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- Nhat Hong On Sunday, March 17, 2019, the students of the Proud Chúa nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019, dự án Proud of
Life của các bạn sinh viên đã đem lại cho các trại sinh
of Life project gave the Nhat Hong visually impaired
khiếm thị Nhật Hồng một ngày học tập vui chơi thật
students a fun and meaningful learning day.
thú vị và đầy ý nghĩa.
Proud of Life project is an initiative of a group of
students who are both blind and bright. The project is
funded by UNICEF and SIHUB. The purpose of the

Dự án Proud of Life là sáng kiến của một nhóm sinh
viên vừa khiếm thị vừa sáng mắt. Dự án nhận được

(Continued on page 3)
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IN THIS ISSUE
One Day of Experience in Golden Bees Farm
The Gratitude
Word That I Want to Say
President’s Message
Reports
My Confidant
Need A Hug
The Feelings
Khang’s Story

NỘI DUNG
1
5
7
8
9
10
11
12
13

Một Ngày Trải Nghiệm Tại Nông Trại Ong Vàng
Lòng Biết Ơn
Lời Con Muốn Nói
Tâm Thư Của Giám Đốc
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One Day of Experience... (Continued from page 1)

Một Ngày Trải Nghiệm... (Tiếp theo trang 1)

project is to give blind elementary school students the
experience of learning from reality. Nhat Hong group
is the second group to participate in this project.

sự tài trợ của tổ chức UNICEF và SIHUB. Mục đích
dự án là đem lại cho các học sinh khiếm thị lứa tuổi
tiểu học có những trải nghiệm học tập từ thực tế. Được
biết, nhóm Nhật Hồng là nhóm thứ hai được tham gia
dự án này.

15 visually impaired elementary school students were
invited to join the experience at Golden Bees Farm, in
Binh Quoi Ward, Binh Thanh District. Accompanying
the visually impaired friends were the leaders and the
director of the association of Ra Khoi.
After the introduction and acquaintance of the organizers, each of the scouts received and became acquainted
with a blind person. This couple
accompanied
each other
throughout the
camp day.
Firstly, students
experienced
together in
the garden of
hydroponic
vegetables,
tomatoes, okra,
spinach and
some other
vegetables.
Next, they were
exposed to
some types of
poultry such as ducks, pigs, rabbits, and cats. Most of
them liked to cuddle long-eared rabbits with soft fur,
and feed pigs.
Blind children played in some interesting team games
such as recognizing and distinguishing some types of
herbs: celery, basil, cilantro, coriander. Two people
playing the three-legged game also helped children
learn the spirit of teamwork. They also played games
to help each other eat corn. To participate in these
games, Scouts also had to blindfold their eyes to get
some experience of the visually impaired.
There were four dishes in lunch: fried egg, fried
chicken thighs, fried cabbage, and sweet cabbage soup
cooked with meat. After lunch, everyone took a rest in
a small room.
(Continued on page 4)

15 em học sinh khiếm thị khối hòa nhập tiểu học được
mời tham gia ngày trải nghiệm tại Nông Trại Ong
Vàng, thuộc phường Bình Quới, quận Bình Thạnh.
Đồng hành cùng với các emn khiếm thị là các trưởng
và hướng đạo sinh của hiệp đoàn Ra Khơi.
Sau phần giới
thiệu và làm
quen của ban
tổ chức, mỗi
hướng đạo sinh
nhận và làm
quen với một
em khiếm thị.
Đôi bạn này sẽ
đồng hành cùng
nhau suốt ngày
trại.
Đầu tiên các em
cùng nhau trải
nghiệm vườn
rau thủy canh,
cây cà chua, cây
đậu bắp, cây rau
dền và một số
loại rau khác trong vườn rau. Tiếp đến, các em được
tiếp xúc và chơi với một vài loại gia cầm như: vịt, heo,
thỏ, và mèo. Phần lớn các em thích được ôm ấp những
chú thỏ tai dài có lông mềm mịn, và cho heo ăn cỏ.
Các em được tham gia một vài trò chơi đồng đội khá
thú vị như: nhận biết và phân biệt một số loại rau thơm
như: cần tây, húng quế, ngò, ngò gai. Trò chơi hai
người ba chân cũng giúp cho các em học tập được tinh
thần đoàn kết và đồng đội. Các em còn được chơi trò
giúp nhau ăn bắp. Để tham gia các trò chơi này, các
hướng đạo sinh cũng phải bịt mắt lại để có chút trải
nghiệm của người khiếm thị.
Bữa trưa gồm bốn món: trứng chiên, đùi gà chiên, và
rau cải bắp xào, canh cải ngọt nấu thịt. Sau bữa ăn,
mọi người được nằm nghỉ trong một căn phòng nho
(Xem tiếp trang 4)
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One Day of Experience... (Continued from page 3)

Một Ngày Trải Nghiệm... (Tiếp theo trang 3)

In the afternoon, the organizers divided the campers
into two alternating groups to join the game: catching ducks and catching fish by hand. For the first time
in the life of visually impaired children playing these
games, the children screamed when they touched
fish or hugged the duck. They also played the game
of finding eggs in the water very funny and exciting.
After finishing playing, everyone’s egg was boiled for
them to eat by the owner of the farm.

nhỏ ấm cúng.

After playing fun games, they are awarded an hour of
relaxing pool time. Before leaving, the owner of the
farm also gave each person a cup of hot seafood soup.
Before parting, the organizers, companions and campers had moments of appreciation of the experience.
The leaders thanked the sponsors, especially thanks to
the owner of the farm. The visually impaired children
thanked the organizers for organizing the experiences
of a very practical and meaningful life, as well as
haveing fun games, good meals, and creating friendship. They thanked the volunteers who were very
friendly and dedicated for their guidance. The Scouts
also expressed their joy and sympathy to the visually
impaired children.

Chiều đến, ban tổ chức chia các trại viên thành hai
nhóm luân phiên tham gia chơi trò: bắt vịt và bắt cá
bằng tay. Lần đầu tiên trong đời các trẻ khiếm thị được
chơi những trò chơi này nên các em tha hồ hò hét khi
chạm vào cá hoặc ôm được con vịt. Các em còn được
chơi trò tìm trứng gà dưới nước rất hào hứng và vui
thích. Chơi xong, mọi người còn được chủ nhân của
nông trại luộc trứng cho ăn.
Sau khi chơi các trò chơi vui nhộn, các em được
thưởng một giờ tắm hồ thư giãn. Trươc khi ra về, chủ
nhân của nông trại còn tặng thêm cho mỗi người một
chén súp hải sản nóng hổi.
Trước khi chia tay nhau, toàn ban tổ chức, người đồng
hành và trại sinh đã có những giây phút lượng giá
ngày trải nghiệm. Ban Tổ chức đã cám ơn các nhà tài
trợ, đặc biệt cám ơn giám đốc của nông trại. Các em
khiếm thị đã cám ơn ban tổ chức đã tổ chức cho các
bạn có những trải nghiệm về cuộc sống rất thiết thực
và ý nghĩa, cũng như cho các bạn được vui chơi những
trò chơi vui nhộn và tạo tình thân, bữa ăn ngon và bổ
dưỡng; cám ơn các tình nguyện viên rất thân thiện và
tận tình hướng dẫn. Các bạn hướng đạo sinh cũng bày
tỏ niềm vui và sự đồng cảm của mình đến với các trẻ
khiếm thị.
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The Gratitude

Lòng Biết Ơn

My name is Dinh Bom. My family is living in A Giun
village, Chư Sê ward, Gia Lai Province. My family
is Ba Na tribe. We are farmers so that we are so poor.
Moreover, there are eight people in my family, my
parents, brothers and sisters. And I am the fifth in my
family. Unfortunately, my mom
passed away in last New Year.

Con tên là Đinh Bôm. Con sống ở thôn A Giun, huyện
Chư Sê, tỉnh Gia Lai,người dântộc Ba Na. Gia đình
con có sáu anh chị em, con là con thứ năm trong gia
đình. Gia đình con làm nghề nông, rất nghèo. Mẹ con
mới mất vào dịp tết năm ngoái.

When my mom passed away,
my dad is more and more
miserable because of worrying.
We no longer have a house so
have to move to deep forest
and settle in a small tent. My
little brother is not taken care
of because my dad has to pick
vegetable up for our meal. Up
to now, I lived in blind house.
That is my happiness although
living far from my home.
When I was in third grade, my
eyes were low down but why
nobody knows. My family
and I were disappointed so
much due to being poor. Then
I hadn’t seen anything and I
can’t go to school anymore.
Sometimes I thought my future
is closed. But, one day, I was guided to go to Da Lat
blind children house by my teacher, by The Lovers of
the Holy Cross Sisters taking care.
In the beginning, I had moods, be happy and worry.
I’m happy to go to school but I’m worried because I
don’t know how to study. I am learning Braille which
is language of the blind. Some first days of learning
Braille so hard that I even think I can’t. But thanks
to everyone’s devotion and patience, I read and write
Braille fluently. After one year studying Braille, I’m
in First grade. I am studying in the loving school
of John Bosco Congregation. The first day going to
school, I’m so confused because of walking. However,
thanks for the help and encouragement of teachers
and friends, I’m confident and studying better. Being
able to go to school is a good thing, making me forget
about the sadness and inferiority in my life because of
(Continued on page 6)

Từ ngày mẹ con mất đến nay,
bố con càng ngày càng tiều tụy
vì gia đình. Vì không còn nhà
nên chúng con phải đi sâu vào
rừng và làm chòi để ở. Em
con không có người chăm sóc,
vì bố con vừa làm ruộng vừa
phải kiếm rau để ăn qua ngày.
Hiện giờ bố con đang cố gắng
làm việc để có thể xây được
căn nhà nhỏ cho mấy cha con
trú mưa và lạnh. Con thật sự
may mắn khi được vào mái ấm
khiếm thị. Con cảm thấy hạnh
phúc mặc dù phải sống xa bố
mẹ và giađình.
Tu khi học lớp 3, không hiểu
vì lý do gì, mắt con mờ dần.
Con và gia đình thật sự rất thất
vọng! Vì gia đình rất nghèo
nên không có tiền chữa trị, và
từ đó mắt con không còn nhìn
thấy được nữa. Con cũng không thể đến trường học
như các bạn. Con đã nghĩ rằng cánh cửa tương lai con
đã bị đóng lại, nhưng bỗng một ngày, con được cô
giáo giới thiệu tới Mái ấm khiếm thị Đàlạt, do các nữa
tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức chăm sóc và
dạy dỗ.
Những ngày đầu con vừa vui lại vừa lo lắng, vui vì
được đi học nhưng lo vì không biết phải học làm sao.
Con được học chữ nổi, là chữ Braile dành cho người
khiếm thị. Ngày đầu học chữ braile thật khó khăn, con
tưởng chừng không thể học được, nhưng nhờ sự tận
tâm và kiên nhẫn của quý sơ, nay con đã biết viết và
đọc chữ braile thành thạo. Sau một năm học chữ nổi,
con bắt đầu bước vào lớp 1 tại các lớp học tình thương
của Dòng Don-Bosco. Những ngày đầu đến trường,
con vô cùng bỡ ngỡ, chưa quen hướng đi nên đi lại
thật khó khăn. Thế nhưng, nhờ Thầy Cô cũng như các
(Xem tiếp trang 6)

The Bridge/ Nhịp Cầu

-6-

Vol. 19 No. 1 June 2019

The Gratitude (Continued from page 5)

Lòng Biết Ơn (Tiếp theo trang 5)

my eyes. Whenever I finish my lessons, Sisters pick us
up and teach me many good things by their heart. Step
by step, sisters help me to have friendship with world
around and everyone. In my study, from first grade, I
am the one of the best students. And I’m the Second
grade right now. I’m so happy when I go to school
as this is my dream such as many friends in my same
age and my circumstances. That is the dream of all of
blind children in Da Lat House and our parents. Because of that good thing, I have a good mood. It helps
me study hard. Moreover, Sisters teach me practicing
musical instrument too, it is the most I love. So that,
I able to play keyboard for celebrations in my House
and in my school.

bạn đã giúp đỡ và động viên nên con tự tin và học tốt
hơn. Mỗi ngày được đến trường, con cảm thấy vui và
quên đi những mặc cảm mất đi đôi mắt. Mỗi buổi đi
học về, con lại được các Sơ hướng dẫn và chỉ dạy một
cách tận tình, từng chút một, từ đó giúp con hiểu biết
và quen dần với môi trường học tập và giao tiếp với
mọi người chung quanh. Trong quá trình học, từ lớp
1, con đã đạt học sinh xuất sắc, và năm nay con đang
học lớp 2.

My dream has come true and I’m being thankful today
for all Sisters, Father Thuan who is Director of BVCF
Foundation, and all of benefactors. I promise that I
will try to study well, to be good person. I always keep
in mind the love of Father Thuan, and benefactors of
BVCF Foundation. I appreciate your help.

Con cảm thấy rất vui khi được đến trường và đó cũng
là niềm mơ ước của con cũng như bao bạn khác cùng
hoàn cảnh như con. Đây cũng là ước mơ của con và
các bạn trong mái ấm cũng như cha mẹ chúng con.
Chính những động lực đó đã giúp con. Hơn thế nữa,
các Sơ còn dạy cho con học đàn, là nhạc cụ con rất
yêu thích. Hiện nay con đã chơi được đàn vào những
dịp lễ của Mái ấm cũng như các buổi văn nghệ của
trường.
Niềm mơ ước của con đã trở thành hiện thực. Con
có được như ngày hôm nay là nhờ tấm lòng của các
Sơ, của Hội BVCF và các ân nhân
xa gần. Con hứa sẽ cố gắng học
tập giỏi và sống ngoan hơn, luôn
biết vâng lời quý Sơ, quý Thầy
Cô. Con luôn khắc sâu tình yêu
thương của Cha giám Đốc và quý
Ân Nhân của Hội BVCF đã dành
cho con và các bạn trong mái ấm
khiếm thị Đàlạt. Con luôn ghi ơn.
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Word That I Want To Say

Lời Con Muốn Nói

I remind the Sisters for ever
You are always beside me in silence
Each prayer to offer God
Wishing that I am good at all things

Quý dì con nhớ mãi trong tâm
Vì dì bên con rất âm thầm
Từng lời cầu nguyện dâng lên Chúa
Chỉ mong con giỏi vượt mọi tầm.

You do not care about lots of hardship
Because you know what taking on
Green burgeon that you are cultivating
Wish only that we get prosperity soon.

Bao nhiêu khó nhọc dì không màng
Vì dì luôn biết dì đang mang
Mầm xanh đất nước dì ươm đắp
Chỉ mong con sớm đến vinh quang.

Our verse is simple but it includes all of our hearts that
we want to send to sisters. Indeed, in our mind, sisters
become a father, a mother of us. Sisters always care,
teach, and guide us into the port of knowledge. Moreover, sisters teach us many good things, how to be a
human being day by day. We know how hard it has
been for sisters to drive boats through so many waves.
But my sisters are still one heart for us, protecting and
guiding us. When we falter, the gentle hands of sisters
have supported us. When we stumble, sisters’ words
are simple but bring us energy. Sisters, we still want to
say two words: "thank you" a thousand times.

Những dòng thơ trên tuy đơn giản nhưng chất chứa cả
tấm lòng của chúng con hằng luôn muốn gửi đến quý
dì. Thật vậy, trong chúng con, quý dì luôn đóng vai
trò một người cha, một người mẹ thứ hai của chúng
con. Quý dì luôn chăm sóc, giáo dục và hướng chúng
con đến bến bờ của tri thức. Không những thế, ngày
qua ngày, quý dì còn dạy cho chúng con những điều
tốt, những điều hay, dạy cho chúng con biết thế nào là
hai từ “nhân bản”. Chúng con biết quý dì đã phải vất
vả như thế nào khi lái những con thuyền trải qua bao
nhiêu song gió. Nhưng quý dì vẫn một lòng vì chúng
con, che chở và dìu dắt chúng con. Khi chúng con
trùng bước, bàn tay dịu dàng của quý dì đã nâng đỡ
chúng con. Khichúng con bất lực, lời nói của quý dì
tuy đơn giản nhưng lại mang đến cho chúng con đầy
nghị lực. Quý dì ơi, nghìn lần chúng con vẫn muốn nói
hai từ “cảm ơn”.

Beside of the caring of sisters, we have received love
of Benefactors. Moreover, we know that: day by day,
time by time, benefactors have to work so hard for the
help for the sisters to take care of us. Sisters’ and your
silent sacrifice is a source of motivation that motivates
us to go further on the path of education.
Thank you for always caring for us. Thank you for accompanying us through prayers. Thank you for everything that our sisters, benefactors have for each of us
blind children.
We remember your favor forever,
Heart of father, mother, benefactors and sisters.

Bên cạnh sự quan tâm chăm sóc chu đáo của quý dì
còn có cả sự quan tâm,sẻ chia đến từ quý ân nhân dành
cho lớp trẻ khiếm thị chúng con. Hơn thế chúng con
còn hiểu rằng: Ở những nơi xa xôi ngày ngày, giờ giờ
quý ân nhân đang phải tất bật bên công việc để kiếm
them thu nhập mà cộng tác với quý dì để tạo mọi điều
kiện thật tốt cho chúng con được như bao bạn trẻ khác.
Sự hi sinh thầm lặng của quý dì, quý ân nhân là một
nguồn động lực thúc đẩy chúng con có thể tiến xa hơn
trên con đường học vấn. Thật lòng chúng con vẫn luôn
muốn nói hai từ cảm ơn gửi đến quý ân nhân. Cảm ơn
vì quý ân nhân luôn nhiệt tình dìu dắt chúng con, cảm
ơn vì đã đồng hành với chúng con qua những lời cầu
nguyện. Cảm ơn vì tất cả mọi sự mà quý ân nhân đã
dành cho mỗi người học trò chúng con.
Cuộc đời mãi nhớ công ơn,
Công cha, nghĩa mẹ, ân nhân quý dì.
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President’s Message

Tâm Thư Của Giám Đốc

Summer is here! It is a fun time for our benefactors
to meet our beneficiaries. “Give Me A Fishing Rod”
is the slogan for the Foundation’s annual fundraising
this summer. This summer we are honored to welcome
our special guests from Vietnam: Sr. Chien Hoang,
Sr. Ngoc Nguyen, Sr. Nuong Nguyen and two blind
students: Thi Xuan Le and Thu Anh Bui. These past
two years we missed our student’s visit. This year Thi
and Thu have been granted visas to the United States.
Praise the Lord!

Mùa hè đã đến! Đây là thời điểm gặp gỡ đầy phấn
khởi của các ân nhân và trẻ khiếm thị. “Cho Con xin
Một Cần Câu” là chủ đề chương trình gây quỹ thường
niên của Hội năm nay. Mùa hè năm nay chúng ta hân
hạnh được đón tiếp những khách đặc biệt từ Việt Nam:
Dì Nguyễn Ngọc, Dì Nguyễn Nương, và Dì Hoàng
Chiên, cùng với hai em khiếm thị Lê Xuân Thi và Bùi
Anh Thư. Hai năm vừa qua chúng ta thiếu vắng các
em khiếm thị. Năm nay hai em Thi và Thư đã được
cấp hộ chiếu đến thăm Hoa Kỳ. Tạ ơn Chúa!

Our guests represent almost 400 students in 9 facilities
governed by Sisters of the Lovers of the Holy Cross in
Thu Duc and another 80 students in 2 facilities owned
by laypersons. Their presence with us at various
fundraising events and their visits at many Vietnamese church communities are bold and vivid witnesses
to the Foundation’s Mission. In the last 19 years, the
Blind Vietnamese Children Foundation has assisted
with the education and career training programs for
blind children. This has been transformed the life
of many visually-impaired children in Vietnam. Of
course, this transformation has brought tremendous
happiness and joy to their families and those around.

Ba nữ tu và hai học sinh khiếm thị là đại diện cho gần
400 học sinh trong 9 cơ sở do các Nữ Tu Mến Thánh
Giá Thủ Đức điều hành và 80 học sinh trong hai cơ
sở do giáo dân điều hành. Sự hiện diện của những vị
khách này trong các buổi gây quỹ và trong các cộng
đoàn Công giáo Việt Nam là một chứng từ sống động
cho sứ mạng của Hội. Trong 19 năm qua, Hội Trẻ
Khiếm Thị Việt Nam đã hỗ trợ chương trình giáo dục
và huấn nghệ cho người khiếm thị. Sứ mạng này đã
thay đổi đời sống của nhiều trẻ khiếm thị ở Việt Nam.
Dĩ nhiên , sứ mạng này cũng đem lại hạnh phúc tuyệt
vời và niềm vui tràn trề cho gia đình các em và những
người chung quanh.

As you read the stories of the Bridge, particularly, in
this issue, you saw various successful stories of our
students and their sincere gratitude to all benefactors.
Because of your care and generosity, which provided
a fishing rod of education and career training, they
can grow up and learn in a healthy way. They have
grown in confidence and self-taking care. Many of
them graduated from college, others have careers in
music or massage therapy. The programs in the facilities continue to develop, which help the students to
feel comfortable and confident to live and work with
sighted people.

Khi đọc những câu chuyện trong bản tin Nhịp Cầu
của Hội, đặc biệt trong số này, bạn đã thấy được nhiều
câu chuyện thành công và lòng biết ơn sâu xa của các
em. Chính nhờ sự quan tâm và lòng hảo tâm của quý
ân nhân đã cung cấp những cần câu là phương tiện
giáo dục và dạy nghề mà các em đã được học hành và
lớn lên cách lành mạnh. Các em lớn lên trong niềm tự
tin và tự chăm sóc mình. Nhiều em đã tốt nghiệp đại
học, nhiều em biết nghề âm nhạc, bấm huyệt trị liệu.
Chương trình trong các cơ sở tiếp tục phát triển nhằm
giúp học sinh mù cảm thấy thoải mái và tự tin trong
khi sống và làm việc với người sáng.

In the last two decades the benefactors’ generosity
provided the fishing rods and inspired the dedication of Sisters, teachers, and volunteers to serve these
special children. No contribution is small! We ask you
to continue supporting our mission to prepare them for
a brighter future. May God bless you and your loved
ones! Wishing you a joyful and refreshing summer!

Trong hai thập niên qua lòng quảng đại của quý ân
nhân đã cung cấp cần câu và đem lại niềm hứng khởi
cho các Nữ Tu, các thầy cô và thiện nguyện viên trong
việc giáo dục và phục vụ. Không có sự đóng góp nào
là nhỏ bé! Mong qúy vị tiếp tục hỗ trợ cho sứ mạng
chuẩn bị các em có một tương lai tươi sáng hơn.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và thân
quyến. Kính chúc quý vị một mùa hè vui tươi!
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Blind Vietnamese Children Foundation
Financial Report: April 1, 2018-March 31, 2019
Revenue
Contributions

Other
Expenditures
Operations

Fundraising
Program

Total
General Donation
Combined Fed Campaign
Interest Income
Brokerage - Interest & Div

$414,667
$37,003
$23
N/A
TOTAL:

Audit Fee
Office exp: postage/website
Taxes & Licenses
Other Exp: bank Charges
Publicity & Promotions
Fundraising Expenses
Grants
Reserved for Suoi Mo Project

Available Funds 2018/2019

$451,693

$4,577.00
$551.05
$3,384.95
$860.70
$550.00
$7,152.67
$372,525.25
$50,000.00
TOTAL:

$422,525
$439,602

Carry-over 2019/2020

$12,092

$9,374
$7,703

April 1, 2018-March 31, 2019

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Beneficiaries
Anh Sang Assistant Center for the Blind
Bung Sang Home - Board & Room
Da-lat Home - Board & Room
Huong Phuong Disabled Children Vincente - Medicine
Long Thanh Home - Board & Room
Suoi Mo Home - Board & Room
Tam Hai Center - Award Program
Tam Hai Center - Automobile Repair
Tam Hai Center - Craft Training
Tam Hai Center - Blind Children in remote areas
Tam Hai Center - Braille Printer Software
Tam Hai Center - Board & Room
Thi Nghe Home - Board & Room
Thi Nghe Bakery of the Blind
Thien An Home - Board & Room
Thien Hoa Center - Board & Room
Vi Thuy Home - Board & Room
Project for Blind Children in Ha Tinh
Christmas Gifts
BVCF Handicrafts Program
Reserved for Suoi Mo Carreer Center
Total:

Amount
7,000
39,000
20,400
5,000
18,000
10,500
5,000
4,000
10,000
9,000
6,175
74,000
29,900
25,000
15,000
35,450
12,100
18,000
9,000
20,000
50,000
$422,525
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Tâm Sự Của Em

I am Ngo Ngoc Bao Tram. I’m in fifth grade in Long
An primary school. I have been living in Long An
blind children house four years. My special thing is
integrated studying with visual children.

Con là Ngô Ngọc Bảo Trâm. Năm nay con học lớp 5
tại trường tiểu học Long An. Con vào Mái Ấm khiếm
thị Long An được 4 năm. Điều đặc biệt của con là
được ra học hoà nhập với các bạn mắt sáng.

My family is so poor. And I’m an only child. When I
was born, my parents didn’t know that I could not see
anything. Once I grew up a little bit, my mom joked
with me by some figures in front of my eyes, and she
realized that I had no reaction. I was checked and
concluded that it was corneal atrophy, so I couldn’t see
anymore. Then, my parents were
disappointed and often quarreled, and my dad left. I lived
with mom and grandmother.
They raised me by selling lottery
tickets. They worried with me,
“What I can do by myself in the
future?” One day, the happy day,
my uncle announced to us that
there is a blind children house in
Đồng Nai province. My grandma
and mom were so delighted that
they could see a light of hope.
After contacting with Sisters, I
was welcomed into the Long An
blind children house. The first
day coming in the House, I was
afraid a little for I haven’t ever
lived somewhere that is far from
my house when I can’t see anything. I didn’t want to
be there, but thanks to sisters’ kindness and love for
me, I like living here.

Gia đình con rất nghèo. Con là con một trong gia
đình. Khi mới được sinh ra, vì con còn quá nhỏ nên
ba mẹ con không biết con không nhìn thấy. Khi con
lớn hơn, vô tình ba mẹ khua tay chơi đùa với con, và
nhận thấy con không có phản ứng gì cả, lúc đó ba mẹ
mới đưa con đi kiểm tra thị lực mới biết con đã bị teo
giác mạc, không nhìn thấy gì cả. Từ
đó, ba mẹ con thất vọng nên hay cãi
nhau. Rồi một ngày, ba con đã bỏ
đi. Mẹ và ngoại phải bán vé số nuôi
con lớn lên. Mẹ và bà ngoại luôn lo
lắng cho con sau này làm gì để tự
sống? Một ngày mà con nói là ngày
hanh phúc, con được một bác gần
nhà nói cho biết là có một Mái Ấm
nuôi trẻ khiếm thị ở Đồng Nai. Bà
và mẹ con như bừng lên tia hy vọng.
Sau khi liên lạc được với các Sơ,
con đã được nhận vào Mái ấm Long
An. Ngày đầu vào mái ấm, con hơi
sợ vì phải sống một nơi xa lạ trong
khi con lại không nhìn thấy được
gì. Con không muốn ở lại, nhưng
qua sự tiếp đón ân cần và tình yêu
thương của các Sơ dành cho con,
con cảm thấy thích và an tâm nên con đã ở lại.

Now that I know Braille, I have good grades thanks
to sisters’ love. And special thanks to benefactors’
kindness, love, and manager Father of BVCF Foundation, we have so many good things where we live. I
like blind children house so much, in which I grew up
healthy physically and mentally. I appreciate Sisters,
Father Director and all of the benefactors in BVCF
Foundation.

tốt như ngày hôm nay là nhờ tình yêu thương chăm
sóc, dạy dỗ của quý Sơ. Cũng nhờ tấm lòng hảo tâm
của quý ân nhân, cha Giám đốc Hội BVCF, mà con
và các bạn trẻ khiếm thị có được nơi ở rất tốt, được ăn
uống đầy đủ và được đi học. Con rất yêu Mái ấm, nơi
con được lớn lên cách lành mạnh cả thể chất lẫn tinh
thần. Con rất cám ơn quý Sơ, cha Giám đốc và quý ân
nhân của Hội BVCF.

Thấm thoát con đã sống tại Mái ấm được 3 năm. Nhờ
sự kiên nhẫn chăm sóc, dạy bảo của các Sơ, năm nay
It’s been three years now. Thanks to sisters’ patience,
con được học lên tới lớp 5. Và điều may mắn hơn
looking after, teaching. I study at the fifth grade.
nữa, là con được học hoà nhập với các bạn sáng mắt.
Luckily, I study inclusive education, it means studying Đối với con, bảng và dùi để viết chứ nổi như là hai
with visual students. And with me, board and puncher bạn thân mỗi khi tới trường. Con không thể đi học mà
(things used to write Braille) are two best friends when không có hai bạn này!
I go to school. I can’t study without both of them!
Con biết đọc, biết viết chữ nổi (chữ Braille), được học
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Need A Hug

Cần Lắm Một Vòng Ôm

Life is colorful. Everybody has a circumstance that
isn’t totally like others, including the blind children,
who my loving students are too. I came and looked after blind children in Vi Thuy House, in which there are
light and grave multi-disabilities. One of the students
who I take care of is Lam Xuan Quy. He is a light
multi-disability, and he has a sorrowful circumstance.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Hoàn cảnh mỗi người
mỗi khác, không ai giống ai hoàn toàn, ngay cả những
em khiếm thị - những học sinh đáng yêu của tôi cũng
thế. Tôi đến ở lại và chăm sóc cho những em khiếm
thị tại mái ấm khiếm thị Vị Thủy, với những học sinh
đa tật nặng – nhẹ đều có. Một trong những học sinh tôi
muốn đề cập đến đó là em Lâm Xuân Quý – một học
sinh đa tật nhẹ, có hoàn cảnh thật đáng thương.

Lam Xuan Quy was born in another country, it is
Korea. When he was a child, his mother went out, and
a mad sister-in-law took
his eyes away. His family
tried to cure him, but there
was nothing to be done.
Then his father had gone.
Thanks to Sisters of Saint
Paul who helped him and
his mother they come back
to Viet Nam.
In the beginning, it is so
hard because it is only his
mother to take care of him
and his little brother. His
mother became a worker
in a company. Then, she
got married again. By
presenting him to The
Blind Foundation, his family took him to Vi Thuy
House. As a child, he had
anesthetic injections many
times for operations, so
he was mentally retarded.
He longs to go to school. He has reading, writing, and
practicing musical instruments abilities, but it may
take a long time.
Somedays all blind children go back to their homes,
but he doesn’t. I ask him if you are sad? And he answers innocently that “I’m so sad because my parents
don’t love me.” I try to explain that your parents be so
busy, next week they will pick you up. Yet he says to
me reasons that his parents don’t love him, when he
is due to come back every time, his parents don’t give
him a hug any more. “And they love my brother more
(Continued on page 15)

Em Lâm Xuân Quý sinh ra trên mảnh đất xứ người
– đất nước Hàn Quốc. Khi còn
nhỏ, lúc mẹ em vắng nhà, thì một
người chị em dâu với mẹ em có
vấn đề về thần kinh, đã tiến đến
và móc lấy 2 con mắt của 2 anh
em Lâm Xuân Quý. Trong hoàn
cảnh đó, gia đình em có đưa em
đi chữa chạy, nhưng không thể
cứu được hai con mắt cho em.
Sau đó, người cha của em đã
ruồng bỏ ba mẹ con em. Nhờ
vào tình thương của các Sơ dòng
Saint Paul mà bamẹ con em được
trở về Việt Nam.
Thời gian đầu thật là khó khăn
cho mẹ đơn phương nuôi 2 đứa
con nhỏ. Vì cuộc sống mưu sinh,
mẹ em đi làm công nhân cho một
công ty, và sau đó vài năm, mẹ
em cũng tiến thêm một bước nữa.
Được sự giới thiệu và trợ giúp
của Hội Người Mù, gia đình gửi
em Lâm Xuân Quý vào với Mái
Ấm Vị Thuỷ của chúng tôi. Khi còn nhỏ, em bị tiêm
thuốc mê nhiều lần để mổ mắt nên em cũng bị chậm
phát triển trí tuệ so với các bạn cùng trang lứa. Dù thế,
em vẫn luôn khát khao được đi học, được biết chữ. Em
cũng có khả năng đọc, viết, họcđàn,... mặc dù phải mất
nhiều thời gian dành cho em học các môn đó.
Có những ngày bạn bè được về nhà chơi, còn em thì
không. Tôi hỏi em có buồn không? Em đơn sơ trả lời
rằng con buồn lắm, vì cha mẹ không thương con. Tôi
giải thích cho em hiểu cha mẹ còn bận rộn làm việc,
tuần sau cha mẹ sẽ lên đón con về nhà chơi. Em còn
(Xem tiếp trang 15)
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Cảm Nghiệm

My name is Ha Nguyen Manh Dung. I’m 12 years old.
My father and mother are workers. We live in Bien
Hoa, Dong Nai province.

Con tên là Hà Nguyễn Mạnh Dũng. Năm nay con 12
tuổi. Bố con làm thợ xây, mẹ con làm công nhân, nhà
con ở Biên Hòa, tỉnh Đồng nai.

My family has three siblings, and I’m the second. I
was brought to Long An House by a sister at Nhat
Hong center, who visited my family. In the beginning,
I was presented to Suoi
Mo House for the Blind at
Bao Loc. I had lived in it
a year, then I was moved
to Long An blind House,
close for my parents visiting and picking me up,
because my family lives in
Dong Nai province. When
I heard I was to change
House, I wondered how
the new house was? Was it
like Suoi Mo house where
I was living? And when
I arrived, I knew that the
weather wasn’t as cold as
in Bao Loc. The weather
is cool because of many
green trees. In summer,
there is so much sound of
crickets, locusts and even
frogs.

Con là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em.
Con đã được đến và sống trong Mái ấm Long An này
là nhờ một Dì ở Trung Tâm Nhật Hồng đến thăm gia
đình con. Ban đầu, con
được giới thiệu con lên
Mái ấm khiếm thị Suối Mơ
ở Bảo Lộc để học. Con đã
ở đó được một năm và sau
đó con được chuyển về
Mái ấm khiếm thị Long An
cho tiện mỗi khi ba mẹ con
lên thăm và đón con về, vì
gia đình con ở ĐồngNai.
Khi nghe nói được chuyển
mái ấm, con cũng thắc mắc
rằng mái ấm kia có giống
như mấi ấm minh đang ở
không? Khi đến nơi, con
nhận thấy không khí ở đây
khổng lạnh như ở Bảo Lộc,
nhưng khí hậu thoáng mát
vì cũng có nhiều cây xanh.
Mùa hè còn có nhiều ve
sầu kêu inh ỏi cả ngày.

I have learned many good things from my Sisters, it is
special the first time I touch a flute. Before I had ever
only heard a few old blinds tootled. I tried to study
hard so I can tootle gourd flute and bamboo flute now.
I flute so much, yet sisters give me good word, take
me to perform somewhere with my blind friends, in
fact at the Good New mission church that belongs to
Father Tran Dinh Long. I sang in a choir and fluted
there. Father Long gave me free a radio which has
three hundred homilies, and I gave it to my parents.
My family loves it.
I go to school by inclusive education. I’m third grade
now in Long An primary. I study with Thuong, who
is living with me. She is blind so she study by Braille
language, and I have low eyesight so that I study
(Continued on page 15)

Con đã được các Dì dạy
dỗ nhiều điều, đặc biệt là lần đầu tiên con được tiếp
súc với cây sáo. Con đã được nghe tiếng sáo các anh
chị thổi thật du dương. Con cũng cố gắng tập luyện
nên con đã thổi được sáo bầu và sáo trúc. Con thổi
chưa hay lắm, nhưng vẫn được các Dì khích lệ cho đi
trình diễn với các bạn ở nhiều nơi, cụ thể như tại Giáo
Điểm Tin Mừng của cha Long. Con được hát lễ, thổi
sáo ở đó. Con cũng được Cha tặng một chiếc máy 300
bài giảng, và con mang về cho gia đình nghe. Gia đình
con rất thích.
Con được đi học hòa nhập. Hiện con đang học lớp 3
tại trườngTiểu Học Long An. Con được học chung
lớp với chị Thương, chị bị khiếm thị nên học bằng
chữ Braille, còn con thì nhìn kém nên vẫn có thể nhìn
được chữ. Con luôn sẵn sàng giúp đỡ chị mỗi khi chị
(Xem tiếp trang 15)
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Khang’s Story

Câu Chuyện Của Khang

My name is Hoang Minh Khang, I’m twelve years old.
My mom bore twice: my little brother and me. Since
he found out that I was visually impaired, my father
went away from work and did not return to my sibling;
that moment I was four months.

Con tên là Hoàng Minh Khang, năm nay con 12 tuổi.
Mẹ con sinh được hai người con: con và em con, khi
biết con bị khiếm thị, bố con đi làm xa và không quay
lại với anh em con nữa, khi ấy con mới 4 tháng tuổi.

My family is living in Ha
Tinh province. My mother
has to go to work so far, at
Phu Yen province, she lets
us to my grand-mothers.
Someday, my grand-ma
looked for address of Nhat
Hong center on website,
so I was into Long Thanh
blind children House. My
little brother is not visually impaired, so he still
stays with grand-ma.

Gia đình con ở Hà Tĩnh, mẹ
con phải làm việc ở trong
Phú Yên, đành để 2 anh em
con cho ông bà ngoại chăm
nuôi. Một ngày nọ, bà
ngoại của con tìm được địa
chỉ của Trung tâm Khiếm
thị Nhật Hồng ở trên mạng.
Vì thế con mới có cơ
duyên được chuyển tới Mái
ấm Khiếm thị Long Thành.
Anh con bình thường nên
vẫn ở với ông bà ngoại.
Khi được tới Mái ấm, con
rất vui mừng vì sắp có một
cuộc sống mới với những
người bạn cùng chung
hoàn cảnh. Ông ngoại đưa
con tới nơi, khi ấy con
được các bạn chào đón
rất vui, con thấy các bạn
rất hòa đồng với con và
con được gặp các dì rất tốt
bụng, con cực kì vui.

When I was in the blind
children house, I was
very happy because I was
going to have a new life
with my friends in the
same circumstance. My
grand-pa took me there,
everybody welcome me
well. I knew that all of
blind children are sociable
with me, and I was met
by good Sisters, I was so
happy.
I know many advance things in here: drinking water
hydrant is hung on the wall and others. Blind friends
are so good at: flute, drum, playing keyboard, and
some are good at all. I learn a lot of new things. Sisters
and my friends teach me flute, play drum and keyboard more. Moreover, sisters teach me Braille language, so I go to Long An primary school.
In here, sisters and cooking persons nourish us carefully! I am known some good things of God. I am
a Buddhist, but sisters guide me to pray to God, to
saints, and go to church.
(Continued on page 14)

Ở đây, con gặp nhiều thứ
rất hiện đại: vòi nước uống
gắn trên tường. Và nhiều bạn ở đây rất giỏi: Bạn biết
thổi sáo, bạn biết đánh trống, đánh đàn có bạn còn biết
cả 3 thứ. Ở đây con gặp nhiều thứ rất mới mẻ! Các
dì và các bạn dạy con thổi sáo, đánh đàn và còn đánh
trống nữa. Các dì kèm cho con học chữ nổi và cho con
học hòa nhập ở Trường Tiểu học Long An.
Ở đây, các dì và cô bếp chăm sóc con và các bạn cực
kì chu đáo! Con cũng được biết nhiều điều về Thiên
Chúa, tuy con là đạo Phật nhưng các dì vẫn dậy con
đọc kinh, vẫn cho con cầu nguyện với Thiên Chúa, với
các Thánh và cho con được đi lễ nữa.
Vì con cũng hơi lớn, nên con được học cấp tốc, hiện
(Xem tiếp trang 14)
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“The only thing worse than being blind
is having sight but no vision”
“Một điều duy nhất tệ hơn bị mù
là nhìn thấy mà không có dự kiến cho tương lai”
- Helen Keller -

Khang’s Story (Continued from page 13)
Because I am old a little
bit, I have to study fast. In
present I am first grade,
but sisters teach me more
so that I can obtain third
grade in next year.
Living in Long Thanh
house, I am happy when
some groups and organizations visit and play with
us. I was also surprised
when I and my friends
were allowed to perform
on stage. I did not think
I would be performing
on stage, also go out in
some places. So, I am very
happy.
I am very grateful to my
sisters and friends for giving me a whole new life.

Câu Chuyện Của Khang (Tiếp theo trang 13)
tại con đang học lớp một
nhưng ở nhà con được
các dì kèm chương trình
lớp hai để niên học tới
con vào lớp ba.
Ở Mái ấm Khiếm thị
Long Thành, con rất vui
khi những nhóm đến
sinh hoạt với con và các
bạn, con cũng rất kinh
ngạc khi con và các bạn
được đi biểu diễn trên sân
khấu. Con không ngờ con
cũng được biểu diễn trên
sân khấu và còn được đi
chơi ở nhiều nơi, quá là
vui luôn.
Con rất biết ơn các dì và
các bạn đã cho con một
cuộc sống hoàn toàn mới.
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Need A Hug (Continued from page 11)

Cần Lắm Một Vòng Ôm (Tiếp theo trang 11)

than me.” Although he is mentally retarded, he still
wants to be happy, wants to get a hug.

cho biết, cha mẹ không thương con vì mỗi lần con về
là cha mẹ không ôm hôn con nữa, vì cha mẹ thương
em nhiều hơn con. Mặc dù bị chậm so với các bạn,
nhưng nỗi khát khao được hạnh phúc, được ôm ấp vào
lòng vẫn luôn cháy bỏng trong em.

If ever I meet his parents to share his feelings, I hope
that they might love their child when he comes back.
This is a simple
wish but they
almost forget it.
No one wants
to be blind, but
don’t push them
into an unloving
situation. Parents! Don’t forget to embrace
your children,
for they need to
feel loved.

Tôi đã gặp gỡ và chia sẻ
với cha mẹ em, mong
rằng họ có thể hiểu và
dành tình cảm cho con
cái họ mỗi khi em về nhà.
Một ước mơ đơn giản
nhưng nhiều khi cha mẹ
vô tình bỏ quên. Bị khiếm
thị đó là điều không ai
mongmuốn, nhưng đừng
bắt em phải chịu cảnh
thiếu thốn tình thương từ
gia đình. Cha mẹ hỡi, xin
đừng quên ôm con vào
lòng, để con luôn cảm
thấy minh được chở che.

The Feelings (Continued from page 12)

Cảm Nghiệm (Tiếp theo trang 12)

normally. When she needs help, I give her a favor
rapidly. I guide her to go to school; I read a book for
her; and she helps me study math well, since she is
good at math. My friends and I are taught some things
by sisters, such as: sweeping, cleaning tables, washing dishes, and taking baths ourselves. Sisters teach
some ways to guide small blind children washing
their hands, going for a walk, drinking water, etc., in
the Mid-Autumn festival, Tet festival, Fall… there
are some social groups coming over and fun playing.
I love this house because everyone is friendly, loves
each other. I study Church school too, and I read Word
of the Lord in New Year school opening Mass. My
parents are so happy and proud of me. Sister will help
me getting the First Communion in this year. In the
evening, we often go to pray with sisters in front of
Mother Mary and Saint Joseph statues.

cần đến con. Con dẫn chị đi học, nhặt dùi cho chị
mỗi khi chị làm rơi, đọc sách cho chị nghe, còn chị
thì giúp con làm toán vì chị học giỏi toán. Con và các
bạn được các Dì dạy cho biết quyét nhà, lau bàn, rửa
chén và tự tắm một mình. Con được các Dì dạy để
giúp các bạn yếu hơn minh như dẫn bạn đi rửa tay, dắt
bạn đi dạo, dẫn bạn đi uống nước. Vào các dịp lễ lớn
như trung thu, tết nguyên đán, hè, chúng con thường
được các đoàn thể đến thăm và sinh hoạt vui lắm. Con
rất thích ở đây vì mọi người than thiện và yêu thương
nhau. Con được học giáo lý và đọc thánh thư trong
thánh lễ khai giảng năm học mới. Ba mẹ con rất vui và
hãnh diện về con. Năm nay các Dì dự định sẽ cho con
xưng tội và rước lễ lần đầu. Buổi tối con thường được
các Dì dẫn đi đọc kinh cầu nguyện ở đàiĐức Mẹ và
thánh Giuse.

We always pray for sisters, our parents, Father Thuan,
benefactors who help us very much. Therefore, we
have food, good study, happy and peace in God’s
hands and Mother Mary.

Chúng con luôn cầu nguyện cho các Dì cũng như ba
mẹ con và Cha, quý Ân Nhân xa gần đã giúp đỡ chúng
con được có cơm no áo ấm và được rèn luyện bản thân
sống luôn hạnh phúc và bình an trong bàn tay Chúa và
Mẹ Maria.
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