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Trao tặng học bổng hỗ trợ học phí nhận từ 22 nhà tài trợ
Trường THCS, THPT Văn Trị, trường Tiểu học và THCS Sơn Trường,
trường THCS Tĩnh Lộc tỉnh Hà Tĩnh

Trao tặng học bổng hỗ trợ học phí lần 1 tại
Việt Nam - Trao tận tay số tiền nhận từ các
nhà tài trợ tới các em học sinh
Học bổng trợ học phí do JIFA bắt đầu thực hiện từ tháng 9 năm
2014 tại tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam là hoạt động nằm hỗ trợ tiền học
cho các em học sinh vì hoàn cảnh gia đình hay lý do kinh tế mà
khó có thể đến trường. Tháng 9, Chủ tịch JIFA bà Ikeda cùng 4
thành viên đoàn đã đến tỉnh Hà Tĩnh, thăm 3 trường và trao tận
tay số tiền tài trợ nhận được từ 22 nhà tài trợ Nhật tới 22 em học
sinh (mỗi em số tiền trị giá tương đương 1 vạn yên Nhật). Sau đó,
đoàn cũng nhận thư cảm ơn của các em học sinh và giúp trao đổi
thư với các nhà tài trợ Nhật Bản.

Trường Văn Trị
Tham dự lễ khai giảng ngày mùng 5 tháng 9, đoàn JIFA đã trao
tặng học bổng hỗ trợ học phí cho 11 em học sinh từ lớp 6 đến lớp
10.

Trường THCS Tĩnh Lộc
Đến thăm nhà em Trung – học sinh đã vào THPT và
trao tặng học bổng hỗ trợ học phí. (ảnh phía dưới bên
trái)
So với lúc gặp em hồi tháng 4, em đã tăng 4 cân lên 21
cân và cao 130cm, và đoàn chúng tôi cũng đã nhìn thấy
được nụ cười trên khuôn mặt em. Trong kì thi vào
THPT, em đã đạt điểm toán rất cao.
Nhờ có cô Hà - hiệu trưởng rất nhiệt huyết của trường
THCS Tĩnh Lộc (ảnh phía dưới bên phải) và sự động
viên nhiệt tình từ mọi người xung quanh mà Trung đã
vượt qua cú sốc sau sự ra đi bởi tai nạn bất ngờ của bố
và cố gắng phấn đấu học tập.

Trường tiểu học Sơn Trường
Chủ tịch Ikeda đã trao tận tay số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cùng
giấy trao tặng cho 10 em học sinh từ lớp 2 đến lớp 6 và động viên
các em trong hoàn cảnh khó khăn hãy cố gắng học tập hơn nữa.

Tìm nhà tài trợ cho chương trình
Hỗ trợ học phí lần 2!

Các bài viết trong số 24 này:
•Bắt đầu hoạt động hỗ trợ học phí ở Việt Nam
•Tết Trung thu ở Việt Nam
•Trao tặng công trình lọc nước số 9
•Thăm trường lắp đặt công trình lọc nước số 8
•Giao lưu Văn hóa – Thể thao Việt Nhật
•Bày bán các sản phẩm Việt Nam tại hội nghị chuyên đề
tại Sendai
•Giám đốc mới nhận chức ( Giám đốc Takura Takaya)
•Giới thiệu nhân viên mới (em Yến)
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Công trình lọc nước số 9 tại trường Văn Trị
Cung cấp nước sạch cho 1500 người
Ngày mùng 5 tháng 9, buổi lễ trao tặng công trình lọc
nước số 9 đã được tổ chức tại trường THCS Văn Trị.
Nguồn nước sau khi lọc sạch sẽ được cung cấp cho
trường mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế và ủy ban xã,
hiện tại ước tính 1500 người đang xử dụng nguồn nước
này. Số tiền để lắp đặt công trình lọc nước do rất nhiều
mạnh thường quân tài trợ cho JIFA, nhà trường nhận làm
mái che và thôn xã cũng đóng góp 1 phần chi phí là 100
triệu đồng.
Cùng với đó, JIFA cũng đã nhận được rất nhiều thư cảm
ơn của các em học sinh. Và trong số báo này chúng tôi
xin trích dẫn thư cảm ơn của em Dương Thị Ngân Giang.

Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận
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Thăm trường lắp đặt công trình lọc nước số 8
Công trình tiếp tục được triển khai
nhờ đóng góp của phụ huynh và người dân
Ngày 3 tháng 9, JIFA đã
đến ủy ban nhân dân thành
phố Biên Hòa và gặp ông
Dương phó chủ tịch ủy ban
nhân dân thành phố.
Sau khi được thông qua bản
kí kết hợp tác liên quan đến
hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc
nước, chúng tôi đã cùng với
phó sở GD&ĐT đến thăm
trường Nguyễn Chí Thanh.
(ảnh bên phải)
Số học sinh 2500 em vào
tháng 4 năm ngoái của
trường giờ đã lên đến 2992
em. Phí vận chuyển nước
mỗi tháng tốn 2 triệu đồng
nên phụ huynh học sinh đã
vui vẻ tự nguyện đóng góp
40 triệu đồng để lắp đặt bình
chứa nước trên tầng thượng
và hệ thống vòi nước ở mỗi
trường.

Đến thăm Ủy ban nhân dân TP.
Biên Hòa

Bình chứa nước trên
tầng thượng

Hệ thống vòi nước
ở mỗi trường

Công trình lọc nước số 10 được
lắp đặt tại trường THCS Phố Châu
Công trình lọc nước số 10 với dung tích bình chứa 250
lít đã được quyết định lắp đặt để cung cấp nước cho
trường tiểu học Phố Châu với 863 em học sinh, 63 cán
bộ nhân viên và trường THCS bên cạnh với 1500 người.
Công trình dự tính hoàn thành vào tháng 9 năm 2015.
Hiện tại đang sử dụng nguồn nước giếng sâu khoảng 5
mét nhưng dự dịnh sẽ phải đào giếng sâu hơn nữa để lấy
nước. Khu vực này thường xuyên bị lũ lụt do bão, có
thời điểm lụt cao đến 150 cm nên phải lắp đặt kết hợp
với các biện pháp chống lũ.

Kéo băng lễ bàn giao
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Giao lưu Văn hóa – Thể thao Việt Nhật ngày 29 tháng 10
Buổi giao lưu khai mạc tại Yahiro Tokyo với 161 người tham gia
dưới tiết trời thu
Dưới nắng thu, ngày 29 tháng 10, tại quận Sumida,
Tokyo, JIFA và câu lạc bộ de Pol Debo EsperanzaFC
đồng tổ chức buổi giao lưu Văn hóa – Thể thao Việt
Nhật. Buổi giao lưu nhận được sự giúp đỡ của Đại sứ
quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hội thanh niên sinh viên
Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), Quỹ quản lý lao động
quốc tế (IPM), Hiệp hội quản lý lao động quốc tế và
công ty PMC.
Buổi giao lưu đã tập trung rất nhiều gia đình các cán
bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và người
Việt đang sống tại Tokyo, cùng với nhân viên JIFA và
người dân địa phương tham gia. Mọi người đã cùng
tham gia futsal, tập yoga, nấu món ăn Việt Nhật, giao
lưu rèn luyện sức khỏe, giao lưu âm nhạc và rất nhiều
các hoạt động khác rất vui vẻ.
Futsal dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên
Esperanza, cả trẻ em và người lớn đều rất hào hứng
tham gia.
Tại giao lưu văn hóa ẩm thực, phụ huynh các em nhỏ
cùng với người tham gia từ phía Đại sứ quán Việt Nam
và JIFA đã cùng nhau làm gỏi cuốn, phở và những món
Nhật như cơm nắm, súp thịt lơn, làm bữa trưa cực kì
ngon miệng.
Tại lớp học thể thao, sau bài nói chuyện “Quản lý sức
khỏe”của Chủ tịch Hội Quản lý sức khỏe thị trấn
Kawaguchi – ngài Mori Kouichi và “Rèn luyện thể lực
cho trẻ em và người lớn” của giám đốc JIFA Miyake
Yoshinobu (Chủ tịch hiệp hội Gold Medal), có phần
hướng dẫn kĩ thuật sử dụng và nâng tạ. Sau đó, các em
nhỏ tham gia còn được thực hành nâng tạ.
Phần giao lưu âm nhạc, thành viên hội – người đã từng
đến Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ giáo dục – cô
Matsuoka Keiko và cô Sarai Saori cùng hai ca sĩ của
VYSA đã đóng góp các tiết mục chào mừng.
Cô Matsu Keiko hát ca khúc Việt Nam “Diễm xưa”,
Hamachidori (Chiếc khuy áo), Tsuru (Con hạc), Ai no
Sanka (Khúc tình yêu) . Bạn Nguyễn Trung Đức biểu
diễn bài “Nơi ấy con về”, “Ôi tuổi thơ”, bạn Lê Hoàng
Anh biểu diễn bài “Giấc mơ trưa”, “Tình em biển cả”.
Cuối cùng, mọi người cùng nhau hát vang bài hát "Nếu
bạn đang hạnh phúc" (If you are happy).
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Tham gia Tết thiếu nhi - Tết trung thu
Cùng với lễ khai giảng bắt đầu năm học mới, Tết trung
thu cũng được các địa phương tổ chức.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, học sinh các làng được
tập trung và vui vẻ tham gia tiệc Tết trung thu.
Chúng tôi cảm nhận được tấm lòng của người Việt Nam
rằng vẫn luôn làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí
Minh - chú trọng, quan tâm đến trẻ em, những chủ nhân
tương lai của đất nước, luôn động viên, khích lệ các em
có hoàn cảnh gia đình khó khăn để các em vươn lên.
Trong buổi liên hoan Tết trung thu, ngay khi các em học
sinh nghèo vượt khó bước lên bục, các bạn học sinh còn
lại phía dưới hội trường đều vỗ tay trong vui mừng.
Thực sự, từ khi bắt đầu thực hiện và duy trì chương trình
hỗ trợ học phí, JIFA đã cảm nhận được tinh thần dân tộc
ấm áp của con người Việt Nam.

Tổ chức hoạt động phi lợi nhuận
Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản
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Ông Takura Kimi nhận chức giám đốc mới
Ngày 16 tháng 12, cuộc họp toàn bộ nhân viên đã chọn ông
Takura Kimi làm giám đốc mới. Ông Takura, với phương châm
sống “Làm việc để khiến cho mọi người xung quanh hạnh phúc”,
hiện là giám đốc đại diện công ty Heisei Enterprise – một công ty
mới trong lĩnh vực tham quan bằng xe buýt.
Lúc nào cũng vậy, ông luôn làm việc với trái tim đầy nhiệt
huyết và tốt bụng. Ông luôn có tinh thần muốn tìm tòi, nghiên
cứu. Ví dụ, ngay trong công việc liên quan đến xe buýt, ông luôn
trải nghiệm bằng cách làm thế nào để có thể vì khách hàng, cải
thiện từng chút từng chút một, thực hành và ngày càng đi tới
hướng tốt hơn nữa. Ông luôn chú ý đến những điểm mà ngay cả
người trong cùng lĩnh vực cũng không để ý, trở thành người đầu
tiên, luôn nỗ lực từng ngày vì lợi ích khách hàng. Thêm vào đó,
không chỉ chú trọng đến cách nhìn của khách Nhật, ông còn
hướng tới người nước ngoài (đương nhiên vẫn để phục vụ người
Nhật) xây dựng khách sạn mang phong cách Nhật nhưng có sảnh
rộng đủ để nhiều người nước ngoài tụ tập nói chuyện… Với cách
làm như vậy, nhiệt huyết nối tiếp nhiệt huyết, ông Takura luôn tự
thử thách bản thân.
“JIFA kì vọng với trái tim nhiệt huyết của mình ông Takura sẽ
góp sức thật nhiều cho hoạt động của hiệp hội.” (trích lời Chủ
tịch JIFA Ikeda)

Giới thiệu nhân viên mới
Hoàng Thị Hải Yến

Hội thảo hỗ trợ tái thiết (tại Sendai)
Bán các sản phẩm nhằm hỗ trợ giáo dục tại Việt Nam
Với chủ đề Giao lưu kinh tế Việt Nam – Nhật Bản và hỗ
trợ tái thiết, chiều ngày 19 tháng 9, hội thảo do Đại sứ quán
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản
cùng IPM (Hiệp hội quản lý lao động quốc tế) đồng tổ
chức, đã được diễn ra ở thành phố Sendai với 173 người
tham gia. JIFA cũng góp sức trong sự kiện này.
Tại hội trường sự kiện,
các sản phẩm Việt Nam
như khăn lụa, chuồn
chuồn tre, những đồ bằng
giấy đã được bày bán,
nhằm giúp đỡ cho hoạt
động hỗ trợ giáo dục ở
Việt Nam. Toàn bộ lợi
nhuận thu được sẽ được
đóng góp cho việc xây
dựng hệ thống lọc nước.
Kêu gọi ủng hộ cho xây dựng hệ
thống lọc nước số 10 và tài trợ
chương trình Hỗ trợ học phí lần 2!
Hãy chia sẻ thông tin này cho bạn
bè của mình nhé!

Kính chào toàn thể quý vị và
các bạn thân mến! Mình tên là
Hoàng Thị Hải Yến đến từ Việt
Nam. Mình đã đến Nhật được 4
năm và hiện đang học khoa
Kinh doanh Sinh học trường
Đại Học Nông nghiệp Tokyo.
Ngày 20 tháng 3 này, mình sẽ
tốt nghiệp đại học Nông nghiệp
Tokyo và tiếp tục học chương
trình học thạc sĩ tại ngôi trường
này.
Mình bắt đầu công việc làm
thêm tại Hiệp hội Thân thiện
Quốc tế Nhật Bản (JIFA) từ
tháng 9 năm 2014.
Tổ chức JIFA tổ chức rất nhiều các hoạt động hỗ trợ tại Việt
Nam như cung cấp nguồn nước sạch cho trẻ em, trao học
bổng hỗ trợ học phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vì
vậy, mỗi khi làm việc tại JIFA, mình luôn cảm thấy rất vui vì
nghĩ rằng mình đang làm công việc có ý nghĩa đóng góp cho
quê hương Việt Nam. Từ giờ trở đi, mình sẽ cố gắng nỗ lực
để có thể đóng góp cho sự phát triển hơn nữa các hoạt động
hỗ trợ của JIFA tại Việt Nam. Rất mong nhận được sự giúp
đỡ của quý vị và các bạn!
Tổ chức hoạt động Phi lợi nhuận

Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản (JIFA)
160-0022 Tầng 7 Tòa nhà Katou Shinjuku, Shinjuku 1-26-6, Shinjuku-ku, Tokyo
Điện thoại: 03-3352-3918
FAX: 03-3352-3962
Mail: info@jifa.org
URL: http://www.jifa.org

