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Vấn nạn buôn trẻ em đang trong thế 
nan giải, đồng thời, nhu cầu xã hội 
trong vùng An Giang, Đồng Tháp rất 
lớn, nhất là tại địa bàn hoạt động. Dự 
án ADAPT có thể được mở rộng nhiều 
hơn nữa để có thể giúp thêm nhiều gia 
đình và hỗ trợ toàn vẹn hơn cho các 
em. ADAPT mong được sự tài trợ và 
hợp tác của các hội đoàn và cá nhân để 
đẩy mạnh chương trình hiện có, và mở 
thêm những chương trình giúp đỡ về 
dinh dưỡng, y tế, vay vốn, và các lớp 
dạy vi tính và Anh văn.

CÁC BƯỚC KẾ TIẾP



ADAPT được thành lập để nâng cao 
trình độ học vấn và tạo nghề nghiệp ổn 
định cho phụ nữ và trẻ em, nhằm mục đích 
ngăn chận việc buôn trẻ em gái và phụ nữ 
sang bên kia biên giới. 

ADAPT gồm 3 hoạt động:

1.  Dạy nghề và hỗ trợ tìm việc làm
• Các nghề được chọn sẽ tùy thuộc vào thị trường 

địa phương, nhằm nâng cao tay nghề và kiến 
thức bổ ích về lâu dài như các ngành nghề cần 
khả năng vi tính đơn giản, tiếp thị, chăm sóc trẻ, 
thẩm mỹ, may mặc, v.v. 

• Hỗ trợ tìm việc làm có khả năng tăng thu nhập 
vững bền, tạo dựng kinh doanh nhỏ cho gia 
đình. 

• Tiếp tục cố vấn và hỗ trợ trong một thời gian 
lâu dài để bảo đảm việc làm được ổn định và an 
toàn. 

• Thăm hỏi định kỳ các em tại gia đình.

2.  Hỗ trợ học tập
• Tài trợ học phí và các lệ phí liên quan đến học 

vấn, đồng phục, sách vỡ, v.v. 
• Tài trợ bảo hiểm y tế và tai nạn cho các em. 
• Phụ đạo cho học sinh nhận học bổng. 
• Chương trình cùng với gia đình và nhà trường 

theo dõi định kỳ để bảo đảm các em đươc nuôi 
dưỡng trong một môi trường lành mạnh và đùm 
bọc để các em an tâm học tập. 

• Hợp tác và nâng cao năng lực cho Hội Khuyến 
Học địa phương – đối tác chính của hoạt động 
hỗ trợ học tập.

 3.  Giúp đỡ cho những em hồi hương tái hòa nhập 
về gia đình tại địa phương:
• Hỗ trợ về các vấn đề sức khỏe và tinh thần. 
• Hướng nghiệp, giúp đỡ các em tìm công việc 

làm và theo dõi trợ giúp để bảo đảm thu nhập 
ổn định. 

• Hỗ trợ vay vốn (tín dụng nhỏ) để tạo thêm khả 
năng tăng thu nhập.

ADAPT  được thành lập với sự hợp tác của 
ba tổ chức phi chính phủ người Mỹ gốc Việt: 
Vòng Tay Thái Bình (Pacific Links Foundation), 
Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West Founda-
tion) và Hội Từ Thiện Giúp Trẻ Em Nghèo Và 
Mồ Côi (ICAN).  Trường Đại Học An Giang là đối 
tác chính tại địa phương.

ADAPT hỗ trợ 1.000 thanh thiếu nữ và 
trẻ em gái từ 2005 đến 2007.

Đối tượng chính của chương trình là các 
em gái thuộc:
•   Các gia đình nghèo với chủ hộ là phụ nữ. 
•   Các gia đình nghèo với người lao động 

chính trong gia đình là phụ nữ. 
•   Các gia đình nghèo có nhiều em gái 

trong lứa tuổi có nguy cơ cao. 
•   Các gia đình nghèo có người trong nhà bị 

tật nguyền hay có bệnh tật lâu dài. 
•   Những em hồi hương.

Tại hai tỉnh ở Viêt Nam nằm dọc theo biên 
giới Campuchia An Giang và Đồng Tháp, chín 
xã được chọn trong các huyện Châu Phú, 
Tân Châu, An Phú (thuộc An Giang), và Hồng 
Ngự và Tam Nông (thuộc Đồng Tháp). Các địa 
điểm được chọn đều là những vùng nghèo và 
có nguy cơ trẻ em bị buôn bán rất cao.
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