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CẢM TẠ! 

Công việc ý nghĩa của chúng tôi không thể thực hiện được nếu như không có sự trợ giúp 
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Chương Trình Chắp Cánh: Tương lai tươi sáng cho các em bất hạnh 

Tương lai của hàng ngàn em nhỏ ở lớp học tình thương tại 
Sài Gòn tối đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu vì gia cảnh nghèo 
khó, mồ côi, cha mẹ bỏ bê, nhiều em phải đi làm không 
những cho bản thân mà còn để lo cho gia đình. Đa số các em 
bán vé số, lượm ve chai, phụ bán hủ tiếu, bán khoai dạo vv... 
Có một số em làm trong nhà máy sản xuất, có em làm ca đêm 
chẳng hạn như em Hoài 14 tuổi làm đêm trong xưởng ép keo 
trong 5 năm qua. Ban ngày em ngủ, chiều 4.30 đi học lớp 1 ở 
lớp học tình thương Hòa Hảo đến 7.30 tối. 8 giờ đêm đi làm 
tận đến 8 giờ sáng hôm sau.  

Kinh nghiệm thực địa trong công tác nghiên cứu của tôi về 
những lớp học tình thương trong vài năm qua cho thấy cần 
phải có chương trình hành động định hướng tương lai cho 
các em. Thế là Chương Trình Chắp Cánh ra đời. Chương 
trình này được khai triển từ mô hình vừa học chữ vừa học 
nghề của trường tình thương 1/6 của Quận Tư Sài Gòn mà tôi 
có dịp trao đổi với các thầy cô và hiệu trưởng nơi đây vào 
năm 2014, 2015 & 2016. Tuy nhiên, mô hình này thất bại có 
thể do việc dạy nghề nặng về lý thuyết và thiếu thực hành 
qua thực tế. Tham khảo một số trường hợp dạy nghề thực tế 
ở một số lớp học tình thương khác như trường tình thương 
Thánh Tâm Củ Chi, và trên cơ sở dữ liệu từ các cuộc phỏng 
vấn với các em, phụ huynh, chủ nhân và thầy cô của những 
lớp học tình thương cùng với những khảo sát nghiên cứu, tôi 
kết hợp với thầy giáo Tùng (7 năm dạy lớp học tình thương) 
phỏng vấn, đến tận nhà thăm, phỏng vấn phụ huynh, thuyết 
phục phụ huynh cho các em theo học nghề mà các em tự chọn. Từ đây tôi đã lên danh sách 20 em (có năm sinh 
từ 2005-2001) trong đó 8 em muốn học nghề làm tóc, làm nail, 5 em muốn học nghề nấu ăn, 4 em nghề sửa xe 
máy, 1 em muốn làm ca sĩ, 1 em nghề may và 1 em cơ khí.  

Niềm vui đã đến khi L’Oréal chọn 6 em (lớn nhất của chúng tôi nhưng cũng chưa đủ tuổi quy định của nhà 
tuyển dụng) đi học nghề tại trung tâm L’Oréal Sài Gòn miễn phí sáu tháng. Sáu tháng tiếp theo thực tập có 
lương và sau đó kiểm tra đánh giá để cấp bằng làm tóc chuyên nghiệp L’Oréal của Pháp. Trong đợt nhập học 
đầu tháng 9/2016, cả 6 em đều được đi học nhờ vào sự trợ giúp của quý bạn hữu (phí đi lại, mua 1 xe đạp, phí 
ăn uống cho các em). Và cho đến nay có 3 em đang thành công. Em Uyên lớp học tình thương Xóm Sở Thùng ở 
Chùa Giác Quang có lương trung bình 5 triệu/tháng, em Nhi và em Thúy lớp học tình thương Hào Hảo có mức 
lương 2 triệu đồng/tháng trong giai đoạn hai, sáu tháng tập sự của chương trình đào tạo. Cả ba em rất vui khi 
được học nghề mà mình thích, vui hơn nữa nay đã chính thức có lương và đến sáu tháng sau chính thức được 
công nhận có tay nghề chuyên nghiệp của L’Oréal.  

Em Uyên (sinh năm 2002) rất hào hứng như cái giây phút ban đầu tôi phỏng vấn em tại chùa Giác Quang. Nay 
ước nguyện đã dần trở thành hiện thực. Một lần nữa, em vô cùng phấn khích vì mong muốn đỡ đần cho mẹ làm 
thợ may, bà ngoại lượm phế liệu và có tiền phụ giúp mẹ cho hai em nhỏ ăn học đã trở thành hiện thực. Nhi thì 
quả thực hạnh phúc không gì bằng vì em rất thích được đi học nghề mà lo sợ người bảo hộ em không đồng ý. 
Bé Nhi chủ động gọi điện cho tôi để tôi, Tùng và anh Hùng đến nhà thuyết phục người bảo hộ cho em đi học. 

Bé Uyên tại Salon Mỹ Dung, Q3 Sài Gòn.Giấc mơ muốn 
làm nghề tóc chuyên nghiệp đang trở thành hiện thực. 

Bé Uyên rất hài lòng khi được làm việc mình thích. Bước 
đầu mang lại thu nhập 5 triệu đồng 1 tháng khiến em vui 

mừng vì có thể phụ giúp mẹ và bà ngoại về kinh tế 
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Giống như Lưu Bị mời Gia Cát Lượng xuất sơn, sau ba lần thuyết phục, người này mới đồng ý cho em đi học 
nghề. Em Nhi (sinh năm 2001 học lớp 2 tại lớp học tình thương Hào Hảo) phụ bán cơm và gỏi từ sáng đến 
khuya không lương chỉ cho ăn và cho ngủ. Nay em đã chính thức có lương 2 triệu đồng và sắp được chứng chỉ 
học nghề cho một công việc đàng hoàng, chân chính.  

Không may có ba em không thể theo được chương trình vì nhiều lý do cá nhân. Tuy nhiên, L’Oréal đã nhận tiếp 
một em bổ sung của chúng tôi. Rút kinh nghiệm lần này chúng tôi động viên, khuyến khích em này và những 
em tiếp theo sau cố gắng học tốt như ba em đang thành công của chương trình. Hy vọng trong vòng ba tháng 
nữa, em này cũng sẽ có lương và theo đúng lộ trình của cả chương trình đào tạo.  

Xin chân thành tri ân tất cả những sự trợ giúp của quý bạn hiền cho Chương Trình Chắp Cánh. Để cho nhiều em 
hơn nữa có cơ hội được học nghề, chúng tôi rất cần sự quan tâm và giúp đỡ hơn nữa của các quý bạn hữu. 

Nếu quý bạn hữu nào muốn tài trợ chương trình Chắp Cánh này, xin liên hệ với chúng tôi tại 
socialeducationalresearch@gmail.com 
 
Trang Thiết bị y khoa cho Phòng Khám Thiện Lành 

 

Vào những ngày Xuân 2017, nhờ vào sự trợ giúp của quý bạn hiền, mà Phòng khám Thiện Lành miễn phí cho 
bà con nghèo ở Khu Công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân có đủ tiền mua sắm những trang thiết bị tây y cơ bản. Đến 
bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng chờ ngày khai trương. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tám tạ gạo cùng với những thức 
ăn và gia vị khác để trao tặng cho 80 -100 hộ nghèo trong khu phố vào ngày khai trương. Tất cả mọi người 
chúng tôi rất phấn khởi và trông chờ đến ngày khai trương. Xin, quý bạn hiền kiên nhẫn với chúng tôi trong 
việc chờ đợi giấy phép vì thủ tục hành chính nhiêu khê nơi đây, nhưng chúng tôi tin không lâu nữa giấy phép 
chính thức sẽ có và ngày khai trương sẽ bắt đầu ngay để nhiều bà con nghèo khó được hưởng nhờ.  

Do phòng điều trị hiện tại 50 m2 sử dụng chung cho đông và tây y nên bất tiện và thiếu chỗ (3 giường đông y, 1 
giường tây y, 1 bàn tiểu phẩu và dụng cụ tây y), nên chúng tôi lên kế hoạch xây thêm 1 phòng tây y và một 
phòng đa năng liên thông với phòng khám hiện tại. Giấy phép xây dựng đã sẵn sàng và đợi sau khi khai trương 
và lên kế hoạch vận động quyên góp nới rộng phòng khám để hoạt động lâu dài cho bệnh nhân. Kinh phí dự trù 
từ 250 -300 triệu đồng.  

Nếu quý bạn nào tài trợ cho công trình này, xin liên hệ với chúng tôi qua email 
socialeducationalresearch@gmail.com 
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Tài trợ định kỳ cho lớp học tình thương ở QuậnTân Phú, Sài Gòn 

Kể từ giữa năm 2012 cho đến nay, 3600 - 4400 đô la 
Úc là số tiền hàng năm mà Nhóm Từ Hòa –CICG tài 
trợ cho lớp học tình thương hơn 100 em  ở Sài Gòn. Số 
tiền này được chia ra làm đôi và giao thành hai đợt vào 
đầu tháng Giêng và đầu tháng Bảy hàng năm. Tháng 
Giêng năm nay, số tiền đợt 1 là 1800 đô la Úc đã được 
chuyển cho người quản lý, chủ nhân lớp học tình 
thương sử dụng vào mục đích duy trì các hoạt động 
giáo dục và sức khỏe cho các em. Lớp học này theo mô 
hình học tập suốt đời đáp ứng nhu cầu học tập của rất 
nhiều em thất học nghèo khó ở Sài Gòn vì các em 
không có cơ hội theo học trường chính quy do nghèo 
túng, cha mẹ bỏ rơi, không có hộ khẩu, bận rộn mưu 
sinh, vv...  Vì thế, lớp học tình thương này là nơi lý 
tưởng để cho nhiều em thất học không những được dạy 
học, dạy đạo đức mà còn được yêu thương, chăm sóc 
(cho ăn 1 bữa cơm miễn phí) từ những thầy cô tình 
nguyện đầy nhiệt huyết và đặc biệt từ sự hy sinh quyên mình của vợ chồng người sáng lập và cả hai người con 
trai trong bảy năm qua. 

 

Quà Tết cho 30 hộ nghèo ở Định Quán 

Sau chuyến đi khảo sát từ Sài Gòn đến xã Phú Hòa, huyện Định 

Quán, Đồng Nai vào ngày 14 tháng Giêng 2017, chúng tôi đã lên 

danh sách 30 hộ rất nghèo nơi đây, đa số sống trong mái nhà tình 

thương, được nhận quà Tết của Nhóm Từ Hòa –CICG vào một 

tuần sau đó. Mỗi phần quà trị giá gần 190.000 đồng, gồm 1 bao 

gạo 5 kg, 1 thùng mì ăn liền, 1/2kg xúc xích, 1 chai nước tương, 

1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn và 1 ký đường. Hy vọng những 

món quà nhỏ này đã góp phần nho nhỏ để cho những hộ nghèo 

nơi đây có cái Tết an vui hơn. 

 

 

Những phần quà được chuẩn bị để trao cho bà con thân thương 

 

     Giờ ngoại khóa trong lớp học tình thương 
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Sách Điện Tử: Bảo Vệ Trái Đất 

Tậm Tịnh vừa mới hoàn thành một tập sách nhỏ 24 ngàn từ với chủ đề Bảo Vệ 
Trái Đất. Quyển sách gồm tám chương được viết một cách khoa học nhưng ngôn 
từ đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhiều bạn đọc kể cả học sinh lẫn giới học thuật 
và nghiên cứu. Từng chương tác giả chỉ ra những nguyên nhân cụ thể Trái Đất của 
chúng ta bị tàn phá và hậu quả của nó. Đồng thời gợi ý cách để bảo vệ Trái Đất. Ở 
chương cuối cùng, tác giả kêu gọi và đưa ra 10 cách để giữ cho hành tinh của 
chúng ta xinh và xanh mãi thông qua các hoạt động hàng ngày của mỗi chúng ta.  
Các bạn hữu nào muốn đọc quyển sách này, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua 
email socialeducationalresearch@gmail.com và chúng tôi sẽ gửi tặng miễn phí qua 
mạng. 

  
TỪ HÒA – CICG: COMPASSIONATE INCLUSIVE CONNECTION GROUP 
socialeducationalresearch@gmail.com 
122 Sanderling Street, Inala 
4077, Queensland 
Australia. 
 


