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Orange, ngày 2 tháng 10 năm 2017 

 

 

Kính chào quý Cha, quý anh chị Thiện Nguyện Viên của Hội Education for the Poor, 

quý vị Mạnh Thường Quân và quý thân hữu, 

Lời đầu tiên tôi xin chân thành chúc mừng cho Hội Education for the Poor đã trải qua 

12 năm liên lỉ hoạt động phục vụ các bạn trẻ nghèo tại Việt Nam qua việc dạy tiếng 

Anh cho các em hàng năm trong mỗi mùa hè. Tôi biết đây quả là một nỗ lực lớn lao 

của Hội và của các thiện nguyện viên.  Đặc biệt năm nay Hội đã cử 4 em thiện nguyện 

viên về để giúp cho 670 em học sinh nghèo ở Huế với sự phối hợp của Tòa Tổng Giám 

Mục Huế và quý Linh Mục tại nhà thờ Chính tòa Phú Cam. Qua đó, chúng ta nhận 

thấy nhu cầu có thêm thiện nguyện viên quả là cần thiết. Tôi hy vọng, với sự hỗ trợ 

quảng đại của quý vị Mạnh Thường Quân, sang năm Hội sẽ có thể gửi về thêm nhiều 

thiện nguyện viên hơn nữa để đáp ứng với nhu cầu học Anh Văn ngày càng cao ở Việt 

Nam. 

Sau hết, tôi xin cầu chúc cho buổi tiệc gây quỹ của Hội  tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 

8 tháng 10 năm 2017 tại Diamond Seafood Palace Reataurant lúc 5:30 tối được thành 

công mỹ mãn. 

Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, nhân kỷ niệm 100 năm Mẹ 

hiện ra, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý anh chị 

thiện nguyện viên, quý vị Ân Nhân của Hội. Mong sao, chúng ta cùng nhau, mỗi 

người một bàn tay giúp cho thế giới này ngày một tốt đẹp hơn. 
 

 

Nguyên Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Orange, CA 
 

 

 

 

 
AUXILIARY BISHOP OF ORANGE  

O F F I C E: 714-282-3102 E - M A I L: JPHAM@RCBO.ORG 

Trong Chúa Kitô, 

Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương 

mailto:JPHAM@RCBO.ORG
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LÁ THƯ LM. LINH HƯỚNG 

 

 

 
 

 

Kính gửi quý vị ân nhân,   

và quý cơ quan truyền thông. 
 

Hội Education For The Poor là một hội đoàn bất vụ lợi được chính quyền Hoa Kỳ cấp giấy phép hoạt 

động 501(c)(3). Mọi hỗ trợ của quý vị ân nhân đều được miễn trừ thuế. Hội được sự giúp đỡ và hợp 

tác của các Toà Giám Mục và các giáo xứ tại Việt Nam qua những chương trình gửi thiện nguyện 

viên về dạy Anh Ngữ hầu giúp giới trẻ tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. 

 

Hiện nay ba chương trình chính của Hội gồm có: 

 

1) Gửi thiện nguyện về dạy Anh ngữ miễn phí. 

2) Hướng dẫn thành lập câu lạc bộ giáo dục  

3) Cấp học bổng cho sinh viên học sinh nghèo hiếu học. 

 

Hội Education For The Poor thường gặp nhiều khó khăn về tài chánh vì trong tâm tưởng chúng ta 

hình ảnh đau thương luôn đánh động lòng người. Các em sinh viên học sinh với mảnh áo lành lặn đi 

học dẫn đến việc quyên góp khó khăn. Nhưng không vì thế mà Hội hoạt động kém hữu hiệu. Ba 

chương trình đều đạt được kết quả tốt đẹp: Chương trình học bổng đã giúp nhiều em ra trường và tìm 

được việc làm tốt, chương trình gửi thiện nguyện viên về dậy Anh Ngữ và chương trình câu lạc bộ 

giáo dục đã giúp cho sinh viên có đủ khả năng Anh ngữ tìm được việc làm với công ty ngoại quốc và 

đi du học. Báo cáo chi tiết về thành quả của những chương trình Hội thực hiện trong năm nay tại Việt 

Nam được tường trình cùng quý vị trong số báo này. 

 

Thành quả đạt được hôm nay là do sự cố gắng kiên trì của ban điều hành trẻ của Hội. Xin quý vị ân 

nhân và cơ quan truyền thống tiếp tục hỗ trợ giúp những người trẻ của Hội Education For The Poor 

tiến bước trên con đường phục vụ giới trẻ cùng trang lứa nơi quê nhà.   

 

Kính chúc quý vị dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. 

 

L.M. Martin Hiệp Nguyễn.  

Linh Hướng. 
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LÁ THƯ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Kính thưa quý vị ân nhân, 

  
Thay mặt Hội Education For The Poor, xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ 
quý báu của quý vị ân nhân, của cơ quan truyền thông và sự hợp tác của 
các thiện nguyện viên. Nhờ sự hỗ trợ này mà EFTP đã tiến bước mạnh 
mẽ đến ngày hôm nay. 
 
Hội Education For the Poor cũng xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của 
Toà Tổng Giám Mục giáo phận Huế, của giáo xứ Phủ Cam, giáo xứ Thái 
Hà, chùa Phước Hải và các bạn trong ban điều hành của các câu lạc bộ 
giáo dục đã cùng với EFTP thực hiện những chương trình hỗ trợ sinh 

viên học sinh trên bước đường học vấn. 
 
“Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.” 
Học vấn luôn được ví như chiếc cần câu giúp các bạn trẻ có cơm ăn suốt cuộc đời. Thành quả của 12 
năm vừa qua đã nói lên điều này. Vì có nhiều bạn trẻ tham gia chương trình của Hội nay đã xuất 
ngoại du học, xuất ngoại làm việc hoặc ra trường tìm được việc làm tốt.    
 
Xin hết lòng cám ơn quý vị đã đồng hành với Education For The Poor trong những năm qua. Ước 
mong quý vị vẫn tiếp tục đồng hành với EFTP trao cho các bạn trẻ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa 
bước vào một tương lai tươi sáng. 
  
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 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/user/EFTPVietnam
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TRI ÂN 
 

 

Hội Education For The Poor xin chân thành cám ơn linh mục  

 Nguyễn Văn Tuyến, quản nhiệm nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam đã tạo 

điều kiện cho EFTP chúng con cơ hội về phục vụ giới trẻ Huế. 

Xin cha nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của Hội chúng con. 

 

 
 

Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam - LM. Nguyễn văn Tuyến 

 
Đã nhiều năm qua EFTP muốn trở lại Huế mở khóa học để phục vụ giới trẻ như 

trước kia. Tuy nhiên trường ốc là một vấn đề nan giải không thể giải quyết. Cộng 

thêm phần nhân sự thực hiện việc lên chương trình cũng là vấn đề quan trọng 

không kém. Vì thiếu 2 điều kiện này nên EFTP không thể nào trở lại Huế mở lại 

khóa học như lòng mong muốn. 

 

Năm nay 2 điều kiện khó khăn trên đã được linh mục quản nhiệm nhà thờ Chính 

Tòa Phủ Cam khai thông. Ngài chỉ định linh mục Nguyễn Hữu Khôi đứng đầu 

ban điều hành với một đôi ngũ sinh viên tình nguyện làm việc hết lòng 

 để lên chương trình khóa học Anh ngữ mùa hè năm 2017. 
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CẢM TẠ 
 

EFTP chúng con xin chân thành cám ơn linh mục Nguyễn Hữu Khôi, thầy Minh 

và toàn thể các em tình nguyện viên đã hy sinh thời gian và công sức giúp cho 

khóa học Anh ngữ năm 2017 được thành hình và đạt được kết quả tốt đẹp. 



Education For The Poor: P.O. Box 1128, Los Alamitos, CA 90720       E-mail: eftp.vietnam@gmail.com
   

7 
 

ANH VĂN LÀ CHÌA KHÓA GIÚP SINH VIÊN NGHÈO 
MỞ CỬA TƯƠNG LAI 

Nhìn lại 12 vừa qua EFTP nhận thấy những em nào giỏi Anh văn đều gặp những 

cơ hội tốt như tìm được việc làm với công ty ngoại quốc, xuất ngoại du học hoặc 

làm việc. 

 

Đức Võ là một trong những học viên của khóa hè Anh Văn do EFTP tổ chức tại 

Huế vào những năm 2007 cho đến 2010. Sau khi trang bị hành trang “anh Văn 

vững vàng. Đức vào Saigon tìm việc làm với công ty ngoại quốc. Đức chia sẻ với 

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

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

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

con.   

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

nhiều bạn khác đang ở saigon cũng đã có việc làm họ cũng đã học tiếng anh từ 

chương trình của EFTP”. 

 

 Đúng như Đức nói: “… anh văn là cầu nối cần thiết đưa Duc ra biển lớn“. Sau khi 

làm việc ở Saigon một thời gian Đức đã sang Úc làm việc cho đến ngày hôm nay. 

Đây là hình ảnh Đức trong ngày khai giảng khóa học Anh ngữ của EFTP tại Huế 

và Đức tại Australia. 
 

 
 

 

Thời gian sau này EFTP được biết vấn đề du học đã phát triển đến sinh viên đủ 

mọi tầng lớp khi đã có đủ khả năng Anh ngữ. Các em được cha mẹ vay mượn tiền 

cho đi du học. Cha mẹ các em chỉ chạy lo phí tổn cho các em 1 semester đầu. Sang 

đến Mỹ các em được bạn bè móc nối tìm việc làm và tự trang trải học phí. Tiểu 

bang Texas và New Orleans là nơi được các em chiếu cố vì học phí nhẹ.   
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CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC CŨNG LÀ NƠI GIÚP SINH VIÊN 

DU HỌC 

 

Việc gửi thiện nguyện viên về giúp khá phức tạp nên ít nơi đáp ứng được điều kiện để có thể 

mở khóa học. Vì trước tiên là phải có ít nhất 500 sinh viên học sinh thì EFTP mới có thể gửi 

thiện nguyện viên về giúp. Phải chuẩn bị phòng học, chỗ cư ngụ và người nấu ăn cho thiện 

nguyện viên. Nhất là phải có nhân sự chuẩn bị cho khóa học trước khi thiện nguyện viên về dạy 

v.v… Vì thế nhiều nơi yêu cầu EFTP gửi thiện nguyện viên về giúp nhưng không thực hiện 

được. 
Tuy nhiên để đáp ứng việc giúp giới trẻ học Anh ngữ hầu có thể vào internet tự học hỏi kiến thức. EFTP 
khuyến khích và hỗ trợ giới trẻ thành lập các câu lạc bộ giáo dục (Education club hay English club). Mục 
đích của câu lạc bộ là giúp thành viên học Anh ngữ và trau dồi năng khiếu cần thiết để thành công trên 

đường đời như tài ăn nói thuyết phục, óc tổ chức, tài quản trị và điều hành.  

Thành quả của các câu lạc bộ (CLB) rất đáng khích lệ, 

vì rất nhiều thành viên của CLB đã lần lượt xuất ngoại 

du học. Điển hình là Nguyễn Sỹ Công. EFTP biết đến em 

qua những khóa học Anh văn miễn phí của Hội tại giáo 

xứ Cầu Rầm. Công cũng tham gia CLB và lên làm chủ 

tịch CLB. Sau một thời gian luyện Anh ngữ, Công nhận 

được học bổng du học tại Korea. Trở về Việt Nam Công 

tìm được việc làm với công ty Đại Hàn sau đó sang làm 

với công ty Mỹ. Công đã sáng chế ra máy in 3D. 

 

Dưới đây là thư của Công và máy in 3D và sản phẩm là 

chiếc ly có in chữ EFTP (Education For The Poor).  

 

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

From: Công Nguyễn Sỹ <cong.nguyensy.ts@gmail.com> 

Date: 2017-08-14 6:57 GMT-08:00 

Subject: Nguyen Sy Cong_ "Máy in 3D" 

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

Cô thân mến! 

 

Cô khỏe chứ? Công việc cô có tốt không. Công việc của tổ chức EFTP giờ 

thế nào rồi? Em có làm video và upload lên youtube nói sơ qua về máy in 

3D e đã làm. Vì em cũng không có thời gian nhiều để test cho chuẩn với 

lại đang nhờ phòng bạn ở sài gòn để làm nên e cũng chỉ nói sơ qua về máy 

e làm. 

Như mong muốn được học hỏi thêm và chia sẻ, em đã làm video về máy in 

3D. Dưới đây là hai video về: 

Giới thiệu máy in 3D có kèm theo link 

https://youtu.be/i99E3Tm3Ff4  

Lắp với test sơ qua về máy in 3D 

https://youtu.be/dMa6Det-p0E 

 

mailto:cong.nguyensy.ts@gmail.com
mailto:vanvaness12@gmail.com
https://youtu.be/i99E3Tm3Ff4
https://youtu.be/dMa6Det-p0E
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Em tương lai cũng muốn phát triển theo hướng tạo ra 1 máy có thể dùng được nhiều công dụng bao 

gồm cả in 3D, khắc laser, pen draw, phay cnc. Hiện tại có một anh ở việt nam chế tạo được rồi và e 

cũng muốn học hỏi thêm. 

 

Em có đính kèm hình ảnh của một anh ở Sài Gòn e quen biết đã làm xong máy đó. 

Hiện tại em cũng đang tìm kiếm cơ hội để được đi học ở nước ngoài nhiều hơn. Nhất là được tiếp xúc 

với máy in 3D này. 

 

Vài lời hỏi thăm về cô. Chúc cô sức khỏe, bình an và đầy ơn chúa trong cuộc sống.   
 

Thân cô 

Nguyen Sy Cong. 

 

 

Sinh viên tại quê nhà không có đủ phương tiện và môi trường để phát huy khả năng của mình. 

Nhưng khi có cơ hội ra ngoại quốc học hỏi các em tiến bộ khá ngoạn mục. Một trường hợp 

khác là em Nguyễn Thị Anh Ngọc. 

 

Anh Ngọc là thành viên của câu lạc bộ Thái Hà. Sau đó lên làm chủ tịch câu lạc bộ. Sau khi tốt 

nghiệp đại học, Anh Ngọc nhận được học bổng của trường đại học Aston về ngành 

pharmacology (dược lý). Aston là một trong những đại học nổi tiếng nhất của England. Trong 

thời gian du học thử thách dồn dập đến với người sinh viên nhỏ bé gầy yếu này. Từ hoàn cảnh 

gia đình cho đến khó khăn tại học đường. Anh Ngọc chia sẽ khó khăn của buổi đầu du học 

rằng: “Khoa hoc Pharmacology cua em chi co 4 sinh vien, trong term 1 em va mot ban Arap dat 
diem cao hon so voi hai ban con lai (China and England). Tuy nhien, diem cua em khong dat 
Distinction. So sanh voi cac ban thi em yeu kem ve hau het tat ca cac mat: suc khoe, language and 
background nen cac ban ay di bo thi em chay, chay cho kip nguoi ta. Nhieu khi chay nhieu qua thi 
duoi suc, khoc loc mot luc roi lai chay tiep Co a.  
 
Mặc dầu thử thách đến dồn dập nhưng Anh Ngọc vẫn tốt nghiệp thạc sĩ đúng kỳ hạn và được học 
bổng học lên tiến sĩ. Trước khi học lên tiến sĩ Anh Ngọc trở về Việt Nam 4 tháng chăm mẹ bị ung 
thư. Trở lại England để học lên tiến sĩ, Anh Ngọc lại trở về Việt Nam thăm mẹ lần cuối cùng. Hôm 
nay Anh Ngọc chia sẻ chương trình nghiên cứu của Anh Ngọc được một giáo sư và cũng là chuyện 
gia trong lãnh vực Ngọc nghiên cứu đề nghị thảo luận hàng tháng. 
 
Đây là thư Anh Ngọc chia sẻ tin vui: 
  
---------- Forwarded message ---------- 

From: Ruby Nguyen <rubyaston2014@gmail.com> 

Date: 2017-07-10 8:31 GMT-08:00 

Subject: Tin vui chia se voi co 

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

Co kinh men, 

 

Em nghi gio nay co van dang o Vietnam cung cac thien nguyen vien. O Vietnam chac la nong lam co 

nhi? Em hy vong suc khoe cua co chiu dung duoc cai nang nong o que nha.  

mailto:rubyaston2014@gmail.com
mailto:vanvaness12@gmail.com
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Em co mot tin vui va mot tin dang hy vong muon ke co nghe.  

Tin vui la em la mot trong 2 sinh vien cua khoa nhan duoc giai thuyet trinh bang poster do truong to 

chuc hang nam danh cho nghien cuu sinh. Mac du giai cua em la runner up nhung em rat vui va ngac 

nhien vi em khong dam nghi toi chuyen la em co the dat giai co a.  

 

Tin thu hai la mot niem hy vong cho nghien cuu cua em. Em co mot buoi thuyet trinh bang power 

point cach day 1 tuan trong gio seminar cua khoa. Sau buoi seminar, mot ong giao su la chuyen gia 

trong linh vuc em nghien cuu toi gap ong thay cua em va noi rang ong ay kind on voi cong viec ma 

em dang lam. Ong ay muon gap em va ong thay em hang thang de cung nhau thao luan ve de tai nay. 

Neu Chua thuong thi hy vong co mot cong ty se dau tu cho nghien cuu cua em co a.  

 

Em cam thay me em van doi theo em hang ngay va bau cu cho em rat 

nhieu. Mac du rat ban ron va nhieu luc rat stress nhung em cam thay 

binh an va vui trong viec ma em dang lam co a.  

 

Em viet doi dong chia se voi co nhung niem vui va niem hy vong cua 

em. Em hy vong co cung vui lay va phan nao giam bot nhung met nhoc 

cua thoi tiet mua he. Em kinh chuc co luon manh khoe va binh an. 

 

https://twitter.com/AstonLHS/status/880438508309164032 

 

 

Kinh thu, 

Em Ngoc 

 

--  

Thank you and best regards, 

Ngoc (Ruby) Nguyen 

PhD Student in Biomedical Research 

MSc in Pharmacology 

BSc in Pharmacy 

School of Life & Health Sciences 

Aston University 

Mobile: 07415 573 797      

ngocnta@aston.ac.uk  
 

 

EFTP thường chọn những nơi thiếu thốn phương tiện đến phục vụ. 12 năm qua gặp gỡ và trao 

đổi nhiều với giới trẻ nên đã hiểu được hoàn cảnh và sự cố gắng của các em. Vì sống trong 

nghèo khó nên các em có ý chí vươn lên và tình tính chân thật. Nguyễn Sỹ Công và Nguyễn Thị 

Anh Ngọc nói lên ý chí vươn lên của giới trẻ Việt Nam. Người Việt chúng ta rất thông minh 

nhưng chỉ vì không có phương tiện học hành và môi trường để phát huy khả năng nên tài trí đã 

bị mai một. Nhà bác học Dương Nguyệt Ánh đã đem một danh dự lớn về cho người Việt hải 

ngoại nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Thế nhưng, nếu bà vẫn phải sống trong môi 

trường thiếu phương tiện như ở Việt Nam, chắc chắn rằng bà không thể phát huy khả năng 

siêu việt như hiện nay, thế thì giới trẻ Việt Nam cũng vậy. 

Ước mong người Việt hải ngoại quan tâm và hỗ trợ giới trẻ tại quê nhà đi tìm kiến thức hầu 

thoát ra khỏi cảnh nghèo.  

 

https://twitter.com/AstonLHS/status/880438508309164032
mailto:ngocnta@aston.ac.uk
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Dựa theo Wikipedia, AI (Artificial Intelligence-Trí Tuệ Nhân Tạo) là trí tuệ của máy móc, khi nó bắt chước các chức năng nhận thức của 
con người trong quá trình “học hỏi” và “giải quyết các vấn đề”...Ngành AI được tạo dựng dựa trên nhận xét rằng trí tuệ của con người 
có thể đựơc ghi nhận thật chính xác đến nỗi chúng ta có thể chế tạo máy móc để bắt chước trí tuệ loài người...Trong thế kỷ 21, phương 
pháp AI đã trở thành một phần tử thiết yếu của kỷ thuật công nghệ, và nó đã giúp giải quyết được nhiều vấn đề nhức nhối của khoa học 
vi tính...Những tiến bộ gần đây về AI, và đặc biệt về kỷ thuật học hỏi của máy móc, đã góp phần vào sự phát triễn của các máy tự trị như 
các máy bay không người lái (drones) hay các xe hơi tự lái, và AI đã là động lực chính của các phương pháp mới trong kỹ nghệ xe hơi” 
 
AI của ngày nay thường được gọi là “AI hạn hẹp (narrow AI) vì nó thường chỉ làm một công việc chính xác, như trong trường hợp xe hơi 
tự lái. Các nhà khoa học gia đang tìm cách phát minh “AI tổng quát (general AI)” để máy móc không bị hạn hẹp trong một công tác đơn 
độc và có thể vựơt qua được tài năng của con người trong gần hết các công việc đòi hỏi chức năng nhận thức. 
 

Chúng ta hãy đọc bài viết của DEALSTREETASIA sau đây để biết Việt Nam đang làm gì với AI.  

 

AI là thuật ngữ mới trong không gian công nghệ Việt Nam. 

Nó sẽ cất cánh? 

 

 

Tương tác của con người với trí thông minh nhân tạo | Ảnh: Bloomberg  
Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngày 20 tháng 11 năm 2016 
 

Theo các chuyên gia, trí tuệ nhân tạo  (AI) có thể trở thành trò chơi thay đổi cho các công ty công 

nghệ mới của Việt Nam, và họ đang đánh cuộc lớn vào tiềm năng triển khai chatbots và nhận dạng 

hình ảnh cho việc học tập trong nước. Ông Nghiêm Xuân Bạch, giám đốc dự án Phòng thí nghiệm 

Cinnamon AI, nói với DEALSTREETASIA : "AI có thể được lồng ghép vào nhiều lĩnh vực khác 

nhau bởi vì mục đích chính của AI là hỗ trợ hoặc thậm chí thay thế những nỗ lực của con người để 

làm việc một cách có hiệu quả hơn"  

 

Chúng ta hãy xem xét một số phát triển gần đây trong không gian này:  ViCare với sự hỗ trợ của 

Cyberagent Ventures đang áp dụng công nghệ AI qua trung gian một chatbot để trả lời các truy vấn 

về vấn đề chăm sóc sức khoẻ. Đây là chatbot đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam. Người ta tương tác 
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với bot thông qua Facebook Messenger để hỏi thông tin về các cơ sở y tế, danh tính bác sĩ và các biện 

pháp khắc phục bệnh tật vì ViCare có một cơ sở dữ liệu của hơn 21.000 cơ sở y tế và 22.000 bác sĩ 

trên cả nước.  

 

Trong kỹ nghệ nông nghiệp, một sản phẩm được xây dựng ở Việt Nam gọi là Sero đang giúp những 

nông dân không có kiến thức phát hiện ra sự bất thường của các vụ cấy trồng thông qua một công cụ 

hình ảnh. AI. Sero đã trở thành một công ty doanh mục đầu tư thuộc nhóm Zeroth, một nhóm doanh 

nghiệp được coi là máy gia tốc AI đầu tiên cho châu Á. Cũng nằm trong phạm vi AI, công ty Datanee 

cung cấp các dịch vụ phân nhóm và giới thiệu khách hàng cho CRM ngoài việc dùng công nghệ phân 

tích nội dung để phát hiện nội dung. SMCC, một công ty giám sát truyền thông xã hội, sử dụng dữ 

liệu lớn để tạo các báo cáo về xây dựng thương hiệu, điều kiện thị trường và quản lý khách hàng cho 

các khách hàng doanh nghiệp của họ. 

 

 Rõ ràng, AI công nghệ đã sẵn sàng để thay đổi hình thức hoạt động truyền thống của Việt Nam.  

 

Trò chơi AI của Việt Nam: Nó chỉ là sự khởi đầu  

Ông Bach cho biết: "Các kỹ sư địa phương rất giỏi về công nghệ, do đó họ nên tập trung vào công 

nghệ thay vì bỏ công sức vào việc khởi nghiệp thương mại. Đó là một lợi thế giúp Việt Nam trở nên 

mạnh mẽ khi cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.” Ông Bach nói thêm: “Chúng ta thấy các 

hội viên của Cinnamon AI đều quan tâm đến AI ở Việt Nam và coi đây là một cơ hội hấp dẫn."  

 

Mặc dù AI rõ ràng là một cơ hội lớn, nhưng các chuyên gia cho rằng các công ty mới thành lập của 

Việt Nam cần tập trung vào việc giải quyết các vấn đề về thị trường thay vì chỉ tập trung vào mặt kỹ 

thuật. Theo các cuộc thảo luận khép kín giữa các nhà phát triển địa phương mà phóng viên của 

DEALSTREETASIA đã tham dự, sự phát triển của công nghệ AI tại Việt Nam đang bị cản trở bởi vì 

các kỹ sư địa phương đang tập trung quá nhiều về mặt kỹ thuật mà bỏ quên đào sâu việc giải quyết 

các vấn đề của khách hàng. Họ cho rằng cộng đồng AI ở Việt Nam cần tập trung hơn nữa vào việc 

ứng dụng AI vào các công nghệ khác để nâng cao năng suất nhất là khi đầu tư vào AI có thể rất lẻ tẻ 

vì sự cạnh tranh khốc liệt trong việc tìm nguồn cung ứng thương mại cũng như khi có sự hoài nghi về 

tính bền vững của các mô hình kinh doanh.  

 

Hành trình tìm kiếm sự vững bền của AI 

"Các kỹ nghệ như AI và học máy là những công cụ để chuyển đổi xã hôi mà đất nứơc không thể thiếu 

đựơc. Trừ khi Việt Nam nhanh chóng bắt đầu xây dựng hệ thống tài năng và nghiên cứu cho các công 

nghệ mới, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để hấp thụ những lợi thế của sự bùng phát AI ở châu Á 

", ông Bach nói. Để AI có thể tăng trưởng bền vững, các chuyên gia cho rằng toàn bộ hệ sinh thái - 

các nhà đầu tư, các trường đại học, các nhà nghiên cứu và chính phủ - cần phải tập hợp lại để nuôi 

dưỡng các sinh viên trong lĩnh vực này và nắm tay giúp đỡ các công ty vừa khởi nghiệp. 

  

Trong số các sự khởi xứơng cấp công nghiệp, Cinnamon AI Lab, một công ty được thành lập bởi nhà 

đầu tư Nhật Bản Hajime Hotta, hy vọng sẽ đào tạo một nhóm 100 nhà phát triển về AI tại việt Nam 

vào cuối năm 2017. Trong số 250 sinh viên của các trường công nghệ hàng đầu của Việt Nam đã nộp 

đơn đăng ký cho chương trình đào tạo 6 tháng của phòng thí nghiệm Cinnamon AI, 9 người đang 

được làm việc cho các dự án thực. Trung tâm này muốn là một lò ấp trứng về AI tại Việt Nam mặc 

dù có rất ít công ty mới thành lập có thể được đặt dưới ô dù của nó. Trong một phát triển khác, công 

ty Alt Inc. chuyên về phát triển AI tại Nhật Bản đã thuê chuyên gia khoa học, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn 

Đức, làm giám sát viên việc thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển AI ở châu Á, trụ sở tại 

Hà Nội. Công ty Alt công bố rằng: "Với sự cộng tác của Tiến sĩ Nguyễn, chúng tôi sẽ nhanh chóng 

thành lập các cơ sở nghiên cứu AI trong vùng Châu Á và đẩy nhanh việc tuyển dụng các nhà nghiên 
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cứu, các kỹ sư AI, các nhà khoa học dữ liệu và những người khác. Chúng tôi hy vọng đội ngũ mới 

của chúng tôi có khoảng 50 thành viên trong lúc khởi đầu, và họ sẽ chú trọng vào sự phát triển của AI 

nhân tạo của Alt" 

----------------- 
 
Per Wikipedia, “AI (artificial intelligence) is intelligence exhibited by machines, where a machine mimics "cognitive" functions that 
humans associate with other human minds, such as "learning" and "problem solving”….The field was founded on the claim that human 
intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate it…In the twenty-first century, AI techniques have 
become an essential part of the technology industry, helping to solve many challenging problems in computer science… Recent 
advancements in AI, and specifically in machine learning, have contributed to the growth of Autonomous Things such as drones and self-
driving cars, becoming the main driver of innovation in the automotive industry.” 
 
The AI that we’ve seen so far is known as “narrow AI” as it usually performs a specific task, such as the case of driverless vehicle 
technology.  However, researchers are working to create “general AI”, which would not be confined to a specific task and would 
outperform people in almost all cognitive tasks.  
 
Let’s read the following article from DEALSTREETASIA to see how Vietnam is doing with AI technology. 
 

 

AI’s the new buzzword in Vietnamese tech space. Will it take 

off? Human interaction with artificial intelligence 

 
Human interaction with artificial intelligence| Photo: Bloomberg 

Nguyen Thi Bich Ngoc November 20, 2016 
https://www.dealstreetasia.com/stories/ai-seen-as-new-boon-for-vietnams-tech-talents-56852/ 
 

 Artificial intelligence (AI) can become a game changer for Vietnamese technology startups, say experts, 

as they are betting big on the potential to deploy chatbots and image recognition to deep learning in the 

country. “AI can be integrated into many verticals because the ultimate purpose of AI is to assist, or even 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_mind
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Things
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to replace, human efforts in doing things in a more effective way,” Nghiem Xuan Bach, project director at 

Cinnamon AI Lab, told DEALSTREETASIA.  

Consider some of the recent developments in this space: Cyberagent Ventures-backed healthcare app 

ViCare is applying AI technology, with a chatbot to solve users’ queries. It is reportedly the first chatbot to 

be launched in Vietnam. Users interact with the bot through Facebook Messenger to ask for information 

about clinic facilities, doctor identity and remedies, as ViCare claims to have a database of over 21,000 

healthcare facilities and 22,000 doctors across the country. In agritech, a Vietnamese-built product called 

Sero.ai helps untrained farmers detect crop abnormalities in advance via an AI imagery engine. It has 

become a portfolio company under the first cohort of Zeroth, the maiden AI accelerator for Asia. Datanee 

provides customer clustering and recommendation services for CRM along with content analysis 

technology for content discovery. SMCC, a social media monitor, utilizes big data to produce reports on 

branding, market conditions and customer management, to its business customers.  

Clearly, AI technology is poised to reshape the traditional modus operandi in Vietnam.  

Vietnam’s AI play: It is just the beginning  

Bach said: “Local engineers are strong in technology, therefore they should focus on the tech rather than 

on doing commercial startups. That is an advantage that will help Vietnam become competitive in the 

global tech scene.” “Cinnamon AI Lab partners are interested in AI in Vietnam and see it as an intriguing 

opportunity,” Bach added.  

While AI is clearly a big opportunity to tap into, experts aver that Vietnamese startups need to focus on 

solving market problems rather than concentrating only on the technical side. The development of AI 

technology in Vietnam is being impeded by the lack of understanding about solving customer problems 

because local engineers are focusing too much on the technical side, according to deliberations at a 

closed discussion among local developers that this DEALSTREETASIA correspondent attended. The 

fledgling AI community in Vietnam should focus more on the integration of AI application to other 

industries to improve productivity, according to the participants. Also, investments into AI can be very 

sporadic as there is fierce competition in deal sourcing as also scepticism about sustainability of business 

models.  

The quest for sustainability  

“Things like AI and machine learning are inevitable transformation tools. Unless Vietnam quickly starts to 

build talent and research system for new technologies, we won’t have enough time to absorb the 

advantages of the AI boom in Asia,” said Bach. For sustainable growth of AI in the country, experts 

opined that the entire ecosystem – investors, universities, researchers and the government – need to 

come together to nurture students in this field and also handhold startups. 

Among industry level initiatives, Cinnamon AI Lab, launched by Japanese angel investor Hajime Hotta, 
hopes to build a group of 100 AI developers by the end of 2017. Among 250 students from Vietnam’s top 
tech schools that applied for a six-month training program by Cinnamon AI Lab, nine are working on real 
projects. The center aims to be the AI incubator in Vietnam even though there are very few potential 
startups that can be housed under its umbrella. In another development, Tokyo-based personalised AI 
developer Alt Inc hired Vietnamese science expert, Dr. Nguyen Tuan Duc, to supervise the setting up of 
an AI research and development center in Asia, to be based in Hanoi. “With Dr. Nguyen joining us, we 
will promptly set up AI R&D bases around Asia and accelerate the employment of researchers, AI 
engineers, data scientists and others. We expect our new team to have approximately 50 members to 
start with, and they will be dedicated to the development of Alt’s personalized AI,” the company said in a 
statement. 
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THĂM VIẾNG CÁC CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC 
(Education Club hay English Club) 

 
 Dòng Chúa Cứu Thế là nơi giúp đỡ EFTP trong những ngày 

chập chững bước chân vào thế giới từ thiện. EFTP nhớ đến 

quý cha Nguyễn Xuân Đường đã đưa EFTP đi thăm những 

vùng quê nghèo gần biên giới để quan sát về học vấn tại nông 

thôn. Cha Lê Quang Uy đã đón nhận thiện nguyện viên đầu 

tiên về dạy chương trình thử nghiệm năm 2006 tại DCCT 

Saigon. Sau khóa học, ngài cho nhận xét và khuyến khích EFTP 

nên tiếp tục chương trình. Cha Vũ Khởi Phụng là người đã 

giới thiệu EFTP đến với các Tòa Tổng Giám Mục cả 3 miền 

Trung Nam và Bắc để xin sự hỗ trợ. Đồng thời nối kết buổi 

thảo luận giữa sinh viên và EFTP để tìm hiểu nhu cầu và 

khuyến khích giới trẻ học Anh ngữ cũng như làm việc có tinh 

thần trách nhiệm để lôi kéo sự đầu tư của Hoa kỳ đến Việt Nam. Như vậy khi các em ra trường có thể tìm việc 

với công ty ngoại quốc và học hỏi được công nghệ của họ. Đặc biệt cha Trịnh Ngọc Hiên luôn mở rộng cửa 

giúp đỡ EFTP. Sau khóa học Anh ngữ thử nghiệm tại Saigon. DCCT 3 miền lên chương trình đón nhận thiện 

nguyện viên về dạy tại cơ sở cả 3 miền của nhà Dòng. Từ ngày thành lập hội cho đến nay, giáo xứ Thái Hà 

luôn là chỗ EFTP có thể chạy đến xin hợp tác trong những chương trình giúp giới trẻ đi tìm kiến thức. Sự quan 

tâm của cha Bề Trên Trịnh Ngoc Hiên dành cho học vấn đã giúp EFTP tiến bước dễ dàng và đặc biệt giúp giới 

trẻ của câu lạc bộ JPII sinh hoạt vượt trội hơn tất cả các câu lạc bộ khác. 

  

CÂU LẠC BỘ JPII – THÁI HÀ 

Hàng năm EFTP về gặp gỡ, tham gia vào những sinh hoạt của câu lạc bộ, đồng thời thảo luận với vị 

linh mục linh hướng và ban điều hành của các câu lạc bộ. Nhận thấy thiếu sự hiện diện của vị “linh 

hướng” sinh hoạt CLB èo uột, thành viên thưa thớt v.v... Sự hiện diện nhẹ nhàng của các vị linh hướng 

giúp câu lạc bộ đạt được kết quả hữu hiệu, các ngài bỏ thì giờ tham gia những buổi giảng dạy và những 

buổi thuyết trình của CLB, góp ý trong việc cải tiến hoặc khích lệ tinh thần các em. 

Anh Văn là môn ngoại ngữ khó học nhất đối với người Việt Nam. Khó nhất là phần phát âm, vì thế 

EFTP chủ trương các em phải học phát âm trên internet do người Anh/Mỹ phát âm. Ngoài ra các em 

có thể dùng bộ sách của EFTP đã soạn sẵn gồm 7 cuốn, viết cho 3 trình độ: Vỡ lòng, trung cấp, và cao 

cấp. Sách đã được thành viên trẻ của hội thâu vào CD để giúp về phát âm và luyện intonation. Nếu học 
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hết bộ sách các em có thể đọc được những bài viết trên internet. Sách của EFTP soạn thảo đã được một 

số hội đoàn tụ thiên tai Á Châu dung, trong số này có một đại học của Nhật Bản đã chính thức xin phép 

EFTP để xử dụng. 

Khi đến thăm và sinh hoạt với câu lạc bộ JPII. EFTP rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy những thành 

viên đứng ra giảng dạy rất professional. Các em download vocabulary từ internet và hướng dẫn phát 

âm đúng tiêu chuẩn. Câu lạc bộ JPII hiện nay tổ chức 2 lớp học và mỗi khóa học là 2 tháng. Nhìn 

cách đứng lớp và cách hướng dẫn của các vị “giảng sư” tí hon khiến EFTP thật vui mừng vì các em 

đã đi đúng hướng.  

   

Về phần thuyết trình các em cố gắng nhiều, đặc biệt là các em đã chọn đề tài có tính cách xây dựng 

như vấn đề phá thai”. Các em mời speaker đến nói chuyện về vấn đề này. Tuy nhiên cũng còn một 

chút cần điều chỉnh, ví dụ như phải nói ngắn gọn và đi vào trọng tâm của đề tài ngay vì sự tập trung 

chú ý (focus span) của con người không được lâu. Nếu các em nói dông dài đến khi các em đi vào 

điểm chính thì người nghe không còn tập trung nữa khiến cho buổi thuyết trình bị thất bại.  

  

Câu lạc bộ JPII nổi trội hơn các câu lạc bộ khác là nhờ sự quan tâm của cha Bề Trên và tâm huyết 

của cha linh hướng Trần Trí Tuệ luôn sát cánh với sinh hoạt học tập của các em. Cảm phục tâm huyết 

của cha nên EFTP đã xin cha viết một bài về cha. 

EFTP chúng con xin hết lòng cám ơn cha Bề Trên đã chỉ định cha Trần 

Trí Tuệ làm linh hướng của câu lạc bộ JPII. 

Sự đồng hành và tâm huyết cha Trần Trí Tuệ đầu tư cho giới trẻ 

chắc chắn sẽ trổ sinh hoa trái tốt tươi. EFTP xin hết lòng cảm ơn cha. 
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Vài nét về cha Trần Trí Tuệ 

Kính gửi Hội Education For The Poor (EFTP)  

cô Tuệ Phương thân mến. 

 

Cùng với bản báo cáo của các em sinh viên trong Clb JPII, con xin viết vài dòng về bản thân, như cô 

Tuệ Phương đề nghị. 

Con là Linh mục Vincent Trần Trí Tuệ, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, hiện đang là thành viên 

của Tu viện DCCT Hà Nội. 

Cách đây sáu năm, sau khi chịu chức Linh mục, con được nhà Dòng gởi đi Thái Lan học một khóa về 

Formation trong thời gian 5 tháng, sau đó con có thời gian trải nghiệm 2 năm tại Australia để thi hành 

sứ vụ và học tập thêm tại đây. Đầu tháng 5 năm 2016 con về lại VN và được bổ nhiệm về phục vụ tại 

Nhà Dòng Hà Nội. 

Ngoài một số công việc được giao tại Giáo xứ và Nhà Dòng, cha Bề trên Giuse Trịnh Hiên đã giao 

thêm cho con công việc giúp các em sinh viên trong Clb giáo dục Gx. Thái Hà. Với chút kinh nghiệm 

và khả năng hèn mọn, con cố gắng giúp các em về mặt Anh ngữ và khuyến khích các em chuyên chăm 

học hành để nâng cao sự hiểu biết, hầu mở ra cho các em là thế hệ trẻ một tầm nhìn xa hơn, cũng như 

chuẩn bị một hành trang tốt để bước vào đời, trở nên những người hữu ích cho Xã hội và Giáo hội. Đó 

cũng là mong ước và tâm huyết của con đặt ở nơi các bạn trẻ là thế hệ tương lai. 

Vì vậy con luôn duy trì và khuyến khích các em sinh hoạt Clb tiếng Anh hằng tuần. Con cũng cố gắng 

hiện diện với các em và luôn ý thức đó như một bổn phận để nâng đỡ tinh thần các em. Sau giờ sinh 

hoạt English Topic Discussion, con dâng (hoặc mời các cha khác đến dâng) cho các em một thánh lễ 

bằng tiếng Anh mỗi tuần Thứ Bảy (4:30 pm – 5:30 pm). 

Cách đây gần một năm, con và các em trong Clb lại nhận được sự Sponsorship của EFTP, nên chúng 

con đã mở được 2 khóa tiếng Anh và tổ chức được 2 lần thuyết trình tiếng Việt (như trong báo cáo em 

thứ ký đã viết). Con thấy đây là một việc làm hữu ích cho sinh viên và giới trẻ VN, cụ thể là tại Hà 

Nội. Qua đây các bạn có thể được nâng cao về trình độ hiểu biết những kiến thức căn bản, biết cách tự 

học và đào sâu nghiên cứu, rèn luyện thêm đạo đức và nhân cách, cũng như giúp các bạn tự tin hơn 

trong việc giao tiếp tiếng Anh và đứng thuyết trình tiếng Việt. 

Phần con, con cũng cố gắng sắp xếp công việc, thời gian để đồng hành với các em bằng cách hiện diện 

trong những buổi các em học Anh ngữ và thuyết trình tiếng Việt để có thể nêu những ưu và khuyết 

điểm giúp các em điều chỉnh tốt hơn. 

 

Con làm với hết tấm lòng của mình vì Chúa và vì tương lai giới trẻ, và thấy các em tiến bộ rất nhiều 

cùng sự đáp lại bằng những hăng say nhiệt tình của các em, và nhất là được sự hỗ trợ tận tình của cha 

Bề trên, của quý Hội và cô Tuệ Phương, nên con rất vui mừng. Con xin tạ ơn Chúa và cám ơn mọi 

người tất cả. 

 

Kính chúc quý Hội và Cô được an mạnh hồn xác, hạnh phúc trong công việc dấn thân. Xin Chúa chúc 

lành quý hội và cho cô. 

 

Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ Clb chúng con. 

Kính thư! 

Lm. Vinct Trần Trí Tuệ C.Ss.R 
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BẢN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG ĐOÀN TIẾNG ANH GIOAN PHAOLO II 

NĂM HỌC 2016 - 2017 

Cộng đoàn Tiếng Anh Gioan Phaolô II 

(Tên thường gọi John Paul II English 

Community), với khẩu hiệu: “Knowledge 

– Faith – Serve”, đươc thành lập đến nay 

đã bước sang tuổi thứ 6, với sứ mệnh đem 

đến một môi trường tri thức, đức tin, cùng 

với tinh thần phục vụ cho các bạn sinh 

viên đang học tập và công tác tại Hà Nội. 

Trong năm học 2016 - 2017, dưới sự 

linh hướng của Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ, 

sự nâng đỡ tận tình của Cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên, quý vị ân nhân thân nhân và đặc 

biệt là sự giúp đỡ tích cực từ Tổ chức Education For The Poor, Cộng Đoàn Tiếng Anh Gioan 

Phaolo II đã tổ chức thành công các hoạt động và đạt được một số thành quả nhất định: 

I. Các hoạt động của cộng đoàn (Năm học 2016-2017) 

1. Các hoạt động hàng tuần: 

 Sinh hoạt Tiếng Anh, thảo luận topic theo chủ đề: 

 Thứ 7 hàng tuần: (14h-16h) : Cộng đoàn tổ chức sinh hoạt, thảo 

luận Tiếng Anh với những chủ đề thú vị (news, soft skills, 

independence day, summer time, part time job…) hay những vấn 

đề nổi cộm trong xã hội (gender discrimination, happiness or 

money is more important, pollution...) 
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 Tập hát và phục vụ Thánh lễ: 

 Tập hát tối T5 hàng tuần: Ca đoàn John Paul 

II Choir phụ trách. 

 Thứ 7 hàng tuần: 16h30 – 17h30, Thánh Lễ tại 

Đền Giêrađô. 

2. Các hoạt động khác 

 Mở lớp học Tiếng Anh : 

+ Khóa 1 : Gồm 2 lớp Phát âm (Pronunciation) 

 Thời gian : Tháng 3 & 4/ 2017 

 Số lượng học viên: 15-18 bạn / mỗi lớp 

+Khóa 2: Gồm 1 lớp Phát âm (Pronunciation) và 1 lớp Giao tiếp cơ bản (Daily 

Communication) 

 Thời gian : Tháng 5 & 6/ 2017 

 Số lượng học viên: 17 bạn / mỗi lớp 

➢ Các khóa học được mở ra bám sát chương trình chuẩn của EFTP cung cấp, 

học viên được hướng dẫn thực hành và nghe theo audio của người bản ngữ.  

 Outdoor  “foreigner hunting” (săn tây):   

Cộng đoàn tổ chức các chuyến Picnic tại Hồ Hoàn Kiếm và một số nơi khác tại 

Hà Nội, để tạo cơ hội cho các thành viên trong cộng đoàn có cơ hội bắt chuyện 

và thực hành giao tiếp với người nước ngoài. 

 Thuyết trình Tiếng Việt  

 Số 01: Chủ đề: Nạo phá thai ở giới trẻ Việt Nam hiên nay (Thời 

gian: 22/04/2017). 

 Số 02: Chủ đề: Tiếng Anh và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp 

(Thời gian: 17/06/2017). 

 Thiện nguyện và hành hương: 

Trong năm học 2016-2017, cộng đoàn đã tổ chức thành công 

chuyến thiện nguyện của John Paul II Choir về giáo xứ Nà 

Phặc – Bắc Kạn (Giáng Sinh 2016) với sứ vụ: “Đem Giáng 

Sinh yêu thương về bản làng cho những người dân tộc vùng 

cao”, và chuyến hành hương của các thành viên trong ca đoàn 

về Đền thánh Bắc Trạch, Nhà thờ Chính tòa Thái Bình 

(T7/2017). 

II. Lợi ích phát triển cho các thành viên: 

1. Về mặt kiến thức: 

 Thông qua việc tham gia các lớp học Tiếng Anh do cộng đoàn tổ chức, tham gia 

trao đổi, sinh hoạt topic hàng tuần, các thành viên trong cộng đoàn ngày càng 

được bổ trợ, trau dồi kiến thức Anh Văn cần thiết không chỉ phục vụ học tập mà 
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còn áp dụng trong cuộc sống, công việc. Nhiều thành viên cải thiện được cả 4 kĩ 

năng Listening, Speaking, Reading, Writing, và đã đạt được thành tích cao trong 

các cuộc thi lấy chứng chỉ quốc tế như Toeic, Ielts… 

 Bên cạnh Ngoại ngữ, các thành viên trong cộng đoàn còn có cơ hội trao đổi, trau 

dồi kiến thức xã hội cần thiết thông qua các số thuyết trình Tiếng Việt của cộng 

đoàn về những vấn đề nóng bỏng trong xã hội (hiện tượng nạo phá thai, Tiếng 

Anh và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp), góp phần giúp các bạn sinh viên có 

cái nhìn tổng quan nhất về thế giới xung quanh, từ đó có thể định hướng, phát 

triển bản thân một cách tốt nhất. 

2. Về mặt kĩ năng: 

 Các thành viên được học hỏi và rèn luyện những kĩ năng mềm cần thiết khác: kĩ 

năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giao tiếp hay kĩ năng lãnh đạo, 

tổ chức và quản lý thời gian, qua các hoạt động của Câu lạc bộ đã nêu trên.  

Và trên tất cả, đó là các thành viên trong cộng đoàn học được cách lắng nghe và 

chia sẻ, tôn trọng ý kiến của nhau, để cộng đoàn nên một, và là một thể thống 

nhất, đoàn kết như ngày hôm nay. 

 

 

Với tất cả những nỗ lực của các thành 

viên trong cộng đoàn, cùng với sự linh 

hướng của Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ, 

sự hỗ trợ của Cha Bề trên, cũng thật là 

thiếu sót cho chúng con nếu không kể 

tới sự giúp đỡ lớn lao của quý tổ chức 

Education for the Poor, đại diện là Cô 

Tuệ Phương đã về thăm, chia sẻ và 

động viên chúng con không chỉ tinh 

thần mà cả vật chất, tất cả những điều 

đó đã góp phần tạo động lực giúp cộng đoàn chúng con đạt được những thành tựu nói 

trên.  

Trong quá trình phát triển của cộng đoàn trong tương lai, sẽ không thể tránh khỏi những 

khó khăn, vậy cộng đoàn chúng con tha thiết mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, giúp 

đỡ, cũng như lời cầu nguyện từ Qúy Cha và Quý Tổ Chức, Ân Thân Nhân để Cộng đoàn 

John Paul II English ngày một phát triển và vững mạnh hơn nữa.  

Cầu chúc Hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ trên Qúy Cha, Qúy Ân Nhân và Tổ 

Chức Giáo Dục Cho Người Nghèo  Education For The Poor. Chúng con xin chân thành 

cảm tạ! 

    Hà Nội ngày 30/ 08/ 2017 

Thư ký: Maria Phạm Thị Thanh 
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NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ JPII 
Trên Facebook 

 
Khánh Huyền 
February 18 

 [TÂM SỰ CUỐI TUẦN] 

Mình ít viết lách… cũng ít khi kể lể gì trên facebook nhưng buổi sinh hoạt ở Câu lạc bộ tiếng Anh JPII 
hôm nay thật sự đọng lại rât nhiều cảm xúc. 

Thứ nhất, con thực sự thấý rất vui vì thi thoảng mới đến nhóm thôi, nhưng lúc nào cũng thấy Cha 
Vincente ngồi đó...rất thân thiện.. gần gũi và đáng yêu... Dù bận rộn nhưng Cha vẫn luôn thu xếp công 
việc để đến với anh chị em chúng con... thật chẳng khác nào như nguồn động viên cực kỳ lớn lao ạ, 

riêng bản thân con thâý rất cảm kích :) Mong Cha có nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành với JPII dài 

dài nữa ạ :))) 

Thứ hai, dù mỗi năm học, mình tham gia được với JPII chỉ đếm trên đầu ngón tay :( nhưng cũng phải 

đến 5 năm đã được biết đến và tham gia mái nhà JPII :) Hôm nay, mình thật sự rât ấn tượng về sự 
trưởng thành và chuyên nghiệp của các bạn trong Ban điều hành, đặc biệt là Ban nội dung và Ban phục 
vụ. THời gian thảo luận được sử dụng triệt để, cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích cùng những trò chơi 
rất thú vị, các thành viên lúc nào cũng phấn khích, thích thú và vui vẻ, đặc biệt rất ấn tượng với bạn MC 

Phương, giọng rất hay, lúc nào cũng căng tràn năng lượng :* và truyền cảm hứng cho ng khác. Ngoài 

ra, ca đoàn hát rất hay, rât sốt sắng, mình nghe các bạn hát mà tâm hồn lên hết cả tầng mây ý :))) Các 

bạn cố gắng nhé, "cho đi là nhận lại"... Chúa sẽ trả công bội hậu cho các bạn :)) 

Thứ ba, mình thấy đâu đó còn nhiều bạn sinh viên năm 3 năm 4 rồi nhưng tiếng Anh còn chưa thực sự 
tốt lắm. Có thể các bạn cũng như mình của 5 năm trước, đến gần năm cuối mới thực sự chạm đến và 
học tiếng anh theo một cách đúng nghĩa. Có thể các bạn chưa có định hướng cụ thể hoặc cũng do chưa 
thấy được sự quan trọng của tiếng Anh. Nhưng nó thực sự ảnh hưởng sát sườn tới cơ hội công việc các 
bạn ạ, không phân biệt ngành nghề, chức vụ...Sinh viên có rất nhiều thời gian, nhưng nếu không sử 
dụng hiệu quả, các bạn sẽ ra trường với chỉ duy nhất tấm bằng không mấy giá trị (kể cả bằng giỏi) nếu 
không tận dụng trang bị thêm kỹ năng mềm và ngoại ngữ, thật sự cần đáng suy nghĩ! 

Mình kể cho các bạn nghe những ví dụ thực tiễn như sau: hồi mình ra trường, 1 cô bạn học kế toán 
bằng khá, có tiếng ANh apply 1 vào công ty nước ngoài, lương khởi điểm 8 triệu/ tháng, trong khi đó 1 cô 
bạn khác bằng giỏi ko có tiếng anh, tìm mãi cũng chỉ được công việc với lương 3,5 triệu/ tháng. Gần đây, 
mình biết có 1 khách hàng đang làm nhân viên kế toán cho 1 công ty nước ngoài, lương 100 triệu/ tháng; 
trong khi nhiều chị kế toán trưởng khác dù giỏi nghiệp vụ, nhưng ko có tiếng anh, lương max tầm 20 
triệu/ tháng. 
Đó là những con số biết nói, phải không? Một vài chủ doanh nghiệp chia sẻ với mình: họ sẵn sàng nhận 
người chưa có kinh nghiệm, nhưng ko thể chọn người ko biết tiếng ANh. 

Mình có anh bạn không phải người Công Giáo, mới tham gia nhóm được ít bữa, nhưng anh rất ấn tượng 

với các bạn trong JPII: rất trẻ trung, xinh đẹp, đáng yêu, nhiệt tình, thánh thiện.. :))) hình ảnh rất đep 
phải không? Nhưng nếu chúng ta không chỉ đẹp về tâm hồn mà còn đẹp về trí tuệ nữa thì quá tuyệt vời 

nhỉ :) Chúng ta thực sự đang bị chậm 1 nhịp so với thế giới! 

Cuối cùng, mình chúc các bạn luôn theo đuổi đam mê tiếng Anh, sống có mục tiêu và có kế hoạch :)) 
Mong có nhiều cơ hội hơn nữa được tham gia cùng các bạn... giúp mình sớm cửa đổ được ẻm English 

nữa nhé :))) Love all of you! 

 

 
 
Mai Hà Thực tình, nếu không có Jp2 là nơi duy nhất học tiếng anh của mình suốt 4 năm đại học, 
thì mình đã ko có gì ngày hôm nay. Nhờ jp2, mình có đủ vốn tiếng anh để có học bổng du học 
nước ngoài và giờ, gần như sống ở Úc mà k có trở ngại gì về ngôn ngữ. Hãy đến với jp2, đến thật 

https://www.facebook.com/heo.sua.5205?fref=gs&hc_ref=ARRS0vNDvU5BVFlUjXa7NeM-vlDM8DYADWKTfkLfTs3-9woeRn6bHTgrRMWBrvB_X98&dti=466669046716507&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/jpiienglishcommunity/permalink/1388343491215720/
https://www.facebook.com/ha.mai.503?fref=gc&dti=466669046716507
https://www.facebook.com/ha.mai.503?fref=gc&dti=466669046716507
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nhiều rồi một ngày nào đó, bạn mới bỗng nhận ra "tiếng anh chỉ là chuyện nhỏ". I am honestly 
telling yaSee Translation 
LikeShow more reactions 
 ·  
5 

 · February 18 at 12:50pm 

 

 

Hình Ảnh Câu Lạc Bộ Đà Nẵng 

 

 
 

 

Cậu Lạc Bộ Huế 
 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TRONG NĂM TỚI: 

 

Năm nay, con sẽ không 

chỉ cho các bạn sinh hoạt 

chung theo kiểu mấy chục 

người sinh hoạt với nhau, 

mà sẽ chia nhỏ lớp ra, tùy 

vào level để dạy lại cho các 

bạn. Hiện tại con đã có sự 

trợ giúp của 10 bạn cộng tác 

viên, những người sẽ giúp 

con đứng lớp để dạy lại 

cho các bạn (dự định sẽ có 

2 thành viên nữa), với số 

lượng:  

https://www.facebook.com/groups/jpiienglishcommunity/permalink/1388343491215720/?pnref=story
https://www.facebook.com/groups/jpiienglishcommunity/permalink/1388343491215720/?pnref=story
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1388343491215720_1388566861193383&av=1208862818
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1388343491215720_1388566861193383&av=1208862818
https://www.facebook.com/groups/jpiienglishcommunity/permalink/1388343491215720/?comment_id=1388566861193383&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
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14 bạn sinh viên đăng kí level 1: là level dành cho những người chưa biết gì về Tiếng anh cả (1 chữ 

bẻ đôi cũng không biết)  

21 bạn sinh viên đăng kí level 2: là level dành cho những bạn đã tiếp xúc tiếng anh ở cấp 2, cấp 3, 

nhưng do quá trình học đại học, học chuyên ngành, các bạn đã bị mất đi kiến thức đó. 

35 bạn đăng kí level 3: là những bạn có nguyện vọng sẽ dự thi bằng B1 – Tiếng anh không chuyên, 

theo như quy định của bộ Giáo dục và đào tạo cho những sinh viên khi tốt nghiệp đại học phải có 

bằng B1.  

Hiện tại, con dự định số lượng sẽ tăng lên, do một số bạn bận công việc nên không thể tham gia với 

câu lạc bộ được. Mỗi lớp sẽ không quá 20 sinh viên, nhằm giúp các bạn có sự tiếp xúc Tiếng Anh 

hiệu quả hơn. 

Thời gian sinh hoạt: 8.30- 10.30 sáng thứ 7 hàng tuần 

Sẽ có 1.30’ dạy và sinh hoạt theo đơn 

vị lớp (level) 

30’ còn lại sẽ là thời gian tập trung 

tất cả các bạn lại với nhau, để cùng 

nhau luyện tập cho Thánh lễ bằng 

Tiếng Anh (the orders of the Mass), 

tập hát Thánh ca (Hymns) hoặc là 

trình bày những điều thú vị về Tiếng 

anh… nhằm mục đích không mất đi 

giá trị vốn có của câu lạc bộ, giúp 

cho các bạn quen biết nhau hơn, thắt 

chặt tình đoàn kết.  

Hàng tháng, câu lạc bộ sẽ tổ chức 

những trò chơi, sinh hoạt chung với 

các thành viên trong club. Nhằm tạo sự gắn bó của các bạn với câu lạc bộ, các bạn với nhau. 

Vừa rồi, con cũng đã gặp và tham khảo ý kiến của cha Đaminnh Phan Hưng, Ngài hứa sẽ tiếp tục gắn 

bó với câu lạc bộ trong việc tổ chức Thánh Lễ Tiếng Anh hàng tháng cho chúng con. Cha Đaminh 

Nguyễn Hữu Khôi cũng đến tham dự (cha Tuyến đi vắng), Ngài cũng hứa sẽ tạo mọi điều kiện về 

phòng ốc và vật tư để câu lạc bộ sinh hoạt được thuận tiện.  

Với những phương hướng và hoạt động đó, con và các bạn trong câu lạc bộ rất cần sự nâng đỡ của cô 

và ban điều hành EFTP về vật chất cũng như tinh thần, nhằm giúp cho câu lạc bộ hoạt động ổn định 

và phát triển. Nguyện xin Mẹ Maria Lavang cầu bầu cùng Chúa luôn ban cho cô và ban điều hành 

EFTP luôn được dồi dào sức khỏe để cùng đồng hành với chúng con. Con xin chân thành cảm ơn.  

                                           Kính thư: 

                                      Trưởng câu lạc bộ Tiếng Anh Phủ Cam 

 

                                                                         Trần Ngọc Khang 
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Gặp Gỡ Giới Trẻ GX Hòa Minh – Đà Nẵng 

 
Dòng Jesuit có tiếng là quan tâm về giáo dục. Giao xứ Hòa Minh là một giáo xứ mới thành lập tại 

Danang thuộc Dòng Jesuit. Thầy Hùng phụ trách về giới trẻ mời thiện nguyện viên đến sinh hoạt và 

thầy có ý muốn thành lập câu lạc bộ giáo dục tại đây để giúp giới trẻ. EFTP đã đáp lại lời mời của 

thầy và đưa các thiện nguyện viên đến sinh hoạt tại gx Hòa Minh. Đồng thời hướng dẫn sinh viên về 

cách sinh hoạt và học Anh ngữ cũng như thuyết trình. Nếu không có trở ngại EFTP hết lòng hỗ trợ 

việc thành lập câu lạc bộ giáo dục tại nơi đây.   

 

Hình ảnh sinh hoạt tại giáo xứ Hòa Minh 
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GIÚP SINH VIÊN 

 
Chương trình học bổng là một trong những chương trình quan trọng của Hội thực hiện tại Việt Nam. 

EFTP nhờ quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo thay mặt Hội cứu xét gia cảnh và sự hiểu học của những 

sinh viên học sinh nghèo để giúp các em. Khi được chọn các em được hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp. 

Các em đã lần lượt ra trường với đủ mọi ngành nghề.  

 

Sinh viên nhận học bổng phải nộp đơn và thẻ sinh viên cho vị đại diện cứu xét học bổng, đồng thời 

ký tên vào danh sách của vi đại diện khi nhận được học bổng như mẫu dưới đây.
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HỌC BỔNG - CHÙA PHƯỚC HẢI 
 

EFTP nhờ chùa Phước Hải thấy mặt Hội cấp học bổng cho 15 sinh viên. Sư Bà của chùa tuy đã cao 

tuổi nhưng rất minh mẫn. Bác Từ phụ giúp Sư Bà điều hành công việc của chùa luôn cả việc cấp học 

bổng cho sinh viên. EFTP ngỏ ý thành lập câu lạc bộ giáo dục tại đây nhưng chưa thuận tiện. Hy 

vọng trong tương lai chùa Phước Hải sẽ có một câu lạc bộ giáo dục để giúp giới trẻ có một khả năng 

Anh ngữ vững và luyện tập những năng khiếu cần thiết để thành công trên đường đời. 
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Thư Bác Từ gửi cho EFTP trao đổi về học bổng 
-----Original Message----- 
From: phuoc hai <chuaphuochai@yahoo.com> 
To: vanvaness <vanvaness@aol.com> 
Sent: Tue, Sep 5, 2017 3:00 pm 
Subject: Kinh goi Co Tue Phuong 

 
A Di Đà Phật  
 
Thưa Cô Phương, Ngày 3/9 Sư Bà đã tặng học bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học. 
Thời gian hơi lâu vì đang trong dịp nghỉ hè của cấc em, và Bác Từ phải lựa trọn đúng đối tượng mà mình 
muốn cho. Nhiều trong số các em nhận học bổng ở đây có hoàn cảnh rất đặc biệt. Có hai em ở ngoài Bắc 
không thể vào nhận được, nên Bác nhờ người nhận thế, và một em nữa bị sốt xuất huyết nên đã không đên 
nhận được Cô ạ. Bác gởi Cô một số tấm hình và đơn xin học bổng của các em. Rất cảm Cô và hội đã quan 
tâm giúp đỡ cho sinh viên Viêt Nam. 
 
Sư Bà gởi lời thăm Cô đấy ạ. 
 
Chúc Cô cùng tất cả mọi người sức khỏa thật tốt, sống vui, an lạc.  
 
Bác Từ 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

2017 - EDUCATION FOR THE POOR   

 

CẢM NGHĨ CỦA THIỆN NGUYỆN VIÊN VỀ KHÓA HỌC 

ANH NGỮ 
 

Để bảo đảm sự thành công của Khóa Anh Văn Hè tại Việt Nam trong tương lai, chúng tôi mời các em 

thiện nguyện viên chia sẽ cảm nghĩ về cách tổ chức của khóa học cũng như giá trị của chương trình. 

Chúng tôi mong các em cho EFTP những ý tưởng thật chân thành và chính xác sau khi các em đã tham 

gia trong suốt năm tuần lễ bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây. Chúng tôi cám ơn sự giúp đỡ và cộng tác 

của các em.   

 

Thiện nguyện viên: Alexander Đỗ 

 

1) Bạn cảm thấy gì về chương trình Anh Văn Vào Mùa Hè? Bạn nghĩ khóa dạy 

có ảnh hưởng gì đến đời sống của học sinh? 

Em nghĩ chương trình có ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh. Không những chúng 

em đã dạy các học trò một kỷ năng rất quí giá, chúng em còn dạy cho họ tất cả các 

điều họ có thể làm với một khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Em đã dạy họ nhiều thứ 

như họ phải làm gì và nói gì trong các cuộc phỏng vấn xin việc làm và vài học trò 

của em đã báo tin họ đã tìm được việc và vài ngừơi sẽ đi du học.  

2) Bạn thích gì hay không thích gì về chươngtrình? 

Em có thể chắc chắn nói rằng không có gì em không thích về chương trình. Trước 

khi về Huế em đã nghĩ rằng thật là một vấn đề nếu hội luôn luôn canh chừng chúng 

em từng li từng tí như ngừơi ta canh chừng trẻ nhỏ. Nhưng chuyện ấy không xẩy ra. 

Chúng em đã được tự do đi thăm quan thành phố một mình và thông dò tất cả những 

gì Huế có, từ thức ăn cho đến những ngừơi thật đáng phục mà chúng em đã gặp. 

Nhìn về thời gian qua, em thật thích nơi chốn mà chúng em đã cư ngụ. Rất gần thành phố để có thể giải trí 

vào buổi tối và rất hữu tình vào những lúc ban ngày. 

3) EFTP cần làm gì để cho chương trình được hữu hiệu và thành công hơn? 

mailto:chuaphuochai@yahoo.com
mailto:vanvaness@aol.com
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Em nghĩ EFTP đã làm cho chương trình đựơc hữu ích và thành công một cách thật xuất chúng. Nhìn lại em 

thấy EFTP đã sắp xếp mọi chuyện thật giỏi và nếu có điều gì xẩy ra không đúng như dự định thì tất cả mọi 

người đều ngồi xuống để giải quyết cho ổn thoả, như chuyện thời tiết hay đau ốm. Sau cùng em nghĩ chúng em 

đã để lại một tiếng thơm rất tốt cho hội để Việt Nam ghi nhớ đến hội và chúng em.  

4) Bạn có nghĩ hội nên tiếp tục mỡ khóa học này cho các học sinh tại Việt Nam trong tương lai không? 

CÓ! Chương trình này thật tuyệt vời ở nhiều khía cạnh. Nó không những có thể thay đổi đời sống của con 

ngừơi tại Huế mà còn đã thay đổi cuộc sống của em, giúp em nhìn cuộc đời được rõ ràng với một đầu óc lạc 

quan. Nếu có thể em muốn tham gia chương trình này thêm một lần nữa vào năm tới và em mong EFTP sẽ tiếp 

tục mỡ khóa học này cho học sinh bên Việt Nam. Các học trò đều tỏ ý muốn chúng em trở lại và họ nói sẽ cảm 

thấy rất thiếu vắng khi không còn phải dạy sớm để đi học tiếng Anh.  

5) EFTP phải làm gì cho thiện nguyện viên để chương trình được hấp dẫn và thành công hơn? 

Em nghĩ EFTP đã làm tất cả những gì hội có thể làm để cho trải nghiệm này đựơc hoàn toàn tốt đẹp nhất với 

các cuộc thăm quan vào cuối tuần và chỗ cư trú và cơm ăn thật tốt lành trong suốt khóa dạy cho thiện nguyện 

viên. 

6) Chương trình này có nên kéo dài hơn 5 tuần lễ không? Bạn có tham gia không nếu khóa dạy dài hơn 

5 tuần?  

Em nghĩ 5 tuần lễ cũng là một thời gian khá để học sinh có thể đựơc chạm với nhiều tiết mục về Anh ngữ. Khi 

em ở Huế, em thật sự ứơc mong mình có nhiều thời gian hơn với học trò vì nhìn lại 5 tuần lễ đó, em cảm thấy 

thời gian qua mau chóng quá. Em đã nghĩ đến việc tham gia chương trình năm tới vì em đã cảm thấy nhớ 5 

tuần lễ kỳ diệu tại Huế ấy và em sẽ không ngại nếu chương trình kéo dài 7 tuần.  

7) Bình luận thêm  

Em muốn gởi lời cám ơn thật nhiều đến EFTP đã cho em cơ hội này. EFTP đã cho em thời gian tuyệt vời ấy để 

có thể tác động đến cuộc đời của nhiều người và đã được mọi ngừơi ảnh hửơng đến cuộc đời em. Em đã được 

tham gia vào một việc lớn và đã tìm được một nơi thứ hai để gọi là nhà.  

 

 

Thiện nguyện viên: Liah Nguyễn 
 

1) Bạn cảm thấy gì về chương trình Anh Văn Vào Mùa Hè? Bạn nghĩ 

khóa dạy có ảnh hưởng gì đến đời sống của học sinh?  

Khóa học này thật quá tốt đẹp và đã ảnh hưởng nhiều đến tất cả học 

sinh. Tham vọng và mục tiêu của chương trình đã cho các học sinh 

nhiều sáng suốt và cơ hội để thành công. Nó cũng đã tạo cho họ một nền 

tảng và lòng ham muốn học Anh văn. Vì em dạy cấp 1 và 2 và nhờ em 

đã tạo một môi trừơng thỏai mái cho các học sinh luyện tập cách phát 

âm và ngữ pháp, họ đã chia sẽ cùng em những sự khó khăn và lòng ham 

muốn được hiểu nhiều tiếng Anh hơn. 

2) Bạn thích gì hay không thích gì về chươngtrình?  

Em thích hầu hết mọi thứ: các mục tiêu và cách tổ chức của chương 

trình, và sự tự do họ dành cho thiện nguyện viên. Em có thể lên kế 

hoạch cho các bài giảng với các sách của hội và em đã thật sự hiểu biết 

các học sinh của em. Và vì chúng em không bị gò bó trong một thời 

khóa biểu ngoài giờ dạy học, chúng em đã có thật nhiều niềm vui thú đi chơi với học trò, hòa đồng 

với họ trong khi cũng được học hỏi rất nhiều về sự khác biệt giữa hai văn hóa Mỹ và Việt. Một điều 

em không thích là khoảng thời gian nghĩ dài giữa lớp ban sáng và lớp sau giờ trưa. 

3) EFTP cần làm gì để cho chương trình được hữu hiệu và thành công hơn? 
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Có thêm nhiều thiện nguyện viên sẽ giúp chương 

trình thành công hơn. Cũng khó điều khiển khi có 

quá nhiều học sinh. Và nếu các thiện nguyện viên 

được xem kết quả bài thi xếp lớp của học trò sẽ 

cho phép họ thấy các chỗ yếu mà họ cần chú 

trọng đến để giúp học trò nhiều hơn. Ngoại trừ 

hai điểm trên, những buổi du ngoạn vào cuối 

tuần, nơi cư trú, cách xếp đặt các bữa ăn và lớp 

học đã làm cho cuộc trải nghiệm này thật gọn gàn 

và thật lý thú. 

4) Bạn có nghĩ hội nên tiếp tục mỡ khóa học này 

cho các học sinh tại Việt Nam trong tương lai 

không?  

Có. Em tin tưởng khóa học này đã ảnh hưởng đến học trò thật nhiều. Nó tạo một nền móng và lòng 

thích thú học môn ngoại ngữ này nơi học sinh và như vậy nó đã tạo ra bao nhiêu cơ hội tốt cho họ. 

Mặc dù chương trình này chỉ kéo dài 5 tuần lễ, nó đã giúp đỡ các học sinh không có phương tiện một 

cơ hội được học Anh văn. Khóa học cũng cho phép học sinh có một hoạt động tốt và thích thú trong 

mùa hè. Việc đưa các thiện nguyện viên từ Hoa Kỳ về đã cho phép các học sinh tìm hiểu được những 

sắc thái của môn Anh văn và được học nhiều điều hơn ngoài việc học ngữ pháp. 

5) EFTP phải làm gì cho thiện nguyện viên để chương trình được hấp dẫn và thành công hơn? 

Lên kế hoạch các cuộc du ngoạn sớm sẽ làm cho chương trình hấp dẫn hơn. Chúng em sẽ thích hơn nếu được 

biết trước mình sẽ đi du ngoạn mỗi tuần ở những nơi nào. Và nếu EFTP bắt đầu cuộc tuyển lựa thiện nguyện 

viên sớm hơn sẽ cho họ thêm thời gian xấp xếp mọi việc bên Mỹ, mua vé máy bay và sữa soạn cho chuyến đi 

nhiều hơn. Một điều nữa, nếu hội cho các thiện nguyện viên thêm thông tin về chuyến đi sẽ giúp họ chuẩn bị 

tốt hơn và đem đủ đồ hợp với chuyến đi hơn.  

6) Chương trình này có nên kéo dài hơn 5 tuần lễ không? Bạn có tham gia không nếu khóa dạy dài hơn 

5 tuần?  

Em nghĩ một chương trình dài hơn 5 tuần lễ sẽ cho chúng em cơ hội dạy nhiều bài phức tạp hơn cho học trò, 

thí dụ những điều không theo đúng quy tắc bình thường của ngữ pháp. Thêm nữa nó sẽ cho phép thầy và trò 

gắn bó vơí nhau hơn. Trong trường hợp của em, em chỉ bắt đầu đi chơi với học trò vào giữa tuần thứ ba và qua 

đó được hiểu họ biết gì về tiếng Anh và em phải ôn lại những gì cho họ. Nhưng nếu chương trình dài quá hai 

tháng rưởi/ ba tháng thì em sẽ không thể tham gia vì còn phải lo cho chương trinh tại đại học của em. Thêm 

một vài tuần lễ là tốt nhất vì đó là một thời gian vừa đủ cho mùa hè.  

7) Bình luận thêm 

Đây là một chương trình thật tuyệt vời và em thật cám ơn đã đựơc tham gia vào chương trình. 

          
 

Thiện nguyện viên: Trọng Kim 

 
1) Bạn cảm thấy gì về chương trình Anh Văn Vào Mùa Hè? Bạn nghĩ 

khóa dạy có ảnh hưởng gì đến đời sống của học sinh? 

Em cảm thấy thật thích chương trình này. Em thật sự tin rằng em đã tạo cho 

các học trò một sự thoải mái khi dùng Anh ngữ. Nhưng khóa dạy khá ngắn 

ngũi và vì vậy em đã không phát triễn khả năng của họ được nhiều hơn như 

lòng mong muốn  

2) Bạn thích gì hay không thích gì về chươngtrình?  
Em thích hội đã cho chúng em sự tự do trong việc đứng lớp. Cũng vì vậy 

mỗi thiện nguyện viên có một kinh nghiêm riêng với học trò của mình. 

Nhưng em không thích lớp học có quá nhiều học sinh vì có khi em khó điều 

khiển lớp.  



Education For The Poor: P.O. Box 1128, Los Alamitos, CA 90720       E-mail: eftp.vietnam@gmail.com
   

30 
 

3) EFTP cần làm gì để cho chương trình được hữu hiệu và thành công hơn? 

Em nghĩ EFTP nên tuyển thêm nhiều thiện nguyện viên (khóa học có quá nhiều học sinh muốn tham gia) 

4) Bạn có nghĩ hội nên tiếp tục mỡ khóa học này cho các học sinh tại Việt Nam trong tương lai không? 

Có. 

5) EFTP phải làm gì cho thiện nguyện viên để chương trình được hấp dẫn và thành công hơn? 

Em nghĩ EFTP đã lên chương trình rất giỏi và hoàn hảo. Em chẳng muốn thay đổi một điều gì.  

  

6) Chương trình này có nên kéo dài hơn 5 tuần lễ không? Bạn có tham gia không nếu khóa dạy dài hơn 

5 tuần?   

Em nghĩ chương trình nên kéo dài hơn 5 tuần lễ. Chúng em đã mất một thời gian để quen với các thủ tục dạy 

học, và khi chúng em cảm thấy thoải mái thì đã hết một nữa thời gian của chương trình. Em chắc chắn sẽ tham 

gia nữa nếu chương trình dài hơn 5 tuần lễ.  
 

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA HỌC 
Hoc vien: nguyễn Thị Minh Diệu 

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cứ ngỡ hôm qua là buổi học đầu tiên vậy mà hôm nay đã là buổi học gần 

cuối. Những ngày qua là những ngày tuyệt vời cùng những người bạn tuyệt vời! 

Tôi đã rất lữơng lự khi chọn đăng kí khóa học hè 

này. Trước kì nghĩ hè tôi đã vạch ra cho mình một 

kế hoạch cho mùa hè này, sau khi nghe cha thông 

báo khóa học tôi do dự, ở lại Huế học hay là về 

quê tiếp tục những dự định của mình. Đó là một 

quyết định khó khăn, việc học là quan trọng 

nhưng những lời hứa những dự định ấp ủ cũng 

không kém phần quan trọng với tôi. Tôi chọn ở 

lại và đăng kí thi xếp lớp vào kì thi phụ sau cùng. 

Lúc đó thì tạm gác lại mọi chuyện, chuẩn bị đến 

lớp học nào. 

Ngày đầu đến lớp tôi lạ lẫm với tất cả mọi gương 

mặt ở đây, hình như mọi người đều đã biết nhau, mình sẽ gặp khó khăn để hòa nhập với mọi người đây, tôi 

đã nghĩ vậy. Trong đầu mỗi buổi học chúng tôi được thầy gíao yêu cầu ngồi cạnh một ngừơi bạn mới và nói 

chuyện với nhau, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tôi có nhiều bạn mới, nhiều con người mới, nhiều câu 

chuyện mới. Tôi nhận ra ai cũng thân thiện và dễ mến.  

Thầy giáo của chúng tôi nói rất nhiều bằng tiếng anh, tôi chỉ hiểu một chút đôi khi lại nghệch mặt ra vì không 

hiểu gì. Tôi lo lắng vì mình học tệ quá, lo lắng, lo lắng và hành động. Tôi mạnh dạn hơn nói tiếng anh với bạn 

bè với sự giúp đỡ của thầy giáo, của anh chị trợ giảng. Thật là vui khi sống trong vòng tay bạn bè thầy cô. 

Qua những ngày học tập tôi đã quả quyết rằng lựa chọn này là đáng giá. Chúng tôi hiếm có cơ hội được giao 

tiếp học tập cùng thầy cô có giọng nói bản ngữ, chỉ nghe họ nói thôi tôi chắc ai cũng cảm nhận được đó là 

tiếng anh khác với những thứ tiếng anh của người việt. Tôi xin lỗi nếu điều tôi nói đó làm phận ý những ai là 

người việt đang nói tiếng anh rất tốt. Là do tôi chưa tìm được, chưa học tập cùng những thầy cô tốt trước 

đây nên tôi thấy rằng Alex, Liah, Trọng Kim là những giáo viên tuyệt vời. 



Education For The Poor: P.O. Box 1128, Los Alamitos, CA 90720       E-mail: eftp.vietnam@gmail.com
   

31 
 

Ngừơi ta nói bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Nếu như có thể biến hai từ ”giá mà” trở thành hiện thực thì 

tôi muốn nói:”Giá mà tôi được học tiếp cùng mọi người thì tốt biết mấy. Thầy dạy chúng tôi tiếng anh còn 

chúng tôi sẽ dạy tiếng việt cho thầy” 

Sự thật là hai ngày nữa chúng tôi sẽ chia tay nhau. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người, những người trực tiếp 

hay gián tiếp giúp đỡ cho chúng tôi có cơ hội học tập này. Xin gởi muôn vàn lời chúc tốt lành đến mọi người. 

Tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng học tập cùng tạo nên những kí ức tuyệt vời. 

 

Hoc vien: Vô danh 

Tôi đã học tiếng anh từ khi tôi học lớp 6. Nhưng kĩ năng 

tiếng anh của tôi thật tệ. Tôi học rồi lại quên. Tôi đã cố 

gắng nhưng kết quả vẫn không khá lên. Lý do là tôi sinh ra 

tại nơi vùng quê nghèo chưa hiểu biết về tiếng anh. Phần 

khác là do sự e ngại khi giao tập bằng tiếng anh của tôi. 1 

tháng trứơc tôi đã được nghe đến khóa học tiếng anh do 

các cha xứ mỡ dứơi sự dẫn dắt của các anh chị và thầy cô 

bản xứ. Tôi đã đăng kí và thi tuyển. Tôi được học lớp 6. 

Cảm giác đầu tiên khi tôi bước vào lớp là sự e sợ. Tôi bắt 

đầu lo lắng khi nhận ra tôi là học sinh tệ nhất lớp! Thầy nói bằng tiếng anh trong khi tôi hoàn toàn không 

hiểu. Tôi ngượng ngùng khi phải đọc to, và hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của thầy. Tôi sợ. Nhưng rồi sau 

tuần học đầu tiên bỡ ngỡ tôi đã cảm thấy kĩ năng nghe của tôi tốt hơn rất nhiều. Mọi người trong lớp luôn 

giúp đỡ tận tình khi tôi tỏ ra e ngại lúc nói chuyện. Họ tạo cho tôi cảm giác tự tin. Đặc biệt nhờ những lời 

động viên “Don’t be scare! Don’t be shy!” liên tục được nhắc đi nhắc lại từ Alex khiến tôi càng cảm thấy tự tin 

hơn nữa. 

Lớp học luôn thoải mái, vui vẻ và sinh động với những bài giảng lí thú và những trò chơi đặc biệt làm chúng 

tôi trở nên thân mật với nhau hơn. 

Giờ đây nhờ “class 6” mà tôi đã tìm được sự hứng thú khi học tiếng anh, đã vứt bỏ đựơc cảm giác lo sợ và tự 

tin hơn khi giao tiếp. Đặc biệt là cám ơn người thầy đã tận tâm giúp đỡ chúng tôi. Anh thật tuyệt vời. Tôi 

ngữơng mộ anh và hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được gặp lại anh. 

 

Tên: Nguyễn Thị Phương Nhi 

Khi học xong khóa anh văn này em cảm thấy hiểu và biết 

nhiều hơn, vừa học vừa chơi mang lại cảm giác giải trí 

mà còn ôn lại các tiếng anh, lớp học rất thoáng vừa bầu 

không khí. Trong giờ học thầy Kim luôn giúp đỡ mọi 

người, còn trong khi làm bài tex (test) em cảm thấy anh 

Trọng rất dữ và đuổi ra ngay nếu quay cóp, nói chuyện.  

Nhưng cái dữ ấy lại có ích dắt cho các anh chị không 

quay cóp nữa. Lúc giải trí nhất là lúc đội em giằng chiến 

thắng vừa vui lại vừa được màn kẹo. Trong khóa này 

mỗi khi có talen sô (talent show) là rất vui đựơc nghe 

mọi người hát vừa được thử tài năng của mình là vui 
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nhất, khóa anh văn này là do các tình nguyện viên giúp đỡ đã bỏ ra nhiều công sức em rất cảm động, em tuy 

ở xa nhưng nghe khóa này em lên ở với ngoại và tham gia qua khóa này. Em xin cám ơn các tình nguyện viên 

đã giúp em học được anh văn cách tốt nhất mà không lấy tiền, dứơi sự ân cần của các thầy cô em xin cám ơn 

tấm lòng của các thầy cô đã bỏ ra thời gian quý báu của mình đến đây để dạy cho em và mọi người, em sẽ cố 

gắng học thật giỏi và sẽ tiếp tục học anh văn, mong năm sau thầy Kim cũng dạy lớp em, em xin chân thành 

cám ơn. Còn nói về cảm nhận của em thì em rất vui khi học khóa anh văn này, em xin cám ơn. 

 

2017 - EFTP SUMMER ENGLISH PROGRAM 

VOLUNTEER’S EVALUATION OF TEACHING PROGRAM 
 

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. 

 

Alexander Do (advanced class instructor) 
 

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 believe this has a huge impact on the students. Not only do we teach them a 

valuable skill but we also teach them of all the possibilities they can do with the 

ability to speak in English fluently. I taught multiple things such as interviews and 

some of my students have messaged me they found a job or some are now going to 

study abroad.  

2) What do you like or do not like about this program? 

I am most certain I can say that I do not have any dislikes about the program. A 

thing I felt would have been an issue when going to Hue was being baby sited and 

watched over constantly. That was not the case. We had a lot of freedom to travel 

the city on our own and explore everything Hue had to offer from the food to the 

amazing people we met. Looking back, I loved the location we were in. Close to the 

city to have fun at night and very welcoming in the daytime 

3) What kinds of improvement or action do you think EFTP should take to make this program more 

effective and successful? 

I believe EFTP did an outstanding job to making this effective and successful. Looking back EFTP was very 

well planned out and if something went not as planned we all put our heads together to solve the issue such as 

weather or sickness. In the end I believe we gave EFTP a great name for Vietnam to remember us bỵ  

4) Do you think EFTP should continue to offer this English course to the students in Vietnam in the 

future? 

YES! This program is so amazing in so many ways. It not only gives the opportunity to change the people’s 

lives in Hue but also it has changed my life to see clearly in a positive mindset. If possible, I would even like 

to do this next year and I hope that EFTP continues to offer this English course to the students in Vietnam. 

Talk to my past students they all said for us to comeback and miss waking up to learn English.  

5) What else should EFTP do to make your participation in this program more enjoyable and more 

fruitful? 

EFTP did all they could do I felt to make this experience the best it can be with planned weekend trips for the 

volunteers and being well accommodated for throughout the whole trip.   

6) Should the program be longer than 5 weeks? Would you have volunteered if it was more than 5 

weeks?   
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I believe that 5 weeks is a good amount of time for 

the program for the students to touch the bases of 

multiple topics in English. When I was personally 

there I honestly wish we had more time with the 

students because looking back now those 5 weeks 

went by very quickly. I would even like to volunteer 

next year since I already miss my amazing 5 weeks in 

Hue and wouldn’t mind if the program extended to 7 

weeks. 

7) Additional comments  

I would just like to say Thank You so much for this 

opportunity. You gave me this wonderful time to 

impact so many lives and in return they impacted me 

also. I got to be a part of something bigger and found 

a second place to call home.  

 

 
Liah Nguyen (Beginner class instructor) 

 
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 is amazing and has such a huge impact on all the students. 

The ambitions and purpose of this program provides many insight and 

opportunities to all the students involved. It also provides the students with 

a foundation and a willingness to learn English. Especially because I taught 

level one and two, creating a comfortable environment for my students to 

practice their pronunciation and basic grammatical skills allowed for the 

students to share their struggles and desire to understand more English. 

2) What do you like or do not like about this program? 

I liked mostly everything about this program. the intentions, the 

organization and freedom it provides. I was able to plan out my own 

lessons with the help of the books and really get to know all my students. Also, because we were not 

on a strict schedule outside of classes it was extremely fun going out with all the students and 

interacting with them while also learning so much about the cultural differences between America 

and Vietnam. One thing I did not like was that there was a large time gap between the morning and 

afternoon class. 

3) What kinds of improvement or action do you think EFTP should take to 

make this program more effective and successful? 

Having more volunteers participate in the program would help it be more successful. It was hard to 

manage so many students. Also providing the 

placement exam to the teachers would allow us to see 

what areas are best to focus on with our students. 

Otherwise, the weekend trips, house, food 

arrangements and classrooms made the experience 

organized and very enjoyable. 

4) Do you think EFTP should continue to offer this 

English course to the students in Vietnam in the 

future? 

Yes. I believe that this program really impacts the 
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students. It sets the foundation and sparks interest in the students, opening a multitude of possibilities. 

Although this course is only 5 weeks, it provides students who do not have many opportunities to 

learn English (affordably). The program also gives students something to do in the summer time that 

is fun and enjoyable. By having Volunteers come from the US, the students can learn all the little 

nuances in the English language and learn more than just grammar. 

5) What else should EFTP do to make your participation in this program more 

enjoyable and more fruitful?  
By having the weekend trips already planned out 

would make the program more enjoyable. Just an 

idea of where we would be going each weekend 

would be great. Also, hosting interviews earlier 

on in the year would give volunteers more time 

to make arrangements in the US, get plane 

tickets and prepare to go across the world. 

Another thing is giving more insight about the 

trip to prospective volunteers would prepare 

them better and allow them to pack more 

accordingly. 

6) Should the program be longer than 5 weeks? Would you have volunteered if 

it was more than 5 weeks? 

I feel that if the program is longer than 5 weeks, it would give us the opportunity to teach more 

complex things such as various grammar things that do not follow the typical rule. Also by having a 

longer program it would give more time for the students and volunteers to connect. Personally, it was 

not until the middle of the third week that I began to hang out with my students and understand what 

they already know about English and what I still needed to go over. However, if the program was 

over 2.5/3 months I would not have been able to volunteer due to commitments at my university. A 

few extra weeks in the program would be great because it would be perfect for the summer time. 

7) Additional comments 

This is an amazing program and I am thankful to have been a part of it. 

        

    

Trong Kim (Intermediate class intructor) 

 
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 felt really good about this program. I truly believe that I provided the 

students a comfortable setting for using the English language. The program 

however, was quite short and because of that, I wasn’t able to develop their 

English skills as much as I would like to.  

2) What do you like or do not like about this program? 

I liked the fact that we were given so much freedom on how to run our 

classrooms. Because of that each volunteer had a very different experience 

with their students. However, I didn’t like the fact that each class was 

gigantic. There were a lot of students, and because of that the class was hard 

to control at times.  

3) What kinds of improvement or action do you think EFTP should take to make this program more 

effective and successful? 

I think EFTP should work on recruiting more volunteers to go each trip. 

4) Do you think EFTP should continue to offer this English course to the students in Vietnam in the 

future? 
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Yes 

5) What else should EFTP do to make your 

participation in this program more enjoyable and more 

fruitful? 

I think that EFTP did a great job at organizing the program. 

I wouldn’t have change a thing.  

6) Should the program be longer than 5 weeks? Would 

you have volunteered if it was more than 5 weeks?   

I think the program should be longer than 5 weeks. It took 

us awhile to get comfortable with the routine, and once we 

were comfortable, the program was half over. I would 

definitely volunteer if the program was longer than 5 

weeks.  

              

 
 

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 
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STUDENTS’ EVALUATIONS 

 
Name: Võ ngọc Hiếu 

After 1 month learning English here, my English skills are better. I’m more confident than before I learning 

here. My writing and grammar skills look better than before. The teachers are very kind. They always answer 

my question and teach me the lessons again if I don’t understand. They’re funny too. With the games, they 

make my English skills are better, and make me laugh every day. They give me many funny examples to make 

me understand the lesson easier. They often have the gifts in the competition for the winner. The gifts 

usually some candies, cookies or a song. They always make me feel relax. They spend a lot of time doing 

activities with the students too. They go to the class early and go home late. Mr. Kim is the funniest. He 

always jokes Mr. Thong. Yesterday he played the guitar and Mr. Thong sang a song. They’re also good at 

music. I’m very happy with Mr. Kim. Next year I want to learn with him. I hope my teacher always healthy 

and happy so he can teach me next summer. 

Name: A Quan 

One month to study in Trong Kim Morning Class is the best experience I ever have. Morning Class is very fun, 

because I have an awesome teacher make any boring lesson turn to fantastic. And Mr. Trong Kim, who is 

teaching me, show me many wonderful games like: Pictionary; duck duck, who?...It’s very fun! Sometimes, 

he give me a delicious candy. Oh! What a pleasant felling! If I have one wish, I will wish the Morning class will 

never end. But, that will never be a truth.  

I hope next year, I can study in Trong Kim Morning Class one more time. I want to say with another people: 

“Yolo, so don’t miss Trong Kim Morning Class in next year” 

Name: Bao Tran 

The first day I go to class, I’m very scare because there are too more people new to me. Every day I go to 

class, I make friend with everyone so I’m not scared and sociable. Before joining this class, I feel is not good 

but when I join this class I feel my English is improved. The teacher Alex is very handsome and he teaches 

very good. Alex teaches us about everything like introduction, conversation, question, compliment, debate, 

comprehension, interview,… The class has many partys so everyone in class can join and play together so it’s 

very fun. Lessons is very fun of Tin because Tin is very friendly and he is funny. When class play game 

together I feel more comfortable than at school because at school always learn by books without activities & 

games. The class make me more confident and more friendly. I have made friends with many people so I feel 

very happy. I thank you to teacher very much because you spend your free time to go to Hue to teach us. You 

teaches about everything and help us develop in English. Thank you very much. I wish you have more luckily, 

the best for Alex. 

Love class 6 and Alex very much!!!  

I hope every year education for the poor can go to Hue to teaches us English. Thank you to Education for the 

Poor. Hope to see you then. 

Name: Unknown 

I think this class is very fun and good for me. At my school, I don’t like English but after I studied here I very 

interesting in English. I can speak English better than before. I like to learn English. And I like the way you 

teach us. Revision the lesson by fun games so I can remember that lesson. If we have this English class next 
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year, I will be join it. After this English class I think I better in English now and I hope to see you with Liah and 

Alex in the next year. 

Name: Huynh Thi Du Huong 

There are so much experience in class 6 that we learned. 

Firstly my teacher is a funny person. He do love class 6 and taugh everyone everything. For example: 

- Introduction: My name is Huong. I am 26 years old. My hobby is… 

- Compliment: You look very friendly today. You are….. I like when you sing. I like your voice because 

your voice is beautiful. 

- Debate: Can money buy you happiness? Is technology making us more alone? Should we use bad 

punishment for kids with bad behavior? Why? 

- Comprehension 

- Job interview: 10 best job interview for job seekers: conduct research, review common interview 

questions, dress for success, arrive on time, make a good impression, be authentic, body language, 

ask insightful questions, sell yourself, thank you, tell me about yourself, 3 words, strength/weakness, 

why should I hire you, any questions? 

- Speech: what is a hardship in your life? 

In class 6, I can speak English with my teacher and everybody. After school, I do English homework. So I 

progress English so much. Besides, I can communicate with foreigner and more confidence. I’m happy 

about that. 

English is becoming popular over the world and is business language nowadays. That why I am trying to 

study English in class 6. I have been learning writing skills, communication skills, teamwork skills, time 

management skills, teaching skills, speaking, self-confident… in class 6. 

I have collected a lot of advice for everyone and my teacher. Thank for advices. Now, I can speaking with 

English native speaker whenever I have a chance. Moreover, I should listen to English news in many channels 

such as VOA, CNN. It is because I can correct my pronunciation in repeating their reading as well as read by 

myself again. 
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Hội Education For The Poor xin chân thành cám ơn Quý cha, 

thầy Minh, các chú đệ tử và tất cả các em tham gia trong ban 

điều hành khóa học Anh Văn tại nhà thờ Phủ Cam Huế. Không 

có sự quan tâm về giáo dục của quý cha và toàn thể ban điều 

hành, chắc chắn khoa học không được thành hình. 

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria ban Hồng Ân xuống trên quý 

cha, thầy, các chú đệ tử và tất cả các em. 

                                           
 
 
 
 
 

       TONG KET CHI THU – FINANCIAL REPORT 
                           01/01/16 – 12/31/16 
 

THU NHAN – RECEIPTS:    
 

 AN NHAN DONG GOP – DONATIONS      $31,247 
 
 

 CHI PHI – DISBURSEMENTS: 
 

 CHUONG TRINH CHO VIETNAM – FUNDING FOR Vn            $21,511 
 LE PHI CHUYEN TIEN – WIRE TRANSFER FEE       436 
 TIEC GAY QUY – FUND RAISING DINNER     8,859 

              IN AN – PRINTING        1,099 
              BAO HIEM -  INSURANCE                   1,025 

LINH TINH – MISCELLANEOUS         386  $33,316 
 
 
 

TONG KET CHI TU – NET CASH FLOW                  <2,069> 

 

NGAN QUY 2015 – BALANCE FROM 12/31/15       28,135 

NGAN QUY 2016 – BALANCE FROM 12/31/16      $26,066 
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