
 

LỜI NGỎ   

Tháng Chín rộn rã ngày khai trường. Nhớ lại mùa khai 
trường năm ngoái, năm học  2021 – 2022, dịch bệnh Covid lây lan 
phức tạp, các học trò không được đến trường. Sau hai năm dịch 
bệnh và hôm nay các cô cậu học trò tươm tất trong bộ đồng phục 
mới, tung tăng rộn ràng đến trường trong ngày lễ khai trường. 
Năm học mới 2022 -2023 được chính thức bắt đầu và trang vở mới 
đã mở ra với những bài học ý nghĩa. 
 

Nhìn lại năm học vừa qua, toàn thành phố đang thực hiện giãn 
cách xã hội. Các trung tâm thuộc Chương trình Bạn Trẻ Em Đường 
Phố đều thực hiện việc dạy học trực tuyến cho các học sinh. Chúng 
tôi gặp rất nhiều khó khăn vì giáo viên và học sinh đều chưa quen với 
công nghệ kỹ thuật số. Là con của những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, các học sinh hoàn toàn thiếu phương tiện, máy tính... để tham 
gia học trực tuyến. Trong sự hạn chế đó, chúng tôi đã từng bước hỗ 
trợ kỹ thuật cho các giáo viên và phương tiện cho một số học sinh.  
 

Khi tình hình dịch bệnh đã ổn định và được cho phép của chính 
phủ, các học sinh đã quay lại trường học trực tiếp. Khó khăn nối tiếp 
khó khăn, số lượng học sinh đến trường ít hơn vì nhiều lý do của gia 
đình, trình độ tiếp thu bài của các em lại quá chênh lệch,… dẫn đến 
chán nản giữa người dạy và người học.  

Một năm học đầy biến động, khó khăn thử thách về mọi mặt. 
Nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, thầy trò cùng nhau cố gắng vượt 
qua và hướng về phía trước. Giữa những khó khăn đó, chúng tôi đã 
được quý ân nhân đồng hành và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều từ tinh 
thần đến vật chất. 

Một năm mới đã khai mở, chào đón các cô cậu học trò đến với 
những trang vở mới với nhiều bài học mới, ý nghĩa và bổ ích. Một 
năm học đầy năng lượng và gắn kết. 

Thay mặt cho các nhân viên, giáo viên và toàn thể học sinh, xin 

chân thành cám ơn các tổ chức, công ty, quý ân nhân đã đồng hành 

và hỗ trợ chúng tôi trong suốt những năm qua. Ước mong quý vị tiếp 

tục là cánh tay nối dài, kết nối yêu thương và cùng với chúng tôi 

chăm lo cho các học sinh có điều kiện học tập và hướng đến tương lai 

tốt đẹp.   

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe.  

TM. Chương trình 

Nguyễn Thị Bích Huyền 

Chủ nhiệm Chương trình 

Mục Lục 
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“CUỘC HỘI NGỘ” 

ơn 2 năm dịch bệnh hoàng hành, hầu 

hết mọi hoạt động của FFSC đều phải dừng 
lại. Hôm nay, ngày 6/8 nhóm The South 
Australian Vietnam Charity Group – Inc có 
dịp trở về Việt Nam và ghé thăm Mái Ấm 
Bình Triệu.  

Sau hơn 2 năm xa cách, giờ đây mọi người 
có cơ hội gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng. 
The South Australian Vietnam Charity 
Group – Inc đó là những Cựu chiến binh 
Úc – một trong những nhà tài trợ các hoạt 
động của Mái Ấm và Trung tâm Phát huy 
Bình Triệu. Sau khi thăm hỏi tình hình hoạt 
động của trung tâm trong năm qua, Nhóm 
dành thời giờ vui chơi với nhau. 

Các em ở đây đặt cho các thành viên trong 
Nhóm bằng một cái tên rất đỗi thân thương 
“ Ông Già Noel” bởi vì, Ông Già Noel rất 
thương các trẻ em. Mỗi lần về Việt Nam, 
Nhóm đều mang theo những món quà xinh 

xắn dễ thương gởi tặng cho các em.  

Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, khoảng cách về địa lý,… 

nhưng Nhóm vẫn luôn dành sự yêu thương đến những em có 

hoàn cảnh đặc biệt như thế này. 

Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố cám ơn các thành viên 

trong Nhóm rất nhiều đã luôn yêu thương, hỗ trợ và đồng hành 
cùng với chúng tôi trong suốt những năm qua. Kính chúc quý 
vị sức khỏe, niềm vui và thành công. 
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THẮP SÁNG NỤ CƯỜI XINH  

Hoạt động  

“Thắp sáng nụ cười xinh” chủ đề của 

chương trình từ thiện được diễn ra vào ngày 

15/08/2022 tại Trung tâm Phát huy Bình 

Triệu. Chương trình được tài trợ bởi công ty 

YAMADA BEE FARM CO.LTD và công ty 

Hiaki Health Care – đơn vị tổ chức. 

Mở đầu chương trình, chị Vũ Tường Vy 

– đại diện cho nhà tài trợ và đơn vị tổ chức, 

giới thiệu sơ lược vể công ty.  Được biết, 

công ty YAMADA BEE FARM CO.LTD là 

một công ty chuyên sản xuất những sản 

phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên: sữa 

ong chúa, keo ong Collogen,… hàng đầu của 

Nhật Bản. Dù chương trình chỉ diễn ra trong 

vòng một tiếng, nhưng các em rất phấn khởi 

và hồ hởi, các em vui vẻ giao lưu với các cô 

chú rất nhiệt tình.  

Cuối buổi sinh hoạt, các em được 

nhận những phần quà từ công ty gồm: 

kem đánh răng và bàn chải đánh răng 

được gói một cách cẩn thận, trang trí 

đẹp mắt và dễ thương. 

Sơ Bích Huyền - Chủ nhiệm 

chương trình, thay lời cám ơn đến 

công ty đã yêu thương và dành sự ưu 

ái đặc biệt cho các em. Đồng thời, 

kính chúc quý vị sức khỏe, thành 

công.  
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WELCOME  
BACK TO SCHOOL  

 
au những 

ngày tháng 

nghỉ hè, sáng nay ngày 

15/8/2022, các em học 

sinh của hai Trung tâm 

Phát huy Bình An và 

Trung tâm Phát huy 

Bình Triệu thuộc 

Chương Trình Bạn Trẻ 

Em Đường Phố 

( FFSC) đã quay lại với 

trường lớp. 

Có những bạn học sinh mới ban đầu còn ngại ngùng và rụt rè, đặc biệt 

là các bạn nhỏ học lớp dự bị, nhưng với sự giúp đỡ và thân thiện của các thầy 

cô, các bạn ấy đã có thể làm quen trường, thầy cô và bạn bè mới. 

Riêng các bạn học sinh cũ thì được các 

thầy cô ôn lại những kiến thức để chuẩn bị 

cho năm học chính thức sắp tới. 
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KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

S 
áng ngày 05/09, không khí của hai Trung tâm khác hẳn mọi ngày 

nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn và đông vui hơn. Các em nô nức đến 

trường trong bộ đồng phục mới, niềm vui hạnh phúc đón chào 

năm học mới. Năm học 2022 -2023 chính thức bắt đầu. 

Tại Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu, tham dự buổi lễ có sự hiện diện 

của các cấp chính quyền, quí ân nhân, quí khách mời cùng với toàn 

thể quí thầy cô giáo và hơn 250 em học sinh của trung tâm. Riêng 

Trung Tâm Phát huy Bình An chỉ tổ chức nội bộ, giữa cô trò với nhau 

nhưng không kém sự trang trọng. 
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Hoạt động  

Khởi đầu năm học mới đầy năng lượng cùng với những lời động viên, khích lệ 
tinh thần của Sơ Chủ nhiệm, của quí khách mời.Ước mong sao năm học 2022 -
2023 sẽ tốt đẹp hơn. Kính chúc quý Sơ, quý Thầy Cô giáo và toàn thể các em 

học sinh sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui, thành công. Một năm học thật nhiều 
ý nghĩa và đầy yêu thương. 

Năm nay, chương trình buổi lễ đặc sắc hơn những năm trước, các tiết mục 

văn nghệ chào đón được chuẩn bị kỹ càng hơn. Dù không phải là những 

diễn viên chuyên nghiệp nhưng các em 

thể hiện rất điêu luyện. Một số khách 

mời cũng góp vui cho chương trình. 

Với bài hát “ Cho con” như thay lời 

nhắn nhủ của Phó Chủ tịch UBĐKCG 

gởi đến các em học sinh cố gắng học 

tập và chăm ngoan hơn. Tập thể giáo 

viên tại Trung tâm Bình An trình bày 

nhạc phẩm “ Con đường đến trường” như một lời động viên nhau, cùng 

nhau đưa “ con chữ” đến cho các em. 

      Hòa chung với buổi lễ khai giảng hôm 

nay, các em học sinh lớp 5 đại diện cho 

toàn thể học sinh nói lên quyết tâm trong 

năm học mới. Mượn giây phút khai giảng 

này, quí phụ huynh trong trường cũng bày 

tỏ lòng biết ơn và hứa quan tâm đến các 

con nhiều hơn, cố gắng cộng tác với nhà 

trường để cùng giáo dục, chăm lo tốt hơn 

cho các em học sinh. 

Kết thúc buổi lễ, các em ra về với phần 

quà nho nhỏ từ trung tâm. 
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“Rằm tháng tám, ánh trăng là 

trăng đầy trời. Trăng soi niềm vui cho 

mọi người, trăng sáng tỏ tuổi thơ chúng 

con. Một vầng trăng sáng đêm thu đẹp 

tình thương”. Đó là lời trong bài hát 

“Như một vầng trăng” của nhạc sĩ Linh 

mục Nguyễn Duy, đã viết cho các em 

thiếu nhi trong ngày Trung thu. 

Rằm trung thu là một lễ hội 

được tổ chức hàng năm vào ngày 

15/8 âm lịch. Tết Thiếu nhi là một 

dịp để các bạn nhỏ được thỏa sức 

múa lân, được ăn một miếng bánh 

trung thu hay cùng nhau đi dọc các 

con đường, ngỏ hẻm để tham gia 

rước đèn,… Những điều tưởng 

chừng đơn giản ấy, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không thể 

hưởng được niềm vui nhỏ nhoi này. 
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 May mắn hơn, các em nhỏ thuộc 

Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố 

được các anh chị sinh viên trong Hội Bác 

Ái Phanxico, Nhóm Mầm Xanh của trường 

Đại Học Ngân Hàng đến tổ chức Trung thu. 

Với ước mong các em có được một 

ngày trung thu trọn vẹn nhất, vui nhất và ý 

nghĩa nhất; các bạn sinh viên đã cùng nhau 

đi làm handmade bất kể trưa nắng để gây 

quỹ, mua và chuẩn bị những phần quà 

trung thu đầy ý nghĩa cho các bạn trẻ. 

Các em với những nụ cười thật tươi và 

hạnh phúc đón một ngày trung thu thật ý 

nghĩa. Xin chân thành cảm ơn tình thương mà 

các bạn sinh viên đã nhiệt huyết trao gửi yêu 

thương, mang niềm vui và những món quà ý 

nghĩa đến cho các bé  



TIN NGẮN 
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gày 19/7 Hiệp Hội Thương mại và 
Công nghiệp Hàn Quốc 
(KOCHAM), đã gởi những phần 
quà đến các em Mái Ấm và các em 

lớp Phát huy Bình Triệu, gồm: bánh, dầu gội 
đầu, sữa tắm, kem đánh răng,... 

 

 

 

 

C 
âu Lạc Bộ Những Cây Kéo Tình 
Nguyện” ở quận 3- một cái tên đã 
không còn xa lạ với các trẻ ở 
TTPH Bình Triệu. 

Đối với các thành viên trong Câu Lạc Bộ, các 
em ở đây được xem là những “ khách hàng 
VIP”, được chăm sóc và tư vấn tận tình kỹ càng 
trước khi cắt. Nhờ thế mà các khách hàng vip 
này có “những quả đầu” ưng ý. 

Bên cạnh đó, quí anh chị trong Câu Lạc Bộ 
còn sẻ chia cho các em Mái Ấm những nhu yếu 
phẩm cần thiết. 

M ặc dù kín lịch, nhưng trưa hôm nay 

ngày 19/8/2022, Cô Akari vẫn không 

quên đến thăm các em tại Trung tâm. 

Cô cùng với các em có những giây phút 

chuyện trò, thăm hỏi, và ca hát với nhau trong 

khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng điều đó thật 

ấn tượng và quý giá đối với tất cả các em. 

 ừng ngày Trung thu sắp tới, sáng 
ngày 19/8, Công ty Hoàng Khang 
đã đến thăm, sinh hoạt và gởi tặng 

80 phần bánh trung thu cho các em tại Trung tâm 
Phát huy Bình An. 

 gày 24/8, các bạn nhỏ thuộc Trung tâm 
Phát huy Bình Triệu đã  được công ty JX Nip-
pon (Mekong) gởi những phần quà, gồm đồng 
hồ, áo thun, nón lưỡi trai và ly sứ. 
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SỨC KHỎE 

V 
ào những dịp hè, nhiều đoàn nha sỹ Nhật thường đến Việt Nam để khám răng 

thiện nguyện cho các tổ chức xã hội. Ngày 5/8, đoàn nha sĩ ALBA Dentil    

Clinic đến thăm và khám răng cho trẻ Trung tâm Phát huy Bình Triệu.  

 

Hơn 60 em học sinh và Mái Ấm 

đã được đội ngũ nha sỹ khám răng 

một cách tận tình, kỹ lưỡng. Bên 

cạnh đó, các em được giao lưu, trò 

chuyện và sinh hoạt nho nhỏ với các 

bác sĩ. Nhờ đó, các em mang tinh 

thần thoải mái, không sợ sệt khi 

khám răng.  

Trước khi ra về các em được 

nhận những món quà xinh xắn dễ 

thương từ các bác sĩ. 

 

 Chương trình Bạn Trẻ Em Đường Phố, xin chân thành 

cám ơn quý vị đã luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho các em. 

Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc 

sống.  
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KẾ HOẠCH QUÝ IV –2022 

 

 

Tháng Ngày Nội Dung Trung tâm 

10    10-11 
Nhóm Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu Học trường 

ĐH Sư Phạm kiến tập  
Bình An 

   11  
2 & 9 Thi vẽ, vở sạch chữ đẹp Bình Triệu 

18 Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam Các Trung tâm 

22 
Quý Thầy Đại Chủng Viện Sài Gòn tổ chức Giáng 

Sinh 
Các Trung tâm 

12 

27—30 Thi Học Kỳ 1 Các Trung tâm 

 


