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Chúng tôi hỗ trợ tài chính và phi tài chính nhằm giúp các em phát huy hết những
tiềm năng vốn có. Những gói hỗ trợ tùy thuộc vào khả năng tài chính của các
em: ngoài việc nhận gói hỗ trợ học phí, những thiết bị và dụng cụ cần thiết cho 
 việc học cũng được hỗ trợ. Hơn nữa, các em được đào tạo các kỹ năng mềm và
tinh thần hướng đến cộng đồng thông qua tư vấn cá nhân và những gói hỗ trợ
khẩn cấp cho chính cá nhân và gia đình các em. 

Chúng tôi tiếp cận toàn diện nhằm giúp trẻ được học càng lâu càng tốt thông qua mạng lưới
bao gồm cha mẹ, giáo viên và các nhà lãnh đạo trong cộng đồng. Trẻ được xét duyệt thông
qua quy trình nghiêm ngặt và dựa trên các tiêu chí bao gồm: tình hình tài chính và khả năng
thu nhập của gia đình, cũng như mức độ nhận hỗ trợ từ địa phương hoặc các tổ chức phi
chính phủ khác. 
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt với trẻ hoặc gia đình của trẻ, đồng thời
duy trì liên lạc để đánh giá nhu cầu, nhằm đảm bảo cập nhật liên tục nhu cầu về học tập của
các em. 

CHÚNG TÔI LÀM NHƯ THẾ NÀOCHÚNG TÔI LÀM NHƯ THẾ NÀO

Chương trình Học bổng Phát triển Trẻ em (CDSP) đảm bảo trẻ em
khó khăn được tới trường mà không bị cản trợ bởi gánh nặng chi
phí cho đến khi các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của
mình. Chúng tôi nuôi dưỡng tính độc lập và không bao giờ thay
thế trách nhiệm của cha mẹ, nhà chức trách, hay của trẻ.

CHÚNG TÔI LÀM GÌCHÚNG TÔI LÀM GÌ

SỨ MỆNHSỨ MỆNH



Ý NGHĨA HỌC BỔNG

Rút ngắn khoảng cách giáo dục

Hơn cả hỗ trợ tài chính

Lá chắn trong mùa dịch

Quan tâm như gia đình



gói hỗ trợ an sinh
2.136 

 gia đình được thăm hỏi
trong 5 chuyến đi

316
 gói hỗ trợ bổ sung cho gia
đình học sinh có người nuôi

dưỡng là thợ hồ 

282

trường hợp được hỗ
trợ y tế

2
gói hỗ trợ khẩn cấp cho

gia đình có người qua đời
do COVID
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Chúng Tôi Đã Hỗ Trợ

Lá Chắn Trong Mùa Dịch
Giống như hàng triệu người nghèo ở Việt Nam, gia đình các trẻ trong chương
trình học bổng cũng bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt mùa dịch bởi mất việc làm,
các vần đề về sức khỏe và bị hạn chế tiếp cận các nguồn hỗ trợ do việc đóng cửa
các hoạt động kinh tế - xã hội. Thông qua lời kêu gọi khẩn cấp, saigonchildren đã
cung cấp từ những gói hỗ trợ khẩn cấp thông thường cho tới hỗ trợ y tế cho
những gia đình kém may mắn.  
Sau giai đoạn dịch bênh, chúng tôi tiếp tục thăm hỏi gia đình trẻ nhằm đanh giá
tình hình và cập nhật nhu cầu của trẻ. Thanh Tiền, học sinh lớp 7 chia sẻ: "Đối với

gia đình em, số tiền này có ý nghĩa rất quan
trọng vì nó hỗ trợ một phần cho cuộc sống

của em và bà ngoại ngay thời điểm khó khăn.
Em và bà thật sự rất biết ơn sự chia sẻ của
các nhà tài trợ. Em hứa sẽ cố gắng học tập

để có thể hỗ trợ mọi người".



Cộng đồng tương trợ

Nếu như bữa cơm trước đây vẫn có chút
thịt cá, thì nay gia đình Huy chỉ có cơm
đạm bạc với rau củ được các sư thầy hỗ
trợ. Huy biết, với sức lực của mình việc
kiếm tiền là điều không thể, đặc biệt là
trong mùa dịch. Vì vậy, Huy đã quyết
tâm cố gắng hết mình phụ mẹ việc nhà
và trồng rau củ để tạo nguồn lương thực
chủ động cho những bữa ăn. 
Rồi may mắn cũng đến với gia đình Huy,
với sức mạnh của cộng đồng, Huy và mẹ
đã nhận được những gói hỗ trợ từ những
nhà tài trợ trong saigonchildren. Mặc dù
gói hỗ trợ không quá lớn, nhưng đã phần
nào giúp đỡ gia đinh vượt qua khó khăn
của dịch bệnh. 

Khát vọng học tập
Huy chia sẻ: "Em ước em được học tập và
bước vào cổng đại học và em có thể thực

hiện ước mơ của mình là được làm việc
trong lĩnh vực công nghệ".

"Tôi không biết phải thể hiện cảm xúc như thế
nào. Các nhà tài trợ là những người giúp đỡ mẹ
con tôi trong lúc khó khăn nhất. Mặc dù món

quà không quá lớn, nhưng nó gói gọn sự chia sẻ
và quan tâm của cộng đồng đối với gia đình tôi,"

mẹ Huy chia sẻ trong sự nghẹn ngào.

Góc chia sẻ
Cuộc sống gia đình Huy đã bị ảnh
hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Để
vượt qua khoảng thời gian khó khăn
này, Huy và mẹ phải dựa vào sự hỗ trợ
từ những người xung quanh.
Trong gia đình, bố huy chính là trụ cột.
Trước khi dịch chưa bùng phát, Huy và
mẹ duy trì cuộc sống nhờ khoản tiền
của bố giành dùm được khi làm công ở
thành phố. Như một tiếng sét, bố Huy
mất việc và bị mắc kẹt trong thành phố
do đại dịch bùng phát. Trong khi đó,
sức khỏe của mẹ Huy ngày càng trở
nên tồi tệ và không cho phép bà làm
việc. Huy biết rằng thuốc thang là thứ
duy nhất giúp mẹ duy trì sức khỏe.
Trong giai đoạn giãn cách, gia đình
Huy chỉ có thể chờ đợi sự giúp đỡ vì
không có nguồn thu nhập ổn định và
người thân cũng là những người đồng
cảnh ngộ.



 chiếc xe đạp được
 trao cho các em ở xa trường học
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chiếc 
điện thoại được tài trợ
77 237  gói kết nối mạng

1.749
 em nhận hỗ trợ học bổng

Giai đoạn dịch bệnh chính là lúc nền tảng kỹ thuật số chuyển mình
phát triển mạnh mẽ nhưng nó lại lấy đi biết bao cơ hội học tập của
những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vì các em thiếu thiết bị tiên tiến
và những kỹ năng công nghệ cần thiết cho việc theo dõi các bài học
trực tuyến. Trong một cuộc khảo sát của chúng tôi, 72% số trẻ trong
chương trình cảm thấy khó khăn trong việc học trực tuyến. 
Vì vậy, saigonchildren đã cung cấp các gói hỗ trợ điện thoại di động
và dữ liệu mạng Internet nhằm đảm bảo việc học tập của các em.

Rút ngắn khoảng cách giáo dục



 "Bản thân em rất vui khi nhận được
chiếc điện thoại. Con đã gặp rất nhiều

khó khăn trong việc tham gia học vì em
không thể cài đặt các phần mềm học tập
do máy đã quá cũ. Khi em nghe tin được
nhận chiếc điện thoại, em thật sự rất vui

mừng. Em hứa sẽ gìn giữ nó thật cẩn
thận," Khang chia sẻ.

 

Khang là một học sinh Trung học tại tỉnh Trà Vinh. Em thường đến trường bằng chiếc
xe đạp được nhà trường hỗ trợ. Vào năm 2013, bố của  Khang không may gặp tai nạn
giao thông và khiến ông không thể làm được những công việc nặng. Nên ông chuyển
sang làm nghề thu mua chuối. Cũng vì học vấn không cao, công việc của mẹ Khang là
bán rau củ ở chợ. Hàng ngày, mẹ em kiếm được 100.000 đồng từ công việc này.
Ngoài ra, gia đình em cũng có một nguồn thu nhỏ từ việc đan giỏ và số tiền kiếm
được từ mỗi chiếc là 2.300 đồng. 

Mẹ em đã làm việc không ngừng nghỉ và bà chưa một lần cho phép mình nghỉ chợ vì
tương lai của các con chính là sự nổ lực của bà. Dẫu vậy, bà vẫn phải vay tiền hỗ trợ
học sinh-sinh viên để chi trả học phí cho 3 chị em Khang và tiền lãi hàng tháng. Để
tiết kiệm chi phí, gia đình em phải dùng nước giếng thay nước máy.

Ở học kì I năm học 2021-2022, vì dịch bệnh chưa được kiểm soát, Khang tiếp tục học
trực tuyến. Tuy nhiên, nó là một khó khăn lớn đối với Khang và em trai vì chỉ có một
chiếc điện thoại. Hơn nữa, chiếc điện thoại đã quá cũ để cài đặt các chức năng học
tập mới. May mắn thay, em đã nhận được  một chiếc điện thoai từ nhà tài trợ. Điều
này đã cho mẹ em thêm động lực. Khi được hỏi rằng: "Chị có ý định cho các con nghỉ
học trong lúc khó khăn này không? Mẹ em trả lời: "dù có khó khăn đến nhường nào,
tôi cũng cố gắng cho các con đi học vì tôi muốn chúng có tương lai".

 Không ngừng nỗ lực cho tương lai của con



An hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ xuống cấp với bà ngoại và một người dì mang
bệnh lý tại tỉnh Trà Vinh. An được bà nuôi dưỡng kể từ lúc mới lọt lòng.

Mặc dù bà rất nghèo, nhưng với em, sự quan tâm chăm sóc chưa bao giờ thiếu. Tuy nhiên, do
ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh và tuổi tác, bà của em đã gặp rất nhiều khó khăn.
Cuộc sống của ba bà cháu gần như dựa vào khoản phí sinh hoạt lúc có, lúc không từ người
con trai thứ năm của bà làm phụ hồ ở thành phố Hồ Chí Minh và từ những người xung quanh.

Ngoài ra, công việc học tập của An cũng có nhiều ngăn trở do khoảng cách địa lí. Việc mua
chiếc xe đạp phục vụ việc tới trường dường như là không thể đối với gia đình An. Rồi ước mơ
học tập của An được thắp sáng khi em nhận được chiếc xe đạp như món quà của trường. Nhờ
nó, An không những có thể tham gia các tiết học đầy đủ mà còn có thời gian tham gia các lớp
học thêm và phụ giúp bà việc nhà. Điều này như là nguồn động lực to lớn để em có thể đạt
được những thành tích cao ở trường và có một công việc tốt trong tương lai. Trong năm học
vừa qua, An đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi và em rất mong chờ cho tương lai sắp tới.
 

"Em rất vui vì nhận được món quà vì nó rất cần cho hoàn
cảnh gia đình em hiện tại, đặc biệt là hỗ trợ gia đình em
trong lúc khó khăn. Hơn nữa, nó còn là động lực giúp em
học tập tốt hơn. Em và bà rất biết ơn vì sự hỗ trợ kịp thời

này của các nhà tài trợ" An chia sẻ.
 



444 khóa tập huấn an toàn mạng 
(trực tuyến & trực tiếp) với sự tham

gia của               trẻ580580580 434343
Đào tạo hướng nghiệp và kỹ năng

sống cho           sinh viên

Hơn cả hỗ trợ tài chínhHơn cả hỗ trợ tài chính
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chúng tôi không thể tổ chức các hoạt động trực
tiếp ở học kì I. Để giữ kết nối, bên cạnh các cuộc điện thoại với các em và gia
đình cũng như khảo sát, chúng tôi tổ chức một số hoạt động trực tuyến nhằm
giúp các em vượt qua giai đoạn thử thách này. Trong học kì II, khi các hoạt động
tại trường học trở lại bình thường, chúng tôi tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo
và tập huấn trực tiếp nhằm tối ưu những kinh nghiệm học tập của các em. 

 

96.7%
em nhận học bổng đã hoàn thành năm

học vừa qua

Định hướng trực tuyến cho          sinh viên 
 

282828  Tập huấn trực tuyến về bảo vệ trẻ em khỏi
quấy rồi tình dục cho          học sinh 282828



"Em tên là Đỗ Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 4 ngành Quản trị kinh doanh. Hiện tại, em đã
hoàn thành chương trình học và đang là nhân viên viết nội dung kiêm Hành chính nhân sự
chính thức cho một công ty. Với công việc hiện tại, em cũng có cho mình một khoản thu
nhập ổn định, em thường gửi về nhà 40% lương để đỡ đần cho ba mẹ và lo cho em gái. 

Trong thời gian học đại học, em đã đăng ký học vượt để rút ngắn quá trình học tập,
nhanh chóng tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và em cũng đã đạt được
những thành tích ở trường như: Thành viên Ban chủ nhiệm CLB Học thuật Khoa Kinh tế, 2
lần nhận học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi, tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên
cấp khoa đạt 89.5/100 điểm. Khi kết thúc năm 3, em đã bắt đầu đi làm chính thức, công
ty cũng có hỗ trợ cho em vừa học vừa làm nên thời gian làm việc cũng phù hợp với em. 

Ba mẹ em đều không học cao, quanh năm chỉ làm thuê, nhà em cũng không có đất để
làm nông. Nhìn thấy được sự khó khăn của gia đình, em nghĩ mình chỉ có học thì mới có
thể thoát khỏi sự nghèo khó. Cuối tháng 6 năm 2022, em sẽ chính thức tốt nghiệp, trở
thành tân cử nhân mang trong mình nhiều khát vọng. Từ một cô bé học sinh lớp 12 nhút
nhát, tự ti về bản thân vậy mà giờ đây đã trở nên tự tin, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn rất
nhiều.". Duyên chia sẻ trong một lá thư gửi cho saigoinchildren.
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Trên con đường thành công, không có
dấu chân của kẻ lười biếng

"Đối với em, saigonchildren giống như gia
đình nuôi dạy em khôn lớn và hỗ trợ em
vững bước trong cuốc sống. Em thật may
mắn khi có sự đồng hành, hy sinh của tổ
chức và các nhà tài trợ trong những lúc khó
khăn và thành công. Em hi vọng, dưới sự
dìu dắt của gia đình saigonchildren, các em
học sinh sẽ ngày càng thành công trong
tương lai", Duyên chia sẻ thêm.

575757sinh viên 
tốt nghiệp đại học

     sinh viên theo học
 văn bằng 2 và sau đại học 
444



"Dù có gì xảy đến đi nữa, tôi sẽ không bao giờ  dập tắt ước
mơ của con mình. Tôi sẽ làm tất cả để chúng được tới

trường" Mẹ Phúc chia sẻ.

Chúng tôi quan tâm trẻ và gia đình các em từ
những điều nhỏ nhất và luôn sát cánh bất cứ khi

nào các em cần.
 

Trong thời gian dịch bệnh, gia đình
Phúc duy trì cuộc sống nhờ vào
những gói thực phẩm từ nguồn hỗ
trợ của saigonchildren, xã phường,
và các mạnh thường quân. Mọi thứ lại
trở nên tệ hơn khi em mất đi người
bố yêu thương, người trụ cột trong
gia đình bởi dịch bênh. Điều này
không chỉ gây tổn thương cho gia
đình mà còn khiến tài chính gia đình
chật vật hơn. Cùng lúc đó công việc
bán nước giải khát của mẹ em cũng
bị cản trợ và nó ảnh hưởng đến việc
học tập của Phúc.

Quan tâm như gia đìnhQuan tâm như gia đình

Chúng tôi một lần nữa có thể vui
mừng khi thấy nụ cười đã nở trên
môi  em, hơn cả là sức mạnh tiềm ẩn
bên trong mang theo đó là sự khao
khát trong việc học tập mặc dù cuộc
sống đã mang tới cho em nhiều thử
thách.

Sức khỏe yếu đã lâu nhưng mẹ Phúc 
 vẫn phải bươn chải lo cho cuộc sống
gia đình và trả tiền lãi hàng tháng do
khoản nợ đầu tư kinh doanh và phí
học tập cho Phúc và em gái. Có thể
nói, những ngày tháng vừa qua  là
những ngày thàng tồi tệ nhất với gia
đình em.
Ngay khi nhận được cuộc gọi từ mẹ
của Phúc với một tinh thần suy sụp,
đội ngũ saigonchildren đã cố gắng
hỗ trợ gia đình em hết sức. Bên cạnh
hỗ trợ tài chính, nhân viên công tác
xã hội của chúng tôi cũng khích lệ, an
ủi và tư vấn cho gia đình, đồng thời
chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên
biệt để gia đình em vượt qua giai
đoạn đau thương này. Trường hợp
của Phúc thôi thúc chúng tôi phát
động chiến dịch ủng hộ trẻ em mồ
côi trong mùa Covid.

273273273
trẻ được nhân viên công tác xã
hội tư vấn về các vấn đề cuộc

sống và học tập 

181818
người chăm sóc được nhân viên

công tác xã hội tư vấn  

Phúc (16 tuổi) đang là học sinh lớp 3
trường Chuyên biệt Hy vọng cho trẻ
Khiếm thính. Phúc là một học sinh
giỏi trong lớp và việc học luôn cháy
bỏng trong tim em. 



Món quà nhỏ trên chặng đường dài

Những thứ nhỏ bé có thể ảnh hưởng rất lớn đến
sự phát triển của trẻ. Một cặp kính, một chiếc

máy tính cho bài  toán khó hoặc chỉ một bộ quần
áo mới đã là nguồn vui. 

 "Xin chân thành cảm ơn anh chị tổ chức
saigonchildren cùng quý nhà tài trợ đã trao
tặng những bộ quần áo mới rất đẹp cho các
em, nhìn các em thử những bộ quần áo mới với
tâm trạng rất vui mừng, lòng cảm thấy rất vui.
Đa số gia đình các em đều rất khó khăn, nên
những bộ quần áo mới này đối với các em rất
quý. Mong rằng sẽ có những món quà ý nghĩa
như vậy nhiều hơn nửa để góp phần giúp gia
đình các em vượt qua phần nào khó khăn và
động viên tinh thần để các em học tập tốt
hơn", Thầy Đào Thanh Hùng, giáo viên trường
Trung học cơ sở Ngãi Hùng chia sẻ.
 

365
trẻ được tặng quần áo

32
 chiếc máy tình được trao

2
cặp kính được tặng

 "Em xin thay mặt cho tất cả các bạn học sinh
nhận quần áo mới gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
các Cô chú saigonchildren và quý nhà tài trợ 
 đã cho chúng em những bộ quần áo mới. Em
rất thích khi mặc chúng, trông thật đáng yêu
và chúng rất phù hợp với em. Đối với chúng
em đây là món quà rất ý nghĩa giúp chúng em
có thêm động lực học tập. Chúng em xin hứa
sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan hơn
nữa. 
 Chúng em kính chúc các Cô chú có nhiều sức
khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và
thành công trong công tác", Ngọc Ngà, học
sinh được nhận quà chia sẻ.



 
Email: cdsp@saigonchildren.com 
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