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Học sinh tiểu học quận 9 tham gia hội trại hưởng ứng năm An Toàn Giao Thông Quốc Gia
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng Tư năm 2012 - Nhằm hưởng ứng năm An Toàn Giao
Thông Quốc Gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9 phối hợp với Quỹ AIP và Công ty TNHH
Intel Products Việt Nam tổ chức hội trại an toàn giao thông tại khu sinh thái Nhà Việt Nam.
Cùng với 300 tình nguyện viên từ công ty Intel, hội trại là dịp để các em học sinh từ 4 trường
tiểu học của quận 9: Phước Long, Phước Thạnh, Nguyễn Minh Quang và Trương Văn Thành
được chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giao thông đường bộ của mình qua nhiều trò chơi thú
vị.
“Quận 9 là nơi có nhiều trường học nằm trên những khu vực nguy hiểm và các em học sinh
thường phải đối diện với nguy cơ bị tai nạn giao thông cao, Lê Thị Minh Loan, Trưởng Phòng
Giáo dục & Đào tạo Quận 9 cho biết. “Hội trại này sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức
an toàn giao thông mà các em đã được học tại lớp. Ngoài ra, Năm An Toàn Giao Thông Quốc
gia còn là cơ hội cho Quận 9 tập trung vào việc bảo vệ lớp thế hệ trẻ.”
“Đối với Intel, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể giao lưu với các em học sinh. Mọi
người bắt đầu bằng việc cùng các em học sinh trang trí lều trại, làm bảng tin tuyên truyền an
toàn giao thông để cùng triển lãm, bên cạnh một số trò chơi thú vị khác như tạo hình trên cát
với chủ đề an toàn giao thông hay các tiết mục văn nghệ. Tất cả những hoạt động này không
chỉ đem đến cho các em những giây phút thư giãn mà còn giúp các em ghi nhớ thói quen đi
đường an toàn”, Bà Nguyễn Hoàng Thục Quyên, Giám đốc Chương trình Cộng đồng, Công ty
TNHH Intel Products Việt Nam chia sẻ.
Mục đích của hội trại là tạo nên những cơ hội giúp các em thực hành những kiến thức và kỹ
năng về an toàn giao thông đã được học trên lớp và từ đó khuyến khích các em vận dụng các
kỹ năng này vào thực tế. Buổi hội trại kết thúc bằng những tiết mục văn nghệ dễ thương của
các em như ca hát, làm thơ, khiêu vũ. Những hình ảnh và trải nghiệm sống động trong các trò
chơi tại hội trại sẽ mãi đọng lại trong các em và điều này sẽ giúp các em biết giữ an toàn hơn
cho bản thân và bạn bè của mình.
Bà Mirjam Sidik –Giám Đốc điều Hành Quỹ AIP cho biết “Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
rất nhiệt huyết trong các hoạt động tài trợ của mình. Trong năm nay, Intel đã trao tặng 1,360
mũ bảo hiểm cùng những hỗ trợ khác trong việc giáo dục an toàn giao thông cho các trường
tiểu học ở Quận 9. Ngoài ra, số giờ tình nguyện của nhân viên Intel đã giúp trường Nguyễn
Minh Quang – trường dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em trong năm ngoái, được nhận thêm khoản
tài trợ bổ sung từ Quỹ Đối ứng của Intel, tương ứng với 290 mũ bảo hiểm cho các em học
sinh.”

