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“Tạo điều kiện cho trẻ em và 
thanh thiếu niên Việt Nam thuộc 
diện khó khăn có thể phát huy 
tiềm năng khi tiếp nhận một nền 
giáo dục chất lượng và phù hợp 
với nhu cầu của các em” 

Từ năm 
1992“
“



Nhiệm vụ

Hoạt động của chúng tôi

Chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em (CDSP) nhằm đảm bảo 
rằng nghèo đói sẽ không còn là lí do khiến trẻ em bị thôi học, hoặc 
không thể học hành đàng hoàng. Các em sẽ được cắp sách đến 
trường cho đến khi tự lập mà không phải lo lắng về các khoản chi phí 
học tập mà gia đình phải chi trả. Chúng tôi nuôi dưỡng tính độc lập và 
không bao giờ thay thế trách nhiệm của cha mẹ, nhà chức trách hoặc 
đứa trẻ.

Chúng tôi lựa chọn học sinh-sinh viên và đến nhà thăm nom các em 
một cách cẩn thận. Tiêu chí chọn lựa trẻ trong diện khó khăn thông 
qua tình hình tài chính của gia đình (theo chuẩn nghèo quốc gia), khả 
năng gia đình kiếm thu nhập và mức độ gia đình nhận được hoặc ít 
nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ 
khác. Tùy thuộc vào khả năng tài chính của các em và gia đình, học 
sinh-sinh viên đại học được tiếp cận nhiều gói học bổng đa dạng khác 
nhau, trong đó bao gồm đồ dùng học tập (sách giáo khoa và vở viết), 
đồng phục học sinh mới kèm theo 10kg gạo mỗi tháng trong năm học, 
bên cạnh việc hỗ trợ đóng học phí.

41,860 học 
bổng tại 6 tỉnh 
thành.

Từ năm 1992 đến năm học 
2020-2021, saigonchildren 
đã trao đi



Học bổng là“



Đòn bẩy nâng 
đỡ giáo dục

“

1,814 học bổng được trao cho 1,872 học sinh-sinh viên tại 6 tỉnh 
thành

95.8% 
số trẻ nhận học bổng hoàn 

thành năm học và được 
lên lớp.

112 xe đạp
cho những học sinh có 
nhà cách trường 3 km.

H

HELP

130 trẻ và gia 

đình trẻ
nhận hỗ trợ khẩn cấp

(chăm sóc y tế, mắt kính, máy tính, 

tang sự, etc.



41,860 học 
bổng tại 6 tỉnh 
thành.

Góc chuyện

PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG CHO 
NHỮNG AI KHÔNG BỎ CUỘC
Không bao giờ đánh mất hy vọng vào nỗ lực và khả năng của trẻ là cách tiếp 
cận của saigonchildren, bất kể nền tảng gia đình, tình trạng tài chính và kết 
quả học tập của các em. 

Nhật lớn lên ở Đồng Nai, trong một gia đình đông 
anh chị em. Cha Nhật, một nông dân, đã qua đời khi 
Nhật còn nhỏ, khiến gia đình lâm vào cảnh nghèo 
khó. Nhật trở thành người nhận học bổng của 
saigonchildren bắt đầu từ cấp ba cho đến đại học. 
Giờ Nhật dù đang làm kiểm toán cho một công ty ở 
quận 1 nhưng không ai biết rằng em từng nghĩ đến 
chuyện bỏ học để kiếm sống qua ngày vì bản thân 
và gia đình không đủ tiền đóng học phí hàng năm là 
16 triệu đồng. Dù đi làm thêm nhưng Nhật không thể 
kiếm đủ tiền đi học. Và do không cân bằng được 
giữa công việc và học tập nên kết quả thi cử của em 
ở trường thường không mấy khả quan.

““Khi biết được sự tình, mẹ em đã khóc rất nhiều và cố gắng khuyên em trở lại trường 
trong khi các chị ở saigonchildren cũng đã động viên em rất nhiều," Nhật chia sẻ. “Nhiều 
tháng sau, em có cơ hội tham gia sự kiện của saigonchildren dành cho các thanh thiếu 
niên. Đó là lần đầu tiên em tham gia một hoạt động ngoại khóa như vậy. Lúc đó em cảm 
thấy được tiếp thêm động lực khi kết thân với các bạn đồng trang lứa khác và các anh chị 
cựu sinh viên của saigonchildren, rồi hiểu thêm về góc nhìn trưởng thành của họ về cuộc 
sống. Em rất ngưỡng mộ các bạn vì những gì họ đã đạt được và em thấy rằng em sẽ 
không thể thành công như họ nếu bỏ học. Nhờ vậy mà em càng có động lực để học tập 
tốt."
Tương tự như Nhật, Oanh lúc đầu cũng nản lòng vì những khó khăn tài chính khi theo 
đuổi ngành Thiết kế nội thất tại trường Đại học Văn Lang. Ngoài học bổng của 
saigonchildren, cha mẹ em, đã khỗng ngừng hỗ trợ em ăn học bằng đồng lương ít ỏi từ 
công việc làm nông.

Oanh kể lại: “Năm thứ 3 đại học, áp lực học hành với 
khối lượng đồ án dày đặc, cộng với chi phí bỏ ra cho 
những đồ án đó khiến em rất căng thẳng. Gia đình 
em cũng gặp khó khăn về tài chính trong khi em 
không thể kiếm được nhiều tiền từ công việc bán 
thời gian. Thế là em đã nghĩ đến việc hoãn lại một 
học kỳ để đi làm. Nhưng may mắn là em có được sự 
hỗ trợ từ saigonchildren. Nhờ sự hỗ trợ về tinh thần 
và tài chính mà em có thể tập trung hơn vào việc 
học." 

Mỗi đứa trẻ đều có những vật lộn riêng. Nhật và Oanh không phải trường hợp 
ngoại lệ. 



Mọi đứa trẻ đều có nội lực để thay đổi tương lai
Như những vấp ngã bồi đắp quyết tâm và sự mạnh dạn, Nhật và Oanh nhất quyết học cho đến 
khi ra trường. Khi học xong, Nhật làm nhân viên kiểm toán còn Oanh là thiết kế viên. Hai em đều 
thấy mình thật may mắn vì cả hai đều có công việc đúng lĩnh vực đã chọn. Oanh và Nhật còn tìm 
thấy niềm đam mê và sở thích trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Nếu không có bằng cấp, cả hai sẽ 
không tìm thấy sự hài lòng trong công việc hoặc khám phá ra những tiềm năng khác biệt trong 
khả năng của mình. “Ý nghĩa lớn nhất mà saigonchildren và học bổng này mang lại cho em chính 
là động lực để trở thành chính em của ngày hôm nay. Em không nghĩ mình có thể đạt được điều 
gì đó to lớn như có được công việc mà em hằng mơ ước như thế này,”Oanh nói.
Trong những năm đi học, Oanh tiếp tục nâng cao kỹ năng và kiến thức về thiết kế thông qua công 
việc trong lĩnh vực liên quan. Em tâm sự rằng càng học và trải nghiệm, em càng thấy yêu thích 
nhóm ngành sáng tạo này hơn. Sau những giờ học, em thường đi vẽ tranh tường để kiếm thêm 
thu nhập. Oanh cũng từng thiết kế cho một thương hiệu sữa nổi tiếng nhờ vào việc xây dựng 
mạng lưới quan hệ và xã giao.
Khác với Oanh, Nhật cho rằng việc hoàn thành chương trình kiểm toán ở trường đại học đã mang 
lại cho em nhiều kỹ năng hiệu quả, là một lợi thế tốt để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Ngoài 
ra, Nhật còn là một tình nguyện viên rất tích cực của saigonchildren, tham gia ban đại diện sinh 
viên, ban quản lý chương trình gây quỹ và tổ chức hội trại phát triển sinh viên năm 2019. “Em đã 
thể hiện được kỹ năng quản lý và có thể giao tiếp, tiếp xúc với nhiều người hơn. Em cảm thấy 
hạnh phúc vì có thể đóng góp cho xã hội cũng như học hỏi những kỹ năng mới thông qua các hội 
thảo và sự kiện ”, Nhật chia sẻ.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi saigonchildren chăm sóc cho Nhật và Oanh khi họ còn nhỏ. Có 
thể nói, saigonchildren thật may mắn khi được chứng kiến sự trưởng thành và kiên trì của các 
em. Hiện Oanh và Nhật không còn nhận được sự hỗ trợ của tổ chức. saigonchildren tin tưởng 
rằng trên con đường khám phá và phát triển bản thân,  trẻ em thuộc chương trình CDSP sẽ đạt 
được thành công lớn hơn và nhiều hơn nữa trong tương lai.

“Ý nghĩa lớn nhất mà học bổng này và 
saigonchildren mang lại cho em chính là động 
lực để trở thành chính em của ngày hôm nay. 
Em đã không nghĩ mình có thể đạt được điều 
gì đó to lớn như có được công việc mà em 
hằng mơ ước,” Oanh chia sẻ.



1,814 học bổng được trao cho 1,872 học sinh-sinh viên tại 6 tỉnh 
thành

Khi không 
còn gánh 
nặng tài chính  

1,537 bao gạo nặng 

46,110kg được gửi đến 

513 học sinh tiểu học-trung 

học-trung học phổ thông

1,551 học sinh-sinh 

viên nhận dụng cụ học tập 

và được chi trả học phí.

58 buổi họp mặt 1,183 cha mẹ phụ 

huynh học sinh để hiểu thêm về những khó 

khăn của từng hộ gia đình và giới thiệu các 

chương trình của saigonchildren

82 buổi họp mặt  1,613 học sinh để 

hiểu thêm về nguyện vọng của các em

337 HS-SV và  17 PHHS nhận được sự 

tham vấn.

Thăm  363 gia đình trong 

 5 chuyến công tác



Góc chuyện

CHẮP BƯỚC ƯỚC MƠ CHO 
NHÀ KHOA HỌC TƯƠNG LAI

Phong (lớp 12) là con trai út trong gia đình bốn người. Em hiện đang cư ngụ tại huyện 
Củ Chi cùng với bố mẹ và một người anh trai. Cha em là thợ xây, nhưng do đau ốm 
thường xuyên nên ông chỉ có thể làm việc 10 ngày một tháng, thu nhập khoảng 2,5 
hoặc 3 triệu đồng, còn mẹ Phong là người giúp việc thời vụ nhận lương khoảng 1,5 
triệu đồng. Mặc dù còn khó khăn khi gia đình phải chăm lo anh trai của Phong, hiện 
bị mắc chứng thiểu năng trí tuệ nên không thể tự chăm sóc bản thân. Vượt lên trên 
nghịch cảnh, Phong học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập và thường xuyên nhận 
được 4 danh hiệu xuất sắc môn toán. Đến nay em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm 
lớp 9, Huy chương bạc Olympic lớp 10, giải Nhất giải toán Casio và giải Ba cấp thành 
phố.

Hiện tại, Phong đang chờ đăng ký thi đại học. Em có nguyện vọng theo học các ngành: 
Kỹ thuật Hóa học, Cơ điện tử, Hóa học tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ 
hoặc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Với sự nỗ lực không mệt mỏi trong học tập, 
saigonchildren tin rằng Phong có thể định vị tốt bản thân trong bất cứ con đường sự 
nghiệp nào mà em chọn.

Bố của cậu bé chia sẻ: “Phong đã nhận được học bổng từ khi 
còn học cấp 1. Học bổng giúp gia đình chúng tôi rất nhiều vì 
nó trang trải một phần học phí, quần áo, sách vở cho Phong đi 
học. Học bổng cũng là động lực để nó phấn đấu vươn lên 
trong học tập và cũng là hướng phấn đấu của con từ đó đến 
nay. Khi biết tin được nhận học bổng, Phong rất vui, yên tâm 
học tập và không phải lo lắng về học phí. Vì biết hoàn cảnh gia 
đình nên con tôi luôn nỗ lực và luôn hoàn thành xuất sắc. Anh 
trai bị bệnh nên nhà tôi chỉ mong Phong chăm chỉ học hành để 
có tương lai.”



Trong năm học, 
saigonchildren 
đã tổ chức 4 
chuyến thăm 
cho các nhà tài 
trợ chính.

Kết nối 
cộng đồng

“Ấn tượng đầu tiên của tôi với saigonchildren là 
tình cảm nồng hậu của nhân viên đối với học sinh 
và người thân của các em. Những lời chúc, lời 
động viên chân thành và lời dạy về bài học cuộc 
sống đã hun đúc động lực, ý chí vượt qua thử 
thách của các em để các em học sinh trở thành 
những người xuất sắc, những cá nhân có ích cho 
xã hội và cộng đồng. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi 
nào có thể, tôi luôn bày tỏ lòng tôn trọng của mình 
đối với saigonchildren. Họ là những vị tiên, 
những vị Phật giữa đời thường này. Tôi cầu chúc 
cho họ luôn bình an, dồi dào sức khỏe để những 
mảnh đời bất hạnh, trẻ em nghèo, người dễ bị tổn 
thương sẽ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
kịp thời.”

Có những học sinh bị cha mẹ bỏ rơi nên thiếu 
chỗ dựa về tình cảm, tinh thần, hậu quả là rơi vào 
trạng thái tâm lý bất ổn, bất cẩn và lười học. 
Chính hành động ân cần của tổ chức đã giúp các 
em lấy lại niềm tin vào cuộc sống, lòng nhân ái, 
sự lạc quan và ham học hỏi.

Mỗi khi học sinh nhận được quà hoặc tiền từ 
chương trình, các em đều nở nụ cười. Đôi mắt 
các em ánh lên niềm hạnh phúc vì được yên tâm 
đến trường, học tập tốt hơn mỗi ngày để đáp lại 
niềm tin mà saigonchildren đã dành cho các em.”

Lan, Giáo viên trường THCS Bình Hòa

Thuận, Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 9, 
TPHCM



Tin tức

TIẾP NỐI MỘT CỐNG HIẾN
Mới đây, Saigon Children’s Charity đã nhận thêm 200 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn vào chương trình học bổng của mình. Những trẻ em này trước đây được 
nhận hỗ trợ học bổng từ Hội Từ thiện Đất Việt, do ông Nguyễn Quốc Mỹ sáng lập từ 
năm 1998 tai Canada. Trong nhiều năm, ông Mỹ và cộng sự đã giúp đỡ được nhiều trẻ 
em khó khăn, phần lớn đến từ những gia đình có cha mẹ khuyết tật, được đến trường, 
con số này tăng lên theo từng năm và đạt đến 200 em vào năm 2020.

Trước những khó khăn gây ra bởi dịch bệnh COVID-19, cộng với việc ông Mỹ nay đã ngoài 
70 tuổi, không đủ sức khỏe và nguồn lực để duy trì quỹ từ thiện, một cuộc họp giữa Quỹ Từ 
thiện Đất Việt và Saigon Children’s Charity đã diễn ra nhằm thảo luận về việc chuyển giao 
200 trường hợp này cho saigonchildren hỗ trợ. Mặc dù cũng gặp không ít khó khăn do các 
xáo trộn từ COVID-19, nhưng là những người hoạt động vì trẻ em khó khăn và luôn đặt lợi 
ích của trẻ lên hàng đầu, saigonchildren không thể từ chối giúp đỡ các trẻ em này. Nếu 
chúng tôi từ chối, gần như chắc chắn phần lớn các em sẽ không thể tiếp tục được đi học.

“Trong một lần về Việt Nam và đến thăm một trại phong, tôi được nghe tâm sự của một bệnh 
nhân trong trại rằng cuộc đời họ đã chịu nhiều đau đớn, giờ đây họ không mong gì hơn là 
con cái họ được học hành nên người và ra khỏi trại phong để tạo dựng cuộc sống cho riêng 
mình. Đó là vì sao tôi bắt đầu quỹ từ thiện Đất Việt. Hơn 20 năm hỗ trợ cho con em của các 

gia đình khó khăn, với tất cả việc quản lý và gây quỹ hầu như đều do tôi và ông 
Jean-Marc, một tình nguyện viên cũng đã ngoài 70 tuổi thực hiện, giờ đây tôi cảm thấy rất 
an lòng khi có saigonchildren tiếp tục bảo trợ cho các bé để các bé được tiếp tục đi học. 
Chúng tôi đã liên hệ với nhiều tổ chức từ thiện khác nhau nhưng cuối cùng họ đều từ chối 
vì không đủ nguồn lực để hỗ trợ các bé cho đến hết con đường học tập như 
saigonchildren,” ông Nguyễn Quốc Mỹ chia sẻ.

Về phía saigonchildren, bà Nguyễn Thị Duy Hương, Trưởng phòng Chương trình cho biết 
saigonchildren rất vui vì những cuộc đời khó khăn được tiếp tục trao cơ hội để xây dựng 
tương lai tốt hơn cho bản thân mình. Giống như mọi trẻ khác trong chương trình học 
bổng, 200 trẻ em này cũng sẽ được cam kết hỗ trợ đến tận lúc tốt nghiệp đại học, nếu đó 
là con đường các em mong muốn. Điều vui là kể từ năm học sau, 200 em này sẽ được 
nhận một mức học bổng cao hơn, theo đúng tiêu chuẩn học bổng mà saigonchildren hỗ 
trợ.

Vậy là, bên cạnh gần 1.800 trẻ từ trước, giờ đây chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em 
của saigonchildren tổng cộng đang hỗ trợ gần 2.000 em, đây là một mức tăng không hề 
nhỏ và không thể phủ nhận sẽ tạo áp lực lên đội ngũ gây quỹ và công tác xã hội của 
saigonchildren. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là việc học của các em không bị gián 
đoạn. Ngoài nhận học bổng, khi tham gia vào gia đình saigonchildren các em cũng sẽ 
được hưởng lợi từ những tư vấn, thăm hỏi của đội ngũ nhân viên công tác xã hội, được 
hỗ trợ khẩn cấp, tham gia vào các sự kiện, cũng như được kết nối với mạng lưới các học 
sinh và cựu học sinh mà saigonchildren hỗ trợ.

Chúng tôi đã liên hệ với nhiều tổ 

chức từ thiện khác nhau nhưng 

cuối cùng họ đều từ chối vì 

không đủ nguồn lực để hỗ trợ 

các bé cho đến hết con đường 

học tập như saigonchildren.



Khi các nhân viên công tác xã hội của saigonchildren tìm về nhà Cường ở Đồng Nai, 
chị Nhân, mẹ em, đã rất lo lắng vì nghi ngờ chúng tôi lừa gạt. Câu chuyện giữa nhân 
viên saigonchildren và chị Nhân diễn ra ngắt quãng vì chị chỉ có thể đọc được một số 
khẩu hình đơn giản và không có máy trợ thính. Bị khiếm thính từ nhỏ, gia đình lại quá 
khó khăn để cho chị tiếp cận hỗ trợ đặc biệt, chị Nhân cố gắng hoàn thành lớp 5 rồi 
dừng lại vì không thể theo kịp việc học.

Sau khi kết hôn và sinh Cường, những tưởng cuộc sống của gia đình nhỏ tuy thiếu 
thốn nhưng sẽ ấm êm, nhưng không ngờ Cường cũng dần mất khả năng nghe từ 
năm lớp Năm. Sau khi em gái em được sinh ra thì ba Cường cũng rời đi mà không 
một đồng trợ cấp. Từ đó, ba mẹ con Cường chỉ còn biết sống nương tựa vào nhau. 
Tuy khó khăn, nhưng Cường vẫn cố gắng duy trì việc học. Đến năm lớp Chín, khi 
gần như không còn nghe được nữa thì Cường may mắn được hỗ trợ hai máy trợ 
thính cũ, tuy nhiên hai máy không đồng bộ và hoạt động không ổn định. 

Khó khăn là vậy nhưng Cường vẫn duy trì việc học ở trường cấp ba và còn sắp xếp 
kinh doanh phụ kiện điện thoại online để trang trải chi phí học tập của bản thân ngoài 
nguồn hỗ trợ học bổng của saigonchildren, và đỡ đần mẹ nuôi em. Với khả năng hạn 
chế, chị Nhân chỉ có thể làm thuê những việc vặt như cắt cỏ mướn cho các vườn 
quanh nhà. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nông sản mất giá, nguồn thu 
nhập duy nhất của chị cũng bị giảm đi đáng kể. Cả gia đình ba người giờ chủ yếu 
dựa vào thu nhập ít ỏi từ việc bán hang online của Cường. 

Ước mơ được theo học ngành kĩ thuật điện thoại để có việc làm phụ giúp gia đình 
của Cường càng trở nên xa vời. Tâm sự với chúng tôi, chị Nhân ngậm ngùi, chỉ 
mong các con khỏe mạnh và có thể tiếp tục việc học. 

Nhờ các nhà tài trợ hảo tâm thông qua chiến dịch gây quỹ, Cường đã được tài trợ 
một cặp máy trợ thính hoàn toàn mới trị giá 1.600 đô la Mỹ. Ngày 23/12, nhân viên 
của saigonchildren đã cùng Cường đi lắp máy trợ thính mới, có khả năng kết nối với 
điện thoại di động, cho phép anh điều chỉnh độ nhạy tùy theo từng môi trường khác 
nhau. Còn rất nhiều thử thách đang chờ Cường và gia đình nhưng chỉ cần Cường 
cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh để chinh phục ước mơ của mình thì vẫn còn đó 
những hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. 

Nỗ lực vì 
sự toàn 
diện trong 
giáo dục

"Em rất vui! Những thiết bị trợ thính 
mới này thậm chí có thể kết nối với 
điện thoại và giúp em điều chỉnh độ 

nhạy của tiếng ồn. Giờ em có thể 
mang chúng cả ngày. Em chỉ còn 
đeo máy cũ trong lớp vì mấy máy 

này sẽ làm tai em đau nếu âm lượng 
quá cao. Bây giờ nếu chị đứng sau 
lưng em và nói chuyện thì em vẫn 

nghe được đó nha", Cường nói với 
nhân viên của saigonchildren một 

cách thích thú.

17 học bổng đã 
được trao cho học 
sinh khiếm thính.



TRAO QUYỀN 
CHO NỮ GIỚI
Một loạt các khóa đào tạo liên quan đến trao quyền cho phụ 
nữ được thực hiện từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 6 tháng 6 
năm 2021, với sự tham gia của 28 nữ sinh viên. Các buổi học 
bao gồm các lĩnh vực sau: Nhận thức về bản thân, giao tiếp 
hiệu quả và kiểm soát cảm xúc, sự đồng cảm, làm việc nhóm 
và giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và tự lập kế hoạch.



HỖ TRỢ KHẨN CẤP
MÙA COVID

1,994 gói 
thực phẩm

cho học sinh-sinh viên có 
gia đình bị thất nghiệp do 

dịch.

6 tỉnh thành
(Tây Ninh, Đồng Nai, TP 
Hồ Chí Minh, Tiền Giang, 
Trà Vinh và Hậu Giang)

406 bộ đồ và 
mền mùng

Gia đình em có 5 thành viên, ông bà nội, mẹ, em gái và em. Mẹ em 
bị bại não và từng bị lừa sang Trung Quốc, vì vậy nguồn thu nhập 
duy nhất là từ ông nội em, nay đã 60 tuổi. Ông thường đi giao cá 
cho chợ vào ban đêm. Kể từ khi bùng phát COVID-19, gia đình em, 
vốn đã gặp khó khăn về tài chính, lại càng phải đối mặt với nhiều 
thách thức hơn, đặc biệt là về công việc của ông em. Vì vậy, em rất 
cảm ơn saigonchildren đã hỗ trợ những nhu yếu phẩm, giúp gia đình 
em vượt qua khó khăn do COVID-19 gây ra. Món quà này đã mang 
lại cho gia đình em một khoảng thời gian đầm ấm và hạnh phúc. Em 
vô cùng biết ơn sự ủng hộ của mọi người vì nó thể hiện thông điệp 
động viên và yêu thương mà mọi người đã dành tặng cho em và gia 
đình. Em hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt, vượt qua nhiều thử thách  
để có một tương lai tươi sáng hơn mà phụ giúp gia đình.

Trần Minh Thư - 17 tuổi.



T: +84 28 3930 3502
E: info@saigonchildren.com
A: 59 đường Trần Quốc Thảo, phường 7
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