mười Hai đã về, trời đất giao mùa với làn gió se lạnh.
Không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường.
Các em học sinh sắp kết thúc học kỳ I của năm học 20202021. Trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19,
các em học sinh cũng bị hạn chế và không được tập trung nơi
đông người để vui chơi lễ hội giáng sinh như mọi năm.
Tuy nhiên, các em cũng được một số vị ân nhân, nhà tài trợ
gửi quà và bánh kẹo vui chơi trong nội bộ trung tâm. Ngoài
giờ học, các em còn trang trí lớp, vẽ thiệp giáng sinh gửi tặng
các thầy cô giáo và quý ân nhân.
Mục Lục
Trang
Hoạt động
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Trong tháng cuối năm này, các trung tâm đều lên kế hoạch tổ
chức thi học kỳ I cho các học sinh. Sau đó, các em tiếp tục
bước vào học kỳ II của năm học. Bên cạnh đó, các trung tâm
cũng tích cực tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh chung
tay bảo vệ sức khỏe, phòng chống và đẩy lui cơn dịch bệnh
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng.
Thay mặt các học sinh, nhân viên, giáo viên của chương trình,
chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị ân nhân, quý nhà tài trợ,
quý tình nguyện viên đã hỗ trợ chúng tôi vượt qua những khó
khăn trong năm 2020 vừa qua.
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 Giáng Sinh An Mạnh và Năm Mới
2021 Thành Công.

Sức khỏe
Kiểm tra sức khỏe

Kế hoạch quý I năm 2021
Lịch nghỉ Tết
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TM. Chương trình

Nguyễn Thị Anh Thư
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ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN
bổng, Ông Phil mong muốn các sinh
viên có thêm điều kiện để học tập.
Chính các sinh viên làm nên sự thành
công của chương trình. Ông Phil góp ý
chúng ta cần phải giữ liên lạc với các
sinh viên đã từng nhận học bổng mà
nay đã ra trường, đã có công việc ổn
định và thành đạt trong cuộc sống. Các
anh chị ấy sẽ chia sẻ cho chúng ta câu
chuyện và những trải nghiệm của chính
các anh chị.
Để kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm
học bổng, các sinh viên cùng nhau lên
kế hoạch họp mặt các chung với các
cựu sinh viên, dự kiến tổ chức vào
khoảng tháng 03/2021.
Sáng ngày 08/11/2020, tại Trung
tâm Phát huy Bình Triệu,
Chương trình Bạn Trẻ Em
Đường Phố đã tổ chức buổi họp
mặt và trao học bổng kỳ I năm
học 2020-2021 cho các sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi họp mặt có sự tham dự của
Ông bà Fran – Phil cũng là nhà
tài trợ chính, Sơ Nguyễn Thị Anh
Thư, đại diện Chương trình Bạn
Trẻ Em Đường Phố, cô Nguyễn
Thị Kiều Thơ phụ trách giáo dục,
cô Phạm Thị Thanh Hường phụ
trách học bổng và 52 sinh viên
đang theo tại các trường đại học
cao đẳng trong thành phố.
Trước hết, Cô Phạm Thị Thanh
Hường phụ trách học bổng báo
cáo chung về kết quả học tập của
các sinh viên. Năm học qua, có
15 sinh viên đã tốt nghiệp đại
học và cao đẳng, 1 sinh viên đạt
điểm xuất sắc (9.0), 9 sinh viên
đạt loại giỏi (8.0), 24 sinh viên
đạt loại khá (7.0), 15 sinh viên
đạt loại trung bình (6.0) và một
sinh viên đã thôi học. Chương
trình đã trao 8 phần quà cho các
sinh viên có thành tích tốt trong
học tập.

Được biết đây là quỹ học bổng do
ông bà Fran – Phil tài trợ từ năm
2011. Học kỳ I năm học 2020-2021,
có 43 sinh viên nhận học bổng của
ông bà Fran – Phil. Ông bà Fran –
Phil tự tay trao học bổng cho từng
sinh viên. Ngoài ra, Sơ Nguyễn Thị
Anh Thư đại diện chương trình trao
8 suất học bổng do tổ chức Leon tài
trợ và 1 suất do Cô Ba Nguyệt ở Mỹ
tài trợ.
Chia sẻ với các sinh viên nhận học

Cuối buổi họp mặt, các sinh viên nán
lại trò chuyện với Ông bà Fran – Phil
nhà tài trợ chính. Ông bà cũng thăm
hỏi, lắng nghe những nhu cầu và những
khó khăn của các em trong học tập.
Đây còn là cơ hội cho các sinh viên
giao lưu gặp gỡ chia sẻ cho nhau việc
học tập và kết nối tình thân. Một em
sinh viên bộc bạch: Em rất vui khi
được nhận học bổng của chương trình.
Số tiền tuy không lớn nhưng cũng đủ
trang trải học phí và là nguồn động
viên giúp em cố gắng hơn trong học
tập.
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TRI ÂN THẦY CÔ
“Tôn sư trọng
đạo” là truyền
thống tốt đẹp của
văn hóa dân tộc
Việt Nam. Ngày
Nhà giáo Việt
Nam 20/11 chính
là dịp để các học
sinh thể hiện lòng
biết ơn sâu sắc đến
thầy cô giáo của
mình. Chào mừng
Ngày Nhà giáo
Việt Nam, các
trung tâm của
FFSC cũng có
những hoạt động
thi đua như là cách
để các học sinh tri
ân quý Sơ, quý
thầy cô giáo và
quý ân nhân.
Sáng ngày 19/11/2020, Trung tâm Phát huy Bình
Triệu đã tổ chức lễ tri ân các Thầy cô giáo. Tham dự
buổi lễ có sự hiện diện của Sơ Nguyễn Thị Anh Thư Phó chủ nhiệm Chương trình, cô Kiều Thơ – phụ trách
giáo dục, ông Phil - nhà tài trợ, quý Sơ quý thầy cô
giáo, quý phụ huynh cùng với các em học sinh của
trung tâm. Trong buổi lễ, Sơ Nguyễn Thị Mai Thanh
Xuân phụ trách trung tâm gởi lời chúc mừng và cám
ơn đến quý Sơ, quý Thầy Cô giáo và quý ân nhân đã
yêu thương tận tình dạy dỗ các em học sinh. Sơ đã
khen thưởng và trao quà cho các em đạt thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua vở sạch chữ đẹp, vẽ
tranh, kể chuyện, nề nếp học tập...Xen kẽ đó là những
tiết mục văn nghệ thật ấn tượng do các em học sinh
biểu diễn.
Cũng trong bầu không khí đó, một em học sinh lớp

Năm thay mặt cho các học sinh nói lên tâm tình tri
ân đến quý Sơ, quý Thầy Cô và quý ân nhân. Sơ
Anh Thư – Đại diện Chương trình cũng có lời động
viên khuyến khích các em học sinh cố gắng chăm
ngoan học tốt như một cách cám ơn thầy cô giáo. Về
nhà các em cũng không quên cám ơn cha mẹ của các
em, vì đó là người thầy cô giáo đầu đời của các em.
Ông Phil là vị ân nhân của trung tâm ngỏ lời cám ơn
đến quý Sơ, quý Thầy cô giáo và quý phụ huynh.
Ông động viên các em khi có cơ hội đến trường thì
phải cố gang học tập tốt. Ông mong muốn quý phụ
huynh tiếp tục cộng tác với nhà trường để chăm sóc
giáo dục các em tốt hơn. Đồng thời, ông chúc mừng
mọi người một ngày lễ thật vui tươi và hạnh phúc.
Cuối buổi lễ, mỗi em còn được nhận một phần bánh
nho nhỏ.

Bản Tin FFSC

Trang 4

Hoạt động

Tại Trung tâm Bình An, mặc dù không tổ chức
mừng lễ nhưng bầu không khí lễ vẫn sôi nổi.
Trung tâm đã phát động phong trào thi đua vẽ
tranh, trang trí lớp học, nề nếp học tập. Các em
học sinh tích cực tham gia và có những tác
phẩm rất đẹp và ý nghĩa. Các em đi học sớm
hơn và tự tay trang trí lớp, chuẩn bị những
cánh thiệp nho nhỏ, viết những lời chúc đơn sơ
giành tặng cô giáo của mình.

Những hoạt động của các em thực sự là một
món quà tinh thần ý nghĩa giành cho các Sơ và
các thầy cô giáo.
Buổi chiều cùng ngày, tại Trung tâm Bình
Thọ, các em học sinh được các Thầy Đại
Chủng Viện Sài Gòn tổ chức cho sinh hoạt
vòng tròn, chơi đố vui đầy kịch tính và phấn
khởi. Các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”
tạo nên một bầu không khí vui nhộn. Các em
học sinh nói lên tâm tình tri ân đến quý Sơ và
quý thầy cô giáo.

Kính chúc quý Sơ, quý Thầy Cô, quý ân nhân luôn mạnh khỏe, giữ vững ngọn lửa nhiệt thành
trên hành trình “trồng người” cũng như gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục.
Cảm ơn quý Sơ và quí vị đã luôn đồng hành cùng FFSC tận tụy dạy dỗ các em học sinh.
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V

ào những ngày cuối tháng 12, khí trời Sài Gòn
bắt đầu se lạnh, không khí Giáng Sinh đã ùa về,

mọi người háo hức chuẩn bị trang trí những hang đá,

NIỀM VUI
GIÁNG SINH

chuẩn bị những cánh thiệp và gởi những lời yêu thương

đến người thân, bạn bè. Và trẻ của FFSC cũng háo hức
như thế, các em cũng trang trí lớp học, làm những cánh
thiệp đơn sơ gởi đến quý sơ, thầy cô và quý ân nhân.
Năm nay vì ảnh hưởng của dịch bệnh, Caritas Tổng
Giáo phận Sài Gòn không tổ chức “Lễ Hội Yêu
Thương” như mọi năm. Tuy nhiên, quý cô chú trong
ban Caritas vẫn không quên gởi những phần quà đến
các em mừng lễ Giáng Sinh.

Chiều thứ Năm ngày 17/12/2020, quý Thầy Đại
Chủng Viện thánh Giuse đến Trung tâm Bình Thọ
tổ chức sinh hoạt vui giáng sinh cho các em với
những trò chơi rất thú vị, những câu hỏi đố vui có
thưởng hấp dẫn làm cho bầu không khí giáng sinh
càng rộn ràng hơn.
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Trong ngày 20/12/2020, tại Trung tâm phát huy

Chiều 24/12/2020, Cô Phượng và ông Giám đốc công ty

Bình Triệu, nhóm bạn trẻ Mầm Xanh đã đến sinh

ORION FOOD VINA đã đến thăm trẻ ở Trung tâm Phát

hoạt, vui chơi và ca hát với các em học sinh. Đồng

huy bình Triệu. Cô Phượng và một số nhân viên trong

thời, nhóm cũng trao tặng cho các em phần quà

công ty đã tự tay làm những tấm thiệp giáng sinh và viết

gồm: vở, kem đánh răng và chiếc mũ Giáng sinh.

những lời cầu chúc gửi tặng trẻ. Cô đã thăm hỏi động viên

Ngoài ra, các em còn được nhận balô, bánh và

trẻ cố gắng học tập, chăm ngoan. Công ty trao tặng trẻ 90

nước ngọt là món quà từ gia đình bác sĩ Christine

thùng các loại bánh sản phẩm của công ty và 100 chiếc

Vinh và một số ân nhân khác.

balô nhỏ cho trẻ.

Sáng ngày 21/12/2020, tại Trung tâm Bình An,

Giáng sinh không chỉ là dịp để trao tặng nhau những món

nhóm Hoa Thủy Tiên đã tổ chức hoạt động vẽ

quà là mà trao gửi yêu thương, sự quan tâm chia sẻ. FFSC

tranh và tặng phần quà nho nhỏ dành cho các em

xin gởi lời cám ơn đến quý ân nhân đã yêu thương các em

học sinh mà nhóm đang phụ trách. Các em chia

và mang niềm vui Giáng sinh đến cho các em học sinh có

làm 4 nhóm để tô màu bức tranh của mình, các

hoàn cảnh khó khăn. Kính chúc quý vị Giáng Sinh An lành

em rất phấn khởi và thích thú với hoạt động này.

và Năm mới nhiều sức khỏe, thành công

Ngoài

ra,

sáng

ngày 24/12/2020
Cô

Oanh

và

nhóm

thiện

nguyện

thuộc

Giáo

xứ

Mẫu

Tâm đã đến trung
tâm và trao 250

phần quà cho các
em

mừng

lễ

Giáng Sinh, phần
quà gồm sữa,bánh
kẹo và đồ chơi.
Cầm những món
quà trên tay, ánh
mắt các em ánh
lên

phúc.

niềm

hạnh
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V

ào ngày 30/12/2020, Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” cho các
học sinh từ khối lớp Ba đến lớp Năm. Cuộc thi đã có khoảng 100 em học sinh tham dự. Mục đích của

hội thi là nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức đã học và để chuẩn bị cho kỳ thi Học kỳ I sắp đến.

Nội dung câu hỏi được xoay quanh các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử. Cuộc thi diễn ra
hết sức kịch tính và hào hứng, các em tham gia rất tích cực.

Trải qua 3 vòng thi khởi động, tăng tốc, về đích với khoảng 26 câu hỏi, mỗi lớp đều tìm được những bạn
xuất sắc nhất. Trung tâm sẽ trao phần thưởng cho các em vào ngày Sơ kết Học kỳ I sắp tới.
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Sáng ngày 05/10/2020, gia đình Anh Huy và chị Kim Anh đã đến
thăm Trung tâm Phát huy Bình An. Anh chị đã giao lưu gặp gỡ các
học sinh để biết hoàn cảnh của các em. Anh chị đã động viên các em
cố gắng học tập chăm ngoan. Anh chị trao tặng các em phần quà gồm:
gạo, sữa, mì tôm và vở viết. Được biết, gia đình anh chị chuẩn bị đón
thành viên thứ hai. Kính chúc chị “mẹ tròn con vuông”, gia đình luôn
bình an hạnh phúc.

Tin Ngắn

Sáng 13/10/2020, Cô Thảo cùng 4 nhân viên thuộc công ty LG và
Samsung Kocham đã đến thăm Trung tâm Phát huy Bình An. Các cô
chú đi đến từng lớp thăm hỏi động viên các em cố gắng học tập
chăm ngoan. Cô Thảo và đoàn đã trao tặng 260 phần quà gồm: bánh
gạo, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng. Niềm vui và
hạnh phúc được thể hiện rõ nét trên từng khuôn mặt của các em khi
được các cô chú thăm hỏi, quan tâm giúp đỡ. Sau đó, các cô chú đến
thăm gia đình em Châu Văn Hậu và Châu Thị Trang là học sinh có
hoàn cảnh khó khăn đang học tại trung tâm. Dịp này đoàn cũng tặng
một số nhu yếu phẩm cho gia em Hậu và ba gia đình lân cận.

Sáng ngày 2/11/20202, công ty Kocham và LG đến thăm và trao
tặng 300 phần quà cho các em Trung tâm Bình Triệu. Sau đó, công
ty đã thăm và trao 100 phần quà cho các em Trung tâm Bình Thọ.
Phần quà gồm: cặp sách, kem đánh răng, nước giặt và nước xả
quần áo.
Sáng ngày 1/12/2020, Hiệp hội Thương mại KOCHAM đã trao
tặng cho Trung tâm Bình Triệu 1 Tivi Samsung, một số bình chữa
cháy mini và 33 thùng bánh Choco-pie do công ty Orion Vina tài
trợ. Cũng trong buổi sáng ngày 1/12/2020, Hiệp hội KOCHAM
cùng với công ty ORION FOOD VINA đã gởi tặng cho trẻ Trung
tâm Bình Thọ 9 thùng bánh và trẻ Trung Tâm Bình An 33 thùng
bánh Choco-pie.
Sáng ngày 2/12/2020, Cô Phương, Cô Tracey và Cô Sulannah là
giáo viên trường BIS đã đến thăm Trung tâm Bình Thọ và trao 2
xe đạp cho em Lê Hoàng Thanh Nhung (lớp 3) và em Lê Văn
Mẫn (lớp 5). Hai em này có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố
gắng trong học tập. Đồng thời, quý cô cũng đến Trung tâm Bình
Triệu để trao 3 chiếc xe đạp cho em Trần Thị Ngọc Tuyền (lớp 5),
Võ Ngọc Kim Ngân (lớp 5) và Phan Thị Ái Di (lớp 4). Mặc dù
hoàn cảnh sống của các em rất khó khăn nhưng các em đều là
những học sinh chăm ngoan, học giỏi.

Chiều ngày 10/12/2020, Trung tâm Phát huy Bình An đã trao 12
chiếc xe đạp cho các học sinh để làm phương tiện đến trường.
Được biết đây là phần hỗ trợ của Ông Bos, một vị ân nhân đã hỗ
trợ trung tâm từ nhiều năm qua.

Bản Tin FFSC
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SỨC KHỎE

S

áng Chủ Nhật ngày 15/11/2020, 150 trẻ các
lớp Phát huy và 27 em thuộc Mái ấm của
Trung tâm Bình Triệu đã được khám sức khỏe tổng
quát tại Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc – Quận
Bình Thạnh. Đây là “Ngày khám sức khỏe từ thiện” do
Hội Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn tổ chức.
Chương trình có 69 bác sĩ và một số thiện nguyện viên
tận tình khám chữa bệnh. Mỗi em đều được khám tổng
quát, đo chiều cao, cân nặng, khám mắt và chăm sóc

răng miệng. Với những em đang bị những bệnh
thông thường sẽ được cấp phát thuốc miễn phí.
Sau buổi khám bệnh, mỗi em còn được một
phần quà gồm nước ngọt, sữa, chiếc mũ và đôi
dép.
FFSC cảm ơn Caritas và đoàn bác sĩ luôn yêu
thương và tận tình chăm sóc sức khỏe cho các
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kính chúc quý vị
nhiều sức khỏe, luôn nhiệt thành trong công tác
chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Bản tin FFSC

Trang 10

KẾ HOẠCH QUÝ I –2021
Tháng

Ngày

Nội Dung

Trung tâm

1

Nghỉ Tết Dương lịch

Các Trung tâm

6-8
7-8
1

Bình Thọ

Thi Học Kỳ I

11– 15

Bình An

28

Các Thầy Đại Chủng Viện tổ chức “Vui Xuân”

Bình Thọ

29

Sơ kết HK I

Bình An

30

Tập huấn Giáo viên

Các Trung tâm

3
2

Bình Triệu

4

Sơ kết HKI và Tất niên

Binh Thọ
Bình Triệu

4/2– 21/2

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Các Trung tâm

22

Học sinh học lại

Các Trung Tâm

LỊCH NGHỈ TẾT

1. VĂN PHÒNG: 9/2—16/2
2. CÁC TRUNG TÂM:


BÌNH AN: 8/2—21/2



BÌNH THỌ: 4/2—21/2



BÌNH TRIỆU: 5/2—21/2

