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LỚP H

THƯƠNG SÀI G

 

Hàng chục ngàn trẻ em di cư 
tỉnh miền Tây Nam Bộ, vì nghèo khó và không có h
hoặc bận mưu sinh như bán vé s
được đi học  chính quy. Các em r
trung đông nhất ở những qu
Tân Phú. Vì thế, Lớp học tì
trong 7 năm qua. Tất cả hàng trăm em 
được cho học miễn phí m
hàng trăm em học sinh này
chay chất lượng miễn phí trư
được tổ chức sinh nhật tậ
giữa năm 2012 đến này, T
– 4400 AUDs hàng năm, góp ph
giáo viên tình nguyện nhằm duy trì l
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P HỌC TÌNH 

THƯƠNG SÀI GÒN

di cư đến Sài Gòn theo gia đình từ nhiều nơi, đa s
vì nghèo khó và không có hộ khẩu hoặc tạm trú dài h

n mưu sinh như bán vé số, lượm ve chai, phụ bán café vv,
Các em rải rác khắp quận, huyện của TPHCM, nhưng t

ng quận mới, những khu công nghiệp vv, chẳng h
c tình thương A ở quận này là nhu cầu bứ
hàng trăm em theo học nơi đây đều không bi

n phí mỗi tối trừ thứ Bảy và Chủ Nhật. Để đảm b
này được đôi vợ chồng người sáng lập cung c

n phí trước khi vào học. Ngoài ra các em còn đư
ập thể, được dã ngoại, được dạy đạo làm ngư

n này, TỪ HÒA-CICG có duyên lành được tài trợ kinh phí 3600 
AUDs hàng năm, góp phần nho nhỏ cho những người sáng lậ

m duy trì lớp học tình thương đầy ý nghĩa n
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C TÌNH 

ÒN  

u nơi, đa số từ các 
m trú dài hạn, 

bán café vv, nên không 
a TPHCM, nhưng tập 

ng hạn như ở
ức thiết nhất 

u không biết chữ và 
m bảo sức khỏe, 
cung cấp bữa ăn 

được vui chơi, 
o làm người.  Kể từ

kinh phí 3600 
ập và tập thể

ĩa này. 
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Mục Lục 

I. Tổng quan dự

1. Lý do thực hi

2. Mục đích thự

3. Đối tượng hư

 

II. Thực hiện dự

1. Phương án th

2. Đóng góp gây qu

3. Thông tin liên h
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ự án 

c hiện dự án 

ực hiện dự án 

ng hưởng lợi 

ự án 

Phương án thực hiện dự án 

Đóng góp gây quỹ 

Thông tin liên hệ 
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TỔNG QUAN D
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NG QUAN DỰ ÁN
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1. LÝ DO THỰC HIỆ

Hàng ngàn trẻ em di

Gòn kiếm kế sinh nhai,

không có hộ khẩu, không

hoặc bận mưu sinh ki

vv.  

 

Các cháu thất học ở 

mới như Bình Tân, Bình

công nghiệp Tân Tạo,

giàu có như Quận 1. 

 

Lớp học tình thương

thành lập vào cuối năm

em di cư thất học đư

vui chơi, được ăn tối

và được dạy đạo đức

 

Lúc đầu, LỚP HỌC nh

theo kịp bài vở ở trư

hạn chế , nên anh Hòa

mà sĩ số lúc nào cũng tr

 

Để đảm bảo sức khỏe v

cấp bữa ăn tối chất lư
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ỆN DỰ ÁN 

di cư cùng gia đình ở khắp mọi nơi của đ

nhai, không được đi học do hoàn cảnh 

không có tạm trú dài hạn, hoặc không

kiếm sống  như lượm ve chai, bán vé số,

 khắp Sài Gòn, nhưng tập trung nhiều 

Bình Chánh, Quận 7 vv, ở các khu công 

ạo, khu công nghiệp Bình Chánh A  vv, và

  

thương A ở quận Tân Phú được vợ chồng anh

năm 2010 là nhu cầu bức thiết nhằm giúp

được học chữ, học làm toán và cũng là nơi

ối chất lượng miễn phí, được chăm sóc, đư

ức làm người lương thiện.  

nhận cả những em nghèo không có ti

trường, nhưng rất nhiều em thất học mà 

òa & chị Hảo chỉ ưu tiên dạy các em không biết c

ũng trên dưới 100 cháu.  

ức khỏe và tinh thần, các cháu được vợ chồng anh H

ượng miễn phí trước khi vào học.  
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đất nước đến Sài 

 nghèo khó, hoặc 

không giấy khai sinh, 

ố, bán hủ tiếu dạo 

 nhất ở các quận 

 nghiệp  như khu 

và cả những quận 

anh Hòa & chị Hảo 

giúp hàng trăm các 

nơi các em được 

được yêu thương 

tiền học thêm để 

 diện tích lớp học 

ạy các em không biết chữ. Thế 

ợc vợ chồng anh Hòa cung 
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Chi phí thuê nhà gần 9 triệu đồng 1 tháng ch

phí là số tiền quá lớn n

2. MỤC ĐÍCH THỰC HI

Mục đích là nhằm tạ

chữ, được vui chơi, đư

và xứng đáng được hư

Tạo điều kiện cho các sinh viên 

cách tham gia giảng d

cho các cháu. 

Nơi đây không những là nơi đ

cháu hay gia đình các cháu, ho

vào những lúc khó khăn

cấp thực phẩm, lương th

hết sức khốn khó và c
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ần 9 triệu đồng 1 tháng chưa tính phí bữa c

ố tiền quá lớn nên rất cần sự trợ giúp của quý bạn hữu gần

C HIỆN DỰ ÁN 

ạo điệu kiện cho các cháu thất học có cơ h

c vui chơi, được chăm sóc, được yêu thương mà các cháu có quy

c hưởng như bao trẻ em khác. 

n cho các sinh viên hay bất kể ai có nhu cầu làm vi

ng dạy, tham gia tổ chức các cuộc vui lành m

ng là nơi để các cháu được học mà cũng l

ình các cháu, hoặc gia đình nghèo được nương t

ng lúc khó khăn, vì vợ chồng anh Hòa và chị Hảo

m, lương thực hay tiền bạc để cưu mang nh

n khó và cần sự trợ giúp kịp thời. 
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ữa cơm chay miễn 

ạn hữu gần xa. 

 

c có cơ hội được học 

c yêu thương mà các cháu có quyền 

u làm việc thiện bằng 

c vui lành mạnh và bổ ích 

ũng là nơi để các 

nương tựa, nhất là 

o thường hay chu 

cưu mang những trường hợp 
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Nơi đây cũng là nơi mà nhi

bằng các nhu yếu ph

tập, áo quần, giầy dép, mùng m

khốn khó trong khu v

Nơi đây cũng là nơi trung chuy

đông y trong nội thành, góp ph

Sài Gòn. 

3. ĐỐI TƯỢNG HƯỞ

Đối tượng hưởng lợ

thời gian) các em họ

tại khu phố gần Ngã T

Hàng chục đến hàng trăm gia đ

lương thực và các nhu y

thiết. Có nhiều gia đ

thường xuyên như trư

Bà Ngoại 80 tuổi cùng v

Đêm về cả nhà sinh ho

lưng cùng với các vậ

Tình Thương Tân Phú

Những bệnh nhân nghèo khó c
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à nơi mà nhiều người tốt chung sức chung lòng

u phẩm như gạo, mì gói, sữa, thức uống và các d

y dép, mùng mền để chia sẻ cho các em và các gia đ

n khó trong khu vực.   

à nơi trung chuyển lượng thuốc nam cho mộ

i thành, góp phần đáng kể phục vụ bệnh nhân nghèo khó 

ỞNG LỢI 

ợi trực tiếp là hàng trăm cho đến hàng ngàn (tính theo 

ọc sinh thất học, con nhà nghèo từ nhiều nơi đ

n Ngã Tư Bốn Xã, Tân Phú. 

n hàng trăm gia đình, hoặc cá nhân nghèo khó đư

c và các nhu yếu phẩm, hoặc tiền bạc, đặc biệt vào nh

u gia đình quá nghèo khó thì được anh H

ng xuyên như trường hợp gia đình cháu Tài (11 tuổi)

i cùng với cháu Tài ban ngày đạp xe ba gác đi 

sinh hoạt, ngủ nghỉ trong một căn phòng chậ

ật dụng nấu nướng, bếp núc ở khu ổ chu

Tân Phú. 

nh nhân nghèo khó của Sài Gòn. 
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chung lòng, thường là 

ng và các dụng cụ học 

cho các em và các gia đình 

ột số phòng khám 

nh nhân nghèo khó ở 

n hàng ngàn (tính theo 

u nơi đến cự ngụ 

cá nhân nghèo khó được chu cấp 

t vào những lúc cần 

c anh Hòa chu cấp gạo 

i) trong đó Mẹ và 

p xe ba gác đi  lượm ve chai. 

ật hẹp, đủ đề ngả 

chuột gần Lớp Học 
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THỰ
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1. PHƯƠNG ÁN TH

 

Lớp học được dạy m

tuần bởi lực lượng tình nguy

đó mỗi thứ Sáu các cháu đư

trong xã hội.  

 

TỪ HÒA-CICG hàng năm 

năm đều có ngườ

của TỪ HÒA) đến l

ngày, nhiều tuần và có khi vài tháng m

nhằm để hiểu thêm hoàn c

tin cập nhật đa chi

đích rất hiệu quả 

 

Chính vì thế để tậ

thời gian sắp tới, 

mặt bằng ban ngày làm THƯ VI

để cho nhiều ngư

THƯ VIỆN CHÂN THI

 

2. ĐÓNG GÓP GÂY QU

 

TỪ HÒA-CICG trân tr

sức để cho công vi

triển để làm lợi tha nhân m

Mọi quyên góp, xin

3. THÔNG TIN LIÊN L

Mọi sự liên l

socialeducationalresearch@gmail.com

Hoặc hotlines:  

0478 414.800 (Mrs. 
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PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN: 

y mỗi chiều tối từ 6 giờ chiều đến 8 gi

ng tình nguyện viên đa phần là sinh viên đ

áu các cháu được học đạo làm người con ngoan, ngư

CICG hàng năm ủng hộ lớp học từ 3600 – 4400 AUDs và m

ời của TỪ HÒA-CICG (anh Hòa và chị H

n lớp học tìm hiểu tình hình và tham gia trong nhi

n và có khi vài tháng một cách chân th

u thêm hoàn cảnh và cách lớp học hoạt độ

t đa chiều đáng tin cậy và cho thấy mô hình phát tri

 và lợi ích.  

ận dụng hết mọi thời gian và không gian 

i, TỪ HÒA-CICG kết hợp với anh Hảo và ch

ng ban ngày làm THƯ VIỆN CỘNG ĐỒNG CHÂN THI

u người được hưởng lợi. Muốn biết thêm chi ti

N CHÂN THIỆN ở Trang Projects từ  website củ

ĐÓNG GÓP GÂY QUỸ 

CICG trân trọng kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay góp 

cho công việc đa mục đích đầy ý nghĩa này bền vữ

i tha nhân một cách tối đa nhất.  

xin liên lạc với… 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

liên lạc, xin gửi email cho Tiến S

socialeducationalresearch@gmail.com, hoặc tuhoacicg.org@gmail.com

0478 414.800 (Mrs. Nga) 
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8 giờ tối, 5 buổi một 

sinh viên đại học. Trong 

i con ngoan, người tốt 

4400 AUDs và mỗi 

Hảo cũng là người 

u tình hình và tham gia trong nhiều 

t cách chân thật, tình thương 

ộng. Vì thế, thông 

y mô hình phát triển đa mục 

và không gian có thể, trong 

và chị Hào tận dụng 

CHÂN THIỆN miễn phí 

t thêm chi tiết, xem DỰ ÁN 

ủa TỪ HÒA-CICG. 

i cùng chung tay góp 

ững và luôn phát 

Sỹ Tiến Đặng 

tuhoacicg.org@gmail.com  
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