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BA LÔ
chở che 
mùa COVID

Tuổi thơ của trẻ em khó khăn không
đáng bị phí hoài vì COVID

ĐỌC SÁCH CÙNG TRẺ



Dịch COVID đang diễn biến xấu tại Việt Nam; và khi chính phủ và
người dân đang dồn toàn lực để chống dịch, thì có một đối tượng
rất dễ bị tổn thương dường như đang bị bỏ quên. Đó là trẻ em. 
Không những phải đối mặt với nhiều đợt đóng cửa trường học
trong suốt hơn một năm qua, gây ra gián đoạn trong học tập; điều
này còn đồng nghĩa với những xáo trộn mạnh về tâm lý và tinh thần
của các em khi phải xa thầy cô, xa bạn bè và chịu ảnh hưởng từ
những căng thẳng của người lớn. 
Đặc biệt, đối với trẻ em trong vùng dịch và trẻ em đến từ các gia
đình khó khăn, những xáo trộn này còn bị đẩy lên đến mức nghiêm
trọng khi việc học bị đình trệ và kinh tế gia đình bị đe doạ.



ĐỌC SÁCH CHO TRẺ
Để hỗ trợ các trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng
của đợt dịch lần thứ 4, saigonchildren mong muốn kịp thời hỗ
trợ tinh thần cho trẻ em trên khắp Việt Nam bằng cách mang

đến cho các em những thời gian đọc sách trực tuyến vui vẻ
và thoái mái trong những ngày này.

Nhưng để thực hiện được điểu này, chúng tôi cần BẠN!

BẠN có thể hỗ trợ hàng ngàn trẻ em trên khắp mọi miền đất
nước!

Bạn không chỉ giúp trẻ em có cơ hội thoát khỏi sự lo lắng và

sợ hãi vì COVID mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan

trọng của việc bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ em. Cùng

tham gia chiến dịch Ba lô chở che mùa COVID của
saigonchildren.

Celebs read
children's books to

raise funds

Harry the
Dirty Dog
with Betty
White

https://www.youtube.com/watch?v=HqjnHmXEjd8
https://storylineonline.net/books/harry-the-dirty-dog/#YouTube


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIDEO

Cách thức thực hiện: 

Chọn một quyển sách trẻ em (phù hợp cho trẻ 3 - 10

tuổi) mà con bạn yêu thích hoặc bạn đã từng thích

khi còn nhỏ.

Lựa chọn một góc ngồi thoải mái.

Mở đầu với một số câu chào hỏi và tương tác với các
em nhỏ theo dõi video.

Đọc sách và có thể chia sẻ hình ảnh của sách nếu
sách có tranh minh họa.

Nếu bạn có con nhỏ, bé cũng có thể cùng tham gia.

Tỉ lệ video: 16:9 (HD) 

Quay video ở định dạng ngang. 

Thời lượng: từ 1 - 5 phút

Video rõ ràng, không mờ không rung lắc.

Ánh sáng đầy đủ có thể rõ mặt, không nên

để ngược sáng, hình ảnh mang màu sắc
tươi sáng, tích cực.

Không gian quay không nên ở nơi đông
người hay quá lộn xộn dễ gây xao nhãng.

Âm thanh nên rõ ràng, dễ nghe, không nên

có tiếng ồn hoặc tiếng vang không mong

muốn.

Tiêu chuẩn về video:



Gửi lại video

Vui lòng tải lên video của bạn lưu dưới
tên: "Tên bạn _ Tên sách" tại thư mục:

bit.ly/ReadingBook_COVIDBackpacks

hoặc gửi đến email

duong@saigonchildren.com.

Về việc sử dụng video

saigonchildren có quyền chỉnh sửa
video (thêm logo, giới thiệu chiến dịch)

và đăng tải lên kênh Youtube và

Facebook của saigonchildren.

Các video cũng sẽ được chiếu vào các

buổi livestream của chiến dịch Ba lô

Covid.

GỬI VIDEO CỦA BẠN

http://bit.ly/ReadingBook_COVIDBackpacks


BẠN CÓ THỂ CHỈ CẦN GỬI GHI ÂM

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi quay hình, bạn có
thể chỉ cần ghi âm giọng đọc của mình đơn giản với phần
mềm trên điện thoại. Nếu bạn tìm được cả hình ảnh minh
họa của câu chuyện thì gửi đính kèm giúp saigonchildren
nhé!



Đăng video lên trang mạng xã hội của bạn để kêu gọi bạn
bè quyên góp/tham gia đọc truyện cho chiến dịch Ba lô

chở che mùa COVID

Theo dõi fanpage Saigon Children's Charity để được cập
nhật khi video của bạn được đăng

Chia sẻ video từ trang facebook Saigon Children's Charity

LÀM GÌ SAU KHI GỬI VIDEO?



Thức ăn cơ bản trong 1 tháng cho gia đình 4 người

Sách và hướng dẫn 

bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ

Trao những chiếc "ba lô COVID" đến trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực bị ảnh hưởng

lớn vì COVID-19, trong mỗi ba lô bao gồm:

QUYÊN GÓP SẼ ĐƯỢC DÙNG VÀO
VIỆC GÌ?



LỚP HỌC
TRỰC TUYẾN

HỌC BỔNG TẬP HUẤN CHO
GIÁO VIÊN

PHƯƠNG PHÁP
GIÁO DỤC

Các gói học bổng
có thể giúp một
đứa trẻ thoát khỏi
cảnh gia đình chịu
ảnh hưởng về kinh
tế để tiếp tục đến
trường.

Xây phòng máy tính
cho các trường ở
vùng sâu vùng xa
chuẩn bị cho việc
dạy học trực tuyến.

Cung cấp cho trẻ
đang gặp khó khăn
quyền truy cập vào
các lớp học văn hóa
và kỹ năng sống trực
tuyến.

Cung cấp cho giáo
viên ở vùng sâu
vùng xa những buổi
tập huấn nâng cao
kiến thức và kỹ
năng trong việc dạy
học từ xa.

GIẢI PHÁP DÀI HẠN



Saigon Children’s Charity CIO (saigonchildren) được thành
lập năm 1992 nhằm giúp trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó
khăn được tiếp cận giáo dục và có sự khởi đầu tốt hơn
trong cuộc sống. 

Saigonchildren đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ Việt Nam vào ngày 19 tháng 10 năm 2018, ghi
nhận 26 năm cống hiến hết mình để xóa bỏ các rào cản đối
với giáo dục và thúc đẩy phát triển kinh tế tại Việt Nam.

VỀ SAIGONCHILDREN

Báo cáo tài chính của saigonchildren được kiểm toán hàng
năm và đăng công khai trên website saigonchildren.com
cũng như website của Uỷ ban Từ thiện Anh Quốc. 



Tuổi thơ mùa COVID

không có nghĩa là tuổi thơ

phí hoài!


