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Lá thư Linh Mục  Matheu 

Vũ Khởi Phụng 

 

Thân gửi 

Quý vị hội viên Hội Education For The Poor,  

quý vị mạnh thường quân và quý vị thân hữu. 

 

Tôi là người đã sống ở Việt Nam lâu năm, đã trải qua thời gian chiến tranh và thời hòa 

bình. Thời chiến đã thấy những đau thương mất mát nơi rất nhiều người, nhiều gia đình, nhiều 

hoàn cảnh. Đến khi hòa bình trở lại, thì Việt Nam sống dưới chế độ Cộng Sản. Và như mọi 

người đều biết, trong chế độ ấy, xã hội con người khép kín và cô lập với bên ngoài như thế nào. 

Nên tôi đã cảm được sự thiếu thốn thông tin, kiến thức và kèm theo là rất nhiều khó khăn về kinh 

tế, văn hoá.  

 

Khi Hội Education For The Poor được thành lập, tôi có may mắn tiếp xúc và làm việc 

chia sẻ với hội những mục tiêu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, dân tộc. Cùng với 

những người có sáng kiến lập hội, tôi đã đi tiếp xúc nhiều nơi, nhiều người, đôi khi đến tận 

những vùng rừng núi xơ xác, nghèo khổ, để khởi đi những bước đầu.  

 

Thấm thoát 10 năm đã qua, tôi vui mừng ghi nhận những thành quả của hội. Tôi đã thấy 

các bạn trẻ Việt và Mỹ từ chỗ rất xa lạ, bỡ ngỡ với nhau trở nên ban bè thân thương, rất giầu tình 

cảm, những giây phút thấm đẫm vui tươi, hạnh phúc bên nhau, lẫn những nước mắt bùi ngùi khi 

phải chia tay. 

 

Những người trẻ lúc đầu xa lạ, đã hiểu những giá trị, hiểu cuộc sống vật chất và tinh thần 

của nhau. So với những năm tháng xa cách cũ, thật là những bước tiến lớn. Ở giữa California, tôi 

đã thấy các bạn trẻ Mỹ, rất Mỹ, thích thú thưởng thức những món bún bò giò heo của xứ Huế. 

Tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam hăm hở học tập cùng với nhiều dự kiến cho quê hương đất 

nước mai sau. Tôi nghĩ đó là những thành quả hết sức quý báu của Education For The Poor. 

 

Tôi cầu mong những gì đã đạt được ngày một thêm cao dày, bền bỉ. 

 

Cầu chúc tất cả các bạn tham gia sinh hoạt Education For The Poor nhiều trải nghiệm 

phong phú và hội càng ngày càng phát triển lớn mạnh.  

 

 California ngày 28 tháng 9 năm 2015 

 

LM Matheu Vũ Khởi Phụng  
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Lá Thư Chủ Tịch 

 

 

 

Kinh thưa quý vị ân Nhân, 

Thay mặt cho Hội Education For The Poor (EFTP) xin chân thành cám ơn 

quý vị đã đồng hành với EFTP trong 10 năm qua. Hôm nay tổng kết ưu 

khuyết điểm của 10 năm, EFTP hãnh diện thưa với quý vị chúng ta đã 

giúp sinh viên tham gia chương trình của Hội đạt được những ước mơ 

của họ. Một bạn trẻ theo học khóa Anh Văn mùa hè của EFTP viết rằng: 

“Anh văn quả thực là cầu nối cần thiết đưa con ra biển lớn, biết tiếng 

anh con dám mơ ước nhiều hơn, thật tuyệt về sự thay đổi này. Viết đến đây con lại phải cám 

ơn sự nhìn xa trông rộng của hội EFTP đã mang thứ ngôn ngữ của kinh tế đến với con. Con 

đang bắt đầu trải nghiệm những thú vị thực tế mà tiếng anh mang lại. Con biết nhiều bạn khác 

đang ở saigon cũng đã có việc làm. Họ cũng đã học tiếng anh từ chương trình của EFTP”.  

Nếu không có sự hỗ trợ của quý vị, chắc chắn EFTP không tạo được thành quả ngày hôm nạy. 

Thay mặt những bạn trẻ tại quê nhà. EFTP xin chân thành cám ơn quý vị và ước mong quý vị 

tiếp tục đồng hành với chúng tôi. 

Kính thư, 

Hùng Hoàng 

Chủ Tịch 

EFTP Website: www.educationforthepoor.org 

EFTP Facebook: www.facebook.com/educationforthepoororg 

EFTP Youtube Channel: www.youtube.com/user/EFTPVietnam 
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ĐÔI LỜI TRI ÂN – 10 NĂM THÀNH LẬP 

Education For The Poor được thành lập 10 năm. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, EFTP xin chân 

thành tri ân các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, đặc biệt là linh mục Vụ Khởi Phụng nói riêng và 

Dòng Chúa Cứu Thế nói chung đã nâng đỡ và hỗ trợ EFTP trong những buổi đầu chập chững 

bước vào thế giới “từ thiện”.  

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ cơ quan truyền thông và những vị ân nhân đã đồng hành với 

chúng tôi trong công việc giúp về giáo dục hướng về quê hương. Cảm ơn các thiện nguyện viên 

và các em sinh viên tại quê nhà đã hợp tác đắc lực giúp EFTP có bước đi vững vàng như ngày 

hôm nay. Link về hoạt động của Hội 10 năm qua. https://www.youtube.com/watch?v=msu-

KGsANfE  

  

 

 

Năm 2006 - Nhờ có sự giúp đỡ của Lm. Vũ Khởi Phụng, hội nhận được sự hỗ trợ của các 

Tòa Giám Mục tại Việt Nam. Thành viên của Hội được hội kiến với các Đức Tổng Giám 

Mục Hà Nội, Huế, Đức Hồng Y của Tổng giáo Phận Saigon, và Thượng Tọa Thích Chí 

Mậu, vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo. DCCT Hànội, Huế và Saigòn đã mở đầu chương 

trình đón nhận thiện nguyện viên của Hội về dạy Anh Văn giúp giới trẻ tại Việt Nam. 

 

    

 Khóa hè 2010 Học viên trong buổi lễ khai giảng 

2006, Thành viên hội kiến với ĐC Ngô Quang Kiệt 

(TGP Hanoi), Lm. Lê Trọng Cung, Lm. Vũ Khởi Phụng  

2006, Hội Kiến với ĐC Nguyễn Như Thể (TGP Huế) 

https://www.youtube.com/watch?v=msu-KGsANfE
https://www.youtube.com/watch?v=msu-KGsANfE
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QUAN SÁT và TÌM HIỂU 

Muốn giúp về giáo dục được chính xác và hoàn hảo, thành viên của Education For The Poor về 

Việt Nam quan sát và tìm hiểu về việc học của sinh viên và của các em nhỏ tại những vùng xa 

xôi nghèo đói. Chúng tôi được Lm Phụng đưa đến gặp sinh viên toà giám mục Hànội và quý cha 

Dòng Chúa Cứu Thế tạo điều kiền gặp gỡ thảo luận với sinh viên. Từ những buổi gặp gỡ và thảo 

luận với sinh viên về ưu khuyết điểm của chương trình các em đang theo học cho tới những cuộc 

thăm viếng những nơi nghèo gần biên giới với mục đích tìm hiểu việc học của giới trẻ nông thôn, 

đã cho chúng tôi một một khái niệm rõ ràng hầu có thể giúp về giáo dục một cách hữu hiệu. 

   

        

2006, Hội kiến ĐHY Mẫn (TGP Saigon), LM. Vũ Khởi Phụng 2006, Hội Kiến Thượng Tọa Thích Chí Mậu 

Những buổi gặp gỡ và thảo luận với sinh viên về học vấn 
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Về nông thôn quan sát: EFTP được Lm. 

Nguyễn Xuân Đường đưa đi thăm những vùng 

quê nghèo gần biên giới. Nơi đây hằng năm 

thường bị lụt lội. Có những căn nhà chỉ có hai 

vách đất. Hỏi thăm về học vấn của con em trong 

vùng, qúy vị phụ huynh cho biết con cái họ khi 

học hết trung học thì lên tỉnh vào đại học. Ngạc 

nhiên EFTP hỏi: “các anh chị lấy tài chánh đâu 

để lo học phí cho các cháu?” Họ trả lời: “Chúng 

tôi làm măng bán, có con gà bán con gà, có 

con heo bán con heo khi cần…. cực như thế 

này hay cực hơn nữa cũng cam chịu chỉ mong 

các cháu được đổi đời”. Sự hy sinh của cha me thật to lớn đúng như câu: “hy sinh đời bố, củng 

cố đời con”.  

 

ĐÚC KẾT CHUYẾN QUAN SÁT và TÌM HIỂU 
 
Chuyến về Việt Nam quan sát và tìm hiểu năm 2006 đã giúp EFTP thay đổi ý định hướng về 

nông thôn vì nhu cầu qúa to lớn. Nếu đem hết tài lực của Hội ra giúp nông thôn thì cũng chỉ là 

một hạt cát góp thêm vào sa 

mạc.  

Sinh viên là những người sắp đi 

đến đích và có thể chạy theo đà 

tiến bộ của thế giới. Việt Nam 

đang đứng ở chân núi mà trên 

đỉnh cao kia là các nước láng 

giềng. Làm sao để đuổi kịp các 

nước láng giềng? Sinh viên là 

những người đóng góp cho sự 

tiến bộ của đất nước hầu đuổi 

kịp các nước láng giềng. Sinh 

viên là đầu tàu của một con tầu 

mà những toa sau là đàn em 

trung học và tiểu học. Nếu đầu 

tầu chạy mạnh sẽ kéo con tàu 

chạy nhanh. Các em trung tiểu 

học sẽ theo chân đàn anh mà tiến bước. Vì thế EFTP chọn con đường hỗ trợ sinh viên vì đây là 

những kẻ “mở đường” đưa đất nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng chậm tiến ngày hôm nay. 

Việc làm này có tầm vóc to lớn đòi hỏi ý chí của giới trẻ tại quê nhà và sự hỗ trợ của toàn thể 

đồng bào hải ngoại những ai thật lòng quan tâm đến tương lai đất nước và dân tộc.  

 

Người Việt Nam có hai ưu điểm “hiếu học” và “thông minh” và việc học ngày nay không chỉ 

dành cho giới trẻ của những cường quốc hoặc con em nhà giầu như thuở xưa nữa vi sự hiện diện 

của internet (tin học) đã phá hủy rào cản trong lãnh vực học vấn. “Hiếu học & thông minh cùng 

với internet sẽ là đôi hia bảy dặm giúp giới trẻ Việt Nam bắt kịp các nước láng giềng. 
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Thật vậy, hôm nay sinh viên phải tự học hỏi kiến thức, tự tìm tòi tài liệu trên internet để hoàn tất 

bài vở. Ông thẫy chỉ là một người “coach”. Tất cả kiến thức mới hầu như được cập nhât hóa trên 

internet cho sinh viên toàn thế giới học hỏi. Nhiều đại học của Hoa Kỳ có những lớp học trực 

tuyến miễn phí. Điều kiện duy nhất chỉ là khả năng Anh ngữ. Vì lý do này mà giới trẻ tại Việt 

Nam vẫn có thể trau dồi kiến thức như sinh viên tại Mỹ. Với đường lối học hỏi này giới trẻ Việt 

Nam có nhiều hy vọng bắt kịp các nước láng giềng. các em sẽ là những đàn chim Việt 

tung cánh bay lên tranh tài cũng thế giới. 
 

4 CHƯƠNG TRÌNH ĐANG THỰC HIỆN 
1) Gửi thiện nguyện viên về Việt Nam dạy Anh Văn. 

2) Thành lập câu lạc bộ giáo dục. 

3) Cấp học bổng cho sinh viên nghèo.  

4) Tài trợ mua computers cho sinh viên dùng miễn phí.  

 

 

                                                   Chương trình thứ nhất 

GỬI THIỆN NGUYỆN VIÊN VỀ DẠY ANH VĂN 

 

 

 
Các vị linh mục lo cho khóa hè, các thiện nguyện viên, và thành viên của EFTP. 
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Trước khi gửi thiện nguyên viên về Việt Nam, bên cạnh việc huấn luyện về giảng dạy, 

các em được dặn dò phải sống hòa đồng, dạy tận tâm v.v… Buổi đầu gặp gỡ học trò, các 

thiện nguyện viên đem lòng cảm mến ngay, nên các em đã thật sự sống rất hòa đồng và 

dạy tận tâm. Sự hiện diện của thiện nguyện viên tại Việt Nam không những đem niềm tin 

yêu và hy vọng đến với học trò của các em mà còn đưa giới trẻ hải ngoại tim về cội 

nguồn. 5 tuần lễ dạy Anh Văn tại Việt Nam giúp thiện nguyện viên tìm thấy những tình 

cảm thiêng liêng của quê hương dân tộc mà cuộc sống nơi đây các em không tìm được. 

Hùng Hoàng, đương kim chủ tịch của EFTP, đã chia sẻ rằng: “spending times with my 

students was an eye opener. I was able to see that unlike the American people who are 

busier with work and more concerned about getting ahead, the Vietnamese people worry 

more about their fellow man rather than material possessions. Seeing and learning the 

differences in cultural aspects allowed me to be proud of my Vietnamese heritage.” 

 

 
 

 
THÀNH QUẢ CỦA CHƯƠNG TRINH GỬI THIỆN NGUYÊN VIÊN VỀ DẠY ANH VĂN  

Học viên đã tìm được việc làm với công ty ngoại quốc,  
----Original Message----- 
From: Trần Ngọc Phúc <nxxxxxxxxxx@gmail.com> 
To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 
Cc: Trần út Hương <h.xxxxxxxx@gmail.com> 
Sent: Tue, Sep 13, 2011 9:44 pm 
Subject: jobs 

Kinh gui Co, 
Hien tai em dang giup cong ty PepsiCo  Vietnam tuyen dung mot so vi tri theo file dinh kem,   
Em gui thong bao nay cho co va mong Co gui cho cac ban, de moi nguoi co co hoi dc lam viec trong mot 
moi truong lam viec rat tot va co co hoi thang tien, mot cong ty toan cau den tu my (US), va de cho ben 
phia cong ty co nhieu co hoi de tuyen duoc nhung nguoi tai gioi cho su phat trien nhanh va ben vung cua 
Cong ty. 
Em rat mong muon duoc nhan nhung CVs cua cac ban quan tam cang nhanh cang tot, 
moi CV xin gui ve dia chi thu dien tu  nxxxxxxxx@gmail.com  or j.nxxxxxxxx@gmail.com 
  
Em xin tran trong cam on Co va cac ban quan tam, 
  
Tran trong cam on.  
Tran Ngoc Phuc 

Đón thiện nguyện viên tại phi trường 

mailto:ngocphucbka@gmail.com
mailto:vanvaness@aol.com
mailto:h.covarial@gmail.com
mailto:ngocphucbka@gmail.com
mailto:j.ngocphuc@gmail.com
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Một số em đã liên lạc với EFTP báo tin tìm được việc làm với công ty ngoại 

quốc và đã xuất ngoại. 

 
Võ Văn Đức là học viên và là ban điều hành của khóa hè Huế. Đức chia sẻ Anh Văn 

đóng góp lớn cho sự thành công của em. Đức hiện đang ở Australia.  

 
From: Vo Van Duc <xxxxxxxx@gmail.com> 

To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 

Sent: Fri, Dec 10, 2010 2:31 am 

Subject: From Duc 

Cô thân mến, 

Cô dạo này sức khỏe thế nào? mong là cô vẫn khỏe luôn. 

Con đã có công việc tại HCMC, cũng nhờ trau dồi tiếng anh  

trong những năm qua nên lúc đi phỏng vấn con thoải mái để nói chuyện với người ta mặc dù  là 

người nước ngoài nói tiếng anh. Công việc hiện tại của con là Lập trình viên và con dùng tiếng 

anh khá thường xuyên, vì phải đọc tài liệu cũng như yêu cầu của công việc bằng tiếng anh, thêm 

nữa ông chủ là người Singapore vậy nên phải nói tiếng anh với ông ta.  

Việt Nam có 40 công ty hàng đầu vể IT thì có 30 đang có trụ sở chính tại Saigon, 10 công ty còn 

lại thì ở Hà Nội. Khách hàng chủ yếu của họ là tây âu, nhật bản, mỹ...vv. vì thế, để làm việc ở 

các công ty này thì, ngoài chuyên môn, anh văn đóng vai trò rất quan trọng để người ta tuyển 

mình vào làm. Theo thời gian tay nghề được nâng cao và có nhiều kinh nghiệm thì mình có thể 

làm các vị trí cao hơn như là team leader hay senior..vv, để có được vị trí này đương nhiên tiếng 

anh là rất cần thiết.  

Con chỉ nói sơ qua sự cần thiết của tiếng anh trong lĩnh vực IT mà con được biết. Chắc chắn rằng 

không chỉ IT mà hầu hết các nghành nghề khác trong xã hội Việt Nam cũng có yêu cầu tương tự 

về ngoại ngữ đặc biệt là tiếng anh. Con thấy muốn đi ra thành phố lớn như Saigon thì cần 

phải trau dồi không chỉ chuyên môn mà cần phải biết thêm ngoại ngữ để hỗ trợ. Việt Nam 

đang thu hút được đầu tư khá lớn từ các doang nghiệp, tập đoàn nước ngoài rộng khắp cụ thể 

nhất là thành phố Saigon, đây là cơ hội tốt để đất nước dần thay đổi. Là người trẻ, con cũng 

mong đóng góp sức mọn vào quá trình thay đổi này. Anh văn quả thực là cầu nối cần thiết 

đưa con ra biển lớn, biết tiếng anh con dám mơ ước nhiều hơn thật tuyệt về sự thay đổi 

này. Viết đến đây con lại phải cám ơn sự nhìn xa trông rộng của hội EFTP đã mang thứ ngôn 

ngữ của kinh tế đến với con.   

Con đang bắt đầu trải nghiệm những thú vị thực tế 

mà tiếng anh mang lại. Con biết nhiều bạn khác 

đang ở Saigon cũng đã có việc làm. Họ cũng đã 

học tiếng anh từ chương trình của EFTP. Có lẽ 

người ta không viết hoặc chưa viết thư để cảm ơn 

Hội, nhưng con cũng thông báo để hội vui mừng 

vì thành quả đạt được 

Con cũng nhận được một số thư của cô và biết cô 

đang xây dựng các clb ở Vinh và Hà Nội, nếu 

được con cũng sẵn sàng đóng góp ý kiến tham gia 

xây dựng với họ. Về clb ở Huế, họ vẫn đang hoạt 

động. 

Con đã thấy cô và các bạn trên các show truyền 

Đức trong lớp học ở Huế 

Đức tại Australia. 

mailto:xxxxxxxx@gmail.com
mailto:vanvaness@aol.com
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hình ở Mỹ. Nói thật hai cô rất giỏi và dũng cảm khi dấn thân vào công việc này. Con cũng thích 

cái bạn Vi Trần trả lời câu hỏi " sau khi ra trường làm bác sĩ ngồi trên đống tiền thì có còn muốn 

giúp đỡ Hội nữa không ?" Bảo Châu cũng trả lời rất chân tình. Con nghĩ là show truyền hình 

thành công.  

   

Con cũng có ý tưởng này cô xem xét: chúng ta có thể mở một câu lạc bộ giáo dục qua mạng 

internet bằng cách xây dựng một hệ thống website. Thông qua hệ thống này chúng ta có thể nối 

kết các học viên của EFTP ở tất cả các miền. Nếu cô đánh giá cao về ý tưởng này thì về mặt kỹ 

thuật con sẽ nghiên cứu để triển khai. Mong cô suy nghĩ về nó. 

  

Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và hôi ngày càng phát triển. Cho con gửi lời thăm tới cô Xuân. 

Vo Van Duc 

 

 

Ngô Khá đã Xuất Ngoại và Học Lên Master. 
---------- Forwarded message ---------- 

From: kha <nxxxxxxxx@gmail.com> 

Date: 2014-01-30 17:58 GMT-08:00 

Subject: Chúc mừng năm mới Cô 

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

Cô kính yêu, 

 

Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, em kính chúc cô 

cùng gia đình ăn tết vui vẻ, ấp áp và một năm mới 

mạnh khỏe, thành công. Nguyện xin Thiên Chúa 

luôn chúc lành cho những ý nguyện tốt lành của 

cô! 

Nhân tiện em cũng thông báo cho cô biết em cũng mới có công việc tại Philippines. Công việc 

của em cũng khá thoải mái và tốt. Em làm đại diện tư vấn kỹ thuật cho các Đại Lý của Intel ở 

VN. Ở lại đây em sẽ làm việc để học hỏi thêm và dành thời gian để học tiếng anh lúc rảnh. Hy 

vọng sau này có cơ hội thăng tiến cao hơn, được học hành thêm. Những việc em có thể có ngày 

hôm nay là trong đó có cô và hội EFTP giúp em tiến bộ bước đầu và thêm các cơ hội sau này. 

Em Khá. 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: kha <nxxxxxxx@gmail.com>  

Date: 2015-08-24 21:55 GMT-07:00 

Subject: Em Khá gởi lời thăm cô 

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

Cô kính yêu, 

Lâu ngày Cô khỏe không ạ? 

Hè này cô không về VN được phải không cô? Hội vẫn tiến triến hoạt động tốt đẹp chứ ạ? Giờ 

anh Hùng là người đứng đầu hội rồi, không biết đường hướng mọi hoạt động có gì thay đổi 

không cô nhỉ. Em cũng nhớ những ngày xưa, cảm nhận được hội được nghênh đón nhiệt tình 

mỗi khi về tới VN. Và hi vọng là sẽ càng lớn mạnh và giúp ngày càng được nhiều người hơn.  

mailto:vanvaness12@gmail.com


12 
 

Em đã thi đậu vào học Master, thi qua và bắt đầu kì học hè đầu tiên tại một trường Public tại 

đây. Nhưng sau một kỳ học, vì không bằng lòng với cách làm việc và chính sách đổi xử học phí 

quá cao hơn gấp nhiều lần so với sinh viên nội địa nên em quyết định bảo lưu và chuyển sang 

trường khác nên qua tháng em đang chờ thi vào một trường Private khác cũng có tiếng hơn, và 

học phí đỡ hơn.  

Kỳ này, em chưa phải tới trường, đi làm ở văn phòng từ thứ 2-6, còn cuối tuần em cùng một số 

bạn bè VN lập nhóm hoạt động gây quỹ bằng cách bán hàng ăn Việt như Fresh/fried spring rolls, 

fried noodle, Phở, … vừa quảng cáo hàng ăn VN. Một phần trích ra ngân sách đi thăm trại mồ 

côi mà trong kế hoạch bọn em đã lên, phần nữa phụ cấp cho anh em có công tham gia. Có vẻ như 

hàng VN bên này cũng được người dân yêu chuộng nhiều. Tuy mệt chút nhưng cũng vui cô ạ.  

Lâu rồi em cũng viết đôi lời chia sẻ với cô. Cảm ơn cô vì tất cả. Chúc cô và Hội luôn vững mạnh 

nhé. 

Thân mến, 

Em Khá. 

 

Học viên nhận xét về sự hiện diện của thiện nguyện viên. 
 Một học viên đã viết: “....Con thấy qua những lần Thiển Nguyện Viên của Hội về tại Cầu Rầm thì 
con cũng như các anh em học hỏi được rất nhiều điều. Từ Anh Văn cho đến cách sinh hoạt, cư 
xử, nhận thức và cách làm việc hiệu quả! Những bài học quý giá đã để lại ấn tượng sâu sắc cho 
mỗi người như bọn Con....” 
 

 
 

  

Lễ khai giảng khóa học Buôi học văn phạm 
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Học viên nhận xét về phương pháp dạy của thiện nguyện viên. 
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Chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy Anh Văn không chỉ giúp giới 

trẻ tại quê nhà mà đồng thới giúp giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại hiểu được tình quê hương dân 

tộc. Các em nhìn thấy những bạn đồng trang lứa không được may mắn như các em, nên biết quý 

trọng những gì các em có và cố gắng học hành cho thành đạt. Những em vừa bắt đầu vào đại học 

thì lần lượt tốt nghiệp. Những em sắp tốt nghiệp tiếp tục học cao hơn.  

 
 

 Bảy Musketeers năm 2009 của EFTP nay đều tốt nghiệp gồm có:  

Thư Trương tốt nghiệp dược khoa.   Tường Vân Nguyễn tốt nghiệp y khoa. 

Daniel Demoray tốt nghiệp Master.   Hiếu Nguyễn tốt nghiệp cử nhân. 

Ái Châu Hoàng tốt nghiệp y khoa.   Quỳnh Châu Hoàng tốt nghiệp cử nhân. 

Hùng Hoàng tốt nghiệp Master. 

 
 

 

 

 

 

Nhận xét của sinh viên trong ban điều hành về “thiện nguyện viên”.  
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-----Original Message-----  

From: thong nguyen <jxxxxxxxxxx@gmail.com> 

To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 

Cc: vanvaness2011 <vanvaness2011@gmail.com> 

Sent: Sun, Jul 31, 2011 8:14 pm 

Subject: Thiện Nguyện Viên 

Cô Phương, Cô Xuân kính mến,  

Con cảm ơn Cô Xuân, đã dành những lời cầu 

chúc tốt đẹp nhất cho con.  

Thưa hai Cô,  

Vậy là khoá hoc hè 2011 đã kết thúc. Mọi sự đã 

khép lại trong hồng ân. Khoảng 1300 học viên đã 

lãnh hội rất nhiều điều tốt lành nơi các Thiện 

Nguyện Viên.   

Con thầm tạ ơn Thiên Chúa vì những điều lành 

Ngài đã thương quê hương Việt Nam qua những 

công việc của hai Cô và các thành viên của EFTP 

đã làm cho giới trẻ toàn Việt Nam. Đặc biệt, đã 

quan tâm đến giới trẻ  Giáo phận Vinh trong suốt 2 năm qua.  

Ngày hôm qua, những Thiên Nguyên Viên cuối cùng cũng đã rời Vinh: Anh Long, Trung, 

Anh  Cường và Ngọc đã rời Vinh và đến Sai Gòn bình an tối qua.  

Con cũng thấy vui khi viết những dòng này cho hai Cô về những chia sẻ chân thành của các 

Thiện Nguyện Viên và kết quả của các Thiện Nguyện Viên.  

Anh Long nói rằng:  Thât tạ ơn Chúa vì chuyến đi này. Tất cả mọi sự như đã có sự sắp đặt từ 

trước để mình biết EFTP và về Vinh. Trước khi về thì có buổi training, mình không thể hình 

dung được chương trình ra sao. Về rồi, thật bất ngờ và giờ này muốn nói lời tạ ơn Thiên Chúa.  

Trung đã nói rằng: Trước khi về Việt Nam thì nghĩ rằng về để vui, chơi mà thôi. Nhưng suốt 5 

tuần qua thì không phải thế, mình đã: Sống Đạo và phục vụ. Thật ý nghĩa. Trung đã nói rằng: 

“Chúa ban cho mình quá vô vàn hồng ân Thống ạ”. 

Denise: Sau chuyên đi Huế về thì cũng khác đi nhiều. Cô ấy lại càng dễ mến hơn. Sống chan hoà 

với mọi người và phục vụ hăng say hơn nữa. Con nhận thấy trong mắt  Denise có một cái nhìn 

thật thiện cảm với đạo Công Giáo rõ rệt  

Vivi: Đây là Cô bé khác hơn với mọi người. Nhưng, Vivi ngày càng yêu mến học trò và chơi 

thân nhiều hơn với một số thành viên trong Ban Tổ Chức. Nhưng buổi đi chơi chung với học trò 

và ban tổ chức vào những ngày cuối cùng thì Vivi đã ngồi khóc như mưa vì phải chia tay mọi 

người.  

Audrey: Mặc dù cô ấy không biết một chữ tiếng việt, nhưng học trò rất yêu mến và Audrey cũng 

yêu học trò nhiều lắm. Khoảng cách về ngôn ngữ không còn là trở ngại giữa Cô và trò. Ngày 

chia tay Audrey đã khóc rất nhiều. Hôm ra phi trường thì con bận đưa Winnie đi gửi sang Lào 

nên về không kịp để đưa Audrey  và Denise đi, nhưng có  Cha Hướng đưa Audrey va Denise ra 

phi trường cùng với đông đảo học trò. Nghe nói: Buổi chia tay tại Phi Trường cũng để lại những 

tình cảm tốt đẹp.  

Diane: Sống chân thành và tình cảm. Trước khi về, Diane đã tự làm những món quà nhỏ để tặng 

Cha và mọi người trong nhà xứ. 



16 
 

Trâm Đào: Một cô bé rất tốt lành. Dường như, Trâm đều được mọi người thương mến và Trâm 

cũng dành cho tất cả mọi người sự mến yêu. Hôm ra phi trường: Trâm đã khóc nhiều lắm.  

Crystal, Andrew và Michele: Mọi người đã được Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ và học trò đưa ra 

phi trường. Mặc dù có những điều không mong muốn làm họ buồn, nhưng tất cả đều được Chúa 

an bài cho sự kết thúc tốt đẹp trong ngày cuối cùng.  

Anh Cường: Đã sống và phục vụ hết lòng với học trò. Chính vì thế, học trò yêu mến Thầy nhiều 

lắm. Hôm về bị bão thì phải thay đổi liên tục lịch bay. Con đã ngỏ ý nói anh Cường chia tay học 

trò để về Cầu Rầm ở để lo chuyện vé cho nhanh khi cần hoặc nếu chuyến bay tiếp tục có sự thay 

đồi. Nhưng, anh Cường vẫn muốn ở lại cùng học trò cho đến những giờ cuối cùng.  

Ngọc: Đây là cô bé rất đặc biêt. Sống chan hoà với mọi người và phuc vụ hết lòng cho các em.  

Con muốn chúc mừng tới hai Cô vì thành quả riêng của Ngọc. Con xin kể cho hai Cô nghe câu 

chuyện như sau: Trước 5 ngày rời Vinh, con đã hỏi Ngọc điều này: Ngọc có điều gì buồn nhất và 

vui nhất trong 5 tuần qua. Ngọc đã trả lời một cách chân thành. Ngọc nói với dòng lệ: Ngọc đã 

gặp được Chúa. Chúa yêu Ngọc nhiều lắm.  

Đến buổi cầu nguyện cuối cùng do anh Long tổ chức: Ngọc và Anh Cường đến tham dự. Sau 

buổi cầu nguyện con đã mời Ngọc chia sẻ tâm tình những ngày sống trên đất Vinh. Ngọc đã chia 

sẻ rất chân thành và nói với mọi người rằng: Về Mỹ thì Ngọc sẽ theo Chúa. Tại sao Chúa yêu 

Ngọc nhiều quá?.... Ngọc cũng nói trước khi về Việt Nam thì Ngọc đeo tượng Phật vì Mẹ Ngọc 

và gia đình theo đạo Phật nhưng giờ thì Ngọc đeo tượng Chúa và theo Chúa rồi.  

Con muốn chúc mừng hai Cô vì các Cô đã đưa Chúa đi qua cuộc đời Ngọc. Chúng ta vẫn hy 

vọng: Ngọc sẽ là một tín hữu mới ngoan hiền của Thiên Chúa chúng ta vào ngày sớm nhất.  

Con cầu chúc hai Cô và mọi người trong gia đình luôn bình an và tràn đầy muôn phúc lộc. 

Con: Jos John Paul II Nguyên Văn Thống.  

 

Thiện Nguyện Viên Nhận Xét Gì Về 5 Tuần Lễ Dạy Học? 
 

Uyên Đinh (Winnie) <uxxxxxxxx@yahoo.com>  
Tôi yêu mến hội Education For The Poor (EFTP). Tôi đã từng đi làm 
thiện nguyện ở nước ngoại quốc rồi, và tôi cảm thấy chương trình 
của EFTP đã được thiết kế và soạn thảo rất chu đáo và hội đã chăm lo 
cho học trò lẫn thiện nguyện viên. Tôi tin tưởng chương trình đã 
không những giúp các sinh viên đi học đều đặn giỏi thêm về Anh ngữ 
mà còn giúp họ học hỏi thêm được một nền văn hóa mới và kết thêm 
bạn. Tôi rất vui thú khi tham gia vào chương trình và cũng đã được 
học hỏi về văn hoá Việt Nam và người dân Việt Nam. Tôi mong ước học trò của tôi cũng đã cảm 
thấy hứng thú học Anh ngữ và nói chuyện với những người thiện nguyện viên chúng tôi. Vâng, 
EFTP đã giúp cộng đồng Việt Nam rất nhiều và tôi mong ước chương trình sẽ tồn tại rất lâu. Các 
học trò đã được lợi ích rất nhiều.  
Đây là một chương trình đầy thương yêu và lo lắng cho mọi người. Tôi cảm kích công sức mà cô 
Natalie và Jennifer đã bỏ ra để lo cho sức khỏe và sự an toàn của chúng tôi. Cha Hướng và các 
em tại giáo xứ đã lo cho chúng tôi rất chu đáo. Tôi thật sự cảm kích tất cả những gì EFTP đã làm 
cho chúng tôi. Tất cả mọi sự đều tốt lành hơn là tôi đã mong muốn. Tôi cám ơn hội đã tổ chức 
chuyến viếng thăm Vịnh Hạ Long. Tôi nghĩ nên có thêm các cuộc giao lưu giữa thiện nguyên 
viên cũ và mới vì nó rất vui và hữu dụng. Xin cám ơn EFTP rất nhiều đã cho phép tôi tham gia 
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vào chương trình. Sự tham gia vào chương trinh này thật là ngoài sức tưởng tượng và tôi đã 
gặp rất nhiều nguời đầy thương yêu và kỳ diệu. Tôi đã học hỏi được rất nhiều về văn hóa và 
chính bản thân tôi qua kinh nghiệm này. Tôi xin gởi đến EFTP những lời chúc tốt đẹp nhất và tôi 
mong sẽ được tiếp tay với EFTP trong tương lai. 

 
Ngoc Nguyễn <nxxxxxxxx@gmail.com> 
Chương trình của EFTP rất vững chắc. Mục đích của chương trình 
này là dạy học trò Việt Nam tiếng Anh để họ có thể dùng nó làm 
khí cụ đưa dẫn đến sự thành công trong cuộc đời. Tôi nghĩ sứ 
mệnh và mục đích của hội rất thực tế, và chương trình đã có 
những ảnh hưởng rất tốt trong cuộc đời của các học sinh. 
 

Tôi nghĩ các học trò đã nhận được rất nhiều từ chương trình. Không những các em được giỏi 
thêm về ngoại ngữ mà họ cũng đã biết hăng say tự học thêm Anh Văn một mình. Việc này có rất 
nhiều ảnh hưởng tốt cho họ, nhất là các em đang ở gần ngưỡng cửa đại học. Họ đã hiểu được 
Anh Văn là môt con đường giúp họ vào được đại học hay giúp họ có một nghề nghiệp cho cuộc 
đời. 
 
Ngoài việc giúp đỡ phát triễn kỷ năng Anh Văn, tôi nghĩ chương trình này đã ảnh hưởng học 
sinh trong nhiều khía cạnh. Khi tôi mới đến phi trường, các học sinh đã vui mừng xách hành lý 
của chúng tôi và đạp xe gắn máy chạy theo xe chúng tôi dưới cơn mưa. Nhìn thấy được sự vui 
sướng trên khuôn mặt của họ đã cho tôi một niềm hy vọng trong tim. Hoc trò chúng tôi đã cảm 
nhận được sự lo lắng của chúng tôi về vấn đề học hành và phúc lợi của họ. Bởi vậy, khi dạy học 
trò, tôi không những dạy họ về Anh Văn mà còn dạy họ các kỷ năng cần thiết cho cuộc sống. 
Một học trò đã nói rằng “Cô Nguyễn, xin cám ơn cô đã không những dạy chúng em về Anh Văn 
mà còn dạy cho chúng em làm sao trở nên một người tốt hơn trong thế giới này.” Tôi rất kinh 
ngạc về sự lễ phép, tin tưởng và yêu mến mà học trò đã dành cho tôi. Đã có thể chia sẽ cuộc 
đời tôi với họ làm cho chương trình càng có ý nghĩa hơn trong 5 tuần lễ. 
 
Tôi thích là hội đã mỡ ra một ngày huấn luyện các thiện nguyện viên trước chuyến đi về Việt 
Nam. Tôi nghĩ buổi giao lưu giữa các thiện nguyện viên mới và cũ để họ có thể chia sẽ các kinh 
nghiệm rất hữu ích. Mặc dù chỉ có một ngày huấn luyện nhưng nó bao hàm nhiều điều cần thiết 
và rất giúp ích cho chúng tôi. 
 
Tôi rất thích điều mà hội luôn luôn nghĩ đến các thiện nguyện viên trước 
nhất. Tôn chỉ của hội là đặt sự an toàn và sức khỏe của chúng tôi lên 
hàng đầu, và chương trình đã giữ được nguyên tắc đó. Khi các thiện 
nguyện viên tại Lập Thạch bị bịnh, cô Natalie đã làm hết sức mình để 
giúp đỡ chúng tôi. Từ việc gọi bác sĩ, đi từ tỉnh tới miền quê giữa ban 
đêm để đến lo cho chúng tôi, hay dạy thế cho chúng tôi, lúc nào cô 
Natalie cũng cố gắng bảo đảm sự an toàn và sức khỏe của thiện nguyện viên.  
 
Chắc chắn là EFTP phải tiếp tục tạo các khóa học này cho học sinh tại Việt Nam trong tương lai. 
Mặc dù đây chỉ là một khóa học trong năm tuần lễ, tôi nghĩ các học sinh đã gặt hái được rất 
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nhiều trong khoảng thời gian giáo huấn. Tôi thực sự tin tưởng học sinh đã bước được một bước 
rất xa trong năm tuần lễ. 

 
TIẾN TRÌNH & HÌNH ẢNH KHÓA HỌC ANH VĂN 5 TUẦN CỦA 

HỘI EFTP TẠI VIỆT NAM. 
 

Thành viên của Hội đến các đại học thuyết trình và recruit thiện nguyện viên. 

 
 
 
Sau đó sinh viên gửi đơn đến EFTP. Hội mời những em đuọc chọn đến interview với mục đích 
tìm hiểu thêm về thiện nguyện viên, đồng thời trình bày chi tiết về 5 tuần dạy học tại Việt Nam 
và giải đáp những câu hỏi của các em.   
 

Buổi Phỏng Vấn Thiện Nguyện Viên. 

  
 

Sau buổi phỏng vấn, thành viên sẽ ngồi lại review tất cả các ứng viên và gửi thư báo tin có được 

nhận vào chương trình hay không. Thiện nguyện viên phải tự mua vé máy bay. Hội đài thọ chi 

phí ăn uống, chỗ ở, và chi phí du lịch trong 5 tuần của khóa học.  
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Buổi Huấn Luyện Trước Khi Lên Đường Về Việt Nam.

 
Thảo luận và chia sẻ kinh Nghiệm với các thiện nguyện viên của những năm trước. 

 
 
 

 
Quan sát và học hỏi cách dạy của những thiện nguyện viên năm trước. 

 
 
 

  
Chia sẻ kinh Nghiệm và cách giảng dạy theo từng cấp bậc. 
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CHÀO ĐÓN THIỆN NGUYỆN VIÊN TẠI PHI TRƯỜNG. 

  
Thiện nguyện viên đến phi trường.  

 
 

   
Sinh viên trong ban điều hành khóa  học Cầu Rầm chào đón thiện nguyện viên tại phi trường. 

 

                             
 
                             LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC. 
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LỚP HỌC. 

  
 

 

 

 
 

 

SINH HOẠT NGOÀI LỚP HỌC 
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NHỮNG CHUYẾN DU NGOẠN. 

 

  
 

 

Cảm nhận của học trò tham dự khóa học 

Education For The Poor- Tình yêu cho giới trẻ Việt Nam  

Education For The Poor(EFTP) một tổ chức đến từ nước Mỹ nhằm hướng nghiệp và giáo dục cho người 

trẻ tại Việt Nam . Nhiều năm qua, chúng tôi đã biết về tổ chức này tại Huế với những chương trình bổ 

ích dành cho giới trẻ. Đặc biệt, khóa Hè Anh Văn 5 tuần dành cho Sinh viên và học sinh. Trong một mùa 

hè 2008, tôi được một lần chứng kiến những hoạt động của Hội tại vùng cổ đô Huế. Tôi thầm ước vọng 

một ngày nào đó, Education For The Poor có thể đến với quê hương của chúng tôi, một vùng đất Nghệ 

An nghèo. Ai đến rồi cũng sẽ khó có thể quên được cái nắng nóng chói chang của mùa hè, kèm theo 
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những cơn Gió Lào gay gắt. Tôi thiết nghĩ, điều tôi ước mong sẽ không thể được. Thật bất ngờ, chuyến 

bay Vietnam Airline ngày 18/6 đã đưa các thành viên của EFTP đến với quê hương của chúng tôi. Kể từ 

ngày hôm đó, quê hương Vinh của chúng tôi được tiếp cận với những con người đến từ đất nước Mỹ, 

một xứ sở được gọi là văn minh bậc nhất của nhân loại. Suốt 5 tuần, người trẻ tại Vinh được đón nhận 

những cái mới lạ của văn hóa Mỹ kèm theo những tinh hoa trí tuệ và đạo đức mà các Thiện Nguyện Viên 

của EFTP mang từ bờ Đại Dương xa xôi đến cho chúng tôi. 

EFTP mang kiến thức Anh ngữ cho người trẻ.  

Ngày nay, tiếng Anh đóng một vài trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nếu nói đến lợi ích và 

vai trò của Anh ngữ mang lại cho cuộc sống của chúng ta thì khó có thể kể hết được. Chính vì lẽ đó, nỗi 

thao thức của mỗi người trẻ là làm sao có thể cải thiện được ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Môi trường 

nào, trường lớp nào có thể giúp chúng tôi hiểu được ngôn ngữ tiếng Anh? Đó là những câu hỏi đặt ra 

cho chúng tôi, những người trẻ tại Việt Nam . 5 tuần tại Vinh thật ngắn ngủi, chỉ có 10 thiện nguyện viên 

từ Mỹ nhưng khóa học Hè Anh Văn do EFPT tổ chức đã thu hút khoảng 1000 học viên tham dự. Kết thúc 

khóa học tôi có hỏi các học viên về khóa này. Một học viên trả lời: “Thích lắm anh ạ” Chính niềm đam 

mê ấy đã thu hút các em theo trọn khóa học, mặc dù thời tiết đầy khắc nghiệt với cái nắng nóng mùa hè 

có lúc lên tới 40 oC trong một căn phòng nhỏ hẹp. Có em khác trả lời: “Bấy lâu nay, em học Anh Văn tại 

trường cho vui thế thôi và chẳng có động lực nào để học. Nhưng từ đây em quyết chí học bằng được 

tiếng Anh”. Điều gì đã thôi thúc các em một quyết tâm mạnh mẽ như thế? Phải chăng, chính nơi những 

người thầy của EFTP đã truyền cho các em cái “lửa” đó? 

EFTP dạy cho chúng tôi bài học về “tinh thần trách nhiệm”  

Mặc dù 5 tuần thấm thoát trôi nhanh, nhưng chính những ngày chúng tôi được học tập và tiếp cận với 

các thiện nguyện viên của hội EFTP đã để lại cho chúng tôi nhiều bài học quý báu. Bài học mà chúng tôi 

nhận được chính là trách nhiệm đối với công việc và tâm huyết với những việc mình làm. Dạy về 

Pronunciation (phát âm) thì các thiện nguyện viên phải nói rất to và rất nhiều để giúp cho học viên có 

thể nghe được; đồng thời, giúp học viên luyện tập nói Anh ngữ. Mặc dù phải miệt mài làm việc suốt 

ngày giữa cái trời oi bức, điều kiện dạy và học thì vô cùng khó khăn, nhưng những điều đó không làm trở 

ngại tình yêu và tâm huyết của các thiện nguyện viên dành cho người trẻ Việt Nam. Nhiều lần tôi được 

biết, mặc dù đêm đã về khuya, có những đêm đến 3h sáng nơi bancông của những căn phòng nhỏ vẫn 

còn bóng dáng của những thầy cô trẻ tuổi. Khi được hỏi lý do vì sao mà đêm qua bạn ngủ muộn vậy, 

thiện nguyện viên mỉm cười và trả lời “Chúng mình phải chấm bài cho các học viên để trả bài cho các 

em. Thêm nữa, chúng mình phải chuẩn bị bài cho buổi lên lớp ngày hôm mai…”. Khi nghe thiện nguyện 

viên nói vậy, tôi thật sự lấy làm cảm động, lòng chất chứa nối niềm cảm phục. ( 

EFTP dạy cho chúng tôi cái “chất” của một nền giáo dục. 

Từ trước đến nay người ta vẫn nói nhiều đến vấn nạn của nền giáo dục Việt Nam . Một nền giáo dục 

đang gặp “ bệnh thành tích”. Chính điều này tạo nên một chố hổng rất lớn trong nền giáo dục nước nhà. 

Tạo nên một xã hội bằng cấp và bằng khen thì nhiều mà chất lượng chẳng được là bao nhiêu. Trong 

khóa học Hè Anh Văn chỉ có 5 tuần của EFTP tổ chức, có nhiều bài kiểm tra mà các thiện nguyện viên 
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đưa ra nhằm đánh giá tình hình học Anh Văn của các em. Nhưng thói đời trong môi trường giáo dục 

nước nhà đã làm cho các em mắc một căn bệnh “ Quay cóp” và “ gian dối” trong bài thi đã trở nên như 

chuyện thường ngày. Điều đầu tiên tôi thấy nơi các thiện nguyện viên, đó chính là những phán ứng ngạc 

nhiên như chưa từng thấy và xem đây như mang một cái tội. Sau một thời gian, chính sự hiện diện của 

các thiện nguyên viên với tất cả tâm huyết của một người nhà giáo đúng nghĩa truyền đạt cho các em 

học viên hiểu được sự nguy hại của vấn nạn“ gian dối học đường”. Điều này đã làm cho các học viên 

thay đổi nhận thức mọi vấn đề. Điều đáng mừng là những buổi kiểm tra tiếp theo thì các học viên đã 

đáp lại bằng những bài thi chân thành thật sự. Tôi nghĩ rằng, EFTP đã làm được một điều rất quan trọng, 

như một thông điệp gửi tới các em học viên: “Chỉ có sự thật” mới “giúp các em tiến lên” sánh vai với 

cường quốc năm châu. Với một ngàn học viên tham gia khóa học do EFTP tổ chức lần này tại Vinh, hy 

vọng rằng các em sẽ làm “men” làm “muối” không chỉ đơn thuần cải thiện môi trường học đường nhưng 

còn có khả năng cải thiện xã hội Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng “ sự thật” về nhiều mặt. Khóa học 

hè Anh văn đã kết thúc, tôi vẫn đang còn muốn viết nữa, viết hoài về những điều tốt lành mà EFTP đã 

đem lại cho giới trẻ Việt Nam. Nhưng giới hạn của trang giấy không cho phép tôi biểu lộ hết tâm tình. 

Nhưng tôi muốn nói lời cảm ơn tới EFTP. Chính EFTP đang chấp cánh cho chúng tôi là những người trẻ 

Việt Nam hôm nay, bay cao và bay xa hơn nữa để đưa đất nước Việt Nam tiến lên thoát khỏi tình trạng 

đói nghèo và lạc hậu. Điều đó là sự thât mà tôi cứ tưởng như trong một giấc mơ vậy. Chuyến bay 

Vietnam Airline ngày nào đưa các thiện nguyện viên của EFTP tới với chúng tôi, nay đang cất cánh đưa 

các bạn trở về với nước Mỹ phồn hoa. Tôi hy vọng EFTP sẽ trở lại với quê hương của chúng tôi và tiếp 

tục hành trình hướng nghiệp và giáo dục cho người trẻ tại Việt Nam.  

Vinh ngày 7/8/2010  
Nguyễn Hưng An 
 

Còn Lại gì? 

Đó là câu tôi thường đặt ra sau mỗi sự kiện, những sự kiện xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Câu hỏi 
mà tôi đã đặt ra sau khóa học hè tiếng anh 2010 cũng là: “Còn lại gì?” Khóa học hè khép lại với bao nỗi 
ưutư, bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn: Vui vì mình được học hỏi tích lũy kiến thức, được giao lưu, làm 
quen vỡi những con người không chỉ quanh ta mà còn cả ở hải ngoại nữa; buồn vì sắp phải chia tay với 
những thầy cô đã hi sinh vì chúng ta trong khóa học vừa qua. Nhìn lại quá trình học tập và làm việc trong 
khóa học, tôi đã trưởng thành hơn trong tác phong một người sinh viên.  
 
Còn lại gì? Đó là cả khối kiến thức về tiếng anh, đó là cách phát âm, là những từ vựng, là văn phong tiếng 
anh, là sự hi sinh, là tinh thần cao thượng sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khổ của quý hội, là sự 
tận tình chỉ dạy, là tâm huyết mãi cháy vì Việt Nam quê tôi của quý đoàn thiện nguyện viên. Và đó còn là 
biết thêm về nên văn hóa nước bạn bên kia bờ đại dương. Đó còn là tất cả những kỉ niệm, những bài học 
quý báu qua những cách ứng xử của các thầy cô. Đúng như cố Giáo Hoàng John Paul đã từng nói: “Tôi 
chưa gặp người nào mà người đó không có cái gì để cho tôi học hỏi”. Với các thầy cô, tôi đã học được đó 
là tính lịch sự, sự tôn trọng người khác. Với thầy Daniel: “ Switch off your phone before coming class” 
(tắt điện thoại trước khi vào lớp);Với thầy Quân trong bữa tiệc nhận được cuộc gọi điện thoại: “I am 
sorry, I am busy, I ‘ll call later.” ( Xin lỗi, tôi đang bận, tôi sẽ gọi lại sau). Cũng giống như tất cả các thầy 
cô khác khi yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra: “ No talking, no copying, do it yourself.”( không trao đổi, 
không nhìn bài, hãy tự làm một mình). Những bài học đó sẽ là hành trang, những chuẩn bị cho tôi bước 
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vào đời Và còn nguyên một con tim chứa đầy tình cảm yêu thương, lòng trân trọng, với cả lòng biết ơn 
sâu sắc những sự hi sinh, những giọt mồ hôi của các thầy cô trong cái nắng chói chang nơi miền cát trắng 
xứ Nghê. Còn những ước mơ, những hi vọng cho khóa học năm tới. Còn những mong muốn mà Hội và 
mọi người dành cho chúng tôi, và còn cả những ý chí, những nội lực, những quyết tâm của tất cả học 
viên để không phụ lòng của tất cả mọi người. 
 
 Tháng 7- 2010 
 Nguyễn Công Sơn 
 

Sôi động việc học tập  

Chương trình giáo dục Education for the Poor dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nghèo. Vì thế chương 

trình đã tạo cơ hội tuyệt vời cho các em học sinh tiếp cận với giáo viên bản ngữ. Bởi vì hầu hết các em 

không có điều kiện để đăng ký các khóa học mắc tiền tại các trung tâm ngoại ngữ nhà nước, trong khi đó 

chỉ có giáo viên trong nước giảng dạy. Ngay từ ngày đầu chương trình được thông báo đã có nhiều bạn 

đến đăng ký khóa học. Vì số lượng học sinh quá đông, không đủ giáo viên cũng như cơ sở phòng học, 

ban quản trị đành phải từ chối cơ hội của nhiều em khác. Tuy nhiên trong thời gian học đã có nhiều em 

thiết tha đến xin nhập học nên đành phải nhận thêm các em mới và có em theo đuổi hai khóa học cả 

sáng, cả chiều. Vì thế lớp học bao giờ cũng đông đúc, quá tải. Nhưng không vì thế mà chất lượng học tập 

giảm xuống. Sự nỗ lực của các tình nguyện viên đã giúp cho các em say mê, chăm chỉ học bài vì đối với 

nhiều bạn đây là cơ hội rất tốt để phát triển và trau dồi các kỷ năng tiếng Anh của mình. Bạn Nguyễn Lan 

Hương phát biểu: “em lần đầu tiên được tham dự một lớp học miễn phí như thế này, em không được đi 

học ngoại khóa vì em không có tiền, em rất thích khóa học của các tình nguyện viên giảng dạy, giúp em 

có được kỷ năng phát âm chuẩn xác hơn và giờ học sôi nỗi làm cho em rất thích”. Điều đáng lưu ý đó là 

việc tổ chức dạy và học của cha xứ và ban tổ chức rất chặt chẽ, nghiêm túc. Chương trình đã giúp các em 

làm quen với thời gian lên lớp, trong đó các kỳ thi và kiêm tra rất khắt khe nhằm loại bỏ tệ nạn lệ thuộc 

tài liệu của các em học sinh Viêt Nam mắc phải, giúp hình thành tính trung thực và sự nỗ lực của chính 

bản thân các em. Hôm nay bước chân trên giáo xứ Cầu Rầm không còn nhìn thấy hình ảnh các tình 

nguyện viên, nhưng hình ảnh đó vẫn không quên được trong tâm trí các em và chính cả các tình nguyện 

viên cũng sẽ nhớ mãi. Tuy khóa học không dài nhưng các tình nguyện viên đã để lại nhiều kỷ niệm trong 

lòng các em, giúp các em tự tin hơn với khả năng tiếng Anh của mình. Trong đó phải kể đến nỗ lực hy 

sinh của cha quản xứ đã tạo điều kiện tốt nhất cho các tình nguyện viên và các em học sinh có nơi dạy và 

học.  

Pet Chu Văn Tuệ                                                 

 

 

Tin tức khóa hè trên trang mạng giáo phận Vinh  
http://giaophanvinh.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8421 

 
Khai giảng Khóa học Tiếng Anh hè 2012 dành cho sinh viên, giới trẻ Vinh và Hồng Lĩnh 

http://giaophanvinh.org/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8421
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28.06.2012 

[GPVO] - Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh trở thành một 
phương tiện giao tiếp vô cùng quan trọng, mà mỗi chúng 
ta đặc biệt là các bạn sinh viên, giới trẻ không thể không 
biết đến. Nhận thức được tầm quan trọng của việc học 
tiếng Anh, trong những năm vừa qua Ban Mục vụ Giới trẻ 
Giáo phận Vinh đã liên hệ, mời gọi, tạo điều kiện để Hội 
EDUCATION FOR THE POOR (EFTP) đến với các bạn 
sinh viên, giới trẻ ở Vinh nhằm giúp các bạn nâng cao 
trình độ Anh ngữ. 

Vào lúc 7h sáng ngày 26.6.2012, tại giáo xứ Cầu Rầm 

(Tp. Vinh) đã diễn ra lễ khai giảng khóa học tiếng Anh 

& Kế toán Hè 2012. Hiện diện trong lễ khai giảng có 

Lm. FX Hoàng Sỹ Hướng, Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận; Lm. Pet Nguyễn Huy 

Hoàng, Quản hạt Tiếp Võ; Cô Tuệ Phương - Đại diện hội EFTP; 10 Thiện nguyện viên 

đến từ Hoa Kỳ và hơn 1.400 học viên là các bạn sinh viên, giới trẻ trong địa bàn Thành 

phố Vinh và Thị xã Hồng Lĩnh. 

Khóa học hè năm nay sẽ kéo dài trong 5 tuần lễ, bắt đầu từ ngày 27.6 và kết thúc vào ngày 

29.7.2012. Giáo viên Anh ngữ là các Thiện nguyện viên người Mỹ, hiện đang theo học tại 

các trường ĐH ở Mỹ.  

Nhân dịp khai giảng Khóa học tiếng Anh & kế toán hè 2012, phóng viên GPVO đã có 

cuộc tiếp xúc với cô Natalie Xuân Văn - Đại diện hội EFTP. Nội dung trao đổi liên 

quan đến khóa học, phương pháp giáo dục và hoạt động của hội trên địa bàn Giáo 

phận Vinh. 

PV: Cô có thể cho độc giả biết rõ hơn về Hội EFTP và các hoạt động của Hội? 

Hội EFTP đặc biệt muốn giúp giới trẻ tại Việt Nam phát huy tài năng và tạo dựng tương 

lai  của mình qua con đường học vấn. Vì vậy trong suốt 7 năm qua, tất cả các họat động 

của Hội đều nhắm đến việc đem cơ hội học hỏi đến cho giới trẻ như chương trình trao học 

bổng cho các sinh viên học sinh nghèo, gửi thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ về dạy Anh văn 

vào mỗi  mùa hè, khuyến khích việc tạo dựng câu lạc bộ giáo dục (learning centers) để 

giới trẻ có thể cùng nhau học hỏi nhanh chóng các kiến thức mới hầu có thể bắt kịp đà tiến 

bộ của thế giới. Mục đích và ước vọng của EFTP cho giới trẻ Việt Nam có thể được tạm 

tóm tắt trong hai câu danh ngôn sau đây: 1) “Tôi chạm đến tương lai. Tôi dạy (I touch the 

future. I teach)”, 2) “Hãy học hỏi như thể cuộc đời của bạn sẽ vô tận (Learn as if you 

were to live forever)”. 

PV: Thưa cô, chỉ với 5 tuần lễ thì làm thế nào để các Thiện nguyện viên có thể truyền 

đạt được tốt nhất kiến thức Anh ngữ cho các học viên? 

Trước khi về Việt Nam thì chị Tuệ Phương và tôi đã gởi đến các thiện nguyện viện 3 câu 

sau đây: 

We will go with a sweet smile on our faces. 

(Chúng ta sẽ ra đi với một nụ cười ngọt ngào trên môi) 
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With a strong determination to serve others in our hearts. 

(Với niềm cương quyết phục vụ mọi người trong trái tim). 

 

With a fierce hnger for success for those who need our help. 

(Với một khát vọng cho sự thành công cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta). 

Trong vài ngày vừa qua, chúng tôi rất vui mừng thấy họ thật sự thực hiện ý chí trên. Họ đã 

chạm trán với sự khó khăn của việc dạy một ngôn ngữ mới, họ thốt lên: “Dạy tiếng Anh 

cho các bạn thật khó khăn hơn chúng tôi nghĩ”, nhưng họ đã không chùn bước mà ngược 

lại họ đã nói với chúng tôi, “phải sửa đổi lại các giáo trình mà chúng ta đã làm trước khi 

về Việt Nam để phù hợp với hoàn cảnh này” 

Với ý chí không khuất phục này, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sự thành công của khóa 

học. Nhưng không thể không nhắc là sự thành công trong tất cả mọi tình huống trên đời 

đều thuộc lệ vào ý chí của đôi bên, nghĩa là trong khóa học này các học sinh cũng phải 

chăm chỉ cố gắng học hành 

PV: Được biết EFTP có thành lập Education Club tại thành phố Vinh, vậy hoạt động 

của Club là như thế nào và mục đích hướng đến của Club là ra sao thưa cô? 

Chúng ta phải bắt kịp đà tiến bộ của thế giới. Việt Nam chúng ta không có phương tiện tài 

chính mạnh mẽ để nghiên cứu như rất nhiều nước khác, nhưng đó không có nghĩa là 

chúng ta không thể tiến bước. Hiện nay hầu hết các kiến thức đã được đưa lên Internet để 

chúng ta học hỏi. Cũng vì vậy mà EFTP khuyến khích các em thành lập Câu Lạc Bộ Giáo 

Dục để các em có thể tiến nhanh. Các em sẽ chia nhau ra thành những nhóm khác nhau và 

mỗi nhóm sẽ nghiên cứu tìm tòi một đề tài, một kiến thức, ví dụ một nhóm tìm hiểu về 

nguyên nhân của các bệnh hay gây tổn thương tại Việt Nam, một nhóm khác về các nghiên 

cứu khoa học về không gian như các chương trình của NASA chẳng hạn, một nhóm nữa về 

sự tiến bộ mới về công nghệ thông tin. Sau đó các nhóm sẽ thuyết trình về các đề tài cho 

cả câu lạc bộ nghe. Như vậy các thành viên sẽ học hỏi được nhanh chóng các kiến thức 

mới. Thay vì học hỏi được một đề tài, nếu họ học hỏi riêng rẽ thì họ sẽ có kiến thức về 10, 

20 đề tài khác nhau trong cùng một thời gian. 

Chúng tôi mong là sau một thời gian hoạt động thì câu lạc bộ giáo dục sẽ chia ra thành 

những nhóm chuyên ngành khác nhau, ví dụ nhóm chuyên ngành về y học, nhóm chuyên 

ngành về kinh tế, nhóm chuyên ngành về giáo dục, nhóm chuyên ngành về khoa học, v.v.. 

Khi nhiều người cùng năng khiếu hợp lại học hỏi với nhau thì họ sẽ tiến nhanh hơn và sẽ 

hào hứng tiếp tục học hỏi lâu dài. 

PV: Thưa cô, được biết trong thời gian qua cô đã làm việc, giảng dạy ở rất nhiều nơi 

trên khắp Việt Nam cho các bạn trẻ, bây giờ là Nghệ An và Hà Tĩnh. Cô nhận định như 

thế nào về thế hệ trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung 

ngày hôm nay? 

Người trẻ Việt rất giỏi, rất thông minh, rất có nghị lực, ý chí và tình người. Trong những 

năm qua, không năm nào mà các thiện nguyện viên của EFTP không cảm nhận được sự 

ngọt ngào của quê cha đất tổ qua sự tiếp xúc với học viên của họ và các bạn trẻ cùng lứa 
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tuổi. Đặc biệt giới trẻ Nghệ An, một miền đất chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt đã để lại rất 

nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các thiện nguyện viên của EFTP. Năm 2009, Quỳnh Châu 

Hoàng chỉ định đi thiện nguyên cho chương trình một lần để hiểu biết cội nguồn của cha 

me. Nhưng không ngờ chuyến đi đầu tiên đã thu hút Quỳnh Châu trở lại với chương trình 

2 lần nữa. Tim Murphy, thiện nguyên viên của năm 2011 tại Vinh đã viết, “Khi bắt đầu 

tham gia vào chương trình, tôi không mong đợi gì từ khóa dạy mà chỉ muốn giúp các bạn 

trẻ, nhưng không ngờ tôi đã bị cảm xúc vì nét đẹp của văn hóa và người dân Việt Nam. Tôi 

đã mang về nhà rất nhiều kỷ niệm, cũng như bạn bè và kinh nghiệm mới mà tôi sẽ ấp ủ 

trong lòng trong nhiều năm tới,… Tôi đã gặp những con người rất ấm áp như thời tiết của 

Vinh, một đất nước xinh đẹp như các tấm hình postcard, và một nền văn hóa thật thu hút 

mà tôi mong muốn được học hỏi thêm. Mặc dù tôi là giáo viên của khóa học, nhưng rất 

nhiều lần tôi cảm thấy mình thật sự là học viên của các học viên của tôi” 

Xin gửi lời cám ơn đặc biệt đến giới trẻ Vinh 

PV: Một lời khuyên cho các bạn trẻ, cô sẽ nói với các bạn điều gì ? 

Tôi rất thương yêu giới trẻ Việt Nam và mong mỏi mọi điều tốt lành cho họ. Tôi muốn 

nhắc với họ là cuộc đời của chúng ta tùy thuộc vào chúng ta. Hãy cố gắng học hỏi và cố 

gắng tiến thân vì thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta. Xin gửi đến giới trẻ Việt Nam 

những lời chúc tốt đẹp nhất 

Nhân đây thay mặt hội EFTP, tôi xin chân thành cảm ơn Đức Giám mục Giáo phận Vinh, 

cha FX Hoàng Sỹ Hướng, cha Phêrô Nguyễn Huy Hoàng, Hội Sinh viên Công giáo Vinh 

đã tạo điều kiện về mọi mặt cả tinh thần lẫn vật chất giúp đỡ, cộng tác cùng EFTP trong 

những năm vừa qua. 

PV: Xin cảm ơn Cô đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Kính chúc cô bình an, sức 

khoẻ và chúc cho công việc của EFTP đặc biệt là khoá hè này thành công tốt đẹp. 

 

Cũng nằm trong hoạt động của EFTP, 9h sáng cùng ngày, cô Tuệ Phương cùng cha Fx. 

Hướng đã cắt băng khánh thành Learning Centers, một phòng được trang bị 6 máy tính và 

hơn 500 cuốn sách Anh ngữ với chi phí đầu tư hơn 3.000 USD, được EFTP và Đức cha 

Dominic Mai Thanh Lương, Gm phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ tài trợ. Learning 

Centers sẽ là nơi các bạn sinh viên, giới trẻ được cung cấp tương đối đầy đủ các thiết bị để 

nâng cao kiến thức tổng hợp cũng như trình độ Anh ngữ. Nếu hoạt động tốt và hiệu quả, 

EFTP sẽ tiếp tục đầu tư và mở rộng thêm các Club, Learning Centers nữa để giúp cho sinh 

viên, giới trẻ Vinh và Việt Nam ngày càng phát triển với hy vọng các bạn trẻ sẽ là những 

cánh én đưa nước Việt Nam đi lên. 

                                                                                                                                                 Peter Dũng 
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Chương trình thứ hai 

THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC 

 
 
Câu lạc bộ là nơi các sinh viên cùng nhau học tiếng Anh. Câu lạc bộ giúp sinh viên học hỏi 
cách điều hành, trau dồi tài lãnh đạo và óc tổ chức. Đồng thời cũng giúp các em trau dồi 
tài ăn nói, cách thuyết phục để khi ra đời có thể thành công. Câu lạc bộ cũng là nơi hỗ 
trợ các em mạnh tiến trên con đường học vấn. 
---------- Forwarded message ---------- 

From: ca tranvan <tranvanca37@gmail.com> 

Date: 2015-02-23 8:42 GMT-08:00 

Subject: Re: Chuc Mung Nam Moi 

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

CHÀO 2 CÔ : TUỆ 

PHƯƠNG & THANH 

XUÂN 

Lời đầu tiên em mến 

chúc 2 cô và gia đình 

của 2 cô sức khỏe, 

bình an, và tràn đầy 

ân sủng của Thiên 

Chúa. 

Em là trần văn cả đã 

tham gia clb được gần 

một năm. Một năm 

cũng ko phải là thời 

gian quá dài nhưng nó 

cũng không hề 

ngắn.Em cảm thấy 

đây là một môi trường 

tốt giúp em cải thiện 

vốn kiến thức anh ngữ 

của mình. Nhớ những 

ngày đầu mới chập 

chững tham gia vào clb, được các anh chị trong clb hết sức quan tâm và giúp đỡ hết mình.12 

năm học ở trường phần lớn do bản thân quá nhếch nhác, một phần do các thầy cô giáo ko quan 

tâm, ko có phương pháp dạy tốt, ko yêu thích môn học nên em chẳng hề biết tí tẹo nào. Quá khứ 

những giờ học tiếng anh là những giờ bị giam hãm, bị ép buộc, bị tra tấn ,bị cực hình và đó là 

nguyên nhân khiến cho khả năng tiếp thu tiếng anh của em ko dk bao nhiêu. Những bài kiểm tra, 

bài tập ở nhà hay bị cô giáo gọi lên bảng luôn đeo bám trong tâm trí em trong những giờ học, 

khiến em luôn lo sợ và không thể nào tập trung được. 

Bước vào cuộc đời sinh viên, được các anh chị hướng dẫn, mời gọi, quan tâm và nâng đỡ em như 

đã bớt được phần nào tự ti bản thân, không còn dấu dốt như trước, chấp nhận để cho người khác 

xuyên qua cái tôi quá nặng nề của mình để có thể học tập và sống một cách trách nhiệm hơn với 

Câu lạc bộ Cầu Rầm  
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bản thân. Môi trường clb không những giúp em học tiếng anh mà còn bày cho em những kiến 

thức thiết thực, những kinh nghiệm là hành trang để em chuẩn bị bước vào đời. Bên cạnh trau 

dồi kiến thức, em còn được trau dồi khả năng tự tin đứng trước đám đông, khả năng tự nêu lên và 

bảo vệ ý kiến cá nhân của mình giữa một tập thể, ngoài ra còn được vui chơi trong các buổi học 

ngoại khóa, được kết bạn, làm quen với những sinh viên chăm chỉ đầy khát vọng vươn lên trong 

một xã hội chật vật và bon chen này.  

Cảm ơn Hội, cảm ơn tất cả các ân nhân, đặc biệt là 2 người cô đầy tâm huyết và tình yêu đã đem 

đến cho chúng em một môi trường tốt, một ý chí cũng như khát vọng giúp chúng em vươn lên. 

Em hứa sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, học hết khả năng, học hết sức mình để có thể trở nên một 

người có ích cho xã hội,  

Lúc nãy giờ chắc cô nghĩ em học tốt lắm phải ko? không phải đâu cô ạ! em bây giờ tiếng anh 

mới bập bẹ, bắt đầu từ những chữ cái đầu tiên, những âm vần đầu tiên. Nhờ được tham gia vào 

clb mà Hội mở ra, đã khích lệ và thêm ý chí cũng như nghị lực để em học tiếng anh. Tham gia 

vào clb đã mở ra cho em một cách nhìn mới, một cách nghĩ mới mà trước đây khi chưa tham gia 

em không dám nghĩ tới. Em sẽ gắng hết sức mình không những để không phụ tấm lòng của Hội 

và mọi người mà còn hy vọng một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. 

Vì một vài lí do đặc biệt mà mãi tới hôm nay em mới có thể gủi lời cám ơn chân thành này đến 

Hội và các cô. Em mong là các cô và hội tiếp tục quan tâm đến chúng em nhiều hơn nữa, chúng 

em và rất nhiều bạn trẻ ở việt nam với những khát vọng vươn lên đang cần và ao ước có được 

nhiều hơn những tấm lòng quảng đại mà Hội và các cô đã dành cho chúng em. 

Một lần nữa cho phép em được cảm ơn Hôi và 2 cô. Em Xin chúc Hội và quý cô luôn mạnh 

khỏe, bình an, tràn đầy nhiệt huyết. Nguyện xin Chúa và Mẹ luôn gìn giữ và dồng hành cùng với 

hội , các cô và gia đình của các cô. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ân nhân ngày đêm làm 

việc một cách vô vị lợi để xây dựng nước Chúa một ngày một tốt đẹp hơn. Em cảm ơn rất nhiều!  

 

Thành viên câu lạc bộ lần lượt đi du học.  

Ánh Ngọc là cựu chủ tịch của EC (English Club) tại Hà Nội. Ngọc đang theo học một 

trường “dược khoa” có tiếng tại Luân Đôn. 
Ánh Ngoc lên thời khóa biểu cho buổi găp gỡ tai Thái Hà  
-------- Forwarded message ----------  
From: Ngoc nguyen anh <nxxxxxxxx.dkh@gmail.com>  
Date: 2014-07-04 20:09 GMT-07:00  
Subject: Chương trình gặp gỡ  
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> Cô kính mến!  

Em đã chuẩn bị nội dung chương trình gặp gỡ của cô với 
EC trong hai ngày chủ nhật và thứ 2 sắp tới. Em nhờ cô 
xem giúp em và nếu trong chương trình có vấn đề gì chưa 
phù hợp em nhờ cô chỉnh sửa lại với ạ. Em cảm ơn cô 
nhiều ạ!  
Các tài liệu cần thiết cho buổi dạy chúng em đã chuẩn bị 
xong hết rồi cô ạ. Chúng em mong được gặp cô sớm. Kính 
chúc cô ngày mới an lành!  
                                                           Best regards,       

                                                                                                                        Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
 

Ánh Ngọc, thành viên câu lạc bộ, TP tại HaNoi 

Ha  
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Ánh Ngọc đang theo học ngành dược tai một trong những đaị học nổi tiếng tại England. 
 ---------- Forwarded message ----------  
From: Ngoc nguyen anh <nxxxxxxx@gmail.com>  
Date: 2015-02-25 13:40 GMT-08:00 Subject:  
Re: Chuc Mung Nam Moi  
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>  
Co kinh men!  
Nhu loi Co noi Tet ben troi My va troi Au chau 
thi van cay ngay cay dem vi so that nghiep trong 
nam. Trong tuan truoc em da nhan duoc thu co 
nhung em ban qua, nop xong asignment va 
poster thi em bi om va sau gio thuc hanh o truong tu 9h sang den 5h chieu thi em ve chi kip 
nghien cuu tai lieu roi di ngu. Hom nay em vua hoan thanh xong 4 tuan thuc hanh trong phong 
thi nghiem voi ket qua tot va em tu thuong cho minh mot buoi toi nghi ngoi, reply mail va gui loi 
chuc mung nam moi muon mang.  
Em cam on Co da nhac ten em trong thu tong ket 10 nam cua hoi EFTP , em cam thay em thuc 
su may man khi em co co hoi duoc gap Co, gop mot phan nho be vao su phat trien cua clb tieng 
Anh cong doan Vinh tai Ha Noi. Em van nho cau chuyen Co ke ve doan chim hai au, em cung 
muon se la mot trong nhung con chim cua bay chim do de ho tro cac em sinh vien cong doan 
Vinh dang o nha trong tuong lai Co a.  

5 thang dau tien da troi qua, cam on Thien Chua va Me nhan tu 
luon dong hanh cung em, em da dat ket qua tot trong term 1 
vua roi co a. Khoa hoc Pharmacology cua em chi co 4 sinh vien, 
trong term 1 em va mot ban Arap dat diem cao hon so voi hai 
ban con lai (China and England). Tuy nhien, diem cua em 
khong dat Distinction. So sanh voi cac ban thi em yeu kem ve 
hau het tat ca cac mat: suc khoe, language and background 
nen cac ban ay di bo thi em chay, chay cho kip nguoi ta. Nhieu 
khi chay nhieu qua thi duoi suc, khoc loc mot luc roi lai chay 
tiep Co a. Tuy nhien, em cam thay vo cung may man khi duoc 
di du hoc. Em cam thay cuoc song ben nay cho em nhieu co hoi 
hon de em co gang va truong thanh, khong phai bo buoc vao 
quy luat: hoc xong dai hoc la phai lap gia dinh ngay neu khong 
thi se e chong. Vi the, du kho khan nhung em cam thay rat vui 
vi em se co hoi de lam duoc nhieu viec hon cho gia dinh, nguoi 
than, anh chi em ngheo kho dang o que nha.  

Nam moi em xin kinh chuc Co suc khoe, binh an, thanh cong va hanh phuc co nhe! Em kinh chuc 
Hoi se som co nhieu anh chi em tre tham gia dieu hanh Hoi trong thoi gian toi. Nho toi Co trong 
loi cau nguyen dem nay.  
Kinh thu  
Em Ngoc  
Nguyen Thi Anh Ngoc  
MSc pharmacology  
School of life and health 
Aston university Aston Triangle,  

Ánh Ngọc tại Aston University 
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Birmingham, B4 7ET  
England. 
 

 

Hướng dẫn sinh viên tìm học bổng du 
học  
-----Original Message----- 
From: Lê Băng Trinh <bxxxxxxxxxx@gmail.com>  
To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 
Sent: Mon, Nov 29, 2010 3:24 am 
        Chào cô Tuệ Phương, con là Băng Trinh- 
Coremember của English Club cộng đoàn vinh tại Hà 
Nội.Lời đầu tiên, cho con gửi lời chúc sức khỏe và 
lời chào thân ái tới cô. 
         Cảm ơn vì sự quan tâm và giúp đỡ của cô giành cho English Club. Nhờ sự chỉ dẫn của cô mà  EC 
hoạt động ngày càng đi lên.  
        Hôm nay, con muốn viết thư cho cô không phải vì 
chương trình EC mà vì một số thắc mắc về việc đi du học và 
việc học Tiếng Anh. Con mong cô cho con hiểu thêm và 
hướng dẫn giúp con ạ. 
        Trong các coremembers thì con là người ít tuổi nhất. 
Con đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại Học 
Ngoại Thương Hà Nội. Con rất khao khát học Tiếng Anh và 
đang cố gắng phấn đấu để trình độ Tiếng anh của mình 
được hoàn hảo hơn. Cô cho con hỏi bây giờ muốn đi du học 
thì con phải có những điều kiện nào và bây giờ cần học như 
thế nào ạ?  
        Hi vọng nhận được sự giúp đỡ của cô. Con chào cô.  
 

-----Original Message----- 
From: Lê Băng Trinh <bxxxxxxxxxxx@gmail.com> 
To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 
Sent: Fri, Dec 24, 2010 8:54 am 

Chúc cô một mùa giáng sinh ấm áp, an lành và tràn đầy hồng ân của Chúa Giesu Hài đồng. Em sẽ cố 
gắng những gì có thể để giúp cho EC ngày thêm vững mạnh hơn.Việc đi du học em vẫn quyết tâm theo 
đuổi và nổ lực hết mình. Em cũng tìm hiểu các chương trình học bổng rồi ạ. Gia đình em ko đủ tài chính 
để cho em tự túc dc ạ. Vì vậy em phải cố gắng để thi học bổng và xin viện trợ. Du học Mỹ là ước mơ của 
em nhưng kinh phí ở Mỹ cao và khó để có thể xin dc học bổng toàn phần nên em rất e ngại. Em cảm ơn 
cô đã quan tâm và giúp em tìm hiểu. 
Chúc cô luôn được bình an. 
Em  
Băng Trinh 

 
Băng Trinh nhận được học bổng sang Hoa Kỳ du học và đang intern tai  
Ameritrade. 
-----Original Message----- 
From: Lê Băng Trinh <bxxxxxxxxxxx@gmail.com>  
To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 
Sent: Fri, Jan 20, 2012 5:55 pm 
Subject: Chúc mừng năm mới cô!  

Cô kính mến, 
Con xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến cô! Chúc cô luôn bình an, mạnh 
khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa trong năm mới này. 

Băng Trinh thuyết trình – CLB Hanoi 

Băng Trinh tại GX Thái Hà 

mailto:bangtrinh.vcmedia@gmail.com
mailto:vanvaness@aol.com
mailto:bangtrinh.media@gmail.com
mailto:vanvaness@aol.com
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Con cảm ơn cô vì sự giúp đỡ và những chia sẻ của cô trong những ngày đầu vô cùng khó khăn của con 
ở nước Mỹ. Tạ ơn Chúa vì sự khởi đầu của con có gặp nhiều điều may mắn nơi đất khách quê người. 
Trong những tuần đầu tiên học ở trên trường con cũng gặp một số khó khăn cô ạ. Bởi vì giáo dục ở Mỹ 
khác hoàn toàn với giáo dục ở Việt Nam nên con cần phải cố gắng và cần thêm chút thời gian để thích 
nghi với nền giáo dục hiện đại này cô ạ. Chắc cô cũng hiểu những ngày đầu ở nước Mỹ cũng rất khó 
khăn về ngôn ngữ cũng như bắt kịp văn hóa nơi đây. Nhưng con sẽ luôn cố gắng. Hiện tại mọi việc thật 
tốt và hướng tới tương lai cô ạ. Nhiều lúc giáo viên nói quá nhanh, và cách học ở đây hoàn toàn tự 
học sinh tìm tài liệu và tự học là chính, thời gian ở trên trường rất ít nhưng phần tự học thì nhiều, 
giáo viên chỉ nói khoảng ít phút trên giảng đường thôi cô ạ. Giờ con cũng đã hiểu hơn cách học và 
cố gắng bắt kịp chương trình cô ạ. 
Chúc cô năm mới hạnh phúc! 
Con Băng Trinh 
 
 

Cựu Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Cầu Rầm Du Học Chuyên Ngành Cơ Khí Chế Tạo  
 

 

---------- Forwarded message ----------  

From: Công Nguyễn Sỹ <cxxxxxxxx@gmail.com>  

Date: 2015-01-24 18:28 GMT-08:00  

Subject: Re: Hangout with Công Nguyễn Sỹ   

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>  

 

Em cám ơn cô đã quan tâm em, tuần sau em sẽ ra đại sử quán phóng 

vấn, mọi sự tốt đẹp thì ngày 26 tháng 2 em sẽ bay sang Đại Hàn. Em sang đó em sẽ học bằng tiếng 

anh. nên thời gian này em cũng đang bận rộn với việc học tiếng anh, câu lạc bộ chúng em ngày mai 

sẽ tổ chức học tiếng anh ngoài trời, chúng em cũng mời một số giảng viên nước ngoài dạy ở các 

trung tâm đến giao lưu nữa, mọi sự chúng con đều dâng cho chúa, xin chúa chúc lành trên cô và hội.  

 

 

---------- Forwarded message ----------  

From: Công Nguyễn Sỹ <cxxxxxxxxx@gmail.com>  

Date: 2015-01-22 21:57 GMT-08:00  

Subject: Re: Hangout with Công Nguyễn Sỹ   

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>  

 

Hiện tại cả sách và computer đang ở tầng 2 nhà xứ cầu rầm, còn 

chỗ chúng em sinh hoạt thì tạm thời ở đó, và chúng em cũng đang 

lên kế hoạch cho những chương trình học ngoài trời nhiều hơn, những lúc nào trời mưa thì chúng em 

sẽ mượn phòng học giáo lý tại cầu rầm đó. Em cũng đến thời gian đi thực tập rồi, nên cũng không 

đồng hành được lâu nữa, em cũng đã kiện toàn lại bđh câu lạc bộ lại để khi em nghỉ thì mọi người 

vẫn sinh hoạt bình thường, em đang còn đợi phóng 

vấn của đại sử quán , nếu qua thì đến cuối tháng 2 

em sẽ sang hàn quốc thực tập, đây là học bổng của 

trường em đang học. Em đã phóng vấn ,chủ yếu 

bằng tiếng anh và đã qua, nên được nhận suất 

học bổng này, đó là nhờ câu lạc bộ rất nhiều. em 

rất cám ơn cô và hội rất nhiều. xin chúa chúc lành 

trên cô, trên câu lạc bộ và trên hội.  

thân  

Nguyễn sỹ công  

Công, Kiên, Thủy-CLB Cầu Rầm 

Công – sinh hoạt của câu lạc bộ 

Công du học Korea 
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---------- Forwarded message ----------  

From: Công Nguyễn Sỹ <cxxxxxxxxx@gmail.com>  

Date: 2015-02-27 19:30 GMT-08:00  

Subject: Nguyen sy Cong To:  

Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>  

 

Dear ms. Jennifer Van  
Em chào cô ạ. Cô và gia đình vẫn khỏe chứ , tết bên đó có vui không. Em bây giờ đã qua hàn quốc 

đi học rồi. thời tiết bên này lạnh hơn ở nhà rất nhiều nên chưa quen lắm, hầu như mọi sự còn rất khó 

khăn, em học ở đây 10 tháng rồi sẽ về tốt nghiệp,cũng nhờ cô cầu nguyện cho em với. Cũng năm mới 

rồi, em chúc cô mọi sự tốt đẹp nhất. Xin chúa và mẹ đồng hành cùng gia đình của cô.  

Thân cô  

Nguyễn Sỹ Công 

SINH HOẠT CỦA CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC 

Câu Lạc Bộ Giáo Dục là nơi các sinh viên đến học Anh Văn, trau dồi khả năng thuyết trình và điều hành 
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                                                               Chương trình thứ ba 

                CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN 
  

 

Chương trình học bổng được các linh mục, hòa thượng, ni cô và các soeur đại diện 

EFTP chọn lựa dựa trên gia cảnh và sự hiếu học. Những em được chọn sẽ được 

Hội giúp cho tới khi tốt nghiệp. Sinh viên ra trường đủ mọi ngành nghề và tìm 

được việc làm tốt.   

 

Thư sinh viên gửi cám ơn qúy vị ân nhân 

 

-----Original Message-----  

From: kdtg klcty <xxxxxx@yahoo.com>  

To: vanvaness <vanvaness@aol.com>  

Sent: Thu, Dec 10, 2009 8:33 pm  

Subject: thu cam on  

Quý ông bà trong hội Education for the poor kính mến!  

Hằng năm, cứ đến đầu năm học, tôi thật sự vui mừng vì đã nhận được món quà là 

một suất học bổng đến từ hội Education for the poor. Tôi thấy mình thật hạnh phúc 

vì đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị.Vì vậy, hôm nay tôi viết thư để 

bày tỏ lòng biết ơn về sự ưu ái mà quý vị đã dành cho tôi trong suốt bốn năm qua.  

Kính thưa quý vị ! Được đến trường để học chữ, học làm người và tiếp nhận tri 

thức là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có những học sinh nghèo Việt Nam. 

Bạn bè xung quanh tôi ,có cả những bạn được sinh ra trong gia đình khá giã, nhưng 

cũng không thiếu những bạn phải chịu cảnh thiếu thốn trong những gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn.Vì vậy, nhiều sinh viên nghèo đã phải vừa đi học,vừa đi làm 

thêm để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt.Thật sự vất vã! Nhưng ước mơ 
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chiếm lĩnh tri thức để sau này có thể giúp ích cho xã hội, cải thiện đời sống gia 

đình và bản thân đã giúp họ vượt qua nhứng khó khăn trong cuộc sống.  

Tuy nhiên, tự mình vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn là một điều tốt nhưng tôi 

cũng không thể không cần đến những sự giúp đỡ của những người khác.Trái lại, 

những người xung quanh, bạn bè là những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.Và quý vị 

là một trong số những người mà tôi cần phải nhớ đến với lòng biết ơn.Khi ta no đủ, 

ta sẽ không cần đến những bát cơm vơi, những ly nước tràn. Nhưng khi ta đói, ta 

khát, những bát cơm vơi, những ly nước thật quý giá biết bao. Quả thật, món quà là 

suất học bổng mà quý vị dành cho tôi hằng năm cũng thật đáng trân trọng vì đã 

giúp tôi giảm bớt đi phần nào gánh lo hằng ngày.  

Trong lúc vừa phải lo học tập, vừa phải lo kiếm sống tôi cũng nhận ra được giá trị 

của lao động, giúp tôi biết trân trọng những món quà do mồ hôi, nước mắt của bao 

người đã dành cho tôi. Để có được những món quà hằng năm cho những học sinh 

nghèo hằng năm, có thể quý vị đã phải thức khuya, dậy sớm, làm việc thêm giờ, 

san sẽ những đồng lương trợ cấp ít ỏi, cũng có thể có những em bé phải bớt phần 

ăn sáng… để góp vào quỹ giáo dục cho người nghèo. Tất cả là những hi sinh của 

những tấm lòng vàng.  

Tôi sẽ không thể nào đong, đếm được những ơn mà quý vị đã dành cho tôi. Xin 

quý vị nhận nơi tôi lòng biết ơn chân thành.Việc làm tốt đẹp của quý vị mãi là 

động lực, là tấm gương sáng để tôi noi theo.Sau này, tôi cũng sẽ mở rộng con tim 

và đôi bàn tay để giúp đở những người nghèo như quý vị. Nhờ đó mà những người 

nghèo xung quanh sẽ bớt khổ và thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn.  

Cuối cùng, xin chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng Sinh và Năm Mới luôn 

mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.  

Kính chào và tạm biệt quý vị  

Hoàng Minh Tuất 

 
 
Sỹ Tâm báo tin tìm được việc Làm tôt. 
-----Original Message-----  
From: sy tam <xxxxxxxx@gmail.com>  
To: vanvaness <vanvaness@aol.com>  
Sent: Sun, Oct 28, 2012 6:38 pm  
Subject: Re: Re: Tri ân EFTP  
 
Em chao chi,  
Em cam on chi van luon quan tam toi em, em van dung e-mail nay chi a.  
Chi van khoe chu a? Di lam cung lau roi ma chua co dip viet thu cho chi, em van dang lam tai 
cong ty cu.  
Chi a, em dang lam o vi tri Programmer, vi ngoai ngu cua em qua thap nen cung chua the len vi 
tri cao hon duoc. Luong em duoc 5,2 trieu, dang dan tra gan het no chi a, hi.  
Em co the giup duoc gi chi cung nhu quy hoi EFTP xin chi cu noi voi em, em se san sang neu 
co the.  
Em  
Tam  
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Mặc dù chủ trương giúp sinh viên nhưngEFTP cũng giúp một số em tiểu học. 

 

 
http://www.bentrehome.net/forums/index.php?showtopic=2176 

 
Kính thưa Quý Cô Chú, Anh Chị và Quý đồng hương Bến Tre thân mến, Em xin phép được giới 
thiệu về Hội Education For The Poor-EFTP (Giáo dục và Hướng Nghiệp) mà em đã biết được, đã 
tìm hiểu và quyết định tham gia vì cảm kích tiêu chí hoạt động của Hội: EFTP là một tổ chức 
thiện nguyện VÔ VỤ LỢI-PHI CHÍNH TRỊ-KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO với mục đích giúp đỡ về 
Giáo dục và hướng nghiệp cho các em học sinh học giỏi nhưng nghèo ở tại VN, cũng như các 
người tàn tật, trẻ mồ côi,v.v..Đặc biệt, mỗi dịp hè, Hội thường gửi các em sinh viên gốc VN đang 
học ĐH Mỹ về VN dạy Anh Văn cho sinh viên-học sinh VN. Sắp tới, Hội dự định sẽ soạn và dạy 
thêm Kế toán nữa. Bên cạnh yểm trợ việc giáo dục, Hội cũng xem xét giúp đỡ cho người khuyết 
tật, trẻ mồ côi, v.v.. Hội EFTP đã hoạt động hiệu quả từ 3 năm nay. Theo em được biết, hiện nay 
Hội có thể xem xét và yểm trợ thêm cho khoảng 10-20 em nữa trong niên khóa 2009-2010. 
Chính vì vậy, em mới quyết định giới thiệu về Hội với Quý đồng hương Bến Tre chúng ta. Em 
cũng xin được thưa rõ với Quý Anh Chị Admin của forum Bentrehome và Quý đọc giả đồng 
hương rằng việc giới thiệu này của em hoàn toàn không vì mục đích nào khác hơn là em muốn 
chia sẽ thông tin với Quý đồng hương chúng ta về một Tổ chức thiện nguyện với tấm lòng và ý 
muốn giúp đỡ cho thế hệ trẻ học giỏi nhưng không có điều kiện ở Việt Nam. Riêng tỉnh Bến Tre, 
Hội đã cấp học bổng cho khoảng 30 em (năm 2007) và 68 em (năm 2008). Kỳ rồi về Bến Tre, em 
cũng có tham gia đi với gia đình Dung (thành viên Hội và là người Bến Tre) và Thượng tọa Thích 
Huệ Tấn (Tịnh xá Ngọc Thuận) đến tận nơi xem xét hoàn cảnh của một số em học sinh nghèo 
nhưng học giỏi và người nghèo cần giúp đỡ. Hiện nay, có nhiều Hội từ thiện (trong và ngoài VN) 
giúp đỡ người nghèo, tàn phế, cô nhi-quả phụ nhưng Hội Education For The Poor chọn tiêu chí 
"Giúp Cần câu (giáo dục, hướng nghiệp) hơn là giúp Con Cá (nhu cầu ăn mặc, cư trú)" (Xin xem 
website Hội có nói rất chi tiết). Em nhận thấy Bến Tre quê mình có rất nhiều em học thật giỏi 
nhưng vì quá nghèo nên phải bỏ dở dang việc học- sẽ là một uổng phí lớn cho cá nhân, gia đình 
và xã hội nói chung và Bến tre nói riêng. Cho nên em thiết tha mời gọi Quý Cô Chú, Anh Chị, 
Quý đồng hương Bến Tre chúng ta, mỗi người bằng cách này hay cách khác, đóng góp công sức 
của mình để giúp cho các em, các anh chị kém may mắn ở Bến Tre cũng như ở VN có điều kiện 
cải thiện hoàn cảnh của bản thân họ và cả gia đình họ 
 
 
 
 

  Học Bổng giúp học sinh Tinh Xá Ngọc Lợi. 

http://www.bentrehome.net/forums/index.php?showtopic=2176
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CHÙA PHƯỚC HẢI. 
Nhóm sinh Viên Phước Hải 

cám ơn Hội EDUCATION FOR 

THE POOR và quý mạnh 

thường quân của Hội rất nhiều.  

Với những xuất học bổng này 

Nhóm đã chọn những em sinh 

viên thật sự xứng đáng để nhận. 

Nhóm đã chọn dựa trên 3 tiêu 

chí : Thứ nhất, phải là những 

sinh viên theo học những ngành 

có ích cho xã hội có thể giúp 

đất nước phát triển, Thứ hai, 

những sinh viên phải có hoàn cảnh khó khăn, Thứ ba, những sinh viên này phải có đạo đức tốt. Dựa 

trên tiêu chí đó Nhóm đã chọn được các bạn sinh viên đang theo học các ngành như : thứ nhất Ngành 

Công Nghệ môi Trường vì hiện nay sự phát triển về kinh tế và đô thị hóa  kéo theo  sự ô nhiễm môi 

trường, đặc biệt là ở các thành phố lớn vì vậy những bạn sinh viên theo học ngành này sẽ trở thành 

những chuyên gia giúp ích cho đất nước trong việc áp dụng công nghệ vào sử lý rác thải và nghiên 

cứu ra những công nghệ mới ứng dụng vào việc bảo vệ môi trường. Thứ hai ngành sư phạm Anh 

Văn, đây cũng là ngành rất cần thiết hiện nay ở Việt Nam vì tỉ lệ sử dụng ngoại ngữ ở nước ta còn rất 

hạn chế đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa. Thứ ba là dành cho những em sinh viên đang theo học 

khối ngành Hành Chính vì đây là đội ngủ rất quan trong trong việc cải các về lĩnh vực Hành Chinh 

của đất nước. Việc cải cách lĩnh vực hành chính đặc biệt là thủ tục hành chính có ý nghĩa rất quan 

trọng đối với sự phát triển của đất nước vì nó tác động mạnh tới hầu hết các nghành và lĩnh vực trong 

xã hội. Thứ tư là sinh viên khối ngành Y vì những sinh viên học khối ngành Y ra trường trở thành 

những vị Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng là những người có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe 

cho dân. 

Nhóm sinh viên Phước Hải xin cám ơn rất nhiều đến 

Hội EDUCCATION FOR THE POOR đã dành 

những tình cảm rất lớn đối với Nhóm sinh viên 

Phước Hải. Nhóm cũng cám ơn rất nhiều đến quý 

mạnh thường quân cùng toàn thể bà con kiều bào 

đang sinh sống trên đất nước Mỹ đã dành những tình 

cảm đối với thế hệ tương lai của đất nước.  

Nhóm sinh viên Phước Hải kính chúc Hội 

EDUCATION FOR THE POOR ngày càng phát 

triển, chúc quý mạnh thường quân cùng toàn thể bà 

con kiều bào trên đất Mỹ luôn mạnh khỏe, an lạc 

trong cuộc sống.  

Thân mến! 
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Hồ Sơ Một Em Sinh Viên được Nhận Học Bổng 
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                                                                         Chương trình thứ tư 

                      GIÚP TÀI CHÁNH MUA COMPUTERS 
 

Hình ảnh các lớp tham gia chương trình tin học do giới trẻ tổ chức với sự hỗ trợ thiết bị máy tính 

của hội “Education For The Poor” 

 

      

http://giaoxutiepvo.com/wp-content/uploads/2013/10/IMG_9243.jpg
http://giaoxutiepvo.com/wp-content/uploads/2013/10/IMG_8984.jpg
http://giaoxutiepvo.com/wp-content/uploads/2013/10/IMG_9242.jpg
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TỔNG KẾT CHI THU – FINANCIAL REPORT 

01/01/14 – 12/31/14 

 

 
THU NHẬN – RECEIPTS:  

  

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP – DONATIONS                                                                                       39,955  

  

  

  
CHI PHÍ – DISBURSEMENTS: 
  
CHƯƠNG TRÌNH CHO VIỆT NAM – FUNDINGS FOR VN                                        26,851 
LỆ PHÍ CHUYỂN TIỀN – WIRE TRANSFER FEE                                                          452 
TIỆC GÂY QUỸ – FUND RAISING DINNER                                                                 7,046 
ẤN LOÁT – PRINTING                                                                                                    421  
BẢO HIỂM – INSURANCE                                                                                            1,000 
CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ VỀ HỘI – PUBLIC RELATION                                       711  

LINH TINH – MISCELLANEOUS                                                                                     602         37,083  

  

  
 
TỔNG KẾT CHI THU – NET CASHFLOW                                                                                      2,872                                                                                                 
  

  

  

  

TỔNG KẾT CHI THU – NET CASHFLOW                                                                                        2,872                                   

NGÂN QUỸ - BALANCE FROM 12/31/13                                                                                       24,837  

NGÂN QUỸ - BALANCE 12/31/14                                                                                                  27,709     

http://giaoxutiepvo.com/wp-content/uploads/2013/10/IMG_8987.jpg
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