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Kính chào quý anh chị thiện nguyện viên Hội Education for the Poor, quý vị Mạnh Thường Quân và quý vị
thân hữu,
Trước hết, xin mọi người cùng hiệp thông với tôi, dâng lên lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã không ngừng
cùng đồng hành với Hội Education for the Poor của chúng ta trong suốt mười một năm qua.
Mặc dù trải qua nhiều gian lao và thử thách, từ việc không có đủ thiện nguyện viên, không đủ ngân quỹ,
đến việc tìm kiếm những địa điểm thích hợp để phục vụ ở quê nhà. Nhưng nhất nhất đều có bàn tay
quan phòng của Thiên Chúa can thiệp và giúp đỡ vì chúng ta ra đi để phục vụ Dân Ngài, những người
nghèo khổ mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai bằng vốn kiến thức về Anh
văn, kế toán và vi tính do Hội của chúng ta giúp đỡ.
Tôi rất hãnh diện về những thành quả mà Hội đã đạt được trong những năm qua. Hội đã gởi về 4 thiện
nguyện viên trong mùa hè 2016, đã dạy Anh văn cho 650 học sinh tại Văn Hạnh, Hà Tĩnh. Hội cũng đã
thành lập được 5 câu lạc bộ giáo dục tại Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng, và Sài Gòn. Đây là những thành
quả rất đáng khâm phục.
Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang ban muôn ơn lành xuống trên quý anh chị em thiện
nguyện viên và quý vị Ân Nhân của Hội. Xin Chúa soi sáng cho chúng ta biết sử dụng “nén bạc” mà Chúa
đã giao cho chúng ta một cách khôn ngoan và quảng đại để qua đó chúng ta ra đi reo rắc tình yêu của
Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ và kém may mắn.

Thân ái trong Chúa Kitô,

Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương
Cố vấn của Hội Education for the Poor
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LÁ THƯ LM. LINH HƯỚNG

Kính gửi quý ban điều hành,
các thiện nguyện viên, các phụ huynh,
quý vị ân nhân, các nhà hảo tâm,
và các mạnh thường quân.
Hội Education For The Poor do một nhóm anh chị em quan tâm đến giáo dục thành lập vào năm
2005. Hội là một hội đoàn bất vị lợi được chính quyền Hoa Kỳ cấp giấy phép hoạt động để giúp
đỡ những sinh viên nghèo bên Việt Nam. Hội được sự hổ trợ và hợp tác các Toà Giám Mục và
các giáo xứ tại Việt Nam trong những chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy Anh Ngữ tại
Việt Nam, xét gia cảnh và theo dỏi việc học của sinh viên trong việc cấp học bỏng.
Hội bao gồm những người giáo dân, những người không cùng Kitô Giáo, những thanh thiếu niên
có niềm ưu tư trong lĩnh vực tâm linh, đào tạo và giáo dục. Đây là những người muốn dấn thân
phục vụ giới trẻ nghèo kém may mắn nơi quê hương.
Trong những năm qua, Hội Education For The Poor đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng, qua sự kiên
trì của ban quản trị, Hội Education For The Poor đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn và tiếp
tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng sự yêu cầu của sinh viên
nghèo. Hiện nay, Hội đã phát triển tiếp tục duy trì chương trình gửi thiện nguyện viên về dạy
Anh Ngữ và khuyến khích sinh viên thành lập các câu lạc bộ tại nhiêu nơi.
Tới hôm nay, Hội đã được chuyển giao cho giới trẻ để công việc về giáo dục được tiếp nối. Tôi
xin cảm ơn tân ban quản trị và thiện nguyện viên đã dấn thân phục vụ các em sinh viên nghèo và
nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục phát triển, sẽ đạt nhiều
thành tích tốt đẹp và vượt qua những khó khăn thách thức.
Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc.
L.M. Martin Hiep Nguyen
Linh Hướng
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LÁ THƯ CHỦ TỊCH

Kính thưa quý vị ân nhân,
Thay mặt Hội Education For The Poor, chúng em xin chân thành
cám ơn sự hỗ trợ quý báu của quý vị ân nhân. Việc đồng hành của
quý vị đã giúp Hội vững tiến trên con đường phục vụ các bạn trẻ
nghèo tại Việt Nam trong lãnh vực học vấn. Học vấn luôn được ví
như chiếc cần câu giúp mọi người có cá ăn suốt cuộc đời. Từ đó,
nhìn lại mười một năm hoạt động của Hội, các thành viên trẻ chúng
em rất vui mừng khi chứng kiến thành tựu cụ thể của các bạn trẻ
Việt Nam đã được Hội trợ giúp trước kia. Thành công đó chủ yếu
nhờ sự hy sinh và hỗ trợ của quý vị.
“Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a
lifetime.” Như vậy, chúng ta đã thực sự trao cho các bạn trẻ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa
bước vào tương lai. Đó chính là tâm nguyện của Quý vị và của mọi thành viên trong Hội
Education For The Poor xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân. Ước mong quý vị vẫn tiếp tục
đồng hành với chúng em.
Kính thư,
Yến Châu Văn, MD
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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TRI ÂN
Hội Education For The Poor xin chân thành cám ơn linh mục
Trần Phúc Chính, quản nhiệm nhà thờ Chính Tòa Hà Tĩnh, đã tạo
điều kiện cho chúng con cơ hội về phục vụ giới trẻ Hà Tĩnh.
Xin cha nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của Hội chúng con.

Nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh - LM. Trần Phúc Chính, Thầy Nguyễn Đức Kiên và Tuệ Phương

Hội Education For The Poor xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của
thầy Nguyễn Đức Kiên trong công việc chuẩn bị lên chương trình
khóa học Anh ngữ tại Văn Hạnh.
Xin Chúa trả công bội hậu và ban nhiều Hồng Ân xuống trên thầy.
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Đôi Lời Về Khóa Anh Văn Vào Mùa Hè Tại Việt Nam
Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết trên tờ Forbes vinh danh cô Văn Đinh Hồng Vũ về phát
minh ELSA (ứng dụng học phát âm) mà cô đã đoạt giải nhất chung cuộc tại trỉên lãm giáo dục
SXSW vào tháng 3 năm 2016, tôi thật vui mừng khi thấy những suy nghĩ của EFTP về các thiếu
sót của việc học Anh văn tại Việt Nam và đường lối dạy Anh văn mà hội phải ứng dụng cho
khóa học của mình ngay từ buổi ban đầu vào năm 2006 đã được chứng minh là thật sự hữu hiệu
và hoàn toàn đúng. Bài viết đã kể như sau:
Trước đây, Văn Vũ (Văn Đinh Hồng Vũ) từng rất tự tin vói khả năng nói tiếng Anh của mình.
Lớn lên ở Nha Trang, cô học tiếng Anh ở trường và cũng đi dạy gia sư như bao sinh viên khác.
Giáo viên tiếng Anh ở trường thường rất khắt khe về các vấn đề ngữ pháp nên sau khi tốt nghiệp
đại học, Vũ đã sở hữu vốn ngôn ngữ tương đối vững chắc.
Thế nhưng kể từ khi bắt đầu theo học Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford, Mỹ, cô
bắt đầu nhận ra khả năng phát âm kém đã và đang cản trở cô rất nhiều trong việc học. Vũ thường
gặp khó khăn trong việc giao tiếp hiệu quả với các giáo sư và bạn bè ở trường, một phần là do
hậu quả của phương thức giáo dục quá trọng ngữ pháp mà không để ý tới phát âm ở Việt Nam.
Cô kể lại: “Bạn sẽ luôn cảm thấy mình bị người khác phớt lờ.” Vũ cũng nhanh chóng nhận ra cô
không phải người duy nhất gặp vấn đề này. Sau khi nói chuyện với một số người nước ngoài
sống tại Mỹ, cô nhận thấy họ cũng đều phải vật lộn với việc phát âm chuẩn.
Lời chia sẽ của cô làm tôi liên tưởng đến một chuyện đã xẩy ra năm 2009 tại Huế. Vài ngày sau
khi khóa Anh văn Hè của EFTP được khai giảng thì một học sinh trưởng lớp Anh văn cao cấp đã
đến nhờ tôi xin thầy giáo, một thiện nguyên viên của hội, đổi đường lối dậy vì các em nghĩ việc
học thật nhiều ngữ pháp quan trọng hơn là việc luyện cách phát âm chuẩn. Em cho biết các môn
dậy của hội như thuyết trình, học cách đàm thoại và giao tế để các học trò được mạnh dạn khi
giao dịch với các người nước ngoài đều đúng cả, ngoại trừ vấn đề chú trọng vào cách sữa đổi
cách phát âm thì không cần thiết bằng việc dậy cho các em biết thêm nhiều ngữ vựng của tiếng
Anh. Để em có thể nhận biết sự quan trọng của phát âm trong việc trau dồi khả năng Anh ngữ,
tôi hỏi em: “các em có thử nghe tin tức bằng tiếng Anh của các đài truyền hình ngoại quốc
không? Em trả lời là em có nghe. Tôi hỏi tiếp: “Thế em hiểu được bao nhiêu phần trăm?” Em
cho biết là khoảng 15% đến 20%. Tôi liền giải thích cho em rằng: “Em chỉ hiểu được khoảng
20% vì em phát âm sai. Khi người ta phát âm đúng thì các em không hiểu. Các em chỉ có thể
hiểu khi người ta cũng phát âm sai như các em. Nếu cứ học theo kiểu này thì chắc chắn các em
sẽ không thể nào làm việc với các hãng ngoại quốc cũng như giao dịch trong môi trường quốc tế.
Đây là lý do EFTP yêu cầu các thiện nguyện viên chú trọng đến cách phát âm của các em, sữa
đổi các em và khuyên họ phải nói thật to khi giảng dậy để các em có thể nghe rõ cách phát âm
của họ mà bắt chước, cũng như dậy các em về phiên âm quốc tế.
Tôi có giải thích điều này cho các em học sinh khác trong lớp và tôi vui khi các em chịu nhìn
nhận sự quan trọng của lối phát âm, mặc dù là các em vẫn còn hơi miễn cưỡng lúc đó. Khoảng
hai tuần sau thì rất nhiều em đã chia sẽ cùng tôi trong giờ chơi là chưa bao giờ các em được học
Anh văn theo lối của EFTP và các em giờ này đã hiểu cách dạy của các thiện nguyện viên và đã
cảm thấy tự tin và vững vàng hơn rất nhiều.
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Ngày hôm nay nhìn thấy trên Facebook của mình, những sự chia sẽ về vấn đề học vấn cũng như
thành quả trong công ăn việc làm của các học sinh khóa hè của hội các năm qua, tôi cảm thấy
thật phấn khởi và vui mừng cho các em. Mong các em mãi mãi thành công!
Natalie Xuân Văn

CHƯƠNG TRÌNH GỬI THIỆN NGUYỆN VIÊN VỀ VIỆT NAM
DẠY ANH NGỮ

Thông thường vào đầu tháng Mười Một, EFTP bắt đầu chuẩn bị chương trình gửi thiện nguyện
viên về Việt Nam dạy Anh ngữ. Trước tiên phải tìm địa điểm có đông giới trẻ, có cơ sở vật chất
như phòng học, chỗ ăn ở an toàn cho thiện nguyện viên, có đông nhân sự phụ trách công việc
chuẩn bị việc thực hiện chương trình và điều hành trong 5 tuần lễ v.v… Chỉ có những giáo xử
Công Giáo đáp ứng điều kiện thực hiện chương trình
Những nơi EFTP chọn để gửi thiện nguyện viên về giúp thì rất nghèo, học trò đã chia sẻ rằng:
Em không bao giờ dám ước mơ được đi học những lớp như thế này vì bố mẹ em không đủ tiền
đóng học phí. Hiểu được như vậy, trong tuần lễ đầu tiên, EFTP đón nhận tất cả những em học
viên ghi danh trễ. Các lớp học cấp vỡ lòng và trung cấp rất đông. Trật tự của lớp học là vấn đề
then chốt giúp cho việc giảng dạy cũng như sự học hỏi của học viên đạt được kết quả như EFTP
mong muốn.
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Việc tuyển thiện nguyện viên cũng không kém phần khó khăn. Rất may mắn, 11 năm qua các
thiện nguyện viên của EFTP rất tận tâm trong việc giảng dạy, các em về là gắn bó với học trò
của mình, hết lòng dạy dỗ và hòa đồng. Các thiện nguyện viên đã đem tình thương yêu và hy
vọng đến với giới trẻ tại quê nhà.
Kết quả 11 năm qua là những khích lệ giúp cho EFTP tiến bước. vì các em giúp nhau tiến bước.
Ngoài công việc tổ chức đi về làng xã (quê nhà) dạy các em học sinh trung tiểu học. Những em
đã tạm ổn định cũng tìm cách giúp bạn bè khi cơ hội đến. Ví dụ em Ngô Văn Khá trước kia là
học viên của khóa học Anh ngữ của EFTP tại Cậu Rầm, sau đó là chủ tích của câu lạc bộ Cầu
Rầm. Em tìm được việc làm và xuất ngoại, nay lại giúp 2 người bạn lấy được học bổng du học 3
năm tại Philippines như dưới đây.

---------- Forwarded message ---------From: kha <ngovkha@gmail.com>
Date: 2016-08-09 3:53 GMT-07:00
Subject: Em Khá gửi lời thăm cô
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>

Cô quý mến,
Lâu ngày cô có khỏe không cô ạ? Quay lại Mỹ chắc mọi việc ổn
định rồi phải không cô.
Hai bạn Quỳnh và Trang trong CLB Giáo Dục Cầu Rầm đã tới Manila và bắt đầu nhập học rồi
cô ạ. Chương trình học bổng được học 3 năm. CLB tại Vinh thì anh văn không giỏi như các bạn
ở nơi khác nhưng ở Vinh em đã từng làm việc muốn dành hai suất này giới thiệu cho hai bạn
trước. May mắn là họ đã nhận cả hai. Cảm ơn cô đã giúp hai bạn được như ý muốn. Ở VN giờ
cũng nhiều bạn rất giỏi mà em biết. Nhưng em muốn ưu tiên cho hai bạn này vì sự thiệt thành và
có ước muốn làm việc hoạt động xã
hội. Ở ngoài nhiều người giỏi hơn
nhưng họ chỉ tập trung cho lợi ích cá
nhân nhiều hơn.Cũng mừng vì hai
bạn đã được chấp nhận và nhận học
bổng.
Cảm ơn Cô vì đã giới thiệu em
Trang. Hai bài này đã từng tham gia
CLB và khóa hè ở Cầu Rầm, nên
cũng là điểm lợi thế khi xin học
bổng. Em báo tin này cho cô cùng
vui vì cũng nhờ Hội mà hai em dễ
dàng được đi học hơn.
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Chuyến đi về VN vừa rồi của cô đều tốt đẹp cả phải không ạ? Một lần nữa, chúc mừng cô và hội
về những thành quả tốt đẹp trong hè này.
Xin Chúa luôn gìn giữ cô khỏe mạnh và chúc lành cho cô cũng như dự định của hội.
Thân mến,
Em Khá.

CẢM NHẬN CỦA THIỆN NGUYỆN VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY ANH NGỮ
VOLUNTEER’S EVALUATION OF TEACHING PROGRAM
Khóa học Anh ngữ vừa qua được tổ chức tại giáo xứ Văn Hạnh. Thiện nguyện viên cư ngụ trong
một building 3 tầng vừa mới xây xong và sẽ được dùng làm Trung Tâm Muc Vụ của giáo phản
Hà Tĩnh trong tương lai. Dưới đây là những nhận xét của thiện nguyện viên năm 2016.

KACIE’S EVALUATION
To insure the future success of the “Teaching
English in Vietnam” program, we’d like to get
your feedback on the way it was conducted as
well as its true value. We hope that you can
give us a very realistic and precise evaluation
after five weeks of actual involvement in the
program by answering the following
questions. Thank you for your help and
cooperation.
Để bảo đảm kết quả của chương trình dạy
Anh ngữ tại Việt Nam”, chúng tôi muốn bạn
chia sẽ cảm nhận chân thật của bạn về khóa
học. Chúng tôi hy vọng bạn có thể cho chúng
tôi những đánh giá thực tế và chính xác sau 5
tuần lễ mà các bạn thật sự là người trong
cuộc của chương trình và trả lời những câu
hỏi sau đây. Cám ơn về sự hợp tác của bạn.
1) How do you feel about this program? What kind of impact do you think it might have on the
life of your students?
I think this is a great program. It does a good job of covering the basics and emphasizing the
importance of pronunciations. The program also allows students from poorer backgrounds and
rural areas to receive proper language education otherwise not offered to them. I hope the impact
of the program is to pique the students interest in learning English and for them to continue that
education.
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2) What do you like or do not like about this
program?
I like that the program brings an opportunity
to a group of people that otherwise would not
have the means or chance to pursue.
3) What kinds of improvement or action do
you think EFTP should take to make this
program more effective and successful?
I think if EFTP spent more time with the
people who were going to be in charge of the
overseeing the 5 weeks teaching program it
would definitely be beneficial to how the the
program is operated during the volunteer process.
4) Do you think EFTP should continue to offer this English course to the students in Vietnam in
the future?
Yes.
5) What else should EFTP do to make your participation in this program more enjoyable and
more fruitful?
I think it would have been nice to have a basic itinerary or schedule of the week.
6) Should the program be longer than 5 weeks?
Would you have volunteered if it was more
than 5 weeks?
I think 5 weeks is an appropriate amount of
time. If the program was longer than 6 weeks I
do not think I would volunteer.
7) Additional comments
I really enjoyed my time in Ha Tinh. The
people of of Ha Tinh are really warm and
kindhearted. I did not feel like an outsider or
unwelcomed during my stay. Van Hanh is a
really beautiful church with lovely people. I also had fun eating lunch with Tinh Giang parrish.
This volunteer program allowed me to spend 5 weeks in city I never imagined I would visit. I got
to know 3 amazing trip mates who made the 5 weeks easier. I was able to see some really
amazing sceneries and experience some great adventures. Teaching English was not a challenge
but being a teacher definitely was. At times I felt weird having to take on a role of authority but I
did find it rewarding. I felt really appreciated and loved when the students did not want me to
leave when our 5 weeks was up. When I left Ha Tinh I ended up really missing my time there.
The volunteer trip really allowed me to experience a whole new adventure and appreciate how
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lucky I am. Of course there were mishaps during the 5 weeks but I think all the good outweighed
the mishaps.

CẢM NHẬN CỦA KACIE
Tôi nghĩ rằng chương trình học Anh ngữ này đã giúp cho
các học viên nghèo cơ hội học Anh Văn nếu không thì họ
không bao giờ được theo học những lớp như thế này.
Đây là một chương trình rất tốt. Giúp học trò về căn bản
cũng như nhấn mạnh về những điều quan trọng của việc
phát âm. Chương trình này giúp những học trò nghèo
vùng nông thôn được tiếp nhận việc học hỏi môn sinh ngữ
mà nơi họ sống không giúp họ. Tôi hy vọng sau khóa học,
họ cảm thấy thích thú học môn Anh ngữ này và tiếp tục
học hỏi thêm nữa. Hội nên tiếp tục chương trình để giúp
cho giới trẻ nghèo tại Việt Nam cơ hội học Anh ngữ.
Tôi nghĩ 5 tuần lễ là thời gian vừa phải. Vì nếu kéo dài quá 6 tuần lễ thì có lẽ tôi không thể tham
gia. Để cho chương trình 5 tuần lễ nầy đạt được kết quả tốt, EFTP nên trao đổi nhiều với những
người tại Việt Nam có trách nhiệm hơn về việc chuẩn bị các lớp học cho đầy đủ như khăn lau
bảng, phấn viết v.v.. Tôi rất vui khi tham gia chương trình nhưng tôi nghĩ rằng nếu gửi trước cho
thiện nguyện viên một thời khoá biểu về chương trình du ngoạn cuối tuần thì rất hay.
Tôi yêu mến thời gian ở Hà Tĩnh. Những người dân nơi đây chân thật và nồng ấm. Tôi không
cảm thấy tôi là người ngoài cuộc vì họ luôn luôn đón tiếp tôi với chân tình trong suốt thời gian
tôi ở đây. Văn Hạnh là một nhà thờ rất đẹp với những giáo dân thật dễ mến. Tôi cũng rất vui
thích ở lại dùng cơm trưa ở giáo xứ Tĩnh Giang sau giờ dạy học. Chương trình thiện nguyện này
cho tôi cơ hội được sống 5 tuần lễ tại một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi được đến. Tôi
được đi xem 3 thắng cảnh tuyệt vời và cũng là cuộc du ngoạn mạo hiểm thích thú. Dạy Anh ngữ
không khó khăn lắm nhưng nó thực sự là một sứ mạng của một “người thầy”. Tôi cảm thấy khác
thường khi tôi nhận lãnh vai trò
điều hành lớp học, nhưng tôi thực
sự tìm thấy phần thưởng khi hoàn
thành sự mạng. Tôi rất yêu mến và
biết ơn khi thấy những học trò của
tôi không muốn tôi ra về khi 5 tuần
lễ của chương trình đã chấm dứt.
Khi tôi rời Hà Tĩnh tôi cảm thấy
quyến luyến thời gian đã qua. Sự
tình nguyện này cho tôi một kinh
nghiệm quý báu và tôi cảm thấy tôi
thật là may mắn và biết ơn. Lẽ dĩ
nhiên trong 5 tuần lễ cũng có
những điều không hoàn hảo nhưng
những điều tốt vẫn nặng ký hơn
những điều không hoàn hảo.
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Lớp học, cảm nhận của học trò và sinh hoạt của Kacie.
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YASMEEN’S EVALUATION
1) How do you feel about this program? What kind of impact do you think it might have
on the life of your students?
_This program was a wonderful experience. I very much enjoyed my stay in Vietnam. It was
neat to get to know my students and actually become
friends with them and get to know them on a
personal level. I think the impact I had on my
students was teaching them how to be very confident
with themselves when it comes to speaking and
learning English. I really wanted to help them feel
comfortable with English and I really feel like they
are not shy anymore because of the exercises that I
taught/practiced with them. I feel like my students
feel better about themselves and I know I pushed
them enough times so they can always remember to
push themselves in order to become fluent in
English.
2) What do you like or do not like about this program?
_I loved how we were welcomed with open arms. It really made me feel special like they
truly cared about us. I I loved everyone who helped us in the program. I wish I knew to speak
the language so I can express my gratitude and appreciation for them. I Also so I could’ve
gotten to know them on a personal level. Everyone was extremely helpful and they were very
patient and understanding with us. It always seemed like they wanted to make sure we were
happy. And they would never settle for less. I have never met such selfless people. I am very
glad to have met such humble, generous, helpful people. I loved our adventures like vising
Ha Long Bay and Phong Nha. I loved getting to know the culture and learning the customs in
Vietnam. I had so much fun during this trip. It is my first time going on a trip to volunteer but
I never felt like I was missing something or ever had an issue.
3) What kinds of improvement or action
do you think EFTP should take to make
this program more effective and
successful?
_I believe that program was wonderful but I
have considered some things that could use
improvement. For example I believe the
program should have an itinerary one that is
printed or emailed to the volunteers of all
events/plans that we would be doing during
our stay in Vietnam. Often there was a lack
of communication with the people who
would help us when it came to being
prepared or ready for whatever they had
planned for us. I believe if there was an
itinerary there would be no need for multiple questions/confusion and everyone would
always be ready on time and always prepared for whatever was planned for us. Also I
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understand that anyone can join the classes but I personally did not appreciate getting a new
student every week. For example I got a new student my last week teaching. I don’t mind it.
But personally I feel that it is unfair to have a student learn multiple things and catch up with
the rest of the class. I believe it is unfair for the student to not be on the same page or have
the same knowledge as the rest of the students because they were allowed to enter the class
after a couple of weeks of the class being in session.
4) Do you think EFTP should continue to offer this English course to the students in
Vietnam in the future?
_I strongly believe EFTP should continue to offer courses in English to students in Vietnam.
I truly believe that they really are making a difference.
5) What else should EFTP do to make your participation in this program more enjoyable
and more fruitful?
_I can’t think of a better way to make us feel even more enjoyable. I enjoyed my stay there
very much.
6) Should the program be longer than 5 weeks? Would you have volunteered if it was more
than 5 weeks?
_I think 5 weeks was just enough time. I don’t think I would stay any longer than 5 weeks.
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CẢM NHẬN CỦA YASMEEN
Đối với tôi, chương trình này là một kinh nghiệm tuyệt
vời. Tôi yêu thích thời gian ở Việt Nam. Tôi quen biết
học trò của tôi và trở thành bạn với họ, chẳng những thế
mà tôi còn là bạn thân thiết biết rõ về cuộc sống của họ.
Tôi nghĩ rằng tôi và họ có một sự gắn liền và tôi đã tạo
được một ảnh hưởng với họ trong việc dạy họ tự tin nơi
chính mình khi nói và học tiếng Anh. Tôi muốn giúp họ
cảm thấy thoải mái với tiếng Anh và tôi cảm nhận được
họ không còn thẹn thùng nữa bởi vì những bài học tôi
dạy họ tôi thực hành với họ. Tôi cảm nhận được học trò
của tôi đã tự tin hơn và tôi hiểu rằng sự nhắc nhở thường
xuyên của tôi khiến họ luôn nhớ phải có gắng để có thể
thông thạo Anh ngữ.
Tôi yêu thích những vòng tay mở rộng chào đón chúng
tôi. Sự chào đón nồng ấm khiến tôi cảm thấy tôi được
yêu mến và được chăm sóc tận tình. Tôi yêu mến tất cả
mọi người đã giúp chúng tôi trong chương trình này. Tôi
ước gì tôi có thể nói được tiếng Việt để tôi có thể nói lên
sự quý mến và lòng biết ơn họ. Tôi cũng muốn tôi có thể
biết rõ về họ nhiều hơn. Tất cả mọi người đều hết lòng
tử tế với chúng tôi và họ rất kiên nhẫn và hiểu chúng tôi. Tôi nhận thức được họ muốn chúng tôi
được vui. Và họ không tiếc chúng tôi một thứ gì. Tôi chưa bao giờ gặp những người tử tế quên
mình như họ. Tôi rất vui vì được gặp những người thật là khiêm nhường, rộng lượng, tử tế như
vậy. Tôi yêu thích cuộc đi chơi Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha. Tôi muốn biết và học hỏi về
phong tục của người Việt Nam. Tôi có rất nhiều niềm vui trong chương trình đi tình nguyện này.
Đây là cuộc đi du lịch tình nguyện đầu tiên nhưng tôi cảm thấy tôi không hề bỏ sót hoặc phiền
muộn một điều gì.
Chương trình này thật là tuyệt vời nhưng tôi cho rằng có thể khá hơn. Thí dụ như nên gửi e-mail
hay in phát cho thiên nguyện viên biết trước về những chương trình du ngoạn cuối tuần trong
thời gian thiện nguyện viên dạy ở Việt Nam. Thường là thiếu sự thông tin của người giúp chúng
tôi (ban điều hành) khiến chúng tôi chạm trễ trong việc chuẩn bị (đi xa hay đi gần hoặc ở lại
đêm) trước những chương trình họ tổ
chức cho chúng tôi. Tôi tin rằng nếu
biết trước những chương trình du
ngoạn cuối tuần thì chúng tôi sẽ không
có những câu hỏi những thắc mắc và
chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng cho
tất cả những buổi du ngoạn cuối tuần.
(Về lớp học) Tôi hiểu rằng tất cả mọi
người có thể theo học nhưng tôi không
muốn nhận thêm học viên mỗi tuần lễ.
Thí dụ tôi có thêm một học viện mới
trong tuần lễ cuối cùng. Tôi không
quản ngại điều này. Nhưng cá nhân tôi
cảm thấy thiệt thòi cho em học sinh
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này phải học tất cả mọi thứ để đuổi kịp các bạn
trong lớp học. Tôi cảm thấy thiệt thòi cho em
học sinh này phải có cùng một kiến thức của
những em đã học trước mấy tuần nghĩa là phải
đuổi kịp bài vở mà cả lớp đã học được mấy
tuần.
EFTP nên tiếp tục chương trình dạy Anh ngữ
giúp sinh viên tại Việt Nam. Tôi tin chắc rằng
sự giúp về giáo dục này là một đóng góp lớn
thay đổi tương lai của học viên.
Tôi không nghĩ có một phương cách nào khác
hơn có thể làm cho chúng tôi vui hơn chương
trình hiện tại. Tôi yêu thích thời gian này thật
nhiều. Nhung tôi nghĩ rằng 5 tuần lẽ là quá đủ. Tôi không nghĩ tôi có thể ở lâu hơn 5 tuần.

Yasmeen’s classroom activities and sightseeings.
Lớp học và sinh hoạt của Yasmeen.
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Students’ evaluations.
Cảm Nhận Của Học Trò Viết Về Yasmeen.

18

Education For The Poor: P.O. Box 1128, Los Alamitos, CA 90720

E-mail: eftp.vietnam@gmail.com

19

Education For The Poor: P.O. Box 1128, Los Alamitos, CA 90720

E-mail: eftp.vietnam@gmail.com

AMY’S EVALUATION
1. How do you feel about this program? What kind of
impact do you think it might have on the life of your
students?
The program is very impactful for the students in Van
Hanh. I feel that this program is very generous for allowing
students to learn for free, excluding the purchase of their
books. Students in this area of Vietnam do not have many
opportunities to learn a foreign language for free; therefore,
I am very happy to be given the opportunity to help students
succeed and improve their future. I am very pleased with the
amount of hospitality that everyone in the program had. In
exception for the plane tickets, all the volunteers received:
free food, free rides, and free friends and experience! I think
this program genuinely wants to help improve the lives of
students in the poorer areas of Vietnam, and the students
also display a great passion to learn, which makes teaching
pleasurable.
2. What do you like or do not like about this program?
I liked many things about this program. First off, I was able to experience a life-style that
I’ve never experienced before. Living in America for almost 20 years, I’ve never been able to
know what it was like to live without hot water. For 5 weeks, I had to shower every day with
only cold water. It opened my eyes that not everyone has the luxury to shower with hot water,
and live the way most people do in the States. Another thing that I was very happy about was
meeting new people. I got to make friends in ways I never thought that could ever happen to me.
I was able to see life through their perspective, and that really made me appreciate what I have in
the United States. I like that this program also went out of its way to set up nice little vacations
for the volunteers during the weekends. The weekdays would be a rough schedule of waking up
early to teach students, and then the
weekends would be filled with
beaches and relaxation. Because of
this program, I’ve also got to eat new
foods that probably aren’t that
available in the United States. This
program has also helped me better my
Vietnamese!
Although there were some minor
issues regarding scheduling, the
overall experience was pleasing and
there was not much to complain about.
Something that was very difficult for
me was waking up early. I am not a
morning person, and I struggled
waking up every day. Also, the
amount of students per class that I taught was overwhelming; however, I easily adjusted and it
was manageable (thanks to my lovely TA’s).
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3. What kinds of improvement or action do you think EFTP should take to make this program
more effective and successful?
I think for next year, there should definitely be more volunteers. If there is a class of 100, it
is almost impossible for a teacher to give their full attention to all of the students. Students who
receive personal interaction with their teachers tend to focus more in class and perform better. I
tested this out and tried to memorize the names of the students who seemed to like to participate
and the shy ones, and immediately the shy ones opened up and paid more attention in class. If
there is a classroom with less students, the teacher will be able to teach in a more comfortable
environment, and well as make sure if the students understand.
Also, picking out a definite
schedule would be extremely helpful for
the volunteers. Since this was a new
facility, there were complications the
weekend before the first week. I feel that
it would be a lot easier for the volunteers
if they knew what their schedules will be
like before even booking their trips to
Vietnam.
4. Do you think EFTP should continue to
offer this English course to the students
in Vietnam in the future?
Yes, of course!
5. What else should EFTP do to make your participation in this program more enjoyable and
more fruitful?
This program is already very enjoyable, change or no change. The one thing I missed while
in Vietnam was American food. Maybe if volunteers were allowed to help participate in
preparation of the food, that would be very fun! The kitchen staff never let us help them make
the food due to being polite, but being able to help would be a good learning experience on how
to prepare different, new dishes.

6. Should the program be longer than 5 weeks? Would you have volunteered if it was more than
5 weeks?
I feel that 5 weeks is a very long time. I pretty much ran out of things to teach them by the
end of the third week, and we reviewed very often. If the program were longer than 5 weeks, I
think the books should be also re-modeled to fit for over 5 weeks. The students in the facility that
I was teaching in also got bored after the fourth week, so I think 5 weeks is enough for young
children. Most of the children that I was teaching only came because their parents forced them
to, or to see friends.
My summer is only about two months, so if it were over 5 weeks I probably would not have
the time to teach. It also affects work back at home, so 5 weeks is plenty of time.
7. Additional comments
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Thank you so much for giving me this opportunity to experience something new. I will
definitely not forget the people I’ve met here, and I have them added on Facebook so I will
continue to speak to them in English and help them in every way that I can. I also did not think
that I would ever be sad about leaving Vietnam, but I started crying at the airport with my
students and TA’s and it was just so heartbreaking to see them sad. All the memories here will
not be forgotten. Thank you again!

CẢM NHẬN CỦA AMY
Chương trình có một ảnh hưởng lớn đối với những
sinh viên tại Văn Hạnh. Tôi cảm nhận rằng chương
trình này rất nhân ái qua việc giúp sinh viên học
miễn phí ngoại trừ vấn để sách. Sinh viên tại vùng
này không có cơ hội học ngoại ngữ miễn phí; Vì thế
tôi rất vui khi có cơ hội giúp các bạn sinh viên đạt
đến thành công hầu cải tiến tương lại sau này. Tôi rất
hài lòng về sự hiếu khách của giáo xứ dành cho tất
cả thiện nguyện viên chúng tôi. Ngoại trừ vấn để
phải tự mua vé máy bay, tất cả mọi chi phí khác như
ăn uống, du ngoạn v.v thiện nguyện viên chúng tôi
được Hội đài thọ tất cả. Tôi nghĩ rằng chương trình
nầy chủ yếu là muốn giúp sinh viên tại những vùng
quê nghèo tại Việt Nam có cơ hội vươn lên thoát ra
khỏi cảnh nghèo, và những sinh viên nầy thể hiện
một sự ham học và điều này khiến cho công việc dạy
học có thêm niềm vui thích.
Tôi thích rất nhiều thứ của chương trình. Trước hết, là tôi có thêm kinh nghiệm về một nếp sống
mà tôi chưa bao giờ có trước kia. Sống trên đất Mỹ gần 20 năm, tôi tự hỏi nếu cuộc sống mà
không có nước nóng thì sẽ như thế nào. Trong 5 tuần ở đây, hàng ngày tôi phải tắm bằng nước
lạnh. Bây giờ tôi hiểu rằng không phải ai cũng có điều kiện tắm bằng nước nóng và có một cuộc
sống sung sướng như ở Mỹ. Một điều nữa tôi rất vui là được gặp gỡ thêm nhiều người. Tôi làm
bạn với họ điều này tôi nghĩ không bao tôi xảy đến với tôi. Tôi có thể nhìn thấy cuộc sống khổ
cực của họ khiến tôi cảm thấy trân quý những gì tôi đang có tại Hoa Kỳ. Chương trình này tổ
chức cho thiên nguyện viên chúng tôi những cuộc nghi hè nho nhỏ vào mỗi cuối tuần. Những
ngày trong tuần thì chúng tôi phải thức dậy sớm để đến lớp dạy học trò, nhưng cuối tuần được
hưởng một sự nhàn rỗi bên bờ biển. Tham gia chương trình này tôi tôi được thưởng thức những
món ăn lạ mà tại Mỹ không có. Chương trình này cũng giúp tôi học tiếng Việt giỏi hơn.
Mặc dù có vài vấn đề nhỏ về thời khoá biểu, nhưng không đến nỗi phải than phiền, tựu chung là
những kinh nghiệm rất hài lòng. Tuy nhiên dậy sớm là một điều rất khó khăn đối với tôi vì tôi
không phải là “morning person” (người của buổi sáng), vì thế tôi phấn đấu mỗi ngày để có thể
dậy sớm. Số lượng học sinh của lớp học tôi dạy quá đông, tuy nhiên tôi vẫn có thể dạy tốt (Cảm
ơn những người TA đáng mến của tôi).
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Note: Amy có 10 sinh viên hiện diện trong lớp để giữ trật tự cho lớp học. Trước kia học viên đã
chia sẻ với EFTP rằng: “em không bao giờ mơ ước được học những lớp học như thế này vì gia
đình em nghèo v.v…” Vì thế EFTP không nỡ từ chối sự hiếu học của các em nhưng ngược lại
tăng cường thêm sinh viên giữ trật tự trong lớp để giúp thiện nguyện viên trong việc dạy học.
Theo tôi nghĩ năm sau nên tăng cường
thêm nhiều thiện nguyện viên hơn.
Nếu 1 lớp có 100 học trò, cô giáo
không thể dành sự quan tâm cho tất cả
các học trò. Học trò được sự quan tâm
của cô giáo thì họ chăm chỉ học và
tiến bộ hơn. Tôi đã thử nghiệm điều
này và cố gắng nhớ tất cả tên của
những học trò chăm chỉ và những học
trò e lệ (shy), và sự e lệ thấy tiến bộ rõ
rệt và họ cũng chuyên cần hơn. Nếu
lớp học có ít học trò thì thầy giáo có
thể dạy trong một môi trường thoải
mái hơn, và cũng nắm vững vấn để
giúp cho học trò hiểu bài nhiều hơn.
Nếu có một thời khoá biểu cụ thể thì thật là dễ dàng cho thiện nguyện viên. Vì đây là một địa
điểm mới để gửi thiện nguyện viên về giúp, nên có nhiều vấn để phức tạp trong việc du ngoạn
cuối tuần.
Thiện nguyện viên chúng tôi muốn có thời khoá biểu của những cuộc du ngoạn cuối tuần trước
khi lên đường về Việt Nam.
Chương trình này rất là thú vị cho dù có được cải tiến thêm hay không. Chỉ có một điều mà tôi
cảm thấy thiếu thốn khi ở Việt Nam đó là được ăn món ăn Mỹ. Nếu mà thiện nguyện viên được
tham gia trong việc thực hiện món ăn thì rất là vui! Những người nhà bếp vì giữ sự lịch sự nên
không cho chúng tôi phụ giúp trong việc nấu ăn, nhưng phụ giúp nấu ăn là cách học hỏi cách nấu
ăn của những món ăn mới.
Hội nên tiếp tục thực hiện những khóa học Anh ngữ miễn phí để giúp sinh viên nghèo. Nhưng tôi
nghĩ rằng 5 tuần lễ là đủ lắm rồi. Hết tuần lễ thứ ba là tôi đã không biết phải dạy họ điều gì, và
tôi cứ cho học ôn. Nếu chương trình dài hơn 5 tuần, tôi nghĩ tài liệu nên điều chỉnh lại cho đủ
dạy 5 tuần. Học trò cũng cảm thấy chán sau 4 tuần lễ, nên tôi nghĩ rằng 5 tuần là thời gian đủ cho
những trẻ nhỏ. Hầu như học trò nhỏ đi học là vì cha mẹ bắt buộc hoặc vì nhìn thấy bạn bè đi học.
Mùa hè của tôi chỉ có 2 tháng, nếu mà quá 5 tuần thì có lẽ tôi không thể tham gia chương trình.
Đồng thời cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi ở nhà, vì thế 5 tuần là quá đủ.
Cám ơn Hội rất nhiều đã cho tôi cơ hội trải nghiệm những điều mới lạ. Tôi chắc chắn rằng tôi
không quên những người mà tôi đã gặp nơi đây, và tôi đã kết thân với họ trên facebook để tiếp
tục trao đổi Anh ngữ với họ. Tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi có thể buồn khi rời Việt Nam,
nhưng tôi đã khóc khi chia tay tại phi trường với học trò và TA (sinh viên trong ban trật tự của
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lớp Amy) của tôi, thật là buồn khi nhìn thấy họ buồn khi chia tay với tôi. Tất cả những kỷ niệm ở
đây không bao giờ tôi quên. Một lần nữa xin cảm ơn!

Lớp học, cảm nhận của học trò, và sinh hoạt của Amy
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PAUL’S EVALUATION
1) How do you feel about this program? What kind of impact do you think it might have on the
life of your students?
The program was very life-changing. I was able to broaden my perspective and view the
lives of people from a country less fortunate than me. My students were respectful and
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cooperative when it came to learning English. Furthermore, all of the
students understood that us four volunteers sacrificed our time to
teach English in another country and because of that, they have
nothing but high regards and respect for us four volunteers. I hope
that they will continue to learn English using the resources and
techniques that I have taught them.
2) What do you like or do not like about this program?
First, I especially like the trips funded by program. Especially
our trips to Phong Nha Cave and Ha Long Bay. Both locations were
breathtaking. For our trip at Ha Long Bay, we stayed on a cruise for
two days which were filled with many activities. We were able to explore the “Amazing Cave,”
relax on a beach, and go kayaking. Second, the community made us feel welcome and
comfortable during our stay in Ha Tinh. They treated us well and I enjoyed a variety of food. I
made some very good friends and hope I will
3) What kinds of improvement or action do you think EFTP should take to make this program
more effective and successful?
One recommendation is to allow us to rest for the first weekend from the exhausting
plane trip. We visited many places during the weekend and there was very little time we had to
prepare to teach. I felt so disappointed and ashamed of myself since I was not able to teach with
my full potential. Another recommendation is the need to recruit more volunteers to participate
in this program. I felt sad and helpless since I was not able to help everyone due to the sheer
amount of students. Because of this, many students felt they were not able to learn English in my
class and would decide to skip class. With more help, we will be able to effective teach and
motivate students to learn. In my opinion, English is better learned within a smaller group of
students since it allows students to be more focused.
4) Do you think EFTP should continue to offer this English course to the students in Vietnam in
the future?
Yes, I have so much more to teach them and many things to discuss with them. I want to
continue to give them an opportunity to improve their English.
5) What else should EFTP do to make
your participation in this program more
enjoyable and more fruitful?
First, if possible it would have
been nice to know our weekly plans and
which days we take off (similar to a
tentative schedule). It would help me be
organized and punctual. Second, an
official role sheet of the students would
have been nice. So I will be able to know
how much students to expect and keep
track of those to come to learn English.
Lastly, I would just like to emphasize the
program is amazing but just needs more
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help so we can be able to teach English more effectively. Knowing my students and knowing
them personally will help make this program more enjoyable for me.
6) Should the program be longer than 5 weeks? Would you have volunteered if it was more than
5 weeks?
I hope the program was longer than 5 weeks but it all comes down to timing. For
example, different schools (i.e. quarter vs.
semester) start at different times and so if the
program is longer it needs to be properly
communicated and scheduled. If funding is
also not a problem, I would have like the
program to be longer to be able to make more
lasting memories.
7) Additional comments .
Again, thank you for the memorable
experience and I hope that future volunteers
will enjoy the program as much as I did. This
program has changed my life.

CẢM NHẬN CỦA PAUL
Chương trình này thật sự đã làm tôi thay đổi. Tôi được
mở rộng tầm nhìn để thấy những cuộc sống ở những nơi
nghèo khổ. Học trò của tôi rất lễ phép và nghe lời tôi.
Hơn thế nữa, tất cả học trò hiểu rằng 4 thiện nguyện viên
chúng tôi đã hy sinh thời gian để về dạy họ và họ biết
rằng họ không có gì đáp trả lại ngoài tấm lòng quý mến
và kính trọng dành cho chúng tôi. Tôi mong rằng họ tiếp
tục học Anh ngữ theo kỹ thuật và tài liệu mà tôi đã dạy
họ.
Tôi thích nhiều thứ của chương trình. Trước hết, tôi thích
những cuộc du ngoạn do Hội đài thọ. Đặc biệt là Động
Phong Nha và Vịnh Hạ Long. Hai nơi nầy tuyệt đẹp.
Chuyến đi Vịnh Hạ Long, chúng tôi được sống trên
thuyền 2 ngày với đầy những sinh hoạt. Chúng tôi đi tham
quan những hang động đẹp lạ thường, được nghỉ xả hơi ở
bãi biển và rồi đi chèo thuyền. Thứ nhì, là thời gian ở Hà
Tĩnh rất thoải mái. Mọi người đón tiếp chúng tôi rất niềm
nở và tôi được thưởng thức nhiều món ăn ngon. Tôi có thêm những người bạn tốt và tôi hy vọng
tôi có thể gặp lại họ nữa.
Tôi muốn để nghị là nên cho chúng tôi nghĩ dưỡng sức buổi cuối tuần đầu tiên khi vừa đến Việt
Nam sau chuyến bay dài. Chúng tôi đi thăm nhiều nơi trong dịp cuối tuần nên còn lại rất ít thời
giờ để chuẩn bị dạy học. Tôi cảm thấy tự xấu hổ vì tôi không thể dạy với tất cả khả năng của
mình. Điều đề nghị thứ nhì là cần phải tuyển thêm thiện nguyện viên tham gia chương trình. Tôi
cảm thấy buồn và bất lực khi không thể giúp tất cả mọi người học trò của tôi trọn vẹn vì sợ đông
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học trò. Bởi vì lý do này mà, nhiều học trò đã bỏ học. Với sự trợ giúp thêm của thiện nguyện
viên, chúng tôi có thể dạy có kết quả hơn và khuyến khích học trò học. Theo quan niệm của tôi,
học Anh ngữ tốt nhất là học với nhóm nhỏ và học trò chăm chú hơn.
Để làm cho thiện nguyện viên yêu thích chương trình hơn, điều thứ nhất nếu có thể được cho
chúng tôi biết trước những chương trình du ngoạn cuối tuần và ngày nào nghỉ (giống như là một
thời khoá biểu). Có thời khoá biểu sẽ giúp tôi sắp xếp và không chậm trễ. Điều thứ hai là danh
sách học sinh để tôi có thể biết và kiểm điểm có bao nhiêu em đi học. Cuối cùng, điều tôi muốn
nhấn mạnh là việc tổ chức chương trình đã
tuyệt hảo nhưng cần tuyển thêm thiện nguyện
viên như vậy giúp chúng tôi dạy học sẽ tốt
hơn. Biết về học trò và đặc biệt là biết rõ về
cá nhân riêng của họ sẽ giúp cho tôi yêu thích
chương trình hơn.
Tôi muốn chương trình dài hơn 5 tuần lễ
nhưng còn tuỳ thuộc vào nhiều vấn đề. Ví dụ,
việc khai giảng năm học của mỗi đại học khác
nhau (quarter vs semester) vì thế nếu tổ chức
chương trình lâu hơn thì cần phải có thời khoá
biểu và thông báo rõ ràng. Nếu vấn đề tài trợ
chương trình không có trở ngại tôi thích
chương trình dài hơn 5 tuần để tôi có thêm những kỷ niệm đẹp khó phai.
Một lần nữa, cảm ơn Hội về những trải nghiệm đáng nhớ này và tôi mong rằng những thiện
nguyện viên những năm sau cũng yêu thích chương trình như tôi. Đây là một chương trình đã
thay đổi cuộc đời tôi.

Lớp học và sinh hoạt của Paul
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SV trong ban điều hành chào đón TNV tại phi trường.
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TNV và đại diện EFTP trong ngày khai giảng.
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Cảm nhận của học trò viết về Paul
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To Our 2016 Summer English Program Volunteers:
On behalf of EFTP, I'd like to extend our appreciation and thanks for
your hard work and dedication to the students in Vietnam this year.
You have provided an opportunity for many to learn English where
they otherwise may not have had the chance. Your time and efforts
help build a brighter future for these students and this is a very
commendable charitable service. I hope you look back upon this past
summer with fondness and wish you all the best in your future
endeavors.
Jennifer Van

CÁM ƠN BAN ĐIỀU HÀNH
Hội Education For The Poor xin chân thành cám ơn em
Nguyễn Minh Thắng và tất cả các em trong ban điều
hành khóa học Anh Văn tại Hà Tĩnh. Không có các em
thì khóa học sẽ không đạt được kết quả mong muốn.
Các em là muối mặn của khóa học và là những người
đem ánh sáng đến cho giới trẻ Văn Hạnh và Tĩnh
Giang.
Mến chúc các em mọi sự may lành và thành công.
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CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC
Cậu Lạc Bộ được khuyến khích thành lập với mục đích giúp sinh viên 2 điều:
1) Học Anh văn.
2) Trau dồi những năng khiếu cần thiết để thành công trên đường đời:
- Tài ăn nói và thuyết phục (public speaking & communication skills)
- Óc tổ chức (organizational skills)
- Tài điều hành (management skills)
- Tài lãnh đạo (leadership skills)
Thành quả của các câu lạc bộ rất đáng khích lệ. Các em đã lần lượt đi du học tại các nước
England, Mỹ, Úc, Đại Hàn, v.v…

---------- Forwarded message ---------From: phuong200894 <phuong200894@gmail.com>
Date: 2015-10-21 10:03 GMT-07:00
Subject:
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>
Dear Cô Tuệ Phương
Cô có khỏe không ạ? Hội dạo này hoạt động như thế nào rồi cô?
Em mới sang England để du học cô ạ. Câu lạc bộ tiếng anh ở nhà thờ Cầu Rầm vẫn
sinh hoạt bình thường. Hôm nay em nhớ cô nên em viết thư để hỏi thăm cô. Cô cho em
gửi lời hỏi thăm đến các thành viên của hội nhé.
Chúc cô luôn có sức khỏe tốt và Chúa luôn ở bên cạnh cô và hội.
Các câu lạc bộ (CLB) thường xuyên trao đổi tin tức sinh hoạt với EFTP. Để giúp cho phần sinh
hoạt phát triển tốt đẹp và chia sẻ trách nhiệm với em đứng đầu CLB. Trong buổi thảo luận tháng
6 vừa qua EFTP đề nghị mỗi CLB bầu ra một số thành viên nồng cốt phụ trách những công việc
gồm có:
1) Chủ Tich (President): Phối hợp và điều hành tất cả các sinh hoạt của CLB.
2) Tổng Thư Ký (Secretary): Phụ giúp chủ tịch điều hành mọi sinh hoạt của CLB. Viết biên
bản của buổi họp (minutes) để lưu giữ và đồng thời gửi cho EFTP.
3) Thủ Quỹ (Treasurer): giữ tiền và budget những chi phí về sinh hoạt trong năm. Đồng
thời gửi bản báo cáo tài chánh cho EFTP.
4) Phó Chủ Tich Ngoại Vụ (VP of External Affairs): Giao thiệp với mọi người và tuyển thêm
thành viên mới.
5) Phó Chủ Tich Nội Vụ (VP of Internal Affairs): Điều hành sinh hoạt của CLB như:
- Học Anh Văn
- Thuyết trình
- Lên chương trình sinh hoạt trong năm
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BÁO CÁO SINH HOẠT TRONG NĂM QUA CỦA CÂU LẠC BỘ
GIÁO DỤC ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 08 năm 2016
Kính gửi Chủ tịch hội Education For The Poor, quý Anh Chị, Cô Chú trong Ban điều hành
cùng quý vị ân nhân.
Con là Mary Frances Trần Thị Nga, hiện là thành viên trong Ban điều hành Câu lạc bộ Giáo Dục
Đà Nẵng. Sau đây, con xin báo cáo tới chủ tịch hội Education For The Poor, quý Cô Chú, Anh Chị
trong Ban điều hành, quý vị ân nhân về những sinh hoạt của Câu lạc bộ Giáo Dục Đà Nẵng trong
thời gian qua.
Câu lạc bộ Giáo Dục Đà Nẵng được thành lập vào ngày 29 tháng 02 năm 2016_Ngày mà cô Tuệ
Phương từ Mỹ về gặp gỡ, sinh hoạt cùng sinh viên và giúp đỡ chúng con thành lập một câu lạc bộ.
Đây là nơi giúp chúng con có thể trau dồi các kĩ năng, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, chia sẻ
với nhau những khó khăn trong cuộc sống và học tập, đặc biệt, nơi đây còn giúp chúng con trưởng
thành hơn khi biết cộng tác với nhau để làm việc nhóm, cách tổ chức các buổi học, buổi thực hành
sau những giờ học lí thuyết…

Những bước đầu mới thành lập, chúng con tổ chức học mỗi tuần 1 lần vào tối thứ 2, số lượng sinh
viên từ các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng tham gia trung bình mỗi buổi học từ 20-40 người.
Thỉnh thoảng trong các buổi học, chúng con được nói chuyện với một linh mục người Phi (Ngài
thường dâng lễ tiếng anh vào sáng Chúa nhật hàng tuần), ông bà Jim and Grace (Ông bà là người
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Mỹ, về Việt Nam du lịch và dạy học cho một số trường Đại học, hiện tại ông bà đã về Mỹ vào
ngày 04/07/2016)…

Song song với những buổi học lí thuyết xen lẫn thực hành trên lớp, câu lạc bộ chúng con còn tổ
chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa, đó là sinh hoạt tại ven sông Hàn-Đà Nẵng. Nơi mà có rất
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nhiều du khách đến đây du lịch, chúng con có thể tập luyện cho mình kiến thức và sự tự tin để nói
chuyện, trao đổi với họ,Ngoài ra, chúng con thường đi dự lễ Chúa Nhật bằng tiếng anh hàng tuần.

Bên cạnh đó, chúng con còn gặp một số khó khăn về việc mượn máy chiếu để sử dụng trong các
buổi học, việc đứng lớp, cách truyền đạt và tổ chức theo hướng mà hội đề ra. Từ trước tới nay,
chúng con quen với việc đi học hay sinh hoạt ở đâu cũng đều có giảng viên, các anh chị cựu đứng
lớp chia sẻ (Người Việt dạy người Việt). Và bây giờ lại chính chúng con thay phiên nhau đứng
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lớp và truyền đạt lại cho các thành viên khác về nội dung bài học(theo tài liệu mà hội đã gửi), cách
tổ chức như thế nào cho buổi học có hiệu quả, … những lúc như vậy, chúng con vẫn còn ngại
ngùng, lo lắng và thuyết trình chưa lưu loát… Thế nhưng, dần dần chúng con cũng quen với việc
tổ chức và sinh hoạt, nên càng lúc càng thu hút đông các bạn sinh viên đến với Câu lạc bộ và nhận
được nhiều chia sẻ, đóng góp từ các bạn sinh viên.
Sau khi bước vào hoạt động được 2 tháng, vào ngày 25 tháng 04 năm 2016, câu lạc bộ chúng con
tạm nghỉ hè vì sinh viên các trường bước vào kì thi cuối kì vào đầu tháng 5 và tại các trường Đại
học, Cao đẳng lịch nghỉ hè chính thức vào giữa tháng 5.

Thưa quý hội và quý vị ân nhân! Trên đây là báo cáo sinh hoạt trong thời gian qua của Câu Lạc
Bộ Đà Nẵng, dù khó khăn vẫn còn đó, nhưng con tin, thời gian và những kinh nghiệm chúng con
được học hỏi lẫn nhau sẽ giúp chúng con dần trưởng thành và phát triển các kĩ năng, kiến thức
hơn. Con rất mong quý hội và quý vị ân nhân tiếp tục đồng hành, giúp đỡ và hướng dẫn chúng
con trong thời gian tới, khi mà chúng con đang chuẩn bị cho buổi học khai giảng của Câu lạc bộ
vào tối 29 tháng 08 năm 2016. Những thiếu sót và những gì chúng con chưa làm được, kính mong
quý hội thông cảm và tiếp tục nâng đỡ chúng con trên con đường tìm kiếm tri thức và kinh nghiệm
trưởng thành.
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Một lần nữa, con xin được thay lời cho Câu lạc bộ Giáo dục ở Đà Nẵng xin cảm ơn Chủ tịch hội
Education, quý Cô Chú, Anh Chị trong hội, quý vị ân nhân đã thương giúp đỡ chúng con. Nguyện
xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.
Kính thư,
Mary Frances Tran Thi Nga

Hình ảnh buổi thuyết trình ngày 29 tháng 8 năm 2016

Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Giáo Dục Đà Nẵng.








Nguyễn Thị Yến Trinh: President.
Trầ n Thi Nga:
Vice President of Internal Affairs.
̣
Hà Thi Thanh
Huyề n: Head of English Department.
̣
Hồ Thị Nga: Deputy Head of English Department.
Phạm Đình Duy: Vice President of External Affairs.
Đinh Nhã Khoa: Secretary
Đinh Nhã Khoa: Treasurer

CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC HANOI.
Câu Lạc Bộ Tiếng Anh – English Club
Biên Bản Họp Mặt – Minutes of Meeting
Thời gian: 14h ngày 12/06/2016
Địa điểm: Phòng sinh hoạt nhóm Di dân - Giáo xứ Thái Hà.
Thành phần tham dự:
- Cha Linh Hướng cộng đoàn Gioan Lưu Ngọc Quỳnh
- Đại diện hội Education For The Poor (EFTP) cô Văn Tuệ Phương
- Chủ tịch CLB Teresa Nguyễn Nguyệt Anh cùng Ban Điều Hành và các thành viên Câu
Lạc Bộ.
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Nội dung buổi họp mặt:
14h ~ 14h05: Ổn định tổ chức, đọc kinh cầu nguyện đầu giờ
14h05 ~ 14h30:
Chủ tịch CLB tổ chức trò chơi Cross words.
Các nhóm làm bài tập thi theo nhóm: Đọc hiểu, nghe đoạn văn về môi trường và điền vào từ
còn thiếu.
14h30 ~ 15h: Cô Tuệ Phương nhận xét, đánh giá, góp ý về nội dung học, chia sẻ kinh nghiệm
về việc dạy học tiếng anh với các minh họa thực tiễn.
15h ~ 15h30: Cha Linh hướng nhận xét, góp ý về hoạt động của EC, các yếu kém cần khắc
phục và kiện toàn để vận hành Câu Lạc Bộ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Theo đó, Ban Điều
Hành EC cần kiện toàn lại, đầy đủ nhân lực và hệ thống nhân sự.
15h30 ~ 16h15: Cha Linh Hướng Gio-an và cô Tuệ Phương hướng dẫn và kiện toàn lại hệ
thống nhân sự Ban Điều Hành, ưu tiên tinh thần thiện chí sẵn sàng ứng cử; theo đó 100% nhân
sư trong Ban Điều Hành mới đều từ tinh thần tự ứng cử, xuất phát từ nhiệt tâm của mình. Cụ thể
cơ cấu Ban Điều Hành mới như sau:
Chủ Tịch
Vũ Ngọc Linh

Phó C.T. Ngoại Vụ
Tuấn Đinh

Tổng Thư Ký
Thanh Trung Bùi

Thủ Quỹ
Lê Xoan

Phó C.T. Nội Vụ
Phan Thuỳ Duyên
Học Anh ngữ
Bạch Hồng Ly
Thuyết Trình
Phan Hằng My
Sinh Hoạt
Trần Kim Triều

Câu Lạc Bộ thống nhất một tháng họp ít nhất một lần để xem xét tất cả các vấn đề để kịp
thời khắc phục và phát triển kế hoạch hoạt động của Câu Lạc Bộ.
16h15 ~ 16h45: Sau khi thống nhất cơ cấu Ban Điều Hành, dưới sự hướng dẫn của Cha Linh
Hướng và cô Tuệ Phương, Câu Lạc Bộ thống nhất chia theo 3 nhóm nhỏ để các nhóm phân công
công việc cho các buổi học, cơ bản các nhóm như sau:
Nhóm 1:
Xuân Thạch - Trưởng nhóm (0963 769742)
Micae Minh; Hồng Ly Bạch; Thanh Trung Bùi, Phạm Thùy Duyên;….
Nhóm 2:
Đậu Văn Thông – Trưởng nhóm (016740 93441)
Nguyễn Nguyệt Anh, Lương Thị Nhâm, Trần Xuân Công, Tuấn Đinh, Trần Kim Triều;….
Nhóm 3:
Lê Ngọc Tùng – Trưởng nhóm (0972 293080)
Nguyễn Thị Duyên, Ngọc Trần, Nguyễn Hồng Tuyến, Phan Văn Quỳnh,…...
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16h45 ~ 17h30: Thảo luận chi tiết trình tự các nội dung trong 2 tiếng học tiếng anh của EC hang
tuần. Trình tự nội dung buổi học, lấy trọng tâm phát triển kỹ năng phát âm, ngôn từ, và kĩ năng
nghe, được thống nhất như sau:
1. Conversation - 25 mins
1.1 Hội thoại
1.2 Từ mới
2. Pronunciation – 15 mins
3. Expressions – 15 mins
4. Tập hát – 15 mins
5. Homework – 10 mins
6. Tổng kết – 10 mins
Tổng: 90 phút.
Trình tự này sẽ được chạy thử nghiệm trong một tháng sinh hoạt, sau đó Ban Điều Hành sẽ họp
để chỉnh sửa các nội dung cần thiết.
17h30 ~ 18h30: Nguyên Chủ Tich EC Teresa Nguyễn Nguyệt Anh phát biểu chia sẻ cảm nghĩ
của mình về quãng thời gian đồng hành cùng EC, có lúc thăng trầm nhưng là một trong những
quãng thời gian kỉ niệm nhất của bản thân mình.
Tân Chủ Tịch EC Vũ Ngọc Linh phát biểu cảm nghĩ và trăn trở, với nhiệt huyết của mình về
hoạt động của EC trong thời gian tới cùng sự đồng hành của Ban Điều Hành và tấc cả thành viên
EC.
Cha Linh Hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chia sẻ suy nghĩ tâm tư của mình về EC, những trăn
trở và những thách thức Câu Lạc Bộ cần vượt qua và nỗ lực gắn kết cùng nhau hành động trong
thời gian tới, trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Cô Tuệ Phương cám ơn Cha, đồng thời chia sẻ suy nghĩ, trăn trở và tâm tư của mình về Câu Lạc
Bộ, về quãng thời gian vừa qua và kế hoạch hành động trong thời gian tới mà EC cần gắn kết
hoạt động cả bề trong lẫn bề ngoài, luôn đi trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để Câu Lạc
Bộ ngày càng phát triển có chiều sâu và chiều rộng, một cách vững chắc từng bước một.
Câu Lạc Bộ tri ân tặng quà Cô Tuệ Phương, cô Tuệ Phương gởi đến Qúy Cha và tất cả thành
viên món quà là tập sách viết về Tổ chức Education For The Poor – Nhân kỉ niệm 10 năm thành
lập Hội – Tập sách là tài liệu giới thiệu về Hội EFTP, các hoạt động của Hội suốt chiều dài 10
năm qua, giới thiệu về gương người trẻ cố gắng nỗ lực cũng như 4 chương trình chính của Hội
đang thực hiện.
Kết thúc chương trình họp mặt, Câu Lạc Bộ cùng Cha Linh Hướng và Cô cùng ngồi lại với nhau
chuyện trò trong bữa tối vui vẻ ấm cúng./.
Tổng Thư Kí

Chủ Tịch

Thanh Trung Bùi
(đã kí)

Vũ Ngọc Linh
(đã kí)
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CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC TẠI VINH-CẦU RẦM
Câu lạc bộ giáo dục Cầu Rầm là nơi xa các thành phố lớn, có lẽ đây là một trong những vùng
nghèo nhất Việt Nam, hằng năm có gió Lào thổi rất nóng và khó chịu. Sinh viên nơi đây đối diện
với nghịch cảnh đồng thời thiếu phương tiện học hỏi. Tuy nhiên sinh viên có một ý chí phấn đấu
rất cao. Mặc dầu gặp nhiều thử thách hơn những nơi khác nhưng sinh viên nơi đây đã đạt được
những học bổng đi du học, và sau khi tốt nghiệp các em đi lên những thành phố lớn như Hanoi
và Saigon để tìm việc làm. Các em đã tìm được việc làm với công ty ngoại quốc và đã xuất
ngoại.
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Điểm đặc biệt là các em luôn nâng đỡ nhau để tiến bước. Mùa hè sinh viên tổ chức về quê dạy
học cho trẻ em trong làng xã. Vinh là nơi mà thiện nguyện viên về đến nơi là cảm thấy
“bonding” với học trò của mình ngay, thiện nguyện viên về sống hòa đồng và dạy học tận tâm.
Khi khóa học chấm dứt, trở về Mỹ " thầy cô" luôn mang theo hình ảnh đậm nét về học trò của
mình.

Thư Của Tân Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Cầu Rầm
Em chào Cô..!
Đầu tiên cho em được gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới Cô và tới Hội.
Em là Trần Văn Cả, Sinh viên năm thứ 4 khoa Xây Dựng
trường Đại Học Vinh.
Thưa Cô, Trước tiên cho em được xin lỗi Cô về sự chậm trễ
trong việc gửi báo cáo về tình hình hoạt động của clb tiếng
anh Vinh sinh hoạt ở Cầu Rầm. Cô à, điều thứ nhất em muốn
báo cáo với Cô và với Hội là vấn đề về nhân sự của clb bọn
em. Như Cô đã biết: thì năm vừa qua anh Thông là chủ tịch –
trưởng của clb Cầu Rầm bọn em. Vì vậy, mọi hoạt động của
clb đều dưới sự điều hành của anh Thông và các ban viên.
Anh Thông là người nắm rõ nhất tất cả mọi mặt, cũng như
mọi hoạt động của clb trong năm vừa qua. Tuy nhiên, vì công việc học tập và thời gian không
cho phép nên anh ấy đã xin phép clb cho anh ấy được nghỉ không làm trưởng nữa và mọi người
đã bầu em lên thay vị trí của anh ấy, phục vụ và điều hành mọi công việc của clb Vinh. Do được
bầu vào ngày cuối cùng trước khi tất cả các thành viên có buổi tổng kết để nghỉ hè, nên em chưa
thể tổ chức để kiện toàn lại ban điều hành mới của clb được. Hiện tại, bọn em vẫn đang nghỉ hè,
và chúng em đang dự kiến sẽ bầu lại ban điều hành sớm nhất có thể khi các thành viên đã trở lại
vào học chính thức, và em sẽ gửi lại đầy đủ thông tin ban điều hành mới của câu lạc bộ khi
chúng em kiện toàn xong. Mong Cô và Hội hiểu cho sự khó khăn của bọn em vì bọn em ở mỗi
người một nơi và quy tụ các thành viên từ các trường và các nghành học khác nhau.
Cô à, điều thứ hai em muốn báo cáo là lịch trình sinh hoạt thường nhật của clb. Clb bọn em sinh
hoạt cố định vào hai tối ( tối thứ 2 và tối thứ 6 hàng tuần), vào lúc 19h30 đến 21h30 (có hôm về
muộn thì 22h) địa điểm tại phòng clb tại giáo xứ
Cầu Rầm. Ngoài ra, bọn em còn tổ chức các buổi
sinh hoạt ngoại khóa tại các địa điểm như Quảng
Trường, Hồ Goong để giúp các thành viên cảm
thấy thoải mái, thư giãn và nhẹ nhàng trong việc
học tiếng anh. Còn về nội dung sinh hoạt của clb:
Chúng em dành 10 đến 15 phút để hát một vài bài
hát tiếng anh, hoặc để một thành viên nào đó
thuyết trình về một chủ đề tự chọn đã được đăng
kí trước, hoặc là chiếu một đoạn film ngắn, film
hài liên quan đến bài học giúp các thành viên thư
giản cũng như tập trung hơn trước khi vào buổi
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học. Sau đó, chúng em dành khoảng 30 phút để giúp các thành viên cải thiện phát âm theo
phương pháp mà cô đã truyền dạy cho chúng em. Trước đây bọn em chủ yếu phụ thuộc vào
Thơm là giáo viên hướng dẫn, nhưng gần đây chúng em đã cắt cử để tất cả các thành viên cùng
chuẩn bị hội thoại và chỉnh sữa phát âm theo phương pháp của Cô. Tiếp đó, Chúng em dành
khoảng 1h để thảo luận và cùng nhau tranh cãi về một chủ đề mà chúng em đã cho các thành
viên biết trước và chuẩn bị ở nhà, để các bạn có thể tự tin hơn trong việc nói và thực hành tiếng
anh giao tiếp. Sau cùng, chúng em dành thời gian còn lại để lượng giá. Chúng em có thể mời
những bạn có chuyên môn tốt hơn để tóm lược toàn bộ bài học, chỉnh lỗi sai cho các thành viên,
đánh giá ưu, khuyết điểm hoặc những điểm cần khác phục của từng thành viên, ra chủ đề cho
buổi học tiếp theo và các công việc cần làm trong tuần tới. Ngoài ra, chúng con còn tổ chức các
cuộc thi để phát huy tính sáng tạo của các thành viên, các buổi tặng hoa quà nhân các ngày lễ
truyền thống, các buổi show chiếu, hay các buổi học vẽ, sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chủ đề
bài học, vấn đề hay mắc phải của giới sinh viên…v.v.
Điều thứ ba em muốn báo cáo đó là vấn đề thành viên. Cứ vào đầu mỗi năm học thì số lượng các
thành viên tham gia rất đông, có khi phòng chật không có chỗ cho các bạn ngồi. Nhưng càng về
cuối năm thì càng thưa dần. Một phần do các bạn không sắp xếp được thời gian, một phần do
không chủ động được phương tiện, và cũng có một số
lớn bạn cảm thấy chán, không theo được. Số lượng các
bạn sinh hoạt đều đặn và đầy đủ các buổi dao động từ
15 đến 25 em. Thành viên tham gia là một số bạn không
Công Giáo có đam mê với bộ môn tiếng anh này và tất
cả các bạn sinh viên công giáo trên địa bàn thành phố
Vinh. Sắp tới bọn em sẽ mở rộng công tác truyền thông
để tất cả các bạn có thể biết và tham gia clb nhiều hơn.
Một điều nữa em muốn báo cáo đó là: Hè 2015 và hè
2016 chúng em đã quy tụ được một số bạn (tầm 10
người )trong clb đi dạy tình nguyện tại giáo xứ Bố Sơn.
Dạy các môn như là Toán, lý, Hóa, Tiếng Anh vào 2
ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật của 2 tháng 7 và 8 nhằm giúp các em trong việc ý thức được
tầm quan trọng của việc học cũng như cải thiện, nâng cao kiến thức giúp các em lên lớp tiếp thu
nhanh hơn và yêu thích trong việc học, hạn chế sự bỏ học sớm của các em, cũng như thay đổi tư
tưởng của các bậc phụ huynh trong việc bắt con cái nghỉ học sớm để đi làm tại các vùng quê.
Hiện tại bọn em còn một tuần nữa là hoàn thành khóa học hè này và chúng em rất vui và hạnh
phúc vì có tới gần 250 em học sinh tham gia khóa học hè này. Cảm tạ Chúa đã an bài mọi sự,
biến mọi thứ không thể thành có thể.
Vì mới đảm nhiệm công việc và chưa nắm rõ được nhiều trong clb nên trong phần báo cáo của
em có gì sơ sài mong Cô bỏ qua cho em. Một lần nữa cho em được gửi lời cảm ơn tới Cô và tới
Hội. Chúc cho Hội ngày càng mở rộng và
phát triển để giúp được nhiều người hơn
nữa. Xin Chúa luôn đồng hành che chở cho
Hội và ban nhiều sức khỏe, niềm vui và
bình an đến hết thảy các ân nhân.
Đại diện cho clb tiếng anh Vinh
Con: TRẦN VĂN CẢ
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Danh sách Ban Điều Hành câu lạc bộ Cầu Rầm
Cô Tuệ Phương kính mến !
Dưới đây là danh sách ban điều hành mới của câu lạc bộ tiếng anh Vinh.
1. Chủ tịch
Trần Văn Cả. Sinh viên năm thú 4 ngành xây dựng trường đại học vinh.
2. Phó chủ tịch
Trần Thị Thơm. Sinh viên năm 3 ngành sư phạm tiếng anh trường đại học vinh.
3. Ban nội dung
Chu Thị Trang. Sinh viên năm 3 ngành du lịch trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật.
Trần Văn Đạt. Sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ anh trường đại học vinh.
4.Ban dân sự
Nguyễn Thị Hồng. Sinh viên năm thứ 4 ngành đa khoa trường y khoa vinh.
Nguyễn Ngọc Hùng. Sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin trường đại học vinh.
5 Thủ quỹ kiêm thư kí
Nguyễn Thị Lan Như. Sinh viên năm 3 ngành điều dưỡng trường y khoa vinh.
6 Ban cơ sở vật chất
Lê Văn Thông. Sinh viên năm thứ 4 ngành chế tạo máy trường sư phạm kĩ thuật vinh.

CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC HUẾ
Diệu Huyền Trần là chủ tịch của câu lạc bộ giáo dục tại Huế. Huyền đã được bầu chọn trong số
10 sinh viên trí thức của giáo phận Vinh. Huyền đang trình luận án thạc sĩ. Với khả năng và
nhiệt huyết sẵn có Huyền đem “tài” và “lực” của mình để giúp thành viên trong câu lạc bộ nói
riêng và sinh viên nói chung trong lãnh vực học vấn.

Khi EFTP gợi ý “anh ngữ là chìa khóa giúp giới trẻ mở của tương lai… phải nới rộng phạm vi
phục vụ giúp các bạn trẻ tại Huế”. Huyền hưởng ứng và thực hiện ngay.
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---------- Forwarded message ---------From: DieuHuyen Tran <mariadieuhuyen1707@gmail.com>
Date: 2016-08-13 2:13 GMT-07:00
Subject: Re: CAU LAC BO
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>

Con chào cô,
Con cảm ơn cô đã gửi những lời rất tâm huyết cho chúng con. Thay mặt các bạn trong club
Huế, con sẽ đón nhận và đi theo đường lối của hội. Con đã bắt đầu recruit thành viên của club
cho năm học này. Con mới đăng lên trang Facebook 2 ngày mà đã có hơn 40 bạn đăng ký học,
chưa kể các thành viên cũ của club. Con đính kèm hình ảnh recruit của club bên dưới nhé.
Chúng con sẽ sớm viết báo cáo cho hội. Ah, con viết thư này là để xin cô gửi file nghe của cả 3
giáo trình của hội cho chúng con với. Club chúng con chưa nhận được từ hội cô ah.
Cô nhớ gửi file mp3 cho con với cô nhé. Con cảm ơn cô.
Con
Huyền

EFTP rất hãnh diện và vui mừng khi tìm được những em có khả năng và tâm huyết cùng đồng
hành trong công việc giúp giới trẻ “chiếc cần câu” để ngày mai không phải trông chờ vào sự
giúp đỡ của những người khác.

---------- Forwarded message ---------From: DieuHuyen Tran <mariadieuhuyen1707@gmail.com>
Date: 2016-09-17 8:10 GMT-07:00
Subject: Khai giảng năm học mới!
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>
Con chào cô,
Cô ơi, ngày thứ 7 mồng 10/9 vừa qua chúng con đã
tổ chức khai giảng năm học mới. Có khoảng 70 bạn
tham gia cô ạ. Con cũng có mời cha Tuyến và cha
Hưng đến. Hai cha đến và nói chuyện, động viên
các bạn sinh viên học, vui lắm cô ah.
Con gửi cô hình trong ngày khai giảng, cô xem cô
nhé.
Con cảm ơn cô! Chúc cô luôn bình an và mạnh
khỏe.
Con
Huyền
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CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC HUẾ
Lễ khai giảng năm học mới của câu lạc bộ Tiếng Anh Phủ Cam được diễn ra vào Thứ 7
ngày 10 tháng 9 năm 2016 tại hội trường Nhà Mục Vụ của giáo xứ Phủ Cam Huế. Trước đó, ban
chấp hành của câu lạc bộ đã có cuộc gặp mặt và phân bổ công việc giữa các thành viên để chuẩn
bị cho ngày khai giảng, cho nên ngày khia giảng đã diễn ra rất thành công. Có khoảng 70 thành
viên đã đến tham dự, trong đó 60 bạn đã đăng ký online trước đó còn 10 bạn khác đăng ký tại
chỗ. Các bạn sinh viên này đến từ các trường đại học và cao đẳng khác nhau tại Huế. Có hơn 50
bạn sinh viên mong đợi một khóa học tiếng Anh để giúp họ thoát khỏi cảnh mất gốc tiếng Anh.
Số còn lại là sinh viên ngoại ngữ, là thành phần nồng cốt của câu lạc bộ.
Buổi khai giảng được bắt đầu lúc 3 giờ chiều với một vài tiết mục văn nghệ (hát các bài
hát tiếng Anh và nhảy) của các thành viên làm cho không khí rất vui nhộn. Vào lúc 3h30, bạn
Huyền – chủ tịch câu lạc bộ đã đón tiếp cha Daminh Phan Hưng là giám đốc Trung Tâm mục vụ
Huế cũng là cha linh hướng của câu lạc bộ và cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến là linh mục quản xứ
Giáo xứ chính tòa Phủ Cam. Cả hai cha đều có bài phát biểu động viên tinh thần học tiếng Anh
của các bạn sinh viên và nhấn mạnh rằng việc học tiếng Anh như là một “hộ chiếu” để bước vào
cuộc sống hiện đại. Sau đó, bạn Huyền đã giới thiệu ngắn gon về Hội Education for The Poor và
sự thành lập của club cho các thành viên mới, đồng thời bàn bạc về chương trình hoạt động của
club trong suốt cả năm, sau đó có bài trình bày về “các lời khuyên cho người mới học tiếng
Anh”. Vào cuối buổi khai giảng các thành viên được mời gọi chia sẻ mục đích tham gia câu lạc
bộ, những nguyện vọng cũng như những ý tưởng để đóng góp cho sự phát triển của câu lạc bộ.
Ngày khai giảng của câu lạc bộ là một sự kiện đầy hứa hẹn đã tạo ra được môi trường
thân thiện cho nhiều sinh viên luyện tập tiếng Anh cùng nhau và đồng thời họ có thể nâng cao
các kiến thức xã hội khi đến đây sinh hoạt.
Diệu Huyền Trần

Lm. Phan Hưng (Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Tòa Giám Mục Huế), Lm. Nguyễn Văn Tuyến (cha quản nhiệm
nhà thờ chánh tòa Huế). Huyền và thành viên CLB
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HUE EDUCATION CLUB
The start of a new academic year of Phu Cam English club was held on September 10th,
2016 in the Pastoral House of Phu Cam parish in Hue. Prior to the date, the Board of the
Management had a meeting and distributed the preparation among members; therefore, the event
was organized successfully. More than 60 members enrolled online and 10 new ones enrolled on
the spot. All of them came with excitement. These students are studying in different universities
and colleges in Hue. More than 50 of these students long for an English course to help them
escape from the state called “mất gốc” which means having little basic English. The rest who are
majoring in English are considered as the nuclear group in the club.
The meeting began at 3 p.m with some performances (sang English songs and danced)
from students which made the atmosphere very exciting. At 3:30 p.m, Miss Huyen – the leader
of the club welcomed Fr. Dominican Phan Hung – the Director of the Pastoral Center of Hue
Archdiocese and Fr. Anthony Nguyen Van Tuyen – Vicar of Phu Cam Parish. Both of the priests
talked to students and encouraged them to study English by stating that English is a “passport”
for them to enter the modern life. Then, Miss Huyen briefly introduced the organization
Education for The Poor and the establishment of the club for the new members, discussed about
the programs during the year, and had a presentation about “tips for the beginners”. At the end of
the meeting, members were asked to talk about their objectives when participating in this club,
their expectations and some ideas to develop the club.
The start of a new academic year of Phu Cam English club is a very promising event
which creates a friendly environment for many students to practice English together and also
improve their social knowledge.
Diệu Huyền Trần

Ban Điều Hành của Câu Lạc Bộ Huế
Chủ tịch: Trần Thị Diều Huyền
Trưởng nội vụ: Nguyễn Thị Hiệp (kiêm tiếng Anh)
Phó nội vụ: Nguyễn Thị Duyên (kiêm thuyết trình)
Trưởng Ngoại vụ: Nguyễn Quốc Thắng
Phó ngoại vụ: Phan Văn Ái (Kiêm sinh hoạt)
Tổng Thư ký: Lê Thị Thùy Trang
Trưởng thủ quỹ: Nguyễn Thị Liên
Phó thủ quỹ: Cao Chí Linh
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Các em thân mến,
Giới trẻ là tương lai của đất nước là niềm tự hào của dân tộc! Quốc gia nào cũng đặt vấn đề học
vấn lên hàng đầu để đào tạo nhân sự cho tương lai. Các em được ví như những vị thuyền trưởng
lèo lái con thuyền Việt Nam. Các em phải tự trang bị hành trang cho mình để ra khơi. Hành
trang của các em là kiến thức. Có đầy đủ kiến thức thì các em mới có cái nhìn thông suốt để có
những phán đoán khôn ngoan quyết định tương lai của các em cũng đồng thời đóng góp cho sự
thăng tiến của đất nước. Có như vậy các em mới có thể bảo đảm cho tương lai của các em và
con cháu các em sau này.
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? “Hoc vấn - kiến thức” sẽ giúp Việt Nam đuổi kịp các nước láng giềng.
Vì người Việt rất thông minh bằng chứng là những gương thành công của người Việt trên đất
Mỹ, điển hình là nhà bác học Dương Nguyệt Ánh người chế tạo ra bom cho chiến trường A Phủ
Hán. Đây là link về tiểu sử của bà https://www.google.com/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=duong%20nguyet%20anh%20che%20tao%20bom Trong
số các em cũng có những người siêu việt như bà nhưng chỉ vì không có môi trường học hỏi để
phát triển khả năng (vì nếu bà vẫn ở Việt Nam như các em thì bà không thể phát huy khả năng
xuất sắc như hiện tại). Anh ngữ là chiếc cầu nối giúp các em thành công.
Tốt nghiệp đại học xong, các em không có đủ kiến thức cần thiết để làm hành trang vào đời như
sinh viên của các nước trên thế giới.
Việc học ngày nay dễ dàng không như ngày xa xưa nữa. Internet là ngôi trường vĩ đại dạy đủ
mọi ngành nghề, luôn cập nhật những phát minh khoa học kỹ thuật mới cho giới trẻ thế giới học
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hỏi miễn phí. Điều kiện duy nhất chỉ là khả năng Anh ngữ. Các đại học tại Hoa Kỳ có những lớp
học trực tuyến miễn phí cho giới trẻ toàn cầu học hỏi. Anh ngữ là phương tiện giúp các em trau
dồi kiến thức. Cô mượn câu nói của Đức là học viên của khóa học Anh ngữ của Hội ở Huế và
cũng là một trong những người sáng lập ra câu lạc bộ Huế như sau: “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….” Và sau đó Đức đã đi Australia.

MẾN CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG!

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG
Chương trình học bổng đã giúp sinh viên ra trường đủ mọi ngành nghề khác nhau. EFTP hợp tác với quý
linh mục, quý hòa thượng, quý ni sư, và quy soeur trong công việc chọn lựa những em gia cảnh nghèo và
hiếu học để giúp học bổng. Đồng thời thay mặt Hội chăm sóc việc học của các em. Những em được chọn
sẽ được giúp cho tới khi ra trường.

---------- Forwarded message ---------From: lê tuấn <levantuan.napa@gmail.com>
Date: 2016-05-18 17:48 GMT-07:00
Subject: CHÁU KÍNH CHÀO CÔ TUỆ PHƯƠNG.
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>
Cháu kính chào Cô tuệ Phương.
Hôm nay cháu viết thư để báo cho Cô Tuệ Phương biết đã phát học bổng cho các bạn sinh viên và gửi các
hình ảnh cho Cô Tuệ Phương. Hôm chủ nhật 15/5 vừa qua Chùa tổ chức ĐẠI LỄ CHÀO MỪNG PHẬT
ĐẢN kết hợp với việc trao học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội EDUCATION
FOR THE POOR tài trợ.
cháu xin thay mặt các bạn sinh viên cám ơn Cô Tuệ Phương rất nhiều. Và cháu cũng xin chuyển lời của
Sư Bà: "cám ơn cô Tuệ Phương và chúc cô sức khỏe."
Cháu kính chúc Cô Tuệ Phương luôn mạnh khỏe và an lạc trong cuộc sống.
Thân mến.
Cháu Tuấn.
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15 em nhận học bổng của Education For The Poor trong Đại lễ Phật Đản tại chùa Phước Hải.

Sinh viên báo tin đã nhận được học bổng.
---------- Forwarded message ---------From: tranvandat <tranvandat428@gmail.com>
Date: 2016-09-03 19:03 GMT-07:00
Subject: Thư cám ơn Quý Hội và Quý Ân Nhân
To: vanvaness12@gmail.com
Con xin kính chào quý hội và quý ân nhân.Tên con là Trần Văn Đạt, hiện con đang là sinh viên năm hai
trường đại học Vinh, Nghệ An.Vừa qua,qua cô Tuệ Phương và cha Phanxicô Xaviê Hoàng Sỹ Hướng con
đã nhận được 150USD(từ học bổng của hội). Món quà với con không chỉ là giá trị về vật chất,nhưng còn
là một sự động viên vô cùng to lớn về tinh thần. Nó giúp con luôn cố gắng hơn trong học tập, vì con biết
rằng còn rất nhiều người luôn giúp đỡ,ủng hộ con trên con đường học tập con đã chọn. Con xin hứa sẽ ra
sức học tập và rèn luyện nhân đức, để trở thành người có ích cho giáo hội và xã hội.
Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho quý hội và quý ân nhân.Con xin hết lời.
Trần Văn Đạt
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Kính thưa hội Educaiton For The Poor.
Con là Nga Trần, quê ở xã Hương Thọ- huyện Vũ
Quang- tỉnh Hà Tĩnh, hiện con đang là sinh viên năm
thứ 3 trường Đại Học Duy Tân- Đà Nẵng.
Con thực sự rất hạnh phúc khi tiếp tục được nhận
học bổng mà quý hội, quý ân nhân đã dành cho con.
Với con, đây không chỉ là niềm động lực về vật chất mà còn là niềm an ủi lớn lao về tinh thần để
giúp con vững bước trước những khó khăn trong cuộc sống.
Trong đợt hè vừa qua, quỹ học bổng Mẹ Lavang đã được trao vào ngày 25,26,27-07 tại giáo xứ
Trại Lê- Hà Tĩnh. Do thời gian đó con đã vào Đà Nẵng để chuẩn bị cho năm học mới nên không
tham dự cuộc gặp gỡ và nhận học bổng được. Nhưng quý Thầy và các Bạn trong ban điều hành
đã gửi vào cho con sau đó ít ngày.
Sống trên đời ai cũng có những hoàn cảnh khác nhau, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”,
nhưng chính những trải nghiệm, những gặp gỡ, sẻ chia, đã giúp con biết nhiều hơn về những con
người đầy nghị lực với những khó khăn, chông gai mỗi ngày. Bản thân con cũng vậy. Bố mẹ làm
nghề nông, lại đông anh chị em nên để có tiền nuôi chúng con ăn học, bố mẹ đã phải chắt chiu
từng đồng tiền, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”… Trong những năm gần đây, bố mẹ con lại
gặp phải những căn bệnh nặng khó chữa nên sức khỏe các ngài giảm sút, không còn làm nông
nghiệp được nữa. Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của bố mẹ, nên con hứa sẽ luôn cố gắng học
tập thật tốt, sống hạnh phúc, con thiết nghĩ, đó là món quà cao quý nhất mà con có thể dành
tặng các ngài.
Thưa các Cô Chú trong hội EFTP! Bên cạnh những mảnh đời không may mắn, cuộc đời vẫn còn
đó những tấm lòng nhân ái, đó chính là các Cô, các Chú, quý ân nhân,… Tuy công việc bận rộn,
cũng phải lắng lo cho cuộc sống, gia đình,… nhưng Cô Chú, quý ân nhân vẫn quan tâm, giúp đỡ
chúng con với những món quà đầy ý nghĩa. Con rất cảm động và biết ơn các Cô Chú, quý ân nhân,
hội EFTP và quỹ học bổng Mẹ Lavang là cầu nối giúp đỡ chúng con. Học bổng này sẽ giúp con
trang trải tiền ăn học, động viên con biết cố gắng học tập hơn để không phụ tấm lòng cao quý mà
các cô chú và quý vị ân nhân đã tin tưởng chúng con. Con hứa sẽ biết sống san sẻ, giúp đỡ người
khác như các Cô Chú đã dành cho con.
Nhân đây, con xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Tuệ Phương_Cô là người đã động viên, giúp
đỡ con rất nhiều trong suốt thời gian qua. Con hi vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Cô và các
Cô Chú trong hội.
Cuối cùng, con xin gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các Cô Chú, quý ân nhân và
tất cả những ai đã-đang- sẽ giúp đỡ chúng con. Ước mong quỹ học bổng sẽ ngày càng phát triển,
có nhiều thành công để có thể đồng hành cùng những mảnh đời éo le trong cuộc sống.
Kính thư,
Nga Trần
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---------- Forwarded message ---------From: lethi ngoctam <lethingoctam140294@gmail.com>
Date: 2016-09-07 9:36 GMT-07:00
Subject: Re: Thư cảm ơn Hội EDUCATION FOR THE POOR
To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com>
Kính gửi cô Tuệ Phương!
Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô đã đọc mail em và chia sẻ khó khăn cùng gia
đình em. Sau khi đọc mail cô gửi Em cảm nhận được nhiều tình cảm Cô giành cho em . Em rất cảm động!
Thưa cô, em là Sinh Viên không theo Công giáo, em là người Lương Đây là năm đầu tiên em nhận học bổng
Mẹ La Vang và cũng là lần đầu em viết thư cho Cô và Hội Education for the poor . Em biết rằng có nhiều bạn
sinh viên cũng đang gặp hoàn cảnh rất khó khăn. Các Cha giúp đỡ không thể nào hết được nhưng các Cha đã
cho em động lực rất nhiều để tiếp tục con đường học vấn. Các Cha giúp đỡ chúng em như vậy là chúng em
vui lắm rồi ạ.
Vừa vì lịch học nhiều, vừa là những năm cuối cấp nên em tranh thủ thời gian học để ra trường không hụt kiến
thức nên em không giành được thời gian làm thêm để trang trải việc học. Vì Bà Nội và Cha em mới mất gần
nhau sau 1 thời gian điều trị ở bệnh viện nên kinh tế gia đình cũng khá khó khăn. Vì vậy em cũng lo lắng về
kinh tế cho việc học và cũng cần được sự hỗ trợ. Sau 2 năm nữa học xong em định không học lên mà đi làm
luôn vì học lên sẽ tốn rất nhiều tiền. Biết học lên sẽ biết thêm rất nhiều nhưng do hoàn cảnh không cho phép,
thưa Cô.
Em nhận được sự giúp đỡ từ Cô và Hội, em nhận được tình cảm Cô giành cho em, Em rất vui và cảm động.
Em sẽ cố gắng học tập và tu luyện để ra trường đem kiến thức giúp đỡ được mọi người.
Em cảm ơn cô rất nhiều! Cho em gởi lời cảm ơn chân thành đến Các Cha trong Hội!
Em chúc Cô sức khỏe!
Em : Lê Thị Tâm.

Kính gửi Hội EDUCATION FOR THE POOR !
Lời đầu tiên cho Con gửi lời kính chúc sức khỏe tới Cô và các Cô Chú trong Hội ạ!
Con là Lê Thị Tâm ở Trung Thành Yên Thành-Nghệ An. Hiện Con là sinh viên bước sang năm
thứ 5, ngành Y đa Khoa- Trường Đại Học Y Dược Huế.
Nhận được thông báo của các Thầy, các anh chị báo tin Con được nhận Học Bổng của Học
Bổng Mẹ La Vang thực sự Con đã rất vui mừng, hạnh phúc lắm ạ! Con biết ơn Cô và Hội rất
nhiều !
Kính thưa Cô và Hội EDUCATION FOR THE POOR, ngày 26,27/7 vừa rồi Con được gặp mặt
các Thầy và các anh chị tình nguyện viên trong quỹ học bổng .Con đã học hỏi được rất nhiều
điều ý nghĩa từ Các Thầy, Các anh chị và Con đã nhận học bổng với số tiền là 3.000.000 đồng,
nhưng đến hôm nay Con mới biết thông tin lên lạc của Cô và Hội nên mới gửi thư cảm ơn tới Cô
và Ân nhân Hội EDUCATION FOR THE POOR được ạ.
Thời gian vừa rồi, Cha con mới mất vì căn bệnh ung thư đã để lại cho gia đình bao khốn đốn,
khó khăn cả về tinh thần và vật chất. Sắp bước sang năm 5, số lượng bài và thời gian đi bệnh
viện càng nhiều Con rất khó sắp xếp thời gian rảnh để đi làm thêm bán thời gian như trước đây
nữa.
Ngày nhận tin Con được học bổng, Con mừng lắm chú ạ, khi đó cảm xúc trong lòng con không
gì diễn tả nỗi, giống như bao nhiêu khó khăn, bao mệt nhọc, lo toan tan biến đâu mất, con cảm
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ơn Cô , cảm ơn các cô chú các Thầy, ân nhân trong Hội EDUCATION FOR THE POOR rất
nhiều, nhiều lắm ạ!.
Số tiền 3 Triệu đồng rất lớn đối với gia đình Con, Con sẽ sử dụng chi tiêu hợp lý và giành mua
sách vở năm học mới. Thật sự con rất cảm ơn tấm lòng của Cô, các Thầy và Hội, những tình cảm
và sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người giành cho Con. Thật sự Con rất biết ơn!
Con hứa sẽ cố gắng học tập rèn luyện để trở thành một bác sĩ giỏi luôn giữ vững Tâm và Đức,
không phụ tấm lòng to lớn của người thân, sự quan tâm của Hội giành cho Con.
Cuối thư Con xin kính chúc Quỹ Học Bổng Mẹ La Vang ngày càng vững mạnh, Kính chúc các
cô chú, chú Các Thầy , chú Ân nhân trong Hội sức khỏe dồi dào, hạnh phúc! Chúc các bạn sinh
viên học giỏi!
Con xin chân thành cảm ơn Hội EDUCATION FOR THE POOR đã luôn đồng hành cùng Học
Bổng Mẹ La Vang và chúng Con!
Sinh viên: Lê Thị Tâm.

Sau định luật Moore - Tương lai của máy tính
Thời đại con người có thể dự đoán sự phát triễn của phần cứng máy tính đang kết
thúc. Tiếp theo là gì? (The Economist, 12 tháng ba
năm 2016)
Vào năm 1971, chiếc xe nhanh nhất thế giới là chiếc
Ferrari Daytona, có khả năng tốc độ 280 kilo mét
một giờ. Tòa nhà cao nhất thế giới là tòa tháp đôi ở
New York, ở chiều cao là 415 mét. Trong tháng
Mười Một năm đó Intel cho ra mắt microprocessor
chip đầu tiên là 4004, chứa đựng 2300 transistor
nhỏ li ti với kich thước của mỗi transistor bằng kích
thước của một tế bào máu đỏ.
Kể từ đó chip đã cải tiến đúng theo dự đoán của Gordon Moore, người đồng sáng lập công ty
Intel. Theo quy tắc của ông ta, được gọi là định luật Moore, sức mạnh xử lý của máy sẽ tăng gấp
đôi khoảng mỗi hai năm khi các transistor càng ngày càng nhỏ được đóng gói chặt chẽ hơn vào
tấm silicon, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí. Một Intel Skylake processor hiện đại chứa
khoảng 1.75 tỷ transistor (nửa triệu transistor này có thể nằm vừa trên một transistor của chip
4004) và hợp chung lại các transistor cung cấp khoảng 400.000 lần sức xử lý. Chúng ta khó có
thể tưởng tượng được sự tiến bộ theo luật số mũ này trong thế giới vật chất. Nếu xe và nhà cao
tầng đã được cải thiện ở mức độ này kể từ năm 1971 thì bây giờ tốc độ của chiếc xe nhanh nhất
sẽ bằng một phần mười tốc độ của ánh sáng; tòa nhà cao nhất sẽ cao vút bằng một nửa con
đường đến mặt trăng.
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Các tác động của định luật Moore có thể được phát hiện trong đời sống xung quanh chúng
ta. Hôm nay 3 tỷ người mang điện thoại loại smartphone trong túi của họ: mỗi một smartphone
có sức mạnh xử lý cao hơn sức mạnh của một siêu máy tính to khoảng một giang phòng của
những năm 1980. Vô số các ngành công nghiệp đã bị đảo ngược bởi hiện tượng này. Khả năng
tính toán phong phú thậm chí đã làm chậm lại việc thử hạt nhân (nuclear tests), vì vũ khí nguyên
tử có thể được thử nghiệm dễ dàng hơn qua các cuộc thử nghiệm mô phỏng hơn là cho các vũ
khí nguyên tử thực sự nổ tung. Định luật Moore đã chuyển nghĩa văn hóa: người bên trong và
bên ngoài Silicon Valley trông mong nền kỷ thuật sẽ càng ngày càng mạnh mẽ và tốt hơn.
Nhưng bây giờ, sau năm thập kỷ, sự kết thúc của định luật Moore đang trong tầm nhìn của chúng
ta. Chế tạo transistor nhỏ hơn không còn bảo đảm rằng nó sẽ rẻ hơn hoặc nhanh hơn. Đây không
có nghĩa là sự tiến bộ của sức xử lý sẽ đột nhiên chừng lại, nhưng bản chất của sự tiến bộ đó
đang thay đổi. Sức mạnh của chip vẫn sẽ tiến bộ, nhưng với tốc độ chậm hơn (Intel dự đoán sức
mạnh xử lý hiện nay chỉ gia tăng gấp đôi mỗi 2.5 năm). Và tương lai của sức xử lý sẽ tùy thuộc
vào ba phần tử khác, ngoài lãnh vực hiệu suất của phần cứng của máy tính.
Không còn đức tin vào định luật Moore
Phần tử thứ nhất là phần mềm. Tuần này AlphaGo, một chương trình chơi các trò chơi cổ xưa
của Go, đã đánh bại Lee Sedol, một trong những cầu thủ giỏi nhất của môn này, sau hai trận đầu
trong số năm trận được dự kiến ở Seoul. Go được sự chú ý đặc biệt của các nhà khoa học máy
tính vì sự phức tạp của nó: con số các bước đi của trò chơi này còn nhiều hơn con số các hạt
trong vũ trụ. Vì vậy một hệ thống chơi Go không thể chỉ dựa vào sức mạnh của sự tính toán theo
định luật Moore để chiến thắng. Ngược lại hệ thống chơi này phải dựa trên kỹ thuật "học sâu sắc
(deep learning)", theo mô hình hoạt động của trí óc con người. Thành công của nó trong tuần này
cho thấy lợi ích lớn có thể đạt được thông qua hiệu suất của các thuật toán mới. Thật vậy, việc
giảm tốc độ xử lý của phần cứng sẽ khuyến khích sự phát triển của các phần mềm.
Phần tử thứ hai là sự tiến bộ trong kỷ thuật "đám mây" (cloud), mạng lưới các trung tâm dữ liệu
cung cấp dịch vụ qua internet. Khi máy vi tính là một thiết bị độc lập, cho dù là máy tính lớn
hay máy tính để bàn, hiệu suất của nó phụ thuộc trước hết vào tốc độ của processor chip. Ngày
nay sức xử lý của các máy tính có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần thay đổi phần cứng
của nó. Nó có thể rút tỉa từ sức mạnh xử lý của đám mây khi làm những việc như tìm kiếm thông
qua e-mail hoặc tính toán lộ trình tốt nhất cho một chuyến đi đường. Và sự liên kết bổ sung thêm
khả năng của nó: các tính năng của smartphone như định vị vệ tinh, cảm biến chuyển động và trả
tiền theo kiểu wireless hiện nay quan trọng không kém tốc độ xử lý.
Phần tử thứ ba nằm trong lối kiến trúc của sự xử lý - những chips đặc biệt được tối ưu hóa cho
những công việc cụ thể, và thậm chí luôn cả các kỹ thuật kỳ lạ dùng để khai thác sự kỳ quái của
cơ học lượng tử để nghiền ngẫm nhiều bộ dữ liệu cùng một lúc. Khi khả năng xử lý của
microprocessor được cải thiện rất nhanh, chúng ta không cần theo đuổi những loại phương pháp
này; nhưng hiện nay các loại chip đang được thiết kế một cách khác để phù hợp cho điện toán
đám mây, mạng lưới xử lý theo thuật não bộ (neural-network processing), thị giác máy tính
(computer vision) và các nhiệm vụ khác. Những phần cứng đặc biệt này sẽ là một phần tử cuả kỹ
thuật đám mây và sẽ được dùng đến khi cần thiết. Một lần nữa, điều đó cho thấy sự làm việc của
các máy móc ít quan trọng hơn lúc trước vì các việc tính toán nặng nhọc được thực hiện ở những
nơi khác.
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Tốc độ không phải là tất cả
Điều này sẽ có ý nghĩa gì trong thực tế? Định luật Moore chưa bao giờ là một định luật vật lý, và
nó chỉ là một lời tiên tri được thành tựu - một thắng lợi của kế hoạch tập trung mà qua đó các
ngành công nghệ phối hợp và đồng bộ các hoạt động của nhau. Sự sụp đổ của định luật Moore
làm chúng ta khó dự đoán được mức độ tiến bộ của công nghệ; có thể sẽ có những sự va chạm
mạnh ngoài thương trường khi các công nghệ tăng cường hiệu suất mới xuất hiện. Nhưng vì hầu
hết mọi người đánh giá thiết bị điện toán của họ qua các khả năng và các tính năng thay vì qua
tốc độ xử lý, người tiêu thụ có thể không cảm thấy đây là một sự suy thoái.
Đối với công ty, kết thúc của định luật Moore có thể được che đậy qua sự chuyển đổi sang điện
toán đám mây. Hiện tại, các công ty không còn thường xuyên nâng cấp máy tính và đã ngừng
hoạt động các máy chủ e-mail của mình. Tuy nhiên mô hình này phụ thuộc vào sự kết nối nhanh
chóng và đáng tin cậy. Điều đó sẽ tăng cường nhu cầu cải thiện cơ sỡ hạ tầng của dãi sóng rộng
(broadband infrastrucure): các công ty có sự nối kết yếu kém sẽ ít có khả năng được hưởng lợi vì
những cải tiến trong tính toán ngày càng xảy ra bên trong các trung tâm dữ liệu của các nhà cung
cấp điện toán đám mây.
Đối với kỷ thuật công nghệ, sự suy thoái của định luật Moore tăng cường sự hợp lý của việc tập
trung điện toán đám mây, mà hiện nay đã được thống trị bởi một vài doanh nghiệp lớn như
Amazon, Google, Microsoft, Alibaba, Baidu và Tencent. Các công ty naỳ đang huy động tài
năng để cải thiện hiệu suất của cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của họ. Và họ đang săn tìm các
công ty mới ra lò đang khoe bầy những khám phá mới của họ, thí dụ Google đã mua Deepmind,
công ty của Anh mà đã lập nên AlphaGo vào năm 2014.
Trọng hơn 50 năm qua, sự thu nhỏ của transitor đã càng ngày càng làm máy vi tính rẻ hơn và có
khả năng hơn. Trong khi
định luật Moore biến mất dần, sự tiến bộ sẽ ít nhịp nhàng hơn. Nhưng các máy tính và các thiết
bị khác sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn qua những phương cách khác nhau và đa dạng hơn.
Facebook

Tham vọng đế quốc
Mark Zuckerberg đang chuẩn bị để dành sự thống trị thời đại kế tiếp của máy tính.
(The Economist, 09 tháng 4 năm 2016)
Chưa bao giờ kể từ thời đế quốc Roma , dấu hiệu "ngón tay cái giơ lên" lại là ký hiệu của sự
hùng mạnh. Chỉ 12 năm sau khi được thành lập, Facebook là một đế chế vĩ đại với một dân số
hùng hậu, một sự giàu sang bát ngát, một nhà lãnh đạo thật hấp dẫn, và một tầm với và ảnh
hưởng ngoài sức tưởng tượng. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này có 1.6 tỷ người dùng và trong
số đó một tỷ người sử dụng nó mỗi ngày trung bình trên 20 phút. Trong thế giới phương Tây,
Facebook chiếm một phần lớn nhất của các hoạt động phổ biến nhất (social networking) trên các
thiết bị điện toán như smart phones; các apps của nó đoạt 30% tổng số các sử dụng Internet di
động của người Mỹ. Và nó là công ty giá trị thứ sáu trên toàn cầu với giá trị khoảng 325 tỷ đô la.
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Mặc dù vậy, Mark Zuckerberg, người sáng
lập viên và giám đốc điều hành 31 tuổi này
của Facebook vẫn có những tham vọng lớn
hơn. Ông có kế hoạch kết nối những người
không có internet trong các nước nghèo khó
qua những tín hiệu internet từ các chiếc máy
bay không người lái, và ông đang sẵn sàng
đặt cuộc lớn vào ngành “trí thông minh nhân
tạo (AI)”, "chatbot" và thực tế ảo (VR). Sự
đặt cuộc này sẽ dẫn ông ta đến sự đụng độ
với các đế quốc lớn khác của thế giới công
nghệ, đặc biệt là với Google. Các trận chiến giữa các siêu công ty sẽ định hình tương lai kỹ thuật
số cho tất cả mọi người.
Các đế chế xây dựng trên dữ liệu
Facebook đã phát triển mạnh mẽ bằng cách xây dựng các dịch vụ hấp dẫn thu hút được số khán
giả lớn, mà qua đó ý thích của họ có thể được thâu thập để bán cho các nhà quảng cáo. Google
cũng đang làm điều này. Hai công ty này có ảnh hưởng khác nhau trên cuộc sống của người sử
dụng các dịch vụ của họ: Google có khối lượng dữ liệu lớn về thế giới, trong khi Facebook thâu
nhận các dữ liệu cá nhân về bạn và những người quen của ban. Bạn vào Google để thực hiện các
chuyện cần kiếp, nhưng bạn chuyển sang Facebook khi bạn có thừa thời giờ. Tuy nhiên, vị trí
thống trị và chiến lược của hai công ty đang trở nên rất tương tự. Kho tàng dữ liệu khổng lồ của
hai công ty làm cho rất khó ai có thể thách thức họ và đã đem lại cho họ số lợi nhuận khổng lồ
mà qua đó họ có đủ tài sản để mạnh dạn đánh cuộc trên thương trường và đối phó với các đối thủ
bằng cách mua đứt các công ty đó. Và cả hai công ty rất khao khát có thêm người sử dụng dịch
vụ của họ và có thêm nhiều dữ liệu—điều này cho thấy tại sao cả hai rất quan tâm mở rộng việc
truy cập Internet ở các nước đang phát triển, bằng cách sử dụng máy bay không người lái, hay
trong trường hợp của Google, dùng các bóng bay khổng lồ.
Nhiệm vụ của các hành động này là thâu thập dữ liệu để công ty có thể cung cấp các dịch vụ mới
và kiếm tiền theo các cách mới. Sự đánh cuộc của Facebook vào kỷ thuật AI là một sự thừa nhận
rằng "lối học của máy (machine learning)" – một cách phần mềm học thông qua việc nghiền
ngẫm dữ liệu, thay vì phải được program rõ ràng từng bước—là phần lớn của câu trả
lời. Facebook đã sử dụng kỹ thuật AI để xác định người tiêu thụ qua hình ảnh của họ để rồi
quyết định phải cập nhật những gì và trình bày quảng cáo gì cho họ. Facebook cũng đang đẩy
mạnh các kỹ thuật được trợ lực bằng AI và các chương trình chatbot đang tương tác với người
dùng qua những tin nhắn ngắn. Tuần tới Facebook sẽ bắt đầu dịch vụ Messenger (mà đã được
dùng để làm những việc như mướn một chiếc xe Uber) để mở rộng phạm vi hoạt động của các
chatbot. Và đầu tư của Facebook vào kỹ thuật VR là một dự đoán táo bạo về điều gì kế tiếp sẽ
xẩy trong địa hạt giao thông và tính toán của máy sau sự phát minh ra smartphone (Facebook đã
mua hãng Oculus, một nhà cổ võ hàng đầu của kỹ thuật này với giá hai tỷ đô la vào năm 2014).
Nhưng Facebook phải đối mặt với các đối thủ trong tất cả các lĩnh vực này. Google đang sử
dụng kỹ thuật AI để cải thiện các dịch vụ Internet của mình và hướng dẫn xe lái tự động. Các
công ty lớn khác cũng đang đầu tư rất nhiều vào kỹ thuật AI. Nhưng với một túi tiền đầy ấp và
khối dữ liệu khổng lồ, Facebook và Google có thể thu hút các nhà nghiên cứu giỏi nhất và các
công ty mới cừ khôi nhất đến cộng tác với họ. Facebook đứng sau Amazon, Apple, Google và
Microsoft khi nói đến kỹ thuật dùng lời nói làm hướng dẫn viên cá nhân cho người tiêu thụ. Khi
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nói đến chatbot, Facebook phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Microsoft và một loạt các công ty
mới lập đang háo hức muốn chứng minh rằng “bot” là những ứng dụng mới. Việc Facebook
muốn đẩy mạnh kỹ thuật VR - mà ông Zuckerberg coi như một bước đệm cho kỷ thuật "tăng
cường thực tế" (Augmented Reality) bằng cách chồng thông tin lên trên thế giới thật - thực sự
buộc Facebook phải đương đầu với các đối thủ thật khủng khiếp. Microsoft đã nhảy thẳng vào kỷ
thuật AR với máy HoloLens của họ, một sản phẩm ấn tượng nhất trong bao nhiêu năm nay của
họ và Google đã đầu tư thêm vào công ty Magic Leap mặc dù họ đã hoạt động trong nghành VR.

Mối tham vọng của Facebook, và sự kình địch họ phải đối mặt, phản ánh một sự đồng thuận rằng
các công nghệ này sẽ biến đổi cách mọi người tương tác với nhau, với dữ liệu và với môi trường
xung quanh. AI sẽ giúp các thiết bị và dịch vụ dự đoán nhu cầu của bạn, thí dụ kỹ thuật hộp thư
của Google đã có thể đề nghị bạn nên trả lời e-mail của bạn ra sao. Kỹ thuật giao diện bằng đàm
thoại sẽ cho phép bạn tìm kiếm dữ liệu và hoàn tất công việc bằng cách trò chuyện với một máy
tính bằng giọng nói hoặc văn bản. Và các dịch vụ thông minh (intelligent services) sẽ lây lan
sang một loạt các sản phẩm mới, chẳng hạn như các thiết bị đeo trên người, xe hơi và kính VR /
AR. Trong thời gian một thập niên, có thể kỹ thuật tính toán (computing) sẽ theo hình dạng giao
diện AR qua trung gian của AI, sẽ dùng cử chỉ và lời nói làm lực truyền và cả thế giới như hiển
thị của nó. Thông tin sẽ được sơn phết lên trên thế giới xung quanh bạn và sẽ tạo dựng nên cách
truyền thông, sáng tạo và hợp tác mới.
Đây là tầm nhìn đầy tham vọng mà Facebook, Google, Microsoft và các công ty công nghệ
khổng lồ đang tiến đến. Nhưng sự bành trướng này sẽ đem đến các quan ngại về vấn đề riêng tư
cá nhân và sự an ninh. Sự nghiền nhắm (Crunching) tất cả các thông tin với mục đích cung cấp
các dịch vụ cá nhân gần giống như sự giám sát đời sống mọi người, và sẽ gây ra một phản ứng
dữ dội nếu người tiêu thụ không cảm thấy họ đang nhận được một việc tốt sau khi bàn giao chi
tiết cá nhân của họ hoặc nếu họ cảm thấy không nhận được sự bảo mật hoàn hảo từ các công ty.
Sức mạnh từ con người
Rồi cũng sẽ có những lo ngại về sự tập trung và độc quyền, và sự nguy hiểm của các hệ sinh thái
khép kín khiến cho người tiêu thụ khó có thể chuyển đổi giữa các dịch vụ. Kế hoạch cung cấp
truy cập miễn phí cho một tập hợp hữu hạn của các trang web của Facebook đã bị chặn bởi các
nhà thanh tra viễn thông của Ấn Độ khi họ cho rằng có sự nguy hại khi một công ty hoạt động
như một “người gác cổng”. Và cơ quan cạnh tranh của Đức đang điều tra cách Facebook xử lý
dữ liệu cá nhân.61 Khi sự thống trị của họ phát triển, Facebook cần chấp nhận phải đối mặt với
các trường hợp như vậy nhiều hơn, như Microsoft và Google đã từng phải trải qua các giai đoạn
khó khăn cuả họ lúc trước đây.
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Tạo thế cân bằng giữa sự việc các công ty ngày càng trở nên mật thiết hơn trong hàng tỷ cuộc
sống của người dân, thâu đạt số lợi nhuận khổng lồ như một kết quả và tránh một phản ứng dữ
dội sẽ là một trong những thách thức kinh doanh lớn nhất của thế kỷ này. Nên nhớ ngay cả ở La
Mã cổ đại, hoàng đế vẫn có thể bị người dân đột nhiên quật lại họ. Vì vậy, chúng ta hãy hoan
nghênh và lo sợ cho ông Zuckerberg.

After Moore’s law

The future of computing
(The Economist - March 12 , 2016)
th

The era of predictable improvement in computer hardware is ending. What comes next?

In 1971 the fastest car in the world was the Ferrari Daytona, capable of 280kph (174mph). The
world’s tallest buildings were New York’s twin towers, at 415 metres (1,362 feet). In November
that year Intel launched the first commercial microprocessor chip, the 4004, containing 2,300
tiny transistors, each the size of a red blood cell.
Since then chips have improved in line with the prediction of Gordon Moore, Intel’s co-founder.
According to his rule of thumb, known as Moore’s law, processing power doubles roughly every
two years as smaller transistors are packed ever more tightly onto silicon wafers, boosting
performance and reducing costs. A modern Intel Skylake processor contains around 1.75 billion
transistors—half a million of them would fit on a single transistor from the 4004—and
collectively they deliver about 400,000 times as much computing muscle. This exponential
progress is difficult to relate to the physical world. If cars and skyscrapers had improved at such
rates since 1971, the fastest car would now be capable of a tenth of the speed of light; the tallest
building would reach half way to the Moon.
The impact of Moore’s law is visible all around us. Today 3 billion people carry smartphones in
their pockets: each one is more powerful than a room-sized supercomputer from the 1980s.
Countless industries have been upended by digital disruption. Abundant computing power has
even slowed nuclear tests, because atomic weapons are more easily tested using simulated
explosions rather than real ones. Moore’s law has become a cultural trope: people inside and
outside Silicon Valley expect technology to get better every year.
But now, after five decades, the end of Moore’s law is in sight. Making transistors smaller no
longer guarantees that they will be cheaper or faster. This does not mean progress in computing
will suddenly stall, but the nature of that progress is changing. Chips will still get better, but at a
slower pace (number-crunching power is now doubling only every 2.5 years, says Intel). And the
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future of computing will be defined by improvements in three other areas, beyond raw hardware
performance.
Faith no Moore
The first is software. This week AlphaGo, a program which plays the ancient game of Go, beat
Lee Sedol, one of the best human players, in the first two of five games scheduled in Seoul. Go is
of particular interest to computer scientists because of its complexity: there are more possible
board positions than there are particles in the universe. As a result, a Go-playing system cannot
simply rely on computational brute force, provided by Moore’s law, to prevail. AlphaGo relies
instead on “deep learning” technology, modeled partly on the way the human brain works. Its
success this week shows that huge performance gains can be achieved through new algorithms.
Indeed, slowing progress in hardware will provide stronger incentives to develop cleverer
software.
The second area of progress is in the “cloud”, the networks of data centers that deliver services
over the internet. When computers were stand-alone devices, whether mainframes or desktop
PCs, their performance depended above all on the speed of their processor chips. Today
computers become more powerful without changes to their hardware. They can draw upon the
vast (and flexible) number-crunching resources of the cloud when doing things like searching
through e-mails or calculating the best route for a road trip. And interconnectedness adds to their
capabilities: smartphone features such as satellite positioning, motion sensors and wirelesspayment support now matter as much as processor speed.
The third area of improvement lies in new computing architectures—specialised chips optimised
for particular jobs, say, and even exotic techniques that exploit quantum-mechanical weirdness to
crunch multiple data sets simultaneously. There was less need to pursue these sorts of
approaches when generic microprocessors were improving so rapidly, but chips are now being
designed specifically for cloud computing, neural-network processing, computer vision and other
tasks. Such specialized hardware will be embedded in the cloud, to be called upon when needed.
Once again, that suggests the raw performance of end-user devices matters less than it did,
because the heavy lifting is done elsewhere.
Speed isn’t everything
What will this mean in practice? Moore’s law was never a physical law, but a self-fulfilling
prophecy—a triumph of central planning by which the technology industry coordinated and
synchronized its actions. Its demise will make the rate of technological progress less predictable;
there are likely to be bumps in the road as new performance-enhancing technologies arrive in fits
and starts. But given that most people judge their computing devices on the availability of
capabilities and features, rather than processing speed, it may not feel like much of a slowdown
to consumers.
For companies, the end of Moore’s law will be disguised by the shift to cloud computing.
Already, firms are upgrading PCs less often, and have stopped operating their own e-mail
servers. This model depends, however, on fast and reliable connectivity. That will strengthen
demand for improvements to broadband infrastructure: those with poor connectivity will be less
able to benefit as improvements in computing increasingly happen inside cloud providers’ data
centers.
For the technology industry itself, the decline of Moore’s law strengthens the logic for
centralized cloud computing, already dominated by a few big firms: Amazon, Google, Microsoft,
Alibaba, Baidu and Tencent. They are working hard to improve the performance of their cloud
infrastructure. And they are hunting for startups touting new tricks: Google bought Deepmind,
the British firm that built AlphaGo, in 2014.
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For more than 50 years, the seemingly inexorable shrinking of transistors made computers
steadily cheaper and more capable. As Moore’s law fades, progress will be less metronomic. But
computers and other devices will continue to become more powerful—just in different and more
varied ways.

Facebook

Imperial ambitions
Mark Zuckerberg prepares to fight for dominance of the next era of computing

(The Economist -, Apr 9 , 2016)|
th

NOT since the era of imperial Rome has the “thumbs-up” sign been such a potent and public symbol of power.
A mere 12 years after it was founded, Facebook is a great empire with a vast population, immense wealth, a
charismatic leader, and mind-boggling reach and influence. The world’s largest social network has 1.6 billion
users, a billion of whom use it every day for an average of over 20 minutes each. In the Western world,
Facebook accounts for the largest share of the most popular activity (social networking) on the most widely
used computing devices (smartphones); its various apps account for 30% of mobile internet use by Americans.
And it is the sixth-most-valuable public company on Earth, worth some $325 billion.
Even so, Mark Zuckerberg, Facebook’s 31-year-old founder and chief executive, has even greater ambitions.
He has plans to connect the digitally unconnected in poor countries by beaming internet signals from solarpowered drones, and is making big bets on artificial intelligence (AI), “chatbots” and virtual reality (VR). This
bid for dominance will bring him into increasing conflict with the other great empires of the technology world,
and Google in particular. The ensuing battle will shape the digital future for everyone.
Empires built on data
Facebook has prospered by building compelling services that attract large audiences, whose attention can then
be sold to advertisers. The same is true of Google. The two play different roles in their users’ lives: Google has
masses of data about the world, whereas Facebook knows about you and your friends; you go to Google to get
things done, but turn to Facebook when you have time to kill. Yet their positions of dominance and their
strategies are becoming remarkably similar. Unparalleled troves of data make both firms difficult to challenge
and immensely profitable, giving them the wealth to make bold bets and to deal with potential competitors by
buying them. And both firms crave more users and more data—which, for all the do-gooding rhetoric, explains
why they are both so interested in extending internet access in the developing world, using drones or, in
Google’s case, giant balloons.
The task is to harness data to offer new services and make money in new ways. Facebook’s bet on AI is a
recognition that “machine learning”—in which software learns by crunching data, rather than having to be
explicitly programmed—is a big part of the answer. It already uses AI techniques to identify people in photos,
for example, and to decide which status updates and ads to show to each user. Facebook is also pushing into
AI-powered digital assistants and chatbot programs which interact with users via short messages. Next week it
is expected to open up its Messenger service (which can already be used to do things like order an Uber car), to
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broaden the range of chatbots. And Facebook’s investment in VR—it bought Oculus, the cheerleader of this
emerging field, for $2 billion in 2014—is a bold guess about where computing and communication will go
after the smartphone.
But Facebook faces rivals in all these areas. Google is using AI techniques to improve its internet services and
guide self-driving cars, and other industry giants are also investing heavily in AI—though with the deepest
pockets and the most data to crunch, Facebook and Google can attract the best researchers and most promising
startups. Facebook lags behind Amazon, Apple, Google and Microsoft when it comes to voice-driven personal
assistants; when it comes to chatbots, it faces competition from Microsoft and a host of startups eager to prove
that bots are the new apps. And its push into VR—which Mr Zuckerberg sees as a stepping stone to
“augmented reality” (AR), where information is superimposed on the real world—pits it against formidable
rivals, too. Microsoft has jumped straight to AR with its HoloLens headset, its most impressive product in
years, and Google, already active in VR, has invested in Magic Leap, a little-known AR startup.

In your face: Facebook, the world's most addictive drug

The scale of Facebook’s ambition, and the rivalries it faces, reflect a consensus that these technologies will
transform how people interact with each other, with data and with their surroundings. AI will help devices and
services anticipate your needs (Google’s Inbox app already suggests replies to your e-mails). Conversational
interfaces will let you look things up and get things done by chatting to a machine by voice or text. And
intelligent services will spread into a plethora of products, such as wearable devices, cars and VR/AR goggles.
In a decade’s time computing seems likely to take the form of AR interfaces mediated by AI, using gestures
and speech for inputs and the whole world as its display. Information will be painted onto the world around
you, making possible new forms of communication, creativity and collaboration.
This is the ambitious vision that Facebook, Google, Microsoft and other technology giants are working
towards. But along the way there are certain to be privacy and security concerns. Crunching all that
information to provide personalized services looks a lot like surveillance, and will cause a backlash if
consumers do not feel they are getting a good deal in return for handing over their personal details (as the
advertising industry is discovering to its cost)—or if security is inadequate.
Power from the people
There will also be worries about concentration and monopoly, and the danger of closed ecosystems that make
it hard for people to switch between services. Facebook’s plan to offer free access to a limited subset of
websites was blocked by India’s telecoms regulator, which argued that it was “risky” to allow one company to
act as a gatekeeper. And Germany’s competition authority is investigating the way Facebook handles personal
data. As its dominance grows, Facebook can expect to face more such cases, as Microsoft and Google did
before it.
Striking a balance between becoming ever more intimately entwined in billions of peoples’ lives, making huge
profits as a result and avoiding a backlash will be one of the biggest business challenges of the century. Even
in ancient Rome, emperors could find that the crowd suddenly turned against them. So applaud Mr
Zuckerberg—and fear for him, too.
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TỔNG KẾT CHI THU – FINANCIAL REPORT
1/15 – 12/31/15

THU NHẬN – RECEIPTS:

ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP – DONATIONS

$25,196

CHI PHÍ – DISBURSEMENTS:
CHƯƠNG TRÌNH CHO VIỆT NAM – FUNDINGS FOR VN
LỆ PHÍ CHUYỂN TIỀN – WIRE TRANSFER FEE
TIỆC GÂY QUỸ – FUND RAISING DINNER

$16,135
225
6,910

ẤN LOÁT – PRINTING

560

TEM THƠ & ĐỒ DÙNG – POSTAGE & SUPPLIES

295

BẢO HIỂM – INSURANCE

557

LINH TINH – MISCELLANEOUS

87
$24,769

TỔNG KẾT CHI THU – NET CASHFLOW

$427

NGÂN QUỸ - BALANCE FROM 12/31/14

27,708

NGÂN QUỸ - BALANCE 12/31/15

$28,135
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