
Cám ơn Trường Quốc tế Anh Việt! 
 

Cám ơn sự nỗ lực của tập thể giáo viên và học sinh 

trường BVIS, năm ngoái trường BVIS đã gây quỹ 

được 2.523USD để hỗ trợ một số trẻ khuyết tật tại 

Việt Nam. Cám ơn sự hỗ trợ của Nhà trường rất 

nhiều!  
 
 
 
Khoản quyên góp của Trường Quốc tế Anh Việt đã giúp:  
 

● Chi trả chi phí điện và khí đốt tại một trong các mái ấm của chúng tôi   
● Cung cấp dinh dưỡng cho mười em nam mà chúng tôi đang chăm sóc   
● Cho phép 20 em sống trong mái ấm của chúng tôi được sử dụng nước sạch và 

khám sức khỏe  
 
 
 

 

Mái ấm: Là nơi hỗ trợ một số trẻ dễ bị tổn 

thương nhất và bị khuyết tật tại Hà Nội, Mái ấm 

Trái khế được thành lập nhằm đem đến các 

em nam một nơi cư trú tạm thời cho tới khi có 

thể tìm thêm nơi cư trú lâu dài hơn cho các 

em.  
 
 
 
 
 
 

 

Dinh dưỡng: Các quỹ do trường BVIS quyên góp được 

dùng để chi trả chi phí ăn uống trong ba tháng đầu tiên 

và thanh toán hầu hết các hóa đơn tiện ích. Điều này có 

nghĩa là mười trẻ sống trong mái ấm này có thể dùng 

những bữa điểm tâm và bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng 

trong suốt ba tháng. (Các em ăn trưa tại Mái ấm Rồng)  
 
 
 
 
 

Khám sức khỏe: Nhờ có sự hỗ trợ rộng rãi của 

trường BVIS, 20 trẻ em trong Mái ấm có thể thanh 

toán phí di chuyển khi các em đi khám sức khỏe 

tổng quát. Ngoài ra, các em được khám mắt, cũng 

như kiểm tra huyết áp và sức khỏe răng miệng. 

Đây thật là một cơ hội tốt để xác định các vấn đề 

sức khỏe tiềm ẩn và xử lý các vấn đề đó.  


