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THƯ VIỆN 

Tủ sách thư viện hiện đang có 2500 đầu sách, nhờ sự 
đóng góp của các nhà tài trợ và mạnh thường quân ở nhiều 
quốc gia, ngoài ra và quan trọng hơn hết, chính nhờ sự tận tâm 
trong việc chọn lựa các đầu sách của các tình nguyện viên của 
Dưới Bóng Cây.

Trong năm qua, các tình nguyện viên là giáo viên kể 
chuyện của Dưới Bóng Cây đã tổ chức 10 buổi Kể 
chuyện. 10 đầu sách chứa đựng nhiều thông điệp ý 
nghĩa khác nhau đã được các thầy cô tâm huyết lựa 
chọn để truyền cảm hứng đến các bạn nhỏ.



DƯỚI BÓNG CÂY ĐÃ ĐỌC GÌ?
Thư viện đã có tổng cộng 289 lượt mượn sách về nhà (chưa 
tính lượt mượn tại chỗ) từ các bạn nhỏ và các bạn đọc trẻ.
Sách văn học - truyện và sách tranh - là thể loại được mượn 
nhiều nhất.
Các bạn đọc nhỏ của thư viện còn có nhiều sở thích khác, đa 
dạng từ Khoa học, Công nghệ đến Lịch sử và Nghệ thuật.

Bạn có thể gíup chúng tôi xây dựng tủ sách của mình bằng 
cách đóng góp thêm nhiều đầu sách có chất lượng :
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LƯỢT MƯỢN CỦA CÁC BẠN ĐỌC NHỎ TUỔI

LƯỢT MƯỢN CỦA CÁC BẠN ĐỌC NGƯỜI LỚN

Một chương trình khuyến khích các bạn nhỏ tự đọc sách
sẽ được triển khai trong thời gian tới.

WISHLISH CỦA CHÚNG TÔI

https://duoibongcay.org/wishlist


“Một cây là chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Các tình nguyên viên giáo viên tiếng Anh và các bạn nhỏ của lớp học tiếng Anh cùng 
tạo ra những thay đổi tiến bộ hằng ngày, rất đều đặn và không thiếu những niềm vui.

Nhờ có chương trình “Kỷ luật tích cực”, chuyên cần đến lớp học dần trở thành thói 
quen của các bạn nhỏ. Chương trình này cũng chính là điều thu hút thêm các bạn nhỏ 
khác trong khu vực đến với lớp học Dưới Bóng C
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Số học sinh tham gia lớp tiếng Anh tăng đều đặn

Ngân, một trong các TNV tích cực của dự án và các học sinh của mình

Các bạn nhỏ của lớp học xây dựng “Lâu đài chuyên cần”,

nằm trong chương trình “Kỷ luật tích cực” 

LỚP TIẾNG ANH



HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Trong năm nay, chúng tôi đã tổ chức
3 lớp Khoa học, 
3 sự kiện ngoại khóa: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Giáng 
sinh,
6 lớp Chăm sóc sức khỏe
1 chuyến dã ngoại đến trang trại Dream Garden

Có thể thấy số lượng các hoạt động ngoại khóa của năm nay ít hơn 
năm ngoái. Thực tế, một số hoạt động ngoại khóa được các bạn nhỏ 
quá yêu thích đã trở thành lớp học thường xuyên!

Nhớ sự tâm huyết của các bạn TNV, các bạn nhỏ Dưới Bóng Cây đã 
được tham gia Lớp Vẽ và Lớp Đàn hàng tuần từ tháng 1/2018



Chúng tôi tin tưởng vào tôn chỉ hoạt động của mình: sống, lãnh đạo và giáo dục 
bằng cách làm gương.

Quan tâm và tạo động lực để tình nguyện viên phát triển bản thân chính là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Dưới Bóng Cây.
Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi tập huấn và định hướng để cung cấp cho TNV 
của mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện sứ mệnh giáo dục 
của mình và  Dưới Bóng Cây. Các buổi tập huấn của chúng tôi tập trung vào:
We have held a couple of training sessions, serving 40 volunteers during the year. 

Các chương trình này sẽ được duy trì và cải thiện khi chúng tôi tìm kiếm được 
vị trí thích hợp cho Người điều hành Dự Án (Project Coordinator). Xin hãy liên 
hệ với chúng tôi nếu các bạn có khả năng hoặc giới thiệu cho chúng tôi vị trí 
này!

Cải thiện kỹ năng dạy tiếng Anh (cô Kiều Trang, ở trung tâm Anh ngữ 
SEAMEO)

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để tạo ra thói quen tốt cho các 
em nhỏ (”Kỷ luật tích cực cùng Dưới Bóng Cây” của Trần Phương Linh)

Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Dưới Bóng Cây (Định hướng 
Tình Nguyện Viên Dưới Bóng Cây)

ĐỊNH HƯỚNG - TẬP HUẤN
TÌNH NGUYỆN VIÊN

VOLUNTEER HANDBOOK
Internal Communication - November 2017



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đóng góp cá nhân 22.5%

Đóng góp doanh nghiệp  4.1%

Gây quỹ cộng đồng 21.5%

Grant 51.8%

Sự kiện ngoại khóa 3%

Thư viện 37.8%

Lớp tiếng Anh  9.6%Truyền thông - gây quỹ 1.6%

Điều hành 45.1%

Tập huấn TNV 
& Nhân viên 1.6%

CHI TIÊU THU NHẬP



Xin cảm ơn!

duoibongcay.org contact@duoibongcay.org facebook.com/dbclib


