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Văn phòng OGCDC có một trường giáo dục đặc biệt dành cho trẻ chậm phát 

triển trí tuệ. Lâu nay, trường này được giao cho Trung Tâm Thanh Thiếu Nhi 

quản lý và văn phòng chỉ hỗ trợ về học phí cho các cháu nghèo và chuyên môn 

cho giáo viên. Từ đầu tháng 6 này trường được hoàn toàn bàn giao cho văn 

phòng quản lý và vận hành bởi vì Trung tâm không thể tiếp tục được nữa, mà 

nếu văn phòng không tiếp nhận thì các cháu sẽ bơ vơ.  

 

Trường hiện tại có khoảng 53 em chậm phát triển trí tuệ (bị down, bại não, tự 

kỷ,...) đang theo học và gia đình phải đóng học phí. Tuy nhiên, gần 10 năm 

nay, những cháu có hoàn cảnh khó khăn thì văn phòng vận động các nhà tài 

trợ xin hỗ trợ học phí (chương trình bảo trợ) để các cháu có thể đến trường. 

Thường thì gia đình chỉ đóng một phần nhỏ tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và 

nếu mình không hỗ trợ thì gia đình không thể có đủ điều kiện để đưa các cháu 

đến trường. Mọi chi phí vận hành của Trường đều phụ thuộc vào học phí vì 

không thể vận động hỗ trợ lương cho giáo viên, trong khi giáo viên ở đây làm 

việc rất vất vả nguyên cả ngày và lương cũng rất thấp.  

 

Mùa hè 2018 có một nhà tài trợ ngưng chương trình bảo trợ cho một số cháu 

khuyết tật và văn phòng cũng đã vận động để các cháu được tiếp tục được đến 

trường nhưng vẫn còn khoảng 5 cháu chưa tìm được nguồn hỗ trợ, với khả 

năng của gia đình, họ chỉ có thể đóng khoảng từ 200,000 vnd đến 500,000 vnd 

/ tháng. Nếu mình yêu cầu gia đình đóng nhiều hơn thì rất khó để họ có thể 

cho con đến trường. Vì vậy, EOCRO nhận hỗ trợ cho khoảng 5 cháu, mỗi cháu 

khoảng 200,000 đồng/tháng để các cháu tiếp tục được đến trường như những 

bạn khác. 

 

  

Ở Trường Tương Lai, các cháu sẽ học từ sáng đến chiều và ăn trưa tại trường. 

Hàng ngày có cấp dưỡng của trường nấu ăn cho các cháu. EOCRO hướng tới 

cho các cháu ăn chay tại trường, Dự tính trường hiện đang có 53 cháu và 10 

giáo viên, tổng cộng là khoảng 63 người. Mỗi một chúng ta hổ trợ thêm tiền để 

có suất ăn chay được tính khoản 6,000 vnd x 63 người = 378,000 vnd / ngày. 

Như vậy, mỗi tháng các cháu đi học khoảng 22 ngày = 8,316,000 vnd / tháng. 

Tuy nhiên, đây chỉ là con số tối đa theo dự tính bởi vì rất hiếm khi các cháu đi 

học đông đủ. Cho nên con số chính xác (phụ thuộc vào số lượng cháu đi học) 

sẽ được thống kê vào mỗi cuối tháng và chắc chắn sẽ không đến 8,316,000 vnd 

/ tháng
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