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LỜI NHẮN CỦA TIM

Gửi đến tất cả bạn bè của Nhà May
Mắn,
Tim hy vọng rằng các bạn đã có một
khởi đầu tốt đẹp của năm 2017 và năm
mới Đinh Dậu này sẽ mang đến các
bạn nhiều niềm vui, sức khỏe, sự bình
an và may mắn.
Trong nửa cuối năm 2016, Maison
Chance Việt Nam đã thực hiện nhiều
dự án khác nhau: khai trương phòng
học nghề đá quý cho các thành viên
khuyết tật tại Trung Tâm Chắp Cánh,
dự án hội nhập trẻ em tự kỷ và khuyết
tật ở độ tuổi mầm non vào trường học
và khởi công xây dựng công trình tại
Đắk Nông.

Đã hơn 10 năm, Tim luôn nghĩ về ý
tưởng ngôi Nhà May Mắn ‘‘xanh’’ này,
một mô hình Nhà May Mắn ở nông
thôn, nơi sống của những người khuyết
tật cao tuổi và trẻ em mồ côi. Tim ấp
ủ dự án từ 10 năm nay, và 5 năm trở
lại đây Tim đã đi thăm dò và khảo sát
tỉnh Đắk Nông ở vùng cao nguyên của
Việt Nam bên cạnh Campuchia để xây
dựng trung tâm mới Nhà May Mắn.
Sau nhiều chuyến đi điều nghiên xã hội
về các nhu cầu cấp thiết của người dân
địa phương cũng như các thủ tục hành
chính, trung tâm bảo trợ xã hội Nhà
May Mắn tại Đắk Nông đã được khởi
công xây dựng.

Kho hàng con gà Tết trước khi bàn giao cho công ty Roche Việt Nam

Hình © McFreddy

Dự án bao gồm nhà ở, trường học,
phòng học nghề, nơi làm việc, phòng
y tế và các khu trị liệu.
Trung tâm mới sẽ đón tiếp 100 đối
tượng thường trú gồm có người già,
người trẻ, khuyết tật và trẻ mồ côi.
Họ sẽ được chăm sóc hàng ngày, học
chữ và học nghề. Những người không
tìm được công việc bên ngoài sẽ có cơ
hội nhận được việc làm phù hợp với
khả năng và trình độ của họ ngay tại
trung tâm bảo trợ xã hội này. Họ có
thể làm vườn và chăm sóc động vật.
Một ngôi trường bao gồm 8 lớp học
đáp ứng nhu cầu của khoảng 200 trẻ
em mù chữ và trẻ tàn tật, các em sẽ
được hưởng nền giáo dục miễn phí và
phù hợp với từng đối tượng.
Để đảm bảo các nguồn tài chính cho
dự án xây dựng này chúng tôi cần
tiếp tục tìm kiếm một phần tư tổng dự
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toán xây dựng còn lại, đó là khoảng
575’000 USD. Với tốc độ xây dựng
như hiện tại thì dự kiến tháng 12/2017
dự án sẽ hoàn tất. Do đó, các sự kiện,
chương trình sẽ được tổ chức tại nước
ngoài để gây quỹ cho việc hoàn thành
công trình xây dựng và mua sắm trang
thiết bị cho trung tâm mới.
Địa điểm và thời gian của các sự kiện
trong thời gian tới : Tại Cheb ở Tiệp
Khắc ngày 5/5, tại Rotterdam Hà Lan
ngày 6/5. Tại Manchester, Anh ngày
7,8,9/5. Paris, Pháp ngày 21/5. Montreal, Canada ngày 10/6, ngày 17/6
tại Toronto, Canada, ngày 29/7 tại
Helsinki, Phần Lan và cuối cùng là
đến Oslo, Na Uy vào ngày 23/9. Các
sự kiện gala khác đang được chuẩn bị
cho mùa thu.
Về lâu dài, để đảm bảo nguồn tài
chính ngay tại Việt Nam, chúng tôi

TÓM TẮT

dự kiến phát triển ngành nông nghiệp
bằng cách tuyển dụng những nhân
công lao động đến từ các dân tộc như
dân tộc Êđê, M’Nông. Hoạt động này
giúp họ có được việc làm ổn định và
đồng thời sản phẩm nông nghiệp này
sẽ mang lại doanh thu cho trung tâm.
Trên đây là một vài thông tin và kế
hoạch của năm 2017. Cám ơn các
bạn vì đã luôn chung tay cùng chúng
tôi. Tất cả những thành tựu ngày hôm
nay của Nhà May Mắn sẽ không thể
có được nếu không có sự giúp đỡ quý
báu của các bạn. Chúng ta sẽ cùng
nhau tiếp tục mang đến một cơ hội
cho những người kém may mắn nhất
tại Việt Nam.
Thân mến,
Tim
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Tất cả các nội dung trong tạp chí thuộc bản quyền Nhà May Mắn Việt Nam. Các
thông tin có thể được trích dẫn với điều kiện giữ nguyên nội dung ban đầu và cần
phải có sự đồng ý của nhà xuất bản.

Về chúng tôi: đội ngũ Nhà May Mắn tại Sài Gòn

Đây là Phương Lan, kế toán trưởng.
Tạp chí lần này, Phương Lan đại diện
Nhà May Mắn gửi lời chào tới tất cả
bạn đọc.

Trang bìa được thực hiện bởi McFreddy
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TIN BUỒN CỦA NHÀ MAY MẮN

Thông điệp cuối đến Nhi,
Nhi đã rời xa chúng tôi quá sớm.

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Laure
Tình nguyện viên về Tâm Vận Động
Tốt nghiệp từ năm 2014, cô chia sẻ với chúng tôi về công
việc và kinh nghiệm của mình. Tâm vận động cho phép cơ
thể và tinh thần tìm đến sự cân bằng thông qua những kinh
nghiệm về cảm nhận như cảm xúc, âm thanh, tình cảm và
nhận thức.

Năm 2005, Nhi gặp Anne-Laure, một tình nguyện viên
Thụy Sĩ. Sau đó họ cưới nhau và có một người con gái
tên Thu. Nhi làm việc tại phòng vẽ của Nhà May Mắn.
Những năm gần đây, Nhi tìm được công việc quản gia tại
Đồng Nai, cách Sài Gòn mấy chục kilomet.
Ngày 18 tháng 12 năm 2016, trên đường quay trở lại nơi
làm việc Nhi bị tai nạn xe máy và mất hai tiếng sau đó
tại bệnh viện. Nhi được đưa về Nhà May Mắn, chúng tôi
ngày đêm cầu nguyện để anh tìm được sự bình an ở một
thế giới khác.
Nhà May Mắn đã mất đi một trong những người con
đầu tiên của mình. Nhi chỉ mới 35 tuổi, luôn tươi cười,
sẵn sàng chia sẻ và ở bên các anh chị em của anh tại
Nhà May Mắn – gia đình nuôi của Nhi. Một trong những
thành viên của đại gia đình đã đi xa nhưng anh vẫn mãi
ở lại trong tim chúng tôi.
Bài: Tim, hình: Nhà May Mắn.
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Martin
Tình nguyện viên Vận Động Học
Vận động học là một môn khoa học giáo dục về sức
khỏe, nó có thể là một yếu tố bổ sung cho các kỹ năng
của các bác sỹ làm việc với người bệnh. Martin như một
người đánh thức những tiềm năng của các bệnh nhân tìm
đến anh, anh luôn có trách nhiệm đối với sự tiến bộ của
họ. Từ Quebec, Canada anh mang đến nụ cười và giọng
nói ấn tượng của mình. Đối với anh, vận động thực sự
rất quan trọng. Anh có tình yêu với các môn thể thao
như bóng đá, bóng bầu dục và điền kinh. Và với chiều
cao 1m79, anh đặc biệt yêu thích môn bóng rổ. Các hoạt
động thể chất phi thể thao cũng rất tốt cho sức khỏe tinh
thần. Trước khi đến làm việc ba tháng tại Nhà May Mắn,
Martin đã có kinh nghiệm làm việc với những người bị
bệnh sơ cứng cơ, trẻ em và thanh thiếu niên tự kỷ

H ình © McFreddy

Ông Môn có bốn người con gái, trong đó đứa bé nhỏ
nhất mới được 3 tuần tuổi. Ông đã phải bán ngôi nhà tồi
tàn của mình để có tiền khám chữa bệnh. Tôi nói có thể
giúp ông với điều kiện Nhi cũng đến Nhà May Mắn để
được học văn hoá và có một tương lai tốt hơn. Và Nhi
đã lớn lên ở Nhà May Mắn, được đến trường và học vẽ,
thậm chí Nhi đã có cơ hội sang Pháp để học tạo mẫu in
trên vải.

Giao tiếp phi ngôn ngữ là phần thú vị nhất trong ngành
đào tạo của tôi. Làm việc từ hai năm nay và với mong
muốn đến Việt Nam, tôi nghĩ đây là thời gian thích hợp.
Sau khi liên hệ với hai tổ chức, tôi được nhận làm việc tại
Nhà May Mắn. Dự án mà tôi làm là hỗ trợ trẻ em tự kỷ, đó
thực sự là một thử thách hoàn hảo cho tôi. Tôi bị hấp dẫn
bởi chứng tự kỷ và sự giao tiếp khác biệt của nó, tôi nhận
công việc nhân đạo này với thời gian là sáu tháng. Tôi vô
cùng vui mừng và ngạc nhiên bởi kinh nghiệm không thể
quên này. Bài: Laure

thông qua các chương trình phù hợp. Tại Nhà May
Mắn, phần lớn thời gian của anh là làm việc với những
người khuyết tật tại phòng tập Vật lý Trị liệu. Anh chia
sẻ: điều mà tôi yêu thích là cảm nhận mối quan hệ giữa
tôi và bệnh nhân thân thiết hơn sau khi nhìn thấy sự
tiến bộ của họ.

H ình © McFreddy

Tim gặp Nhi tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình vào
năm 1994. Lúc đó Nhi khoảng 12 tuổi. Nhi đang chăm
sóc cho ông Môn, ông 35 tuổi và bị liệt sau một tai nạn
lao động dẫn đến gẫy cột sống lưng. Ông Môn cho biết
Nhi là một đứa trẻ mồ côi, mẹ ruột của Nhi bỏ đã bỏ
đi và anh được “nhận nuôi” bởi một gia đình nông dân
cùng làng với anh. Nhi đi theo chăm sóc ông Môn tại
bệnh viện vì Nhi có thời gian rảnh do không được đến
trường. Cậu bé nhỏ mù chữ này không hề biết lá cờ tổ
quốc và tắm rửa bằng bột giặt. Nhi rất nhút nhát và mau
nước mắt.
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NHÀ MAY MẮN sản phẩm

Con gà năm Đinh Dậu

‘‘Ngả nón’’

Tất cả đã sẵn sàng cho Tết.

Những tác phẩm sáng tạo của Mister Minh

Tết
Tết là lễ hội mừng năm mới tại
Việt Nam. So với lịch thông
thường, Tết diễn ra vào khoảng
giữa ngày 21/1 và 20/2. Đây là
dịp Lễ quan trọng nhất của đất
nước và được diễn ra ít nhất
khoảng ba ngày. Người dân Việt
Nam thông thường muốn được
kéo dài lễ hội này. Mỗi năm
tương ứng với một cung hoàng
đạo của 12 con giáp.
2017 Năm Đinh Dậu.
Bắt đầu các lễ hội
28 tháng Một

Tết cũng là một dịp để mọi người tặng quà cho nhau. Công
ty Roche Việt Nam đã đặt hàng Nhà May Mắn 3790 hộp
bánh quy. Mỗi hộp được đặt trong một con gà may bằng
vải. 3790 con gà trống là những sản phẩm sáng tạo của
phòng may và phải mất hơn hai tháng để hoàn thiện đơn
đặt hàng này. Bánh quy cũng là sản phẩm của phòng bánh
Nhà May Mắn, mỗi hộp chứa 52 bánh quy gồm các vị
hạnh nhân, trái việt quất và cho-co-la.
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Để làm đơn hàng này, các nhân viên phòng bánh đã sử
dụng 17055 trứng gà, hơn 1000 kg bột và 900 kg đường.
Đây không phải lần đầu tiên Roche Việt Nam đặt niềm tin
vào Nhà May Mắn trong việc hoàn thiện những món quà
dành cho khách hàng và đối tác của họ.

Minh là người khuyết tật đầu tiên Tim
giúp đỡ. Chúng tôi gặp nhau vào năm
1994 tại mái ấm Phanxicô nơi nuôi
dưỡng hơn mười người khuyết tật có
hoàn cảnh khó khăn. Minh bị liệt sau tai
nạn lao động và bị một vết loét sâu. Tim
quyết định đưa anh đi cấp cứu và Minh
phải nhập viện sau đó. Sau ca phẫu thuật,
anh được đón nhận tại Nhà May Mắn nơi
Tim chăm sóc sức khỏe cho anh hàng
ngày. Anh học tại phòng may của Nhà
May Mắn sau khi hồi phục sức khỏe.
Minh đã kết hôn vào năm 2000 với một
phụ nữ trẻ tên Vân, họ gặp nhau trong
một chuyến thăm Nhà May Mắn của cô.
Con trai đầu của họ tên Vinh sinh năm
2001 và người thứ hai tên Hiển sinh năm
2014.
Vợ chồng anh làm nón vải cho trẻ em.
Họ có tất cả sáu nhân viên. Doanh
nghiệp nhỏ sản xuất khoảng 100.000 nón
mỗi năm.
Bài viết: Tim. Hình: © McFreddy

Bài viết: Maison Chance, Hình: © McFreddy
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NHÀ MAY MẮN 31/12/2016

Đêm hội tụ của các ca sỹ, nghệ sỹ Nhà May Mắn
Đêm Tất Niên 2016

ĐẮK NÔNG - Gia đình bé «Chíp»

Nỗi ám ảnh mang tên “Chất độc màu da cam”
Ba thế hệ của một gia đình nhiễm chất độc màu da cam

Chip!

Bài và hình © McFreddy

Đêm 31 tháng 12
Đêm tiệc bắt đầu bằng việc sắp đặt các bàn tròn
lớn và ghế, niềm hân hoan bao trùm không gian
Làng May Mắn. Trên bục sân khấu nhỏ, các diễn
viên xiếc trẻ tuổi thể hiện kỹ năng của mình với
dây thừng. Sau đó là những nghệ sỹ lớn tuổi hơn,
tất cả đều mang hết tài năng của mình để mang
lại những dây phút tuyệt vời cho khán giả.

Đó là vào một buổi chiều oi bức.
Phía ngôi nhà của gia đình ông Sự
cánh cửa vẫn khép kín nhưng tiếng
ồn từ xe của chúng tôi đã thay đổi
tất cả. Bên trong ngôi nhà, người
đàn ông đang đợi chúng tôi, ông
nghe thấy tiếng chúng tôi và mở
hai cánh cửa một cách khó nhọc.
Những đứa trẻ ào tới khiến chúng
tôi đều cảm giác thật vui và quen
thuộc. Ông mời chúng tôi vào nhà
và quay trở về giường của ông.
Ngôi nhà nhìn giống như một chiếc
lều tồi tàn nhưng bên trong rất sạch
sẽ, ngăn nắp. Trong ngôi nhà nhỏ
này, sự sống vẫn được duy trì. Ông
Sự vẫn nhớ ngày tai họa ập xuống
– đám mây chất độc màu da cam.

Con gái của ông cũng mang dị tật
xương chân do di truyền. Cô cháu
gái tên Chíp cũng bị ảnh hưởng từ
chất độc này, bé vẫn vui sống với
niềm vui của trẻ thơ và dường như
vẫn chưa cảm nhận sự đau đớn.
Đôi bàn chân cong đi vì biến dạng
không ngăn bé chơi đùa cùng cô
bạn hàng xóm. Niềm vui sống vẫn
tràn đầy qua tiếng cười của Chíp.
Dù không biết lý do chúng tôi đến
đây, Chíp vẫn hồn nhiên hát những
bài hát bé đã học trên lớp. Tim băn
khoăn suy nghĩ đến những gì cô có
thể giúp Chíp và gia đình bé. Chíp
và mẹ của bé sẽ được mời đến Sài
Gòn để gặp các bác sỹ chuyên khoa.
Và đó chỉ là sự khởi đầu…

Bài và hình
© McFreddy

Chất độc màu da cam. Chất có độc tính
rất cao này đã được rải từ máy bay xuống
các khu rừng trong khu vực. Một chất
rất đậm đặc màu nâu hồng từ hormone
và dioxin đã được sử dụng cho đến năm
1971. Tên “Màu da cam” được đặt bởi
giới truyền thông đến từ chiếc dải màu
cam đặt trên các thùng chứa.

Sau sự ra đi của Nhi, Noel là thời gian chúng tôi nhớ về anh và cùng
nhau đi qua nỗi buồn. Do đó, đêm tất niên là một dịp để chúng tôi gần
nhau hơn và đã diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm.
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TRUNG TÂM XÃ HỘI NHÀ MAY MẮN TẠI ĐẮK NÔNG
01 Tường rào cổng ngõ

34

02 Nhà bảo vệ

35

36

03 Nhà để xe

31

04 Văn phòng làm việc
05 Nhà trưng bày sản phẩm + quán café
31

06 Phòng y tế + vật lý trị liệu
25
29

12

30

23

17

26

18

24

22

10

18

11

18

18

03

18
19

18

18
28

09 05 phòng học
10 03 phòng học chuyên biệt

28

18

28

08 Phòng giáo vụ

28

18

09
07 Khu trị liệu với ngựa

27

18

08
21

Diện tích xây dựng : 27’000 m2
Khởi công vào ngày 8 tháng 5 năm 2016

17

29

13

20

16

31

28

15

06

04

14

11 Phòng học đa năng
32

12 Phòng dạy nghề
07

13 Phòng kỹ thuật + sửa chữa
xe lăn
14 Bếp + nhà ăn
15 Nhà ở nhân viên
16 Nhà ở tình nguyện viên
17 Nhà ở cho khách
18 Nhà ở đối tượng hưởng lợi

01

05
24 Ao cá

01

25 Hồ điều hòa
26 Nhà thuỷ tạ

19 Phòng giặt đồ

27 Kho nông cụ

32 Khu trồng trọt của người khuyết tật

20 Phòng thay đồ hồ bơi

28 Vườn thuốc nam

33 Chuồng ngựa

21 Hồ bơi thủy trị liệu

29 Khu trồng cây hoa màu

34 Chuồng chó

22 Đài nước

30 Khu trồng cỏ

35 Chuồng dê

31 Khu trồng cây ăn trái

36 Chuồng gà

23 Bể nước ngầm
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TẠI CÔNG TRƯỜNG

Nhà thầu, kỹ sư, giám sát tất cả đều có mặt.

THÔNG TIN VỀ ĐẮK NÔNG THÁNG 4, 2017
Những người tham dự gồm có: Ông
Patrick – nhà tư vấn xây dựng dân dụng.
Ông Bùi Thái giám sát công trình xây dựng.
Tim – giám đốc Nhà May Mắn và chủ công
trình. Bên cạnh đó còn có bà Bình – kỹ sư
thủy lực và điều phối viên dự án Nhà May
Mắn Đắk Nông.

Công trình hạng mục số 16 trên bản vẽ đã hoàn tất và
được sử dụng để làm văn phòng làm việc trong quá
trình thi công. Đây là ngôi nhà truyền thống đại diện
cho sự liên kết với văn hóa của các dân tộc thiểu số
sinh sống trong khu vực.

Trường học: Công việc thi công trường học tiến triển rất
tốt đẹp. Dự kiến sẽ hoàn tất trước mùa mưa vào tháng 6. Tài
trợ cho công trình trường học là tổ chức “La Bonne Etoile”
được điều hành bởi bà Laeticia Hallyday. Bốn hình cuối
trang cho thấy không gian của các lớp học.

Các công nhân công trường đang bận rộn
cho xây dựng phần móng hai nhà ở đối tượng
hưởng lợi. Công trình số 18 trên bản vẽ là 10
nhà ở độc lập, riêng rẽ. Chúng tôi hy vọng sẽ
hoàn tất phần móng trước khi mùa mưa đến.

Bài : Nhà May Mắn, Hình © McFreddy

Bên trái, hình một
trong hai chiếc
giếng khoan ở độ
sâu 70m.
Bên phải, công
trình khối nhà ăn
và bếp.

© Photo Thái

Ao hình trái tim
sẽ được hoàn
thiện và được lát
gạch xung quanh
bờ.
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BỘ PHẬN HÀNH CHÁNH

Các thành viên của văn phòng

Nhà trường, hôm qua và hôm nay

Những người làm việc phía sau hậu trường
Trong văn phòng này, tất cả mọi
người đều làm việc một cách âm
thầm, lặng lẽ và cống hiến hết
mình. Đó là lý do tại sao hôm nay
chúng tôi giới thiệu họ tới các

bạn. Công việc, kỹ năng và kiến
thức của họ luôn đồng hành cùng
những nụ cười và sự nghiêm túc
giúp đỡ rất nhiều trong công tác
điều hành hoạt động của Nhà May

Nghĩa

Mắn một cách bền vững nhất.
Trong văn phòng này, có một nam
và ba nữ nhân viên: Nghĩa, Lan,
Loan và Chi.

Lan

Sinh năm 1978, phụ
trách hành chính và
IT. 14 năm làm việc
tại Nhà May Mắn,
anh có một cậu con
trai 6 tuổi.

TRƯỜNG HỌC

Sinh năm 1978, kế
toán trưởng. 12 năm
làm việc tại Nhà
May Mắn, cô có hai
cô con gái 10 và 3
tuổi.

Sau khi đến Việt Nam Tim đã giúp
đỡ, chăm sóc và sau đó phát triển
ngành giáo dục mà đối với cô là
nền tảng rất quan trọng. Tim lấy
mình làm hình ảnh ví dụ, cô đăng
ký học tiếng Việt tại một trường đại
học ở Sài Gòn. Cô tâm niệm rằng
phải hoàn thiện bản thân mình để
hiểu nhiều hơn và cho đi nhiều hơn
nữa. Ngôi nhà đầu tiên là mái ấm

Nhà May Mắn. Tim xây dựng một
lớp học sau đó là hai, ba và bốn
lớp. Những đứa trẻ cô nhận nuôi
là những học sinh đầu tiên. Những
đứa trẻ không được đến trường gần
Nhà May Mắn cũng đến với lớp
học của cô. Các em đi bộ hoặc đi
xe đạp đến trường. Năm 2005 đã
có tất cả 108 học sinh.

Từ những ngày
đầu hoạt động,
giáo dục là một
ưu tiên hàng đầu
của Nhà May
Mắn.

Chi

Loan

Sinh năm 1960, phó
giám đốc Trung tâm
Bảo trợ Xã hội Nhà
May Mắn. 18 năm
thâm niên làm việc.
Con gái cô 36 tuổi
và cũng đang làm
việc tại Nhà May
Mắn.

Sinh năm 1977, phụ
trách nhân sự. 3 năm
làm việc tại Nhà
May Mắn. Cô có một
cậu con trai 9 tuổi.

Nghĩa là người của công việc,
anh không nề hà từ việc nhỏ đến
việc lớn. Anh luôn luôn chuẩn bị
đầy đủ các giấy tờ cho các cuộc
kiểm tra của cơ quan hành chánh.
Lan nắm vững chính xác nghiệp
vụ kế toán phức tạp và cô cũng
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là quản lý quán ăn tại Làng May
Mắn. Loan với sự năng động và
kỹ năng quản lý khéo léo đã giúp
90 nhân viên của Nhà May Mắn
hoà đồng với nhau. Chi biết tất cả
các gia cảnh của tất cả các thành
viên Nhà May Mắn.

Ngày đầu, cô tới đây với tư cách là
một tình nguyện viên, phòng của
cô vẫn còn bên Nhà May Mắn.

Bài viết: Nhà May Mắn, Hình ©
McFreddy

Nhà May Mắn
Những hình ảnh
của tháng 12 năm
2005 là những dấu
ấn kỷ niệm mang
màu xanh của Nhà
May Mắn.
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TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG HỌC

Trung Tâm
Chắp Cánh

Với sự khánh
thành của Trung
Tâm Chắp Cánh
năm
2006,
trường học được
di dời đến một
nơi rộng rãi,
nhiều ánh sáng
và yên tĩnh hơn.
Và các em có thể
chơi thể thao gần
trung tâm.

Làng May Mắn. Ngày 20 tháng 1 năm 2011, trường học
lại di dời thêm một lần nữa đến nơi mới được gọi tên Làng
May Mắn. Hiện nay là 250 em học sinh đang theo học
chương trình tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Việt Nam. Các môn học bao gồm Toán, tiếng Việt,
Lịch sử, Địa lý…Ngoài ra còn có các môn khác như Thể
dục, Công nghệ thông tin, Nhạc,

Ngày ngày các em học sinh hòa cùng với với những người
khuyết tật là hình ảnh đặc trưng của Nhà May Mắn. Bể bơi
của các em học sinh cũng là hồ thủy trị liệu nơi các nhân
viên phòng vật lý trị liệu tập cho người khuyết tật.

Tại Việt Nam, số lượng người biết bơi không nhiều, do đó
học bơi là một may mắn cho các em để tránh những tai nạn
chết đuối đáng tiếc.

Vẽ, tiếng Anh và bơi lội. Thời gian học buổi sáng từ 7h40
đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h45. Các em học sinh
được ăn trưa miễn phí tại căn-tin của trường. Sau bữa ăn
trưa là thời gian nghỉ ngơi, các em ngủ trưa trên bàn học
tại lớp.
Tại Làng May Mắn còn có 2 lớp học mầm non cho các bé
từ 6 tháng đến 6 tuổi.

Bài và hình
©McFreddy
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‘‘TIỆM HỚT TÓC’’ ĐẶC BIỆT

NHÀ MAY MẮN Ở NƯỚC NGOÀI

Hớt tóc trong 4 phút!

Các học viên của một trung tâm thường đến để hớt tóc miễn phí cho các em học sinh.
Lần này, họ đến Làng May Mắn và trang bị đầy đủ « vũ khí ». Các bạn chú ý, đây
là một ‘‘tiệm hớt tóc’’ đặc biệt. Một lớp học được chọn. Dưới đây là tổng hợp tất cả
các trạng thái! Bài và hình ©McFreddy

Nhà May Mắn Bỉ

Nhà May Mắn Thụy Sỹ

80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles
Belgique
e-mail: belgique@maison-chance.org

Case postale 5201
1003 Lausanne
Suisse
e-mail: suisse@maison-chance.org

Nhà May Mắn Canada

Nhà May Mắn Pháp

5830 De Canseau
St-Léonard, QC, H1P 1H9,
Canada
e-mail: canada@maison-chance.org

40 rue Damrémont
75018 Paris
France
e-mail: france@maison-chance.org

Nhà May Mắn Mỹ
2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207
USA
e-mail: usa@maison-chance.org

MAISON CHANCE - Nhà May Mắn
Trung Tâm Chắp Cánh
19A, Đường số 1A, Kp 9, P. Bình Hưng Hoà A
Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 (0) 862-659-566
E-mail: vietnam@maison-chance.org

www.maison-chance.org
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Cắt, tỉa, chuốt...
để tạo hướng đi cho cuộc sống
Đó cũng là sự thành công.

Maison Chance
Vietnam

