
Trường Tương Lai - 2019 - Future Specialized School 
 

EOCRO contributes to the FUTURE SCHOOL VND 10,000,000 (USD 430.00) each 

month, to provide vegetarian meals to the students at school and the tuition fees 

for the five students from poor families. 

OGCDG office has a school specializing in the education of children with 

intellectual disabilities. 

The school has right now 35 students who suffer from Down Syndrome, cerebral 

palsy, autism, .... Normally the parents must contribute a small part to the tuition fee 

depending on the financial situation of the family but if they don’t receive any aid 

from us, they won’t be able to send their children to school. 

The activities of the school rely solely on the tuition fees since there is no other 

means to remunerate the teachers who work extremely hard all day long while 

receiving a poor salary. 

There are 5 children whose families are unable to contribute to the tuition fees. 

EOCRO sponsors them, giving them a monthly VN$ 200,000 per student to help 

them continue their study. 

At Tuong Lai School the studies are from morning to afternoon and lunch is 

provided by the school. 

Every day the kitchen of the school cooks lunch for the children. 

There are 53 students and 10 teachers, altogether 63 persons. 

Each vegetarian meal costs VN$ 6,000 x 63 persons = VN$ 378,000/day x 22 days of 

school per month = VN$ 8,316,000/month 

 

Quỹ MTNCĐ (EOCRO) yểm trợ TRƯỜNG TƯƠNG LAI 10.000.000 vnđ/tháng, giúp chi 

phí cơm chay tại trường, và đóng học phí cho 5 học sinh nghèo 

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

trí tuệ. 

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. 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. 

Trường có 5 cháu gia đình không có khả năng đóng học phí, vì vậy, MTNCĐ nhận 

hỗ trợ học phí cho 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. 

Dự tính trường hiện đang có 53 cháu và 10 giáo viên, tổng cọng là khoảng 63 

người. 

Một suất ăn chay được tính khoản 6000 vnd x 63 người = 378,000 vnd / ngày. Như 

vậy, mỗi tháng cô giáo và các cháu đến trường 22 ngày = 8,316,000 vnd / tháng

 



 

 



 



 



 

 



 



 


