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Ngôi trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Ngôi trường 
theo chuẩn Tú tài quốc tế đầu tiên ở Châu Á và là một 
trong hai trường Liên hợp quốc trên toàn thế giới.
 
Hiện trường đang là sự lựa chọn của hơn 1100 học sinh 
đại diện cho 64 quốc tịch khác nhau với 300 giáo viên, 
nhân viên đến từ 20 quốc gia.
 

Không còn nghi ngờ gì nữa, UNIS Hà 
Nội là một ngôi trường có bản sắc riêng. 
Nhưng điều gì tạo nên nét riêng này?
 
Phải chăng đó là định hướng dựa trên những Nguyên tắc 
của Liên hợp quốc hay những Giá trị cốt lõi của Nhà trường? 
Phải chăng đó là cam kết vươn xa trong Học tập? Hay phải 
chăng đó là kỳ vọng về Trách nhiệm của mỗi thành viên 
đối với Cộng đồng mà chúng ta đều trân trọng?  
 
Đúng vậy! Tất cả những điều này đóng vai trò định hướng 
cho các hoạt động của trường UNIS Hà Nội – mỗi ngày – 
trên cơ sở sự hợp tác của mỗi thành viên trong cộng đồng.
 
Tầm nhìn trở thành một cộng đồng học tập, một hình 
mẫu khơi nguồn cảm hứng cho một thế giới tốt đẹp hơn 
chính là động lực cho mọi hoạt động của Nhà trường.
 
Đó là bản sắc của UNIS Hà Nội. Và bạn sẽ nhận ra bản 
sắc rất riêng này qua từng trang trong cuốn tạp chí xuất 
bản định kỳ hai lần một năm, Uniquely UNIS.

UNiquely
U N I S !
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Ảnh bìa: Ảnh chụp tập thể học sinh, giáo viên và nhân viên trường vào 
ngày 19 tháng 9 năm 2017 nhân dịp kỷ niệm “Ngày đầu tiên đi học” 
30 năm về trước. Ảnh do NOI Pictures thực hiện.
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Từ Giá trị đến Tầm nhìn
UNIS Hà Nội là một môi trường học tập đặc biệt – nơi các 
tư tưởng và nguyên tắc của Liên hợp quốc được áp dụng 
trong thực tiễn hàng ngày!

UNIS Hà Nội tự hào là một cộng đồng học tập tôn vinh tính 
đa dạng văn hoá, giải phóng sức sáng tạo và đổi mới bằng 
cách mang cả thế giới đến với nhau dưới một mái trường. 
Học sinh UNIS Hà Nội ham học hỏi, tràn đầy tình yêu 
thương và sự tự tin. Các em hiểu và cam kết xây dựng một 
thế giới tốt đẹp hơn. Đồng thời các em cũng không nản chí 
trước một tầm nhìn táo bạo, đầy cảm hứng mà cũng không 
kém phần thách thức.

UNIS Hà Nội là một cộng đồng học tập cam kết đem lại 
hạnh phúc cho mọi trẻ em và tin rằng chính các mối quan 
hệ tốt đẹp trong cộng đồng Nhà trường đã đem lại một môi 
trường học tập đặc biệt đến như vậy. 

UNIS Hà Nội xác định rằng các em học sinh phải được 
một đội ngũ giáo viên xuất sắc dẫn dắt và thử thách để các 
em phát huy hết tiềm năng và thử nghiệm những mục tiêu 
tham vọng nhất của mình, cả trong cũng như ngoài phạm 
vi lớp học. Niềm đam mê nghiên cứu học tập và bồi dưỡng 
chuyên môn của đội ngũ giáo viên vì lợi ích của các em học 
sinh cũng như giáo viên, luôn là nguồn cảm hứng để vươn 
tới sự xuất sắc trong học tập.

Được một tầm nhìn và những giá trị chung dẫn dắt, kỳ vọng 
vươn tới sự xuất sắc của mỗi thành viên trong Cộng đồng định 
hình nên chiến lược của Nhà trường và tương lai của các em 
học sinh.

Kế hoạch, Chiến lược 2020 hướng tới định hình tương lại 
thông qua các Giá trị cốt lõi của Nhà trường: Học tập, Cộng 
đồng và Trách nhiệm. Những Giá trị này vừa củng cố vừa thúc 
đẩy mọi hành động của UNIS Hà Nội.

UNIS Hà Nội cam kết không ngừng phấn đấu cho những ước 
mơ và hy vọng chung của cả Cộng đồng. Cam kết này cùng 
các Giá trị cốt lõi và ba năm đối thoại, lắng nghe các thành 
viên trong Cộng đồng đã định hình nên các Mục tiêu của Nhà 
trường. 

Giá trị cốt lõi của UNIS Hà Nội được hiện thực hóa thông qua 
ba Mục tiêu với các kế hoạch hành động cụ thể. Quý vị có thể 
tìm hiểu thông tin chi tiết về Chiến lược 2020 trên trang web 
của Nhà trường. 

2     UNIS HANOI        



Các mục tiêu của 
Chiến lược 2020

Xuất sắc trong học tập
Xuất sắc trong học tập sẽ là trọng tâm và là kết quả nỗ lực của mọi thành viên trong 
cộng đồng nhà trường. Trường UNIS Hà Nội cam kết đưa mọi hoạt động học tập 
lên một tầm cao mới, theo đó mỗi giờ và mỗi ngày tại trường đều đem đến những 
cơ hội học tập tuyệt vời. Nếu muốn thế hệ trẻ của chúng ta thành công trong tương 
lai, chúng ta cần làm rõ ý nghĩa của cam kết này.

Cộng đồng không có         
người đứng ngoài
Là thành viên của cộng đồng UNIS Hà Nội, chúng ta có cơ hội tạo nên những tác 
động tích cực. Đó có thể là tác động mang tính toàn cầu hoặc cục bộ, có ảnh 
hưởng đến những gì đang diễn ra tại Việt Nam hay đơn giản là những gì đang diễn 
ra ngay tại sân trường. Mỗi thành viên không được đứng ngoài khi cần phải hành 
động, phải xây dựng cầu nối, mở rộng trách nhiệm ra ngoài phạm vi những mối 
quan tâm trực tiếp của chúng ta, và nhìn nhận bản thân như những cá nhân có 
bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, thực sự có khả năng tạo nên sự thay đổi cho cả 
cộng đồng

Cộng đồng kết nối
Trong một thế giới ngày càng hỗn loạn và bất ổn, chưa bao giờ việc kết nối giữa 
người với người lại trở nên quan trọng như hiện nay. Các mối quan hệ khởi đầu từ 
chính cộng đồng của chúng ta. Những mạng lưới mà chúng ta tạo ra trong thế giới 
rộng lớn hơn sẽ dẫn đến quan hệ hợp tác và cùng nhau xây dựng kiến thức chung, 
điều mà chúng ta không thể đạt được nếu hành động đơn lẻ. Cộng đồng học tập 
mang tính kết nối sẽ giúp chúng ta nhận thức được hiện tại chúng ta là ai và tương 
lai chúng ta sẽ như thế nào.
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Tại trường UNIS Hà Nội chúng ta định nghĩa học tập là “quá trình 
xây dựng nhận thức thông qua việc thu thập, áp dụng và tổng 
hợp các kỹ năng, hiểu biết và kiến thức mới.”
Chúng ta tin rằng UNIS Hà Nội đạt tới sự Xuất sắc trong Học tập khi người học biết:  
• Mở rộng ý tưởng và tư duy hữu hình
• Điều chỉnh suy nghĩ, hành vi và thái độ của mình
• Mở rộng phạm vi hiểu biết và phát triển quan điểm mới
• Tự đánh giá về những kinh nghiệm học tập, điểm mạnh và những lĩnh vực cần phấn 

đấu của bản thân
• Áp dụng kiến thức đã học vào những hoàn cảnh và môi trường khác
• Kết nối với những gì các em đã biết và có thể làm được
• Hợp tác, phối hợp và giao tiếp trong nhiều hoàn cảnh xã hội khác nhau cũng như có 

đủ tự tin để học tập một cách độc lập
• Được thử thách đúng mức và tích cực tham gia
• Chủ động, thường xuyên có cơ hội để vận động, chuyển giao và xử lý thông tin
• Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập 
• Được khuyến khích và nuôi dưỡng trong môi trường học tập với đặc thù là các mối 

quan hệ trên cơ sở tương trợ và tôn trọng lẫn nhau.

Xuất sắc          
trong học tập

Giải bơi lội UNIS Hà Nội 
giữa các trường quốc tế
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‘Hãy biến thế giới mà chúng ta mong 
muốn trở thành hiện thực!’ Nhân dịp kỉ 
niệm 30 năm ngày thành lập trường, 
thông điệp sâu sắc này của Ngày Liên 
Hợp Quốc (LHQ) được truyền đi để 
kêu gọi toàn thể cộng đồng nhà trường 
chung tay hành động.
 
Ngày LHQ, một sự kiện thường niên 
nổi bật trong hoạt động của Nhà 
trường chính là lời nhắc nhở về cam 
kết của trường UNIS Hà Nội trong việc 
bảo vệ các nguyên tắc và mục tiêu 
của LHQ. Và năm nay cũng không 
phải là ngoại lệ. Trước toàn thể học 
sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, 
thành viên các cơ quan LHQ cũng như 
cộng đồng ngoại giao, Trường đã tôn 
vinh tính đa dạng của cộng đồng nhà 
trường và tái khẳng định nỗ lực theo 
đuổi các giá trị của LHQ.
 
Sự kiện kéo dài hai giờ đồng hồ bao 
gồm các màn biểu diễn hợp xướng, 
múa dân tộc, các bài phát biểu,ngâm 
thơ, và màn  học sinh diễu hành quốc 
kỳ của 193 Quốc gia thành viên LHQ và 
hai Quốc gia quan sát viên.
 
Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên 

thường trú của LHQ tại Việt Nam chúc 
mừng Nhà trường nhân kỷ niệm dấu 
mốc quan trọng này và trong bài phát 
biểu với các học sinh, ông nói, “Với tư 
cách là học sinh trường UNIS Hà Nội, 
các em được dẫn dắt bởi các giá trị 
của LHQ về hoà bình, tự do, phẩm giá, 

HÀNH TRÌNH 30 
NĂM BIẾN THẾ 
GIỚI MÀ CHÚNG 
TA MONG MUỐN
TRỞ THÀNH 
HIỆN THỰC!

công lý và sự tôn trọng – đây là những 
nhân tố cốt lõi trong chương trình phát 
triển bền vững của LHQ – và nhờ đó 
các em hiểu được sự cần thiết phải 
hoàn thành các Mục tiêu phát triển bền 
vững. Các em chính là hiện thân của 
tương lai, và sẽ đóng vai trò chủ chốt 

XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP
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trong quá trình xây dựng một thế giới 
mà chúng ta mong muốn – một thế giới 
công bằng và xoá bỏ được đói nghèo 
vào năm 2030, một thế giới không còn 
chiến tranh hay xung đột, một thế giới 
trân trọng môi trường tự nhiên và hướng 
tới giải quyết được thách thức về biến 
đổi khí hậu.”
 
Tình hữu nghị giữa LHQ, Trường UNIS 
Hà Nội và đất nước Việt Nam càng 
được tôn vinh hơn nữa khi khách mời 
là Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại Giao, đã cảm ơn Trường UNIS 
Hà Nội về những đóng góp của nhà 
trường cho Việt Nam. Ông phát biểu, 
“Trường UNIS Hà Nội chính là biểu 
tượng cho cam kết của LHQ đối với 
Việt Nam. Trường cũng là biểu tượng 
cho việc mở rộng quan hệ hợp tác, và 
thông qua sự phát triển của UNIS Hà 
Nội, các bạn cũng thấy được những 
thành tựu của đất nước Việt Nam.”
 
Ông Lê Hoài Trung đồng thời khen ngợi 
những cống hiến của Nhà trường trong 
việc đem lại cho các học sinh Việt Nam 
tài năng có hoàn cảnh khó khăn cơ hội 
hiếm có để được theo học tại UNIS Hà 
Nội qua chương trình học bổng của 

Nhà trường. Tiếp sau những lời nhận 
xét đầy xúc động của ông là bài phát 
biểu của Hiệu trưởng Nhà trường, Tiến 
sĩ Chip Barder, về ý nghĩa của dấu mốc 
quan trọng ngày hôm nay đối với bản 
thân ông. Đây là ngày LHQ thứ mười 
mà ông tham dự vào năm Nhà trường 
tròn 30 tuổi, Tiến sĩ Barder chia sẻ ông 
cảm thấy rất vinh dự vì được dẫn dắt 
Nhà trường trong thời gian dài như vậy 
và các học sinh ‘sẽ luôn là những người 
anh hùng trong trái tim ông’. Một lần 
nữa nhấn mạnh chủ đề của sự kiện, 
‘hãy biến thế giới mà chúng ta mong 
muốn trở thành hiện thực’, Tiến sĩ 
Barder cho rằng mỗi học sinh cần phải 
hành động khi các em nhận thấy điều 
này là cần thiết.
 
Ông nói tiếp, “Thông điệp của tôi ngày 
hôm nay một lần nữa nhắc nhở rằng 
mỗi tương tác mà chúng ta có chính 
là một cơ hội để tạo dựng nên thế giới 
mà chúng ta mong muốn. Cơ hội đó ở 
ngay trước mắt chúng ta mỗi khi chúng 
ta tiếp xúc với mọi người. Đây là cách 
chúng ta đối xử với nhau, bởi chúng ta 
biết rằng mình có thể tạo ra ảnh hưởng 
tuy nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa.”

Một sinh nhật 
để truyền 
cảm hứng!  
Chúng tôi có nhiều hoạt động 
đặc biệt kỷ niệm 30 năm “học tập 
truyền cảm hứng”:

• 19 tháng 9 là ngày kỷ niệm 
đầu tiên với hoạt động 
chụp ảnh toàn trường, gần 
1.500 người xếp hình số 30 
(ảnh bìa)

• Cũng trong tháng 9, phụ 
huynh học sinh, nhân viên và 
giáo viên Nhà trường đã bắt 
đầu một năm kỷ niệm bằng 
bữa tiệc sinh nhật Sparkly 
Social Birthday Bash!

• Ngày Liên Hợp Quốc là dấu 
mốc quan trọng khẳng định 
Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị 
của UNIS Hà Nội

• Chuỗi tiệc sự kiện cựu thành 
viên mừng sinh nhật trường từ 
London cho tới Tokyo và tại 
nhiều địa điểm khác trên toàn 
thế giới trong suốt năm học.

• Ra mắt bài hát mới dành 
riêng cho sinh nhật lần thứ 
30 của trường tại buổi đấu 
giá Amazing Arts trong 
tháng 2, gây quỹ cho 
Birthday Gift Fund. 

• Hội chợ Xuân với chủ đề 
Chúc mừng sinh nhật diễn ra 
vào Chủ nhật ngày 25 tháng 
3, gồm nhiều gian hàng ẩm 
thực, vui chơi giải trí và các 
hoạt động lễ hội khác!

• Hoạt động cuối cùng trong 
chuỗi hoạt động chào mừng 
sinh nhật là một sự kiện đặc 
biệt vào ngày cuối tuần trong 
tháng 5. Đây cũng là dịp để 
chúng ta kỷ niệm năm làm 
việc thứ 10 và năm cuối cùng 
của Tiến sĩ Barder tại UNIS 
Hà Nội. Một buổi tiệc sinh 
nhật 30 năm dành cho phụ 
huynh, nhân viên, giáo viên 
với sự góp mặt của các cựu 
thành viên sẽ được tổ chức 
vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 
5 tại khách sạn Sheraton. 
Tiếp theo đó, vào ngày Chủ 
nhật 6 tháng 5, học sinh, phụ 
huynh, giáo viên, nhân viên 
và cựu học sinh cùng nhau 
tham gia vào các hoạt động 
cộng đồng. 
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Khai phá
vùng đất mới

Tháng 8 năm 1988. Bước chân vào 
những phòng học phủ bụi phía sau 
ngôi trường Hà Nội-Amsterdam danh 
tiếng, một cô giáo người Việt trẻ tuổi, 
vóc dáng nhỏ nhắn, hít một hơi dài 
và bắt đầu xem xét từng căn phòng, 
chậm rãi đánh giá khối lượng công việc 
mà cô sắp phải gánh vác.  Là thư ký 
mới được bổ nhiệm của Hiệu trưởng 
trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, 
Cô Trần Thị Liên hiểu rằng, một kỷ 
nguyên mới sắp bắt đầu.
 

“Khi tôi biết tin một trường 
quốc tế sắp được thành lập, 
tôi rất mừng cho Việt Nam”, 
Cô Liên, như mọi người vẫn 
thường gọi, chia sẻ. “Tôi đọc 
và nghe tin tức từ CNN, BBC, 
cũng như các hãng thông 
tấn quốc tế khác, và tôi biết 
một ngôi trường quốc tế có 
thể đem lại thay đổi gì cho 
đất nước Việt Nam.” 
 
Khi UNDP tiếp xúc với Trường Hà Nội-
Amsterdam để nhờ tuyển dụng một 
số nhân viên, nhà trường đã giúp đăng 
quảng cáo tìm người. Cô Liên, khi đó 
là giáo viên tiếng Anh khối Phổ thông 
Trung học và là vợ một cán bộ ngoại 
giao, đã ứng tuyển vào vị trí thư ký cho 
Hiệu trường Nhà trường, Tiến sĩ Alice-
Ann Winner. Và cô đã được nhận.
 

Cô Trần Thị Liên tại cơ sở 
Hà Nội-Amsterdam

Cô Alice-Ann Winner tại Lễ kỷ niệm 25 
năm thành lập trường

Nhiệm vụ đầu tiên của cô là gì? Biến 
những căn phòng cũ thành một trường 
học. “Có cả một núi công việc phải 
làm!” cô Liên hồi tưởng lại. “Nhưng 
may mắn thay, chúng tôi luôn được 
UNDP trợ giúp. Mỗi khi cần gì, chúng 
tôi lại nhờ cậy UNDP. Họ cung cấp bàn 
ghế và máy phát điện cho chúng tôi.”
 
Quản lý mới của cô Liên, được thuyên 
chuyển từ trường UNIS New York, 
đến Hà Nội ngay trước khi cô Liên bắt 
đầu công việc mới. Sau này Tiến sĩ 
Winner cho biết cô nhận lời đến Việt 
Nam để làm giáo viên, chứ không 
phải để làm nhà quản lý, và cô đã 
nhận được sự chào đón nồng hậu từ 
những người bạn Việt Nam.
 
Cô chia sẻ thêm, “Vào thời điểm đó, 
tôi là người Mỹ duy nhất ở đây, nhưng 
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mọi người luôn nói rằng họ rất vui khi 
tôi đến đây vì họ yêu mến những người 
làm nghề giáo.”
 
Cô Liên nhận xét về Tiến sĩ Alice, “Đó 
là một phụ nữ rất dễ mến và mạnh mẽ. 
Việc điều hành một trường quốc tế khi 
đó không hề dễ dàng, nhưng cô  đã 
làm được. Chuyển từ New York đến 
Hà Nội vào thời điểm đó, mọi thứ thật 
sự khác biệt và không dễ để hoà nhập 
vào cuộc sống nơi đây.”
 
Gắn kết bởi một mục tiêu chung hướng 
đến thành công, hai người phụ nữ 
cùng xắn tay áo lên để bắt đầu công 
việc và chỉ trong một thời gian ngắn, 
cánh cửa của ngôi trường mới tại Việt 
Nam đã mở để chào đón 5 giáo viên 
đến giảng dạy bán thời gian cho chỉ 
12 em học sinh. “Tất cả học sinh đều 
là con em các cán bộ UNDP”, cô Liên 
cho biết. Một Trường học được Chính 
phủ Việt Nam cấp phép để phục vụ 
các cơ quan LHQ và một cộng đồng 
quốc tế mới, đã nhanh chóng phát 
triển. “Vì LHQ giúp đỡ Việt Nam rất 
nhiều nên cần phải có một trường học 
cho gia đình các nhân viên LHQ và 
Chính Phủ Việt Nam cũng nhận thấy 
điều này. Không lâu sau đó, con của 
các Đại sứ cũng bắt đầu theo học.”  
 

Với nhiệm vụ gia tăng số lượng học 
sinh, cô Alice đã quảng cáo về ngôi 
trường mới trên truyền hình, đài phát 
thanh và trên báo chí. Đến thời điểm 
năm 1990 khi cô rời Hà Nội, số học 
sinh theo học đã tăng gấp bốn, và 
tương lai của Nhà trường được trao 
vào tay một giáo viên khác cũng đến 
từ UNIS New York, thầy Graham 
Cherry. Số lượng học sinh tăng lên 
không ngừng kéo theo nhu cầu phải 
mở rộng nguồn lực và không gian sinh 
hoạt. Trường UNIS Hà Nội bắt đầu mở 
rộng số lượng phòng học, và nhanh 
chóng chiếm lĩnh toàn bộ tầng trệt của 
toà nhà đang thuê, tạo thêm không 
gian để xây dựng một thư viện. Thầy 
Graham nhớ lại, “Tôi có tham dự các 
hội chợ trường học trong khu vực với 
sự góp mặt của nhiều nhà xuất bản và 
họ không thể tin được là có một trường 
quốc tế ở Hà Nội vào thời điểm đó. Họ 
đã tặng cho chúng tôi vô vàn tài liệu và 
sách quyên góp được. Thư viện đầu 
tiên của chúng tôi ra đời như thế đó.”  
 
Không chỉ sách trong thư viện, mà cả 
sách giáo khoa cũng được quyên tặng. 
“Bạn thấy đấy, chúng tôi không có 
nhiều kinh phí” Graham giải thích. “Và 
chương trình giảng dạy của chúng tôi 
phụ thuộc phần lớn vào số sách giáo 
khoa mà chúng tôi được tặng.” Mặc dù 
chương trình học còn ‘lộn xộn’ nhưng 

thầy Graham đã đạt được những bước 
tiến lớn trong việc định hướng Nhà 
trường theo phương pháp học tập 
khám phá, nhờ những tài liệu hiếm hoi 
về Chương trình Tiểu học thuộc Hệ Tú 
tài quốc tế mà thầy thu thập được.
 
Cô Liên, người thay phiên đảm nhận 
cả hai vai trò, thư ký và giáo viên tiếng 
Việt, hồi tưởng lại phương pháp học 
một-một được áp dụng khi đó. Cô chia 
sẻ, “Việc giảng dạy tiếng Việt tại UNIS 
Hà Nội vô cùng thú vị vì phương pháp 
giảng dạy thực sự khác so với những 
gì chúng tôi từng biết. Tại đây, tôi học 
được phương pháp giảng dạy qua việc 
đặt câu hỏi cái gì, khi nào và như thế 
nào. Tôi chứng kiến các học sinh làm 
việc nhóm và qua đó, tôi học được giá 
trị của sự sẻ chia.”
 
Đến năm làm việc thứ ba của thầy 
Graham tại UNIS Hà Nội, số lượng 
học sinh đã tăng vọt 500 phần trăm. 
“Mọi thứ thay đổi và phát triển chóng 
mặt vào thời điểm đó. Thật đáng kinh 
ngạc!” thầy Graham nhớ lại. “Việt Nam 
dần mở cửa với thế giới và các cơ quan 
LHQ cũng như cộng đồng ngoại giao 
không ngừng phát triển, vì thế chúng 
tôi cũng trở nên nổi tiếng. Tôi liên tục 
mở thêm lớp học mới.”
 
Ngoài việc điều hành lớp học, thầy 
Graham, lúc này là quản lý duy nhất 
của Nhà trường, bắt đầu triển khai các 
chính sách. “Tôi được Hội đồng quản 
trị thông qua chính sách tuyển dụng 
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giáo viên từ các trường quốc tế khác, 
thay vì chỉ trông chờ vào cộng đồng 
người nước ngoài đang sinh sống tại 
Hà Nội” ông chia sẻ.

 Sau 5 năm hoạt động, UNIS Hà Nội 
bắt đầu đi vào quỹ đạo riêng. “Trong 
năm thứ tư và cũng là năm cuối tôi 
làm việc tại trường, Nhà trường đã sẵn 
sàng chuyển sang phương pháp giảng 
dạy tự đánh giá và có kiểm định”.” Hiệu 
trưởng mới đến tiếp quản quyền điều 
hành là thầy Jim Ambrose. Đến Hà Nội 
sau nhiều năm làm việc tại Abu Dhabi, 
thầy Jim, một nhà giáo dục quốc tế, 
hăng hái xây dựng Nhà trường trên 
nền móng mà cô Alice và thầy Graham 
đã tạo nên. “Tôi có kinh nghiệm làm 
việc tại các trường quốc tế và tôi có 
định hướng rõ ràng về tương lai của 
UNIS Hà Nội – đó là trở thành một tổ 
chức giáo dục tầm cỡ thế giới. Tôi thấy 
mình mang vai trò của một tác nhân 
thay đổi; đến một trường học đang 
thiếu thốn kinh phí, cơ sở vật chất còn 
nghèo nàn cùng đội ngũ giáo viên với 
phong cách giảng dạy hoàn toàn khác 

nhau, và thay đổi tất cả.” 
 
Với sự hậu thuẫn của Hội đồng quản 
trị nhà trường, thầy Jim siết chặt 
chính sách, yêu cầu các giáo viên 
phải có đầy đủ bằng cấp. Thêm vào 
đó, ông đặt mua những bộ sách 
giáo khoa với chương trình giảng dạy 
mang tính thực tiễn. Nhưng thầy vẫn 
còn một nhiệm vụ nữa là đề nghị cấp 
cho UNIS Hà Nội một địa điểm lâu dài 
để xây dựng trường.
 
Cô Liên tiếp lời “Từ lâu chúng tôi đã 
mong muốn có được ngôi trường của 
riêng mình. Ý tưởng này đã có từ thời 
cô Alice và thầy Graham nhưng chưa 
thành hiện thực. Khi thầy Jim đến, và 
biết rằng chính sách kinh tế của Việt 
Nam đã thay đổi, tôi khuyến khích 
thầy thuyết phục Chính phủ Việt Nam 
về tầm quan trọng của việc xây dựng 
trường học và bệnh viện. Khi đó là 
thời kỳ Đổi Mới. Đó là việc cần phải 
làm ngay hoặc sẽ không bao giờ thực 
hiện được!”
 

Theo lời khuyên của cô Liên và với sự 
hậu thuẫn của Hội đồng quản trị Nhà 
trường, thầy Jim đã đến gặp Bộ Giáo 
dục và Đào tạo và Uỷ ban Nhân dân 
Thành phố Hà Nội.

Thầy Jim cho biết, “Trong những buổi 
thảo luận đầu tiên, chúng tôi tập trung 
bàn về quy mô trường. Tôi làm việc 
chặt chẽ với Hội đồng quản trị Nhà 
trường, nhưng để được cấp một khu 
đất đủ rộng theo ý tôi cho việc xây 
dựng một tổ chức giáo dục tầm cỡ 
thế giới là điều không dễ dàng gì. Các 
quan chức chính phủ cho rằng một 
hécta là đủ để xây dựng trường, nhưng 
tôi đề nghị được cấp một khu đất rộng 
hơn thế mười lần.”
 
Cuối cùng, thầy Jim cũng khởi động 
thành công các cuộc thảo luận với 
quan chức Chính phủ; và theo một 
cách thức thật khó quên. Ông nhớ lại, 
“Ông Quang, đại diện bên Bộ Giáo 
dục, mời sáu người chúng tôi đến ăn 
tối tại một làng rắn. Mục đích của buổi 
gặp mặt là để khởi động các cuộc đàm 
phán về khu đất. Buổi gặp mặt có sự 
tham dự của Giám đốc UNDP (nguyên 
Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường), 
Giám đốc Ngân hàng Thế giới và phu 
nhân ( là Chủ tịch hội đồng quản trị 
Nhà trường). Họ mang ra món rượu 
vốtka trong đó có quả tim rắn hổ mang 
còn đang đập, theo truyền thống sẽ 
dành cho người lớn tuổi nhất tại bàn. 
Tôi biết đó không phải là tôi. Nhưng 
người đứng đầu UNDP và Ngân hàng 
Thế giới đều khéo léo từ chối, thế là họ 
quay sang tôi và nâng ly. Tôi tuyên bố, 
“Thưa ông Quang, ly này là dành cho 
khu đất 10 héc ta”, rồi nuốt cạn!”

Thầy Jim Ambrose tại Lễ kỷ niệm 25 
năm thành lập trường
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Toạ lạc trên một khu đất 
đắc địa với diện tích 9,2 héc 
ta, trường UNIS Hà Nội tại 
Ciputra với khuôn viên hiện 
đại là ngôi trường lớn nhất 
ở Việt Nam. Khuôn viên nhà 
trường được bố trí hợp lý 
với mười toà nhà, nhiều sân 
chơi cùng một trung tâm thể 
thao trong nhà và các sân 
cỏ ngoài trời tạo thành khu 
phức hợp vô cùng thuận lợi 
cho hoạt động học tập của 
hơn 1.100 học sinh mỗi năm.
 
Diện mạo của trường đã thay đổi nhiều 
so với những buổi đầu mới thành lập 
30 năm về trước. Graham Cherry, 
Hiệu trưởng thứ hai của trường UNIS 
Hà Nội nhớ lại, “Hồi đó chúng tôi thuê 
bốn phòng học và một văn phòng 
tại Trường Hà Nội Amsterdam”. Đến 
thời điểm năm 1997, do số lượng học 
sinh gia tăng, thầy Jim Ambrose, Hiệu 
trưởng thứ ba của trường, bắt đầu 
đàm phán với các cơ quan của Chính 
phủ Việt Nam để được cấp một khuôn 
viên rộng 10 héc ta xây dựng theo 
mục đích sử dụng của trường, thay vì 
khu đất 1 héc ta được đề cập trước 
đó. Thoả thuận này đã được thông 
qua và kết thúc, theo đúng truyền 
thống, bằng việc hai bên cùng uống 
cạn một ly rượu rắn cổ truyền.

Thiết lập nền móng
Năm 1998 (kỷ niệm 10 năm thành 
lập trường UNIS Hà Nội), Hiệu trưởng 
nhà trường khi đó là Tiến sĩ Frances 
Rhodes, đã khởi động việc xây dựng 
một ngôi trường mang đẳng cấp quốc 
tế. Số lượng học sinh ghi danh tăng với 
tốc độ đáng kinh ngạc và các phòng 
học tại trường Hà Nội Amsterdam đã 
không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Bà 
Jane Guy, Chủ tịch Hội đồng quản trị  
có hai con theo học tại trường lúc đó, 
nhớ lại, “Con trai tôi đang học lớp 9 và 
con gái tôi đang học lớp 5. Nhà trường 
khi đó chỉ có đến  lớp 10 vì toà nhà 
mà chúng tôi đang thuê đã hết phòng 
học! Chúng tôi không còn diện tích để 
mở tiếp khối 11 và 12. Việc con trai tôi 
có thể tiếp tục học tại trường rất quan 
trọng đối với tôi, và đó là lý do chính để 
tôi tham gia vào Hội đồng quản trị. Tôi 
nghĩ mình có thể làm được điều gì đó 
để cải thiện tình hình.”
 
Với sự hậu thuẫn của 10 thành viên Hội 
đồng quản trị, Tiến sĩ Rhodes đã thành 
lập Uỷ ban xây dựng trường; và thành 
viên đầu tiên là ông Peter Ryder,một 
chuyên gia bất động sản New York 
đang sinh sống tại Việt Nam.
 
Ông Peter kể lại, “Một hôm, David 
Baggs, thành viên Hội đồng quản trị và 
ban Tài chính nhà trường gọi điện cho 
tôi. Chúng tôi chơi bóng với nhau và 
anh ấy biết tôi làm việc trong lĩnh vực 
bất động sản ở đây. David đề nghị tôi 
phụ trách Uỷ ban xây dựng trường. Tôi 
đã đồng ý mà không nhận thức được 

Mô hình UNIS Hà Nội năm 2004

UNIS Hà Nội năm 2016
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công việc này sẽ tốn nhiều thời gian và 
công sức thế nào!”
 
Mặc dù chưa phải là phụ huynh Nhà 
trường vào thời điểm đó, nhưng Peter 
muốn gửi hai con trai sinh đôi vào học 
trong tương lai nên ông đã bắt tay 
ngay vào việc. Peter trầm ngâm “Tôi 
giữ vai trò Chủ tịch và cũng là thành 
viên duy nhất của Uỷ ban”. Sau khi 
nghe Tiến sĩ Rhodes trình bày về tầm 
nhìn cho nhà trường, Peter đã đề xuất 
Ciputra là địa điểm lý tưởng cho việc  
xây dựng trường.
 
Trên cơ sở cộng tác chặt chẽ với Tiến 
sĩ Rhodes và bà Jane, đồng thời kết 
nạp thêm luật sư nổi tiếng người Mỹ 
và cũng là một phụ huynh của trường 
UNIS Hà Nội, ông Tony Foster, vào 
nhóm, Peter bắt đầu quá trình thương 
thảo với Ciputra.
 
Ông Peter nhớ lại: “Ngay lập tức tôi 
nhận ra rằng cơ hội để thuyết phục 

Tập đoàn Ciputra sắp xếp cho chúng 
tôi một khu đất phù hợp là hoàn toàn 
khả thi và đó cũng là điều duy nhất Ủy 
ban chúng tôi quyết tâm thực hiện.”
 
Ông Tony Foster cho biết thêm, 
“Ciputra nắm giữ rất nhiều đất đai và 
chúng tôi có thể đơn giản là thuê lại 
đất từ họ. Nhưng chúng tôi không 
muốn làm điều đó vì lo ngại rằng họ sẽ 
sớm bị phá sản. Cuối cùng đến năm 
1998, tập đoàn Ciputra đã đồng ý 
hoàn trả lại một phần đất rộng 9,2 héc 
ta cho Uỷ ban Nhân dân thành phố 
Hà Nội, bên sẽ trực tiếp cho chúng 
tôi thuê. Ciputra sẵn lòng nhường lại 
khu đất đó bởi dự án xây dựng trường 
UNIS Hà Nội sẽ giúp  khởi động và 
củng cố dự án của họ. Chúng tôi đã 
tham gia rất nhiều cuộc họp và gửi 
đơn kiến nghị với chữ ký của hơn 100 
đại sứ, trong đó có ông Pete Peterson, 
đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam 
sau khi kết thúc chiến tranh.”

Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn 
thêm hai năm nữa cho đến khi Tiến 
sĩ Rhodes và bà Jane đạt được thoả 
thuận. Bà Jane tiết lộ, “Thoả thuận 
giữa chúng tôi và Uỷ ban Nhân dân 
thành phố Hà Nội là văn bản cuối cùng 
mà tôi ký trước khi rời Hà Nội để tới 
Dhaka, Bangladesh”.  
 
Trong hai năm chờ đợi đó, Nhà trường 
đã chuyển từ địa điểm  trường Hà Nội- 
Amsterdam đến hai toà nhà năm tầng 
tại khu Vạn Phúc, cải tạo thành các 
phòng học tạm thời cho 398 học sinh.
 
Tiến sĩ Rhodes cho biết, “Mãi đến năm 
thứ 5 tôi công tác tại UNIS Hà Nội, 
trường mới có đất để xây phòng tập 
thể dục, sân chơi, sân khấu biểu diễn 
nghệ thuật và các trang thiết bị khác. 
Chúng tôi đã thuê một công ty kiến 
trúc đến từ Úc để thiết kế khuôn viên 
trường. Tôi và đội ngũ quản lý đã dành 
nhiều tháng để phác thảo kế hoạch 
xây dựng trường gồm ba giai đoạn. 
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Bản kế hoạch này hiện trở thành hình 
mẫu để xây dựng các trường quốc tế 
tại châu Á.”
 
Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở 
đó. “Chúng tôi vẫn còn một mục tiêu 
lớn phía trước là phải đảm bảo nguồn 
vốn cho việc xây dựng trường. Đây 
thực sự là một vấn đề hóc búa ”, Tiến sĩ 
Rhodes phát biểu.  

Ông Tony kể lại: “Ủy ban Tài chính 
chúng tôi gặp nhau tại trường cũ vào 
một ngày Chủ Nhật. Bà Fran tuyên 
bố chúng tôi không thể tiếp tục thoả 
thuận được nữa. Các nhà thầu vừa gửi 
báo giá và con số đã vượt 1 triệu đô la 
Mỹ so với lượng vốn chúng tôi có được 
từ các khoản vay và đóng góp của nhà 
trường. Nhưng Peter đã vạch ra một kế 
hoạch để có thể tiếp tục triển khai việc 
xây dựng trường.”
 
 

Triển khai thi công
 
Công việc xây dựng một trường học 
đẳng cấp quốc tế  bắt đầu được triển 
khai vào năm 2003. Tại thời điểm đó, 
Tiến sĩ Rhodes đã nghỉ hưu, nhường 
lại vai trò lãnh đạo cho một người Anh, 
ông Alun Cooper. ‘Tôi nhậm chức vào 
thời điểm mà mọi thứ còn rất rối.” ông 
Alun, Hiệu trưởng nhà trường từ năm 
2003 đến năm 2008, cho biết. “Chúng 
tôi nhận được “Sổ đỏ” để tiến hành xây 
dựng tại Ciputra nhưng cán bộ quản lý 
dự án vừa nghỉ việc và khu vực đó vẫn 
chỉ là một mảnh đất bị bỏ hoang, đầy 
bùn lầy và xen lẫn cả cát. Không có gì 
hơn!”
 
Không hề nản chí, Alun liên tục di 
chuyển giữa văn phòng làm việc của 
ông tại khu Tháp Nga trong khuôn viên 
cũ của trường và khu Ciputra để xử lý 
hàng loạt vấn đề nảy sinh. Trên cơ sở 
hợp tác với Uỷ ban xây dựng trường, 
các thành viên Hội đồng quản trị và 
công ty xây dựng AIC, ông Alun đã 
hoàn thành việc di chuyển trường đến 
địa điểm mới vào tháng 8 năm 2004 
đúng như đã hứa, tuy có chậm hơn dự 
kiến hai tuần.

 Đến năm 2004, tổng số học sinh đã 
lên tới hơn 600 em do ‘sức hút’ của 
ngôi trường mới. Alun cho biết thêm, 
“Ngay khi chúng tôi chuyển sang địa 
điểm mới, số lượng học sinh ghi danh 
tăng theo từng ngày. Thật không thể 
tin được. Cứ như thể mọi người đột 
nhiên chuyển đến Hà Nội vậy.”    
 
Kỷ niệm 30 năm thành lập trường, 
Tony và Peter, những người sinh 
sống đã lâu tại Việt Nam đồng thời 
là phụ huynh học sinh đã tốt nghiệp 
trường UNIS Hà Nội, khẳng định về 
những đóng góp của nhà trường đối 
với Việt Nam. Ông Tony nói: “Không 
ngôi trường nào tại Việt Nam có được 
khuôn viên và các trang thiết bị như 
của trường chúng tôi. Không có ngôi 
trường nào có được diện tích như vậy. 
9,2 héc ta là một không gian tuyệt vời 
và lý do duy nhất cho thành công này  
là công việc xây dựng đã được tiến 
hành đúng thời điểm với những con 
người có tầm nhìn xa trông rộng như 
bà Fran và Jane.”
 
“Và nếu tôi không đưa ra ý tưởng lựa 
chọn Ciputra thì dự án cũng không thể 
hoàn thành” Peter nói đùa với chúng 
tôi.
 
Từ Victoria, Canada xa xôi, Jane hồi 
tưởng lại, “Khi chúng tôi đến Hà Nội 
năm 1996, có 357 học sinh đang học 
tại trường, và chúng tôi biết con số này 
rồi sẽ gia tăng. Mọi việc làm, mọi bước 

đi của chúng tôi đều trên cơ sở suy 
nghĩ rằng sẽ có nhiều học sinh tìm đến 
với Nhà trường và chúng tôi phải dọn 
đường để đón chào các em học sinh 
mới. Tôi còn nhớ buổi họp phụ huynh 
để giải thích lý do chúng tôi phải tăng 
phí xây dựng trường và họ tỏ ra không 
hài lòng. Nhưng tôi vẫn nhớ ý tưởng 
chính mà tôi đã trình bày khi diễn giải 
vấn đề này, đại ý là: ‘Ngày hôm nay 
chúng ta đang đặt nền móng cho các 
thế hệ tương lai, cũng như những người 
đi trước đã hi sinh và bắt đầu xây dựng 
trường từ con số không để chúng ta 
có nơi gửi gắm con em mình. Chúng 
ta cần phải làm điều tương tự’. Bạn 
không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình, 
mà phải tính cho tương lai. Bạn gieo 
gì hôm nay, ngày mai sẽ có người gặt 
hái. Giờ nhìn lại tôi có thể nói ‘Trời ơi! 
Chúng tôi thực sự đã đi được quãng 
đường 30 năm!’ Đây chính là mong 
muốn của chúng tôi. Nhà trường hiện 
đã có được vị trí vững vàng. UNIS Hà 
Nội không chỉ được xây bằng gạch 
vữa, mà còn bằng những Giá trị và 
Nguyên tắc mà Nhà trường đại diện. 
Những người đến Hà Nội sống và làm 
việc đều sẽ biết rằng  đây chính là ngôi 
trường mà họ nên lựa chọn. Đó chính 
là điều chúng tôi mong đợi sau 30 năm 
thành lập.”
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UNIS Hà Nội, ngôi trường được thành 
lập dựa trên nền tảng của tình hữu nghị 
và trách nhiệm phục vụ cộng đồng đã 
nhận được sự hỗ trợ từ các giáo viên 
bản địa  ngay từ những ngày đầu tiên. 
để thực hiện được sứ mệnh đầy tham 
vọng của mình. 

UNIS Hà Nội bắt đầu hoạt động giảng 
dạy của mình với vỏn vẹn 3 lớp học 
trong khuôn viên trường Hà Nội-
Amsterdam danh tiếng. Ngoài địa điểm 
học tập, hai ngôi trường còn chia sẻ với 
nhau một số giáo viên.

Trong số các giáo viên này có thầy 
Đào Thiện Khải, nguyên Hiệu trưởng 
Trường Hà Nội-Amsterdam. Năm 
1988, với tư cách là giáo viên toán 
đầu tiên của UNIS Hà Nội, thầy Khải 
thường dành nửa ngày để dạy toán 
cho một lớp học chỉ gồm 5 em học 
sinh ngoại quốc, rồi lại sải bước băng 
qua sân trường để dạy cùng bộ môn 
đó, nhưng là cho  30 học sinh 

Việt Nam khối Trung học. 

“May mắn là”, thầy Khải nhấn mạnh, 
“toán là một môn học toàn cầu”. Vì vậy 
việc giảng dạy môn học này cho các 
em học sinh nước ngoài cũng không 
phải là vấn đề lớn. Dẫu vậy, thầy cũng 
chia sẻ thêm rằng, 

“Giảng dạy bằng Tiếng Anh 
là việc mới mẻ với tôi, và 
phải mất thời gian tôi mới 
quen với điều đó. Tôi vẫn 
còn nhớ tôi thường ghé 
thăm thư viện mỗi khi rảnh 
rỗi và đọc cuốn ‘Từ điển 
toán học trong nhà trường’. 
Tôi đã học được rất nhiều 
điều từ cuốn sách này.”

Thích thú với mô hình trường quốc tế 
nhiều mới mẻ, thầy Khải miệt mài 
luân phiên giảng dạy giữa 
hai hệ thống giáo dục 
đầy khác biệt trong 
suốt một năm. 
Thầy giải thích, 
“Tôi muốn tìm 
hiểu về mô hình 
giáo dục của 
trường UNIS Hà 
Nội.” Và thầy Khải 
không phải là 
người duy nhất.
Thầy cho biết, 

“Vào thời điểm đó, có ba giáo viên bán 
thời gian người Việt khác là cô Liên, cô 
Lý và thầy Thông. Chúng tôi đều thích 
giảng  dạy tại trường UNIS Hà Nội, 
nhưng với tôi thì công tác tại hai ngôi 
trường cùng một lúc là việc quá sức, 
nên sau một năm tôi phải thôi làm việc 
tại đây.”

Tiếp tục sự nghiệp trồng người tại 
trường Hà Nội-Amsterdam, thầy Khải 
vươn lên trở thành Hiệu trưởng nhà 
trường, và vẫn luôn duy trì mối quan hệ 
tốt đẹp với các giáo viên và nhân viên
trường UNIS Hà Nội. Khi trường UNIS 
Hà Nội mở rộng quy mô và tìm kiếm 
nhân viên mới, thầy Khải đã động viên 
con gái mình, cô Đào Thị Hường đăng 
ký ứng tuyển. Lời khuyên ngẫu nhiên 
của một người cha yêu thương dành 
cho con gái, không ngờ lại khiến cô 
Hường gắn bó với UNIS Hà Nội trong 

suốt 23 năm qua.

Hiện giờ đã nghỉ hưu 
và bước sang tuổi 80, 
thầy Khải sống không 
xa trường UNIS Hà Nội 
tại Ciputra. Người thầy 

giáo gạo cội rất vui mừng 
trước những thành tựu mà 
nhà trường đạt được sau 

30 năm kể từ những ngày 
đầu đáng nhớ ấy.
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Một  giáo viên được lựa chọn để tham 
gia xây dựng chương trình giảng dạy 
ngôn ngữ cho tất cả các trường theo hệ 
Tú tài quốc tế trên toàn cầu đã ghi nhận 
công lao của trường UNIS Hà Nội đối 
với những thành công trong sự nghiệp 
của cô.
 
Cô Phan Thanh Hoa, Giáo viên Tiếng 
Việt, đã bốn lần đến thành phố La Haye 
(The Hague) trong vòng 18 tháng qua 
để hợp tác với 9 chuyên gia giáo dục 
khác đến từ khắp nơi trên thế giới nhằm 
xây dựng chương trình giảng dạy Ngôn 

ngữ A toàn diện cho Tổ chức Tú tài 
quốc tế (IBO) từ năm 2019 trở đi.
 
Cô cho biết trải nghiệm này là vinh 
dự lớn lao nhất trong sự nghiệp của 
mình  tính đến thời điểm hiện tại, một 
sự nghiệp nảy mầm và nở rộ tại chính 
ngôi trường UNIS Hà Nội. Cô Hoa chia 
sẻ, “Tôi đến dạy học tại trường ngay 
sau khi tốt nghiệp. Một người bạn nhìn 
thấy thông báo tuyển giáo viên Tiếng 
Việt bán thời gian và tôi đã ứng tuyển. 
Đến giờ tôi đã làm việc tại đây được 22 
năm và trong suốt thời gian đó, tôi có 
cơ hội phát triển về chuyên môn nghiệp 
vụ, hoàn thành bằng Thạc sĩ và một vài 
khoá học khác qua nhiều năm.” 

 Cô Hoa từ một giáo viên bán thời gian 
trở thành chuyên gia khảo thí, người 
điều hành các hội thảo tập huấn rồi 
bây giờ là một cộng tác viên xây dựng 
chương trình giảng dạy. Theo cô, quyết 
định gắn bó hơn hai thập kỷ qua với 
Nhà trường là một lựa chọn dễ dàng. 

Cô tiết lộ,

“Với tư cách là một cá nhân, 
tôi cảm thấy được tôn trọng 
và được lắng nghe. Đây là 
một môi trường đa văn hoá 
và tôi đã học được rất nhiều 
từ các đồng nghiệp quốc tế 
về chuyên môn cũng như 
về văn hoá. Trường UNIS 

Hà Nội cũng là nơi tôi có 
thể không ngừng học hỏi và 
phát triển. Tôi hạnh phúc khi 
được làm việc ở đây.”  
 
Không chỉ là khởi nguồn cho thành 
công trong sự nghiệp, trường UNIS Hà 
Nội còn đem đến cho cô Hoa một điều 
bất ngờ nữa. “Tôi đã gặp tình yêu của 
đời mình tại nơi đây 8 năm về trước”, 
cô giải thích. Hiện đã là bà mẹ của hai 
cô con gái, và một bạn sẽ tốt nghiệp 
trường UNIS Hà Nội mùa hè này, cô 
Hoa cho biết cô không bao giờ có ý 
định rời khỏi ngôi trường mà cô rất đỗi 
yêu thương. Cô tiếp tục chia sẻ, “Mọi 
điều tốt đẹp mà tôi đã được trải nghiệm 
ở nơi đây khiến tôi càng thêm gắn bó 
với Nhà trường. Tôi cũng đang mong 
đợi được giảng dạy theo chương trình 
mới vào năm 2019 và cho các học sinh 
của mình thấy những phần do chính 
tôi soạn thảo cũng như giải thích cho 
các em về cơ sở để xây dựng nội dung 
chương trình học mới. Điều này khiến 
tôi thực sự tự hào!” 

Sự nghiệp
     cảm hứngtruyền 
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Mỗi ngày có hơn 2.000 người ra vào 
khuôn viên trường UNIS Hà Nội để học 
tập, giảng dạy, và truyền cảm hứng. 
Anh Trần Hạnh, người đã làm việc tại 
Trường hơn một phần tư thế kỷ và cũng 
là nhân viên lâu năm nhất ở đây đã và 
đang góp phần đảm bảo sự an toàn 
cho mọi người mỗi ngày.  

Hạnh hiện đang làm bảo vệ nhưng ban 
đầu khi UNIS Hà Nội vẫn đang thuê địa 
điểm tại Trường Hà Nội-Amsterdam, 
anh đảm nhận hai việc cùng một lúc, 
nhân viên vệ sinh vào ban ngày và bảo 
vệ vào ban đêm. Hạnh cảm thấy thật 
‘may mắn’ vì được làm việc trong một 
môi trường đa văn hoá, nơi anh có thể 
học hỏi được từ những người khác. 
Hơn hai thập kỷ sau, ngạc nhiên trước 
sự phát triển của ngôi trường mà Hạnh 
coi như gia đình thứ hai, anh cho biết 
trường UNIS Hà Nội đã thực sự thay đổi 
cuộc đời mình. Hạnh chia sẻ thêm, “Khi 
tôi mới vào làm, quy mô của trường còn 
nhỏ nên tôi biết tên tất cả mọi người và 
ai cũng rất thân thiện. Lúc đó tôi mới 
21 tuổi và lần đầu tiên tôi được tiếp xúc 
với người nước ngoài. Dù bây giờ UNIS 
Hà Nội đã mở rộng về quy mô, nhưng 
chúng tôi vẫn gắn bó như một gia đình 
lớn và đó chính là lý do tại sao tôi vẫn 
làm việc tại đây sau 26 năm.”

 “Tôi sẽ làm việc tại đây cho 
đến khi nghỉ hưu. UNIS Hà 
Nội không chỉ cho tôi một 
công việc mà còn cho tôi 
một gia đình cùng với rất 
nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng, 
các học sinh cũ về thăm 
trường và họ vẫn nhận ra tôi. 
Hay những em học sinh theo 
học ở trường từ thời mẫu 
giáo và bây giờ đã lên Trung 
học nhưng vẫn chào hỏi tôi. 
Điều này có ý nghĩa rất đặc 
biệt đối với tôi.” 
 
Là một trong những nhân viên bảo vệ 
mẫn cán của Nhà trường, Hạnh đã trải 
qua những thời khắc tốt đẹp, khó khăn 
cũng như hài hước tại đây. Anh nhớ lại, 
“Khi nhà trường còn hoạt động ở cơ 

sở đầu tiên, Khoa Giáo dục thể chất tổ 
chức Ngày hội thể thao. Nhưng không 
may là đêm hôm trước, trời đổ mưa rất 
to và hôm sau chúng tôi phải làm việc 
trong điều kiện nước ngập đến mắt cá 
chân. Chúng tôi nhanh chóng giúp đỡ 
các thành viên trong khoa quét sạch 
nước và dựng lại các chướng ngại vật 
cho các hoạt động thi tài mà giáo viên 
Giáo dục thể chất đã sắp đặt trước đó. 
Thật là kỳ lạ khi chứng kiến cả khoa và 
đội ngũ nhân viên cùng chung tay cứu 
nguy cho một sự kiện mà tôi còn chưa 
từng nghe thấy bao giờ.” 
 
Trên phương diện cá nhân, Hạnh cũng 
được tận mắt chứng kiến những lợi ích 
của nền giáo dục quốc tế.  “Cũng bởi 
UNIS Hà Nội mà tôi mới học tiếng Anh, 
và tôi cũng khuyến khích cả hai con tôi 
học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Hiện giờ 
con gái tôi đang là giáo viên tiếng Anh 
tại một trường ở Hà Nội và con trai tôi 
đang theo học ngành Quản lý nhà hàng 
khách sạn tại Phần Lan!”
 
Là một thành viên đầy tự hào của cộng 
đồng trường UNIS Hà Nội, Hạnh cho 
rằng Nhà trường đã có tác động lớn 
đến Việt Nam. “UNIS Hà Nội đã thay 
đổi nền giáo dục của Việt Nam và đã 
truyền cảm hứng cho rất nhiều người 
trong chúng tôi.”

Người gác cửa
          mẫn cán
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Một cặp anh em từng học tập tại UNIS 
Hà Nội vào năm 1997 tình cờ sinh 
sống và làm việc cách không xa ngôi 
trường cũ của mình.
 
Ken và Anna Langrish-Smith đến từ 
New Zealand học tại  UNIS Hà Nội 
vào thời điểm mà một ngôi trường có 
khuôn viên hiện đại cùng một chương 
trình Tú tài quốc tế theo tiêu chuẩn 
nghiêm ngặt dường như là điều chỉ có 
trong tưởng tượng. Giờ đây sau hai 
thập kỷ, hai anh em họ lại giao những 
món ăn ngon từ chính nhà hàng của 
gia đình mình với tên gọi Jafa, đến ngôi 
trường mà trước đây họ từng theo học 
nhưng giờ đã khác trước rất nhiều.
 
“Trường UNIS Hà Nội ngày ấy khác xa 
bây giờ!” Anna, 32 tuổi, thốt lên. “Lúc 
ý, chuột có thể bất thình lình nhảy ra 
khỏi tủ đồ, phòng học thì đôi khi ngập 
nước và chúng tôi phải đi xe buýt sang 
địa điểm khác khi Nhà trường có hoạt 
động gì” Ken, 34 tuổi, chia sẻ thêm.
 
Đến năm 1998, Ken vẫn còn nhớ cảm 
giác ‘phấn khích’ của mình trước viễn 
cảnh Nhà trường sẽ chuyển sang địa 

điểm mới, mặc dù các trang thiết bị ở 
khu Vạn Phúc cũng chỉ mang tính tạm 
thời. “Các phòng học tại Trường Hà 
Nội-Amsterdam bắt đầu xuống cấp” 
Ken giải thích.
 
Tuy cơ sở vật chất của Trường có sự 
khác biệt rõ rệt theo thời gian nhưng 
hai anh em tin rằng tinh thần của UNIS 
Hà Nội thì không hề thay đổi.
 
Anna chia sẻ, 

“UNIS Hà Nội là một ngôi 
trường đặc biệt bởi chính sự 
đa dạng trong cộng đồng 
Nhà trường. Mỗi thành viên 
đều có một hành trình khác 
nhau trước khi tới Việt Nam 
và thật tuyệt khi bạn được 
gặp gỡ những con người đến 
từ khắp nơi trên thế giới.” 

Giờ đã là chủ của một nhà hàng nổi 
tiếng với tên gọi Jafa, Anna trân trọng 
cơ hội được tiếp tục gặp gỡ những 
người với đủ mọi hoàn cảnh sống khác 
nhau. Cô nói tiếp, “Không có ngày nào 
mà chúng tôi không tiếp xúc với cộng 
đồng trường UNIS Hà Nội. Khi các bạn 
học cũ liên hệ với tôi, tôi thường bảo 
họ rằng, ‘cậu sẽ không tin được đâu 
nhưng chúng tớ đang làm việc ngay 
cạnh Trường đấy!”
 
Cho dù đó là các giáo viên lâu năm 
của UNIS Hà Nội chia sẻ những câu 
chuyện về hai anh em cho các khách 
hàng tại Jafa mỗi khi họ ghé qua quán, 
hay các cựu học sinh tổ chức những 
buổi họp mặt bất ngờ thì UNIS Hà Nội 
luôn để lại ấn tượng không thể phai mờ 

trong lòng hai anh em. Ấn tượng này 
sâu đậm đến nỗi hai người đã hỗ trợ 
Chương trình Học bổng của Trường 
bằng cách tổ chức các buổi gây quỹ tại 
chính nhà hàng của mình.
 
Ken, giờ đã lập gia đình, đã chọn Việt 
Nam là nhà mình từ năm 2011, cho 
biết, “Nếu tôi không yêu những trải 
nghiệm có được khi xưa thì tôi đã không 
trở lại và hợp tác cùng Nhà trường.” 
 
Anna đã rời New Zealand trở về sinh 
sống tại Hà Nội 11 năm trước, đồng 
ý với nhận xét này. Cô nói, “Hà Nội là 
một nơi thật đặc biệt, và UNIS Hà Nội 
đương nhiên là một phần lý do vì sao 
chúng tôi yêu mến nơi này. Bởi vậy 
chúng tôi rất vui mừng khi được tham 
gia vào các nỗ lực gây quỹ của Nhà 
trường để hỗ trợ các em học sinh Việt 
Nam tài năng nhưng có hoàn cảnh khó 
khăn đến học Trung học phổ thông tại 
UNIS Hà Nội.”

HIỆU ỨNG 
BOOMERANG TẠI 
TRƯỜNG UNIS HÀ NỘI
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Vị huấn luyện viên đáng nể, người đã 
phát động phong trào bơi lội tại UNIS 
Hà Nội, cho biết chính các em học 
sinh là nguồn cảm hứng để cô bắt tay 
vào xây dựng chương trình ngày càng 
phát triển này.
 
Cô Ella Healy trở thành Giáo viên Giáo 
dục thể chất khối mầm non trường 
UNIS Hà Nội từ năm 2006. Không lâu 
sau đó, cô nhận ra rằng kinh nghiệm 
làm việc ở vị trí quản lý các bộ môn thể 
thao dưới nước mà cô tích góp được 
trước đó hoàn toàn có thể áp dụng 
tại đây, đặc biệt khi cô được tận mắt 
chứng kiến sự đam mê đối với môn thể 
thao này của một số học sinh và phụ 
huynh của các em.
 

Cô Ella nhớ lại “Khi tôi mới vào làm, 
nhà trường có một bể bơi mới rất đẹp 
nhưng lại chưa có chương trình dạy bơi 
lội nào”. Tuy nhiên, trường có một đội 
bơi mang tên Hammerheads (Cá mập 
búa) gồm các học sinh của trường, 
được huấn luyện bởi chính phụ huynh 
của các em. Khi biết tôi từng làm huấn 
luyện viên bơi lội, những phụ huynh 
này đã tìm đến tôi.”
 
Dù rất bận bịu với vai trò giáo viên Giáo 
dục thể chất và là mẹ của hai người 
con nhưng cô hiểu rằng cộng đồng 
nhà trường cần một người có thể xây 
dựng chương trình bơi lội nhằm ‘tận 
dụng tối đa trang thiết bị với chất lượng 
tốt hiện có’. Cô Ella chia sẻ: 

“Lúc đó các em gần như 
không có cơ hội tham gia 
bơi lội tại Hà Nội, nhưng ý 
tưởng xây dựng một chương 
trình dạy bơi chuyên biệt thì 
đã có từ lâu. Tôi tự nhủ, nếu 
tôi không hành động thì ai 
sẽ làm đây?”
 
Trong suốt một năm trời, cô Ella đã 
khéo léo hoàn thành cả hai vai trò 
cho đến khi trở thành Giám đốc Bộ 
môn thể thao dưới nước đầu tiên của 
trường UNIS Hà Nội vào năm 2007, 
và đưa vào triển khai nội dung giảng 
dạy từ khối mẫu giáo đến lớp 12 dựa 
trên các khoá học và tài liệu hướng 
dẫn của hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Cô 

Những con sóng
vững bền tại Việt Nam
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tập hợp được một đội ngũ huấn luyện 
viên thông qua việc tìm kiếm các nhân 
tài trong cộng đồng người nước ngoài 
tại Hà Nội, bồi dưỡng và huấn luyện 
họ để đạt trình độ huấn luyện viên bơi 
lội hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ. Đến năm 
2010, Nhà trường trở thành thành 
viên củamạng lưới Hội nghị Hoạt động 
Ngoại khoá Châu Á Thái bình dương 
(APAC), giúp các em học sinh có cơ 
hội tham gia tranh tài với các trường 
quốc tế khác của Việt Nam, Trung 
Quốc và Hàn Quốc.
 
Những nỗ lực của cô Ella không dừng 
lại ở đó. Năm 2012, cô được biết 
796 trẻ em Việt Nam tử vong do đuối 
nước trong năm đó. Điều đáng tiếc 
hơn là hầu hết những trường hợp tử 
vong này, theo UNICEF, lẽ ra đã có 
thể phòng tránh được. Cảm thấy thôi 
thúc phải hành động, Ella bắt đầu tìm 
kiếm những phương án khác mà  UNIS 
Hà Nội có thể hỗ trợ cộng đồng  thay 
vì những lời mời không định kỳ  giữa 
Nhà trường với các tổ chức phi chính 
phủ hoạt động vì thanh thiếu niên, 

với doanh nghiệp xã hội KOTO, và tổ 
chức Trẻ em Rồng xanh.
 
“Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu các mô 
hình khác nhau. Tôi đã đến thăm 
nhiều trường học để xem họ có hình 
thức lớp dạy bơi nào mà chúng tôi có 
thể áp dụng và điều chỉnh cho phù 
hợp với nhu cầu của mình hay không. 
Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi 
là tính không ổn định của đội ngũ huấn 
luyện viên, trong khi chúng tôi lại muốn 
xây dựng một chương trìnhmang tính 
bền vững.”
 
Cô Ella và nhóm của mình sớm nhận 
ra rằng chính các em học sinh trường 
UNIS Hà Nội là giải pháp mình tìm 
kiếm. Nhờ vào khoản tài trợ 10.000 đô 
la Mỹ từ Quỹ Birthday Gift Fund
kỷ niệm 25 năm thành lập trường, cô 
Ella đã triển khai một sáng kiến vì cộng 
đồng độc đáo do chính học sinh phụ 
trách với tên gọi Swim for Life. Các 
học sinh từ 16 tuổi trở lên có cơ hội thi 
lấy chứng chỉ Huấn luyện viên hướng 
dẫn an toàn dưới nước của hội Chữ 
thập đỏ Hoa Kỳ, nhờ đó các em có 
đủ khả năng truyền đạt các kỹ năng 
đảm bảo an toàn dưới nước cho học 
viên. Việc trao quyền cho các học sinh 
trường UNIS Hà Nội theo cách này có 
ý nghĩa rất quan trọng đối với Ella. Cô 
cho biết, “Tôi thực sự cố gắng để lui 
vào hậu trường. Tôi muốn trao cơ hội 
để các em tự mình dẫn dắt chương 
trình. Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều 
về việc làm sao để có thể dạy các học 
sinh với những năng lực khác nhau, 
lên kế hoạch bài giảng, tìm hiểu kỹ các 
thách thức và tiến hành giảng dạy.”
 

Tháng 7 năm 2017, cô Ella rời UNIS 
Hà Nội sau 11 năm công tác tại 
trường. Nhưng cô nói rằng, UNIS Hà 
Nội sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong 
trái tim cô. Cô cho biết thêm, “Trước 
khi đến Việt Nam, một người bạn đã 
nói với tôi rằng: ‘khi cậu đến một đất 
nước đang phát triển, hãy nghĩ xem 
cậu có thể mang lại điều gì.’ Việt Nam 
là đất nước đang phát triển đầu tiên 
mà tôi đến làm việc. Trong suốt thời 
gian ở đây, tôi luôn suy nghĩ không chỉ 
về việc mình có thể mang lại điều gì, 
mà còn về việc các học sinh của tôi có 
thể cống hiến những gì cho đất nước 
đã đối đãi với chúng tôi tử tế đến vậy 
trong suốt những năm qua.”
 
Với hơn 2.300 người hiện đang sử 
dụng bể bơi của nhà trường hằng năm 
và một chương trình vì cộng đồng 
đang tiếp tục góp phần bảo vệ nhiều 
sinh mạng, những mong muốn trước 
đây của Ella về việc đền đáp cho cộng 
đồng vẫn không ngừng tạo ra sức ảnh 
hưởng lan toả.
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Hơn 100 học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 
được trực tiếp trải nghiệm cách thức 
hoạt động của Liên Hợp Quốc thông 
qua Chương trình Mô phỏng Liên Hợp 
Quốc (MUN) do trường UNIS Hà Nội 
tổ chức.
 
Đã triển khai được mười năm, MUN 
hiện trở thành hoạt động ngoại khoá 
phổ biến nhất của Khối Trung học cơ 
sở và Trung Học phổ thông tại Trường 
UNIS Hà Nội. MUN đem lại cho các 
em học sinh với tư duy toàn cầu cơ 
hội được hợp tác và tranh luận về các 
vấn đề thời sự trên thế giới. Với tối đa 
ba phiên thảo luận giả định được tổ 
chức xuyên suốt năm học, học sinh 
nhanh chóng nắm bắt được cách thức 
Liên Hợp Quốc (LHQ) thực thi nhiệm 
vụ đầy tham vọng của mình và đưa ra 
giải pháp trong trường hợp có xung 
đột quốc tế.  Đây là hoạt động học 
tập mang tính thiết yếu đối với các 
học sinh Trường UNIS Hà Nội. Yoav 
Shahar, học sinh khối 12 và cũng là 

một trong những lãnh đạo của chương 
trình MUN, giải thích, 

“Em nghĩ một trường học 
của LHQ cần có MUN vì 
chương trình này giúp học 
sinh như em hiểu được các 
quy trình hoạt động của 
LHQ. Đây nên là phần quan 
trọng trong quá trình học tập 
tại một trường học LHQ.”
 
Đến từ Israel, Yoav đã tham gia MUN 
trong suốt bốn năm qua. Em cho biết 
ban đầu chương trình cuốn hút em bởi 
mẹ em, cựu Đại sứ Israel tại Việt Nam, 
đã từng làm việc cho LHQ. Yoav chia 
sẻ thêm, “Mẹ đã kể cho em nghe nhiều 
câu chuyện rất thú vị, nên em quyết 
định phải tự mình trải nghiệm!” Một 
thành viên khác của MUN mang quốc 
tịch Phillipin/Mỹ, em Bea Campilan, 
cũng tham gia vào chương trình do tò 
mò và khao khát muốn hiểu về người 
khác. Cô học sinh lớp 11 đã trở thành 
thành viên của MUN được ba năm, 
cũng tiết lộ rằng em cảm thấy mình có 
nghĩa vụ phải tham gia với tư cách là 
một học sinh Trường UNIS Hà Nội.
 
Bea giải thích, “Là một trong hai 
trường LHQ duy nhất trên thế giới, em 
tin rằng việc các học sinh trong trường 
có khả năng hiểu và tận dụng những 
cơ hội mà chúng em có được để cải 
thiện điều kiện sống của những người 
khác là hết sức quan trọng. Chương 
trình Mô phỏng Liên Hợp Quốc – đúng 
như tên gọi – là một mô hình, hay một 
chương trình mô phỏng hoạt động của 
Liên Hợp Quốc. Thông qua chương 
trình này, chúng em hiểu sâu hơn về 
quy trình giải quyết những vấn đề có 
ảnh hưởng toàn cầu của các nhà lãnh 

đạo thế giới, và là một trường học đại 
diện cho Liên Hợp Quốc, em tin rằng 
việc hiểu được cách thức làm việc 
của họ là một yêu cầu cơ bản đối với 
chúng em.”
 
Chương trình giảng dạy gắn với các 
Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của 
Trường UNIS Hà Nội đi đôi với sự quan 
tâm thực sự của các em học sinh đối 
với những vấn đề thời sự trên thế giới 
chính là lý do tại sao MUN được các 
em học sinh hâm mộ ‘như những ngôi 
sao nhạc rock’, theo lời của cô Sandra 
Schneiderman, giáo viên bộ môn 
Khoa học Xã hội  khối Trung học cơ sở 
và Trung học phổ thông, đồng thời là 
người bảo trợ cho chương trình MUN.
 
Cô Donna Frose, Trưởng bộ môn 
Khoa học Xã hội, cũng là một người 
bảo trợ tích cực cho MUN, đồng tình, 
“Nhiều em học sinh muốn chủ động 
tìm hiểu và giải quyết các vấn đề mang 
tính toàn cầu. Khao khát tham gia của 

XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP

Mô phỏng 
Liên Hợp Quốc
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khác nhau về bản chất – và đối với một 
hội thảo  quy mô khá ‘nhỏ’ với chỉ 300 
người thì đây được coi là một thành 
công đáng kể!”
 

các em càng được thôi thúc hơn khi 
được học tập tại trường học của LHQ. 
Đây là suy nghĩ chung của các em khi 
tham gia vào chương trình.”
 
Hội thảo sắp tới, do UNIS Hà Nội 
đăng cai tổ chức vào tháng Ba, dự 
tính sẽ có số lượng tham gia kỷ lục là 
18 trường. Với tên gọi, ‘Thế giới của 
chúng ta – hay chăm lo cho ngôi nhà 
chung của chúng ta!’, hội thảo lần thứ 
mười sẽ thảo luận về các chủ đề nóng 
như cuộc nội chiến ở Syria, bảo tồn 
đa dạng sinh học và đấu tranh chống 

sự gia tăng bất bình đẳng về kinh tế. 
Cũng như mọi khi, sự kiện này do các 
em học sinh tổ chức, dưới sự ‘chỉ đạo’ 
của Donna và Sandra trong suốt quá 
trình thực hiện. Và nếu căn cứ vào sự 
hối hả và bận rộn phía sau hậu trường 
thì có thể dự đoán đây sẽ là sự kiện 
tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Yoav 
chia sẻ, “Đây là một  hội thảo đặc biệt 
bởi nó mang tính hoà nhập và các 
trường học mới cũng có thể đăng ký. 
Hội thảo lần này còn đặc biệt bởi sự 
đa dạng của các uỷ ban tham gia. 
Chúng em có bảy uỷ ban tương đối 

Hội thảo MUN của Trường UNIS 
Hà Nội được tổ chức từ ngày 1 
đến ngày 3 tháng 3 năm 2018.
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Trong một thế giới ngày càng hỗn loạn và bất ổn, chưa bao 
giờ việc kết nối giữa người với người lại trở nên quan trọng như 
hiện nay. Các mối quan hệ khởi đầu từ chính cộng đồng của 
chúng ta. Những mạng lưới mà chúng ta tạo ra trong thế giới 
rộng lớn hơn sẽ dẫn đến quan hệ hợp tác và cùng nhau xây 
dựng kiến thức chung, điều mà chúng ta không thể đạt được 
nếu hành động đơn lẻ. Cộng đồng học tập mang tính kết nối sẽ 
giúp chúng ta nhận thức được hiện tại chúng ta là ai và tương lai 
chúng ta sẽ như thế nào.

Cộng đồng
kết nối
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Cộng đồng
kết nối

Thi đấu giao hữu bóng chuyền giữa 
các trường thuộc Hiệp hội HAC
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Sam Sternin là một chuyên gia viện 
trợ quốc tế. Anh là người đã triển khai 
nhiều chiến lược hỗ trợ phát triển cấp 
cao tại một số quốc gia nghèo nhất 
trên thế giới. Anh cho biết niềm đam 
mê phục vụ cộng đồng suốt đời đã 
ngấm vào anh từ chính mái trường 
UNIS Hà Nội.
 
Sam Sternin, chuyên gia tư vấn 
đã cộng tác với nhiều tổ chức như 
UNFPA, UNICEF và Quỹ Gates, nói 
rằng các Nguyên tắc của Liên hợp 
quốc mà anh học được tại Trường đã 
đem lại cho anh ý thức mạnh mẽ về 
công bằng xã hội và các giá trị xã hội.
 

“Nhà trường luôn nêu rõ 
chúng tôi là một tập thể 
được hưởng nhiều đặc 
quyền trong bối cảnh một 
môi trường với điều kiện thu 
nhập thấp hơn,” Sam nhớ lại, 
“Bởi vậy nhà trường luôn tập 
trung vào hoạt động đền đáp 
cho cộng đồng nước sở tại.” 

 Là học sinh thứ 53 của UNIS Hà Nội, 
Sam nhớ về mái trường của mình như 
một nơi thật gần gũi, nơi mỗi học sinh, 
giáo viên và nhân viên đều được mọi 

người trân trọng và nhớ tên. Từ năm 
1990 đến 1995, Sam, người mang 
hai quốc tịch Pháp và Mỹ, đã được 
trải nghiệm một chương trình giảng 

NHÂN TỐ 
THAY ĐỔI 
CUỘC CHƠI 
TOÀN CẦU

CỘNG ĐỒNG KẾT NỐI

Từ một học sinh trường UNIS Hà Nội trở thành chuyên gia tư 
vấn của Liên hợp quốc, một cựu học sinh cho hay chính thời 
gian học tập tại trường đã hình thành nên con người anh…
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dạy ‘hỗn độn’, trong một môi trường 
mà chính sự giản dị của nó gợi nhắc 
Sam và các bạn học của mình rằng ‘họ 
đang thực sự sinh sống tại Việt Nam’. 
Nhưng, Sam cũng nhấn mạnh, anh rất 
trân trọng cơ hội được tiếp xúc với thực 
tế đời sống khó khăn của người dân 
Việt Nam trong những năm tháng đó.
 Anh giải thích, “Mặc dù đất nước Việt 

Nam thời điểm đó rất nghèo nhưng 
người Việt Nam vô cùng tự hào về lịch 
sử, về cuộc đấu tranh của họ, và tự hào 
về sự thật rằng họ tái thiết đất nước 
mình mà không nhận được nhiều sự 
trợ giúp từ bên ngoài. Đây là điều quan 
trọng đối với tôi bởi nó giúp tôi hiểu 
rằng viện trợ phát triển quốc tế không 
có nghĩa là những người châu Âu giàu 
có đi đến nơi nào đó để cứu giúp người 
nghèo, mà thực tế là tạo điều kiện cho 
những người dân bản địa để họ tự cải 
thiện cuộc sống của mình. Đây thực 
sự là điều tôi đã nhận ra trong thời gian 
học tập tại trường UNIS Hà Nội.”
 
Ngoài những bài học cuộc sống sâu 
sắc đã tích luỹ được, Sam còn hồi 
tưởng lại ‘Trận hoả hoạn năm 1992’ khi 
toàn trường phải sơ tán khỏi toà nhà 
đang thuê do một góc của Trường Hà 
Nội-Amsterdam – nơi có một xưởng 
cao su – gặp hoả hoạn suốt đêm.
 
“Tôi cũng từng là người đứng đầu 
một cuộc ‘biểu tình bãi khoá’ đấy!”, 
chàng trai 37 tuổi hào hứng. “Một lần 
vào mùa hè nóng nực, chúng tôi bị 
cắt điện trong nhiều ngày. Không có 
điện, và đương nhiên là cũng không có 
nước sinh hoạt. Phòng học nóng như 
lò nung và nhiều học sinh phàn nàn 
với Quyền hiệu trưởng thời điểm đó là 
‘bọn em không thể học trong điều kiện 

như thế này được’, nhưng cô ấy không 
cho chúng tôi nghỉ. Kết quả là 30 học 
sinh đã biểu tình phản đối và rời khỏi 
lớp học ngày hôm đó.”
 
Sam tiếp tục kể: “Tưởng là sau chuyện 
đó Nhà trường đã rõ quan điểm của 
chúng tôi, ngày hôm sau chúng tôi trở lại 
trường đem theo xác nhận từ phụ huynh 
đồng ý cho nghỉ học sớm nếu phòng 
học vẫn quá nóng nực. Nhưng một lần 
nữa cô Quyền hiệu trưởng lại từ chối cho 
chúng tôi về nhà. Kết quả là gần như 
toàn bộ học sinh đã rời lớp học.” Sam 
kết luận, “Không lâu sau đó cô Quyền 
hiệu trưởng đã phải nghỉ việc.”
 
5 năm của những cuộc phiêu lưu, của 
tình bạn, của đặc quyền được sinh 
sống tại một quốc gia đang phát triển 
nhanh chóng, đã khiến Sam trân trọng 
sứ mệnh khoan dung và cam kết xây 
dựng một thế giới hoà bình và công 
bằng hơn của Liên hợp quốc.
 
Việt Nam, đất nước luôn giữ một vị trí 
đặc biệt trong trái tim Sam cố nhiên 
trở thành quốc gia đầu tiên mà anh 
đến công tác sau khi tốt nghiệp Đại 
học Harvard và Princeton vào đầu 
những năm 2000. Và hiện tại, sau gần 
20 năm, đang sinh sống tại Istanbul, 
hi vọng sẽ được trở lại Hà Nội một lần 
nữa. Anh nói đôi chân không muốn 
ngơi nghỉ của anh chính là hệ quả của 
việc thường xuyên sống ở nước ngoài.
 
Anh chia sẻ, “Tôi đã sống ở 
Philippines, Bangladesh, Việt Nam, 
Singapore, Ethiopia, Hoa Kỳ, và bây 
giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Điều thú vị là những 
học sinh trường UNIS Hà Nội mà tôi 
vẫn giữ liên lạc, một nửa trong số đó 
đã tìm thấy nơi họ yêu mến và ổn định 
cuộc sống, nửa còn lại giống như 
tôi, lựa chọn di chuyển khắp mọi nơi. 
Nhưng dù chúng tôi lựa chọn lĩnh vực 
nào đi chăng nữa, thì đều mang yếu tố 
quốc tế trong đó.”
 
Những con người với tư duy quốc tế 
như anh trong xã hội toàn cầu của 
chúng ta đang tạo ra sức ảnh hưởng 
lan toả; đây chắc chắn là đại diện xứng 
đáng cho các cựu học sinh trường 
UNIS Hà Nội.
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Chị Sojin Lee 
có con gái Shin 
Young theo học 
UNIS Hà Nội từ 
khi mới lên ba và 
đang học lớp 10 
ghi nhận chính nhà 
trường đã giúp chị 
hiểu hơn về giá trị 
của tập thể thông 
qua hoạt động tình 
nguyện. Chị cho 
biết, “Phụ huynh ở 
Hàn Quốc không 
tham gia vào các 
hoạt động của nhà 
trường như ở đây. 
Khi chúng tôi mới chuyển đến Hà Nội, con gái tôi đã mất 
một thời gian dài để hoà nhập với môi trường mới. Chính vì 
vậy, tôi đến gặp cô giáo của con khá thường xuyên. Không 
lâu sau đó, tôi được mời tham gia hoạt động tình nguyện, 
đọc sách bằng tiếng Hàn cho lớp mẫu giáo bé của con gái 
tôi. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia tình nguyện và tôi thực sự 
thích thú.” Từ đó đến nay, chị Sojin đã trở thành một tình 
nguyện viên tích cực và hiện giờ đang là Trưởng đại diện 
cho  Nhóm phụ huynh Hàn Quốc của Nhà trường.  
 
Chứng kiến con gái được trải nghiệm một tuổi thơ và một 
nền giáo dục hoàn toàn khác với bản thân mình, chị Sojin 
học được tính độc lập và quyết tâm theo đuổi ước mơ từ 
chính con gái mình. “Tôi nhận thấy con biết tự đưa ra quyết 
định và điều này đã truyền cảm hứng cho tôi.” 
 

Một phụ huynh khác 
có hai con học tại 
UNIS Hà Nội, chị 
Nguyễn Thị Hiền, 
cũng trân trọng 
những giá trị của 
nhà trường về cộng 
đồng, tính đa dạng 
và tinh thần học tập 
suốt đời. Từng là 
nhân viên lễ tân của 
Nhà trường, chị Hiền 
đã gắn bó với UNIS 
Hà Nội từ trước khi 
các con chị theo học 
tại đây. Chị chia sẻ 
mối quan hệ thân 
thiết của mình với đội ngũ nhân viên, giáo viên và các gia đình 
học sinh khiến chị tin chắn rằng UNIS Hà Nội là ngôi trường 
duy nhất mà chị muốn các con mình theo học. Chị giải thích, 
“UNIS Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, mà đây còn 
là nơi mỗi đứa trẻ có cơ hội hiểu về bản thân một cách sâu sắc 
và từ đó hiểu và tôn trọng người khác.”   

Chị Hiền luôn hết lòng ủng hộ Quỹ Học bổng của Nhà trường 
cũng như tham gia vào Hội chợ xuân thường niên. Chị cho 
biết việc tham gia tích cực với tư cách là một phụ huynh giúp 
những trải nghiệm tại trường học của các con chị càng thêm 
phong phú và mối quan hệ thân thiết mà chị luôn duy trì với 
đội ngũ giáo viên cũng đem lại nhiều lợi ích.
 
Chi, con gái chị, đã tốt nghiệp UNIS Hà Nội năm 2014 và con 
trai út hiện đang theo học lớp 10. “Suốt 17 năm qua, UNIS Hà 
Nội đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Và 
tôi không nghĩ điều này sẽ thay đổi.”

PHỤ HUYNH CŨNG 
TỚI TRƯỜNG!

CONNECTED LEARNING COMMUNITYCỘNG ĐỒNG KẾT NỐI

Trong suốt ba mươi năm, trường UNIS Hà Nội không chỉ là nơi  học tập và khám phá dành cho 
các em học sinh, mà cho cả phụ huynh của các em nữa. Là một ngôi trường  khuyến khích sự 
tham gia của phụ huynh theo nhiều cách khác nhau, UNIS Hà Nội đã tạo dựng được một vị trí 
đặc biệt trong trái tim hàng ngàn ông bố bà mẹ.

* Bạn đã học được điều gì thú vị từ UNIS Hà Nội?       
Bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi?  
Hãy liên hệ stories@unishanoi.org
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Một Hiệp hội thi đấu thể thao và hoạt động 
do giáo viên trường UNIS Hà Nội khởi 
xướng đã trở thành sợi dây kết nối giữa các 
trường quốc tế khác trong thành phố.
 
Hiệp hội HAC (The Hanoi Activities 
Conference - Hiệp hội Hoạt động của các 
trường Quốc tế tại Hà Nội) do Giám đốc 
Hoạt động học sinh của trường UNIS Hà 
Nội, ông Tarique Al-Iesa, đề xuất hai năm 
về trước với mục đích giới thiệu cơ cấu, 
xác định kỳ vọng cũng như khuyến khích 
vươn tới các tiêu chuẩn cao hơn trong 
phạm vi mười trường học ‘cùng chung chí 
hướng’ trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
 
Được hình thành nhằm thúc đẩy quan 
hệ hợp tác và tinh thần cạnh tranh lành 
mạnh, HAC đã đem đến cho học sinh 
các trường quốc tế nhiều mùa giải và hoạt 
động để các em tranh tài trên cơ sở đồng 
thuận giữa các trường. Tính đến thời điểm 
hiện tại, đã có khoảng 1.200 học sinh 
tham gia vào 19 giải thi đấu thể thao và 
các sự kiện khác như Olympic Toán học 
và Liên hoan phim xuyên suốt năm học.
 
Giải thích về tầm quan trọng của Hiệp 
hội, ông Tarique, người giữ vai trò chủ tịch 
Hiệp hội trong suốt hai năm qua, cho biết, 

“Trước khi HAC ra đời, các 
trường Quốc tế cũng đã tổ 
chức  một vài  hoạt động hợp 
tác nhưng chỉ mang tính nhỏ 

lẻ. Sự ra đời của HAC là cơ sở 
để các trường xây dựng mùa 
giải và lịch hoạt động của họ, 
nhờ vậy tất cả các trường đều 
nắm trước được kế hoạch 
hoạt động và thi đấu. Những 
giải đấu này cũng đem lại 
cho các em mục tiêu để phấn 
đấu và tự hào về thành tích 
đạt được tại địa phương bởi 
chúng tôi có trao cúp kỷ niệm 
cho trường chiến thắng.” 
 
Ông Tarique cũng thừa nhận các hiệp hội 
khu vực như MRISA và APAC không kết 
nạp thêm các trường quốc tế khác trên địa 
bàn thành phố, vì vậy thông qua HAC, các 
trường học khác có cơ hội được tham gia 
vào một hiệp hội hoạt động  có tổ chức, 
vốn rất cần thiết trong bối cảnh không có 
sự lựa chọn nào khác dành cho họ.
 
Những nỗ lực của UNIS Hà Nội nhằm duy 
trì một chương trình như vậy được các 
trường trong Hiệp hội đánh giá cao, theo 
lời ông Steve Winkelman,Hiệu trưởng 
Trường Quốc tế Concordia Hà Nội. Ông 
cho biết, với tư cách là một trong những 
trường sáng lập, Concordia đã được 
hưởng lợi rất nhiều từ sáng kiến này và tất 
cả là nhờ có nỗ lực của Trường UNIS Hà 
Nội. Ông chia sẻ, “HAC thực sự tồn tại 
là nhờ UNIS Hà Nội luôn sẵn lòng đứng 

mũi chịu sào. Đã có thời điểm không 
trường nào có đủ trang thiết bị cần thiết, 
nên UNIS Hà Nội đã gánh vác phần lớn 
trách nhiệm đăng cai tổ chức các cuộc 
thi và giải đấu. Nếu họ không đứng ra thì 
đã chẳng có sự kiện nào diễn ra. Theo tôi 
điều này có được hoàn toàn là nhờ vào 
Tarique và tinh thần tự nguyện của anh ấy 
trong khi đó Tarique và Trường UNIS Hà 
Nội không có nghĩa vụ phải làm như vậy.”
 
“UNIS Hanoi tham gia vào APAC cũng 
như MRISA, và tôi nhận thấy mức độ 
cạnh tranh trong thể thao trên địa bàn Hà 
Nội của các trường chưa đạt đến mức 
của UNIS Hà Nội. Chúng tôi đánh giá cao 
thời gian và công sức cũng như nguồn lực 
mà UNIS Hà Nội đã đầu tư vào chương 
trình này để biến nó thành hiện thực trong 
khi Nhà trường không được hưởng lợi ích 
trực tiếp gì vào thời điểm đó.”

Mười trường tham gia vào HAC bao gồm: 
•  UNIS Hà Nội
•  Trường Quốc tế Concordia Hà Nội
•  Trường Quốc tế Anh (BIS), Trường 
Quốc tế Mỹ Saint Paul
•  Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS)
•  Trường Quốc tế Hà Nội (HIS)
•  Trường Quốc tế Việt Nam (ISV)
•  Trường Olympia
•  Trường Quốc tế Wellspring
•  Trường Quốc tế Singapore – Ciputra.

KHUẤY ĐỘNG 
PHONG TRÀO
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Là thành viên của cộng đồng UNIS Hà Nội, chúng ta có 
cơ hội tạo nên những tác động tích cực. Đó có thể là tác 
động mang tính toàn cầu hoặc cục bộ, có ảnh hưởng đến 
những gì đang diễn ra tại Việt Nam hay đơn giản là những 
gì đang diễn ra ngay tại sân trường. Mỗi thành viên không 
được đứng ngoài khi cần phải hành động, phải xây dựng 
cầu nối, mở rộng trách nhiệm ra ngoài phạm vi những mối 
quan tâm trực tiếp của chúng ta, và nhìn nhận bản thân 
như những cá nhân có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, 
thực sự có khả năng tạo nên sự thay đổi cho cả cộng đồng

Cộng đồng 
không có người 
đứng ngoài

Khóa học Cộng đồng -
Lớp Khám phá khoa học
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Cộng đồng 
không có người 
đứng ngoài
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CỘNG ĐỒNG KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI

Một trong những nhà thiết kế nội thất 
hàng đầu Việt Nam, Lưu Việt Thắng, 
người nổi tiếng với việc xây dựng chuỗi 
cửa hàng và đại lý cho cho các thương 
hiệu quốc tế có tên tuổi ghi nhận 
thành công hiện có là nhờ vào chương 
trình học bổng hai năm do Trường 
UNIS Hà Nội trao tặng.
 
Rất ít người biết rằng, Thắng, cùng em 
họ là Tú Anh và bạn cũng lứa,Thạch, 
là những học sinh Việt Nam đầu tiên 
học tại Trường UNIS Hà Nội theo diện 
học bổng.
 
Bộ ba gia nhập Trường UNIS Hà Nội 
từ năm 1992 khi còn là học sinh Trung 
học cơ sở, theo một chương trình học 
bổng thử nghiệm kéo dài hai năm.

 Thắng hiện là giám đốc của Hexagon, 
một công ty với 400 nhân viên và 
nhiều văn phòng trên khắp Việt Nam. 
Thắng nhớ lại, 

“UNIS Hà Nội đã thực sự 
thay đổi cuộc đời tôi. Khi 
tôi đang theo học tại một 
trường ở Hà Nội thì chú tôi, 
lúc đó làm việc cho UNICEF, 
nói rằng UNIS Hà Nội đang 
có chương trình học bổng. 
Tôi nhớ mình đã trải qua 
nhiều bài kiểm tra và gặp 
mặt cả Hiệu trưởng Nhà 
trường, ông Graham Cherry, 
nhưng lúc đó tôi chưa thực 

sự hiểu cơ hội này có ý 
nghĩa như thế nào.”   
 
Rất phấn khởi vì đã vượt qua kỳ sát 
hạch khắt khe, Thắng, Tú Anh và 
Thạch trở thành một phần của cộng 
đồng UNIS Hà Nội vào thời điểm giữa 
năm học. Cả ba đều thích thú với trải 
nghiệm này. Anh nói thêm, “Mọi người 
trong Trường đều chào đón chúng tôi 
và mời chúng tôi tới mọi bữa tiệc. Họ 
thường tổ chức tiệc tại một nhà hàng 
mà giá một chiếc bánh hamburger 
lên đến 2 đô la và chúng tôi thì không 
có đủ tiền. Đó là một số tiền lớn với 
chúng tôi vào thời điểm đó. Nhưng 
khi các giáo viên và các bạn học sinh 
khác hiểu rằng chúng tôi không tham 
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dự vì không có đủ tiền, họ bắt đầu chi 
trả hộ chúng tôi. Chúng tôi đã thực sự 
trở thành một phần của cộng đồng 
trường. Đó là khoảng thời gian thật 
đặc biệt.”
 
Thắng nhớ lại một số thày cô giáo còn 
giúp đỡ họ nhiều hơn thế nữa. Anh kể, 
“Tôi có một cô giáo người Úc tên là 
Sara Smith mà đến giờ tôi vẫn còn giữ 
liên lạc. Cô thường mời tôi đến nhà ăn 
tối hay chơi cùng các con cô ấy. Năm 
ngoái tôi vừa gặp con gái cô, chị Emily, 
ở Campuchia, nơi chị đang làm việc.”
 
Mặc dù Thắng, Tú Anh và Thạch chỉ 
theo học tại UNIS Hà Nội trong hai 
năm, nhưng Thắng cho biết việc học 
tập bằng tiếng Anh cũng như việc 
được tiếp cận một phương pháp 
giảng dạy khác biệt đã mang đến một 
tác động lâu dài. Anh giải thích, “Tại 
các trường ở Việt Nam, bạn phải học 
thuộc lòng kiến thức. Tại UNIS Hà Nội, 
chúng tôi học cách khám phá và hiểu 
rõ những gì chúng tôi được dạy.”

Thắng vẫn còn nhớ Hoá học là môn 
anh yêu thích. “Tôi thích làm thí 
nghiệm” anh tiết lộ. “Tôi thích vui đùa. 
Đây là điểm khác biệt giữa tôi và Tú 
Anh, em họ tôi; tôi thì thích chơi, còn 
Tú Anh thì chỉ thích học.”
 
Thắng, hiện đồng thời là Phó chủ 
nhiệm Khoa Trang trí nội ngoại thất, 
Trường Đai học Mỹ thuật Công nghiệp 
Hà Nội, chia sẻ rằng em họ anh tiếp tục 
học tập chăm chỉ và có được bằng luật 
sư sau đó nhiều năm. “Giờ cô ấy đang 
là một luật sư quốc tế thành đạt ở Anh.”

 Theo hồ sơ ghi chép, chương trình 
học bổng đặc biệt này là sáng kiến 
của Hội đồng quản trị Trường UNIS Hà 
Nội vào thời điểm đó. Tuy không còn 
nhiều thông tin được lưu giữ, nhưng 
điều còn đọng lại chính là ảnh hưởng 
quan trọng mà chương trình đã đem 
đến cho ba con người trước đây chưa 
được biết đến.

NHÀ THIẾT KẾ 
NỘI THẤT VÀ 
CÂU CHUYỆN 
LỊCH SỬ
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“Cô bé Linh chứng kiến người vợ bị 
chính người chồng vũ phu của mình 
ngược đãi nhưng đã quyết định giữ im 
lặng. Nếu được giáo dục đầy đủ, cô 
bé Linh chắc đã thuyết phục người 
vợ lên tiếng bởi cô biết rằng bạo hành 
phụ nữ là điều không thể chấp nhận 
được trong thế kỷ 21. Nhưng đó lại là 
một công nhân vừa bị sa thải bởi tay 
nghề của ông không đáp ứng được 
yêu cầu của nền công nghiệp dịch 
vụ hiện đại. Nếu ông được đào tạo và 
giáo dục để thích ứng với sự thay đổi 
trong xã hội, hẳn ông đã không phải 
sống trong đói nghèo.”  
 
Sau bốn năm học tập tại UNIS Hà Nội, 
cô bé 17 tuổi tên Nguyễn Vũ Linh, một 
trong những học sinh nhận được học 
bổng của trường, đã rút ra kết luận 
chín chắn đáng ngạc nhiên như vậy. 
Là người con duy nhất của một bà mẹ 
đơn thân, Linh đã chứng kiến nhiều 
khổ đau trong suốt thời niên thiếu, cả 
trước và sau khi cha em qua đời sớm 

ĐẦU TƯ 
CHO 
TƯƠNG LAI

CỘNG ĐỒNG KHÔNG CÓ NGƯỜI ĐỨNG NGOÀI
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vào năm 2004. Không biết điều gì đang 
chờ đợi mình phía trước và phải sống 
dưới mức nghèo khổ, Linh nỗ lực hết 
mình trong học tập, mong tìm ra một 
con đường để thay đổi số phận của 
mình. Cô phát hiện ra rằng, con đường 
để có được cuộc sống tốt đẹp hơn là 
nhờ vào giáo dục chất lượng cao.
 

Linh giải thích, “Đối với em, 
giáo dục chính là lá chắn 
bảo vệ, trao quyền cho 
những người đang cần sự 
giúp đỡ.”
 

Những lời nói này của Linh đã tóm 
lược một trong những mục tiêu chính 
của Chương trình Học bổng. Mục tiêu 
còn lại, là đảm bảo những người trẻ 
tài năng nhất có thể phát huy hết tiềm 
năng mà không gặp phải trở ngại nào.
 
Hiệu trưởng nhà trường, Tiến sĩ Chip 
Barder, đã khởi động Chương trình 
Học bổng này sáu năm về trước. 
Chương trình  dành cho các em học 
sinh Việt Nam với hoàn cảnh khó khăn 
và thành tích học tập xuất sắc cơ 

hội hiếm có để được theo học và tốt 
nghiệp tại một trường quốc tế hàng 
đầu ở Việt Nam.
 
Tiến sĩ Barder hết lòng tin tưởng rằng 
Chương trình Học bổng sẽ giúp các 
cá nhân đầy hứa hẹn như Linh thay 
đổi số phận, để rồi sau đó đến lượt 
mình, các em lại tác động để thay đổi 
cuộc sống của những người khác, 
và của cả đất nước mình. Đây là tầm 
nhìn mà ông đề ra cho chương trình, 
một tầm nhìn hiện đã gặt hái được 
thành quả. Tính đến thời điểm này, 
bốn học sinh được nhận học bổng 
đã tốt nghiệp, và chín em khác, trong 

đó có Linh, hiện đang theo học tại 
trường.  
 
Câu chuyện thành công này không 
thể thành hiện thực nếu thiếu sự hỗ 
trợ nhiệt tình của cộng đồng UNIS 
Hà Nội. Học bổng Bitexco Founders 
ra đời nhờ vào đóng góp của một gia 
đình trong trường và đã giúp Linh đi 
đến thành công. Ngoài ra, hai học 
sinh khác đã được nhận học bổng 
nhờ vào các chiến dịch gây quỹ  trong 
cộng đồng nhà trường.  

Trong số các em học sinh học bổng,  
bạn ước ao trở thành bác sĩ, nghệ sĩ, 
người lại mong muốn được làm giáo 
viên, nhân viên marketing hay doanh 
nhân. Như Linh chẳng hạn, em hi 
vọng được đi du học, rồi sau đó trở về 
Việt Nam và cống hiến cuộc đời mình 
để biến ước mơ của những trẻ em 
có hoàn cảnh như em trở thành hiện 
thực. Biết được hoài bão lớn lao của 
các em học sinh được nhận học bổng 
nên không có gì ngạc nhiên khi Tiến 
sĩ Barder hết lòng tận tâm với chương 
trình. Sự tận tâm này chắc chắn sẽ tiếp 
tục được duy trì hiệu quả sau khi ông 
rời trường mùa hè năm nay thông qua 
Quỹ Học bổng Tiến sĩ Charles Barder.
 
Quỹ học bổng 10 năm mang tên Tiến 
sĩ Charles Barder được thành lập để 
đánh dấu 10 năm ông công tác với vai 
trò Hiệu trưởng trường UNIS Hà Nội. 
Quỹ sẽ hỗ trợ nhiều học sinh Trung 
học tài năng của Việt Nam trong vòng 
một thập kỷ tới. Đây là một di sản chắc 
chắn sẽ giúp tìm ra thêm nhiều học 
sinh xuất sắc như Linh. 

Để biết thêm thông tin về Linh 
và 12 học sinh khác được trao 
tặng học bổng, vui lòng truy 
cập địa chỉ: www.unishanoi.
org/scholarshipfund

UNIQUELY UNIS WINTER 2018     35 



Ngồi nghe bài giảng bộ môn toán học 
tại Đại học Oxford cùng 100 cá nhân 
ưu tú và xuất sắc nhất trên thế giới, 
Nguyễn Thành Nam cảm thấy mình 
thật may mắn. Chàng thanh niên 21 
tuổi đầy hoài bão và khiêm tốn, con 
trai của một tài xế xe ôm đến từ Việt 
Nam không bao giờ tưởng tượng mình 
sẽ có ngày được theo học tại giảng 
đường đại học danh tiếng toàn cầu 
của nước Anh. Trường Đại học Oxford 
vừa một lần nữa được xếp hạng nhất 
trên thế giới*. Chương trình Học bổng 

UNIS Hà Nội đã biến điều không thể 
trở thành có thể.
 
Nam chia sẻ, “Chỉ mới sáu năm về 
trước, tôi còn là một cậu học sinh nhút 
nhát tại một trường Trung học công 
lập của Việt Nam, không biết gì ngoài 
cuộc sống hàng ngày ở Hà Nội.” Mọi 
thứ đã thay đổi khi Nam trở thành 
người đầu tiên nhận học bổng toàn 
phần của UNIS Hà Nội cho ba năm 
học tại trường từ lớp 10 đến lớp 12 và 
tốt nghiệp Chương trình Tú tài quốc tế 

tại đây với số điểm 45 tuyệt đối.  Đến 
nay, Nam là một trong ba học sinh đạt 
thành tích đáng kinh ngạc này trong 
suốt lịch sử 30 năm của trường.
 
Với thành tích học tập xuất sắc và toàn 
diện, Nam được trao học bổng toàn 
phần lần thứ hai, lần này là cơ hội theo 
học chương trình toán và khoa học 
máy tính tại trường Williams College 
danh tiếng ở Massachusetts. Và 
năm nay, Nam lại vừa vượt qua cuộc 
tuyển chọn khắt khe để có cơ hội đến 
Oxford, Anh quốc trong một năm học 
theo  sáng kiến trao đổi sinh viên của 
trường Williams College.
 
Đây là một bước tiến xa đối với Nam. 
Em mong muốn theo đuổi sự nghiệp 
tài chính ngay sau khi tốt nghiệp đại 
học. Nam chia sẻ, 

“Tôi vô cùng biết ơn trường 
UNIS Hà Nội vì đã trao cho 
tôi một cơ hội tuyệt vời. Và 
giờ đây khi nhìn lại, chính 
khởi đầu này giúp tôi tiến xa 
hơn tưởng tượng ”
 
Nhận xét về thành công vượt trội của 
Nam, Hiệu trưởng nhà trường,Tiến sĩ 
Chip Barder cho biết, “Trường chúng 
tôi đã, đang và sẽ luôn luôn giúp đỡ 
các em học sinh có được càng nhiều 
cơ hội càng tốt sau khi tốt nghiệp, 
không phân biệt độ tuổi, quốc tịch, 
tài năng, năng lực và sở thích. Đối 
với các học sinh học bổng của Nhà 
trường, mục tiêu này càng rõ ràng 
hơn bởi khi trao tặng học bổng cho 
các em, chúng tôi đã đem đến một 
cơ hội đầu tiên.” 
 

Bước ngoặt 
cuộc đời

Nam tại buổi gặp mặt cựu học 
sinh tại Hà Nội
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Tiến sĩ Barder nói tiếp, “Việc tạo nên 
các cơ hội và tận dụng chúng như 
thế nào còn phụ thuộc vào nỗ lực 
của học sinh. Nguyễn Thành Nam đã 
tận dụng tối đa cơ hội học bổng mà 
chúng tôi trao tặng sáu năm về trước. 
Cậu ấy thực sự đã chuyển mình và 
một lần nữa khẳng định quyết định 
đúng đắn của Hội đồng quản trị nhà 
trường khi khởi động chương trình 
học bổng vào năm 2012. Hiện nay 
với chín học sinh học bổng đang theo 
học và tiếp tục tuyển sinh học bổng 
hàng năm, chương trình sẽ ngày càng 
có tác động đáng kể. Chúng ta có 
thể dự đoán trước tương lai tươi sáng 
của những em học sinh này, của nhà 
trường, và hi vọng là của cả đất nước 
Việt Nam.”
 
Kể từ khi Nam tốt nghiệp, đã có thêm 
ba em học sinh nữa ra trường, đó là 
Lý Thu Phương, Vũ Hà Linh và Lưu 
Ngọc Lâm.
 

Hiện đang là sinh viên dự bị y khoa và 
quan hệ quốc tế tại trường Lafayette 
College, Hoa Kỳ, Lý Thu Phương tiếp 
tục theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ 
của mình. Phương cho biết, “Tôi được 
học nhiều về các vấn đề xã hội trong 
khoá học Quan hệ quốc tế của mình, 
và tôi hiểu rằng có rất nhiều yếu tố tác 
động đến sự thành công của một con 
người. Khi nghĩ về thành công của bản 
thân mình, tôi biết phần lớn là nhờ có 
mái trường UNIS Hà Nội.”
 
Phương nói tiếp, “ Nhà trường đã giúp 
tôi vào được đại học và đó chính là 
điều quan trọng nhất đối với tôi. Nhờ 
có UNIS Hà Nội, tôi đang đi đúng con 
đường để trở thành bác sĩ như tôi hằng 
mong đợi.”

Ngoài những kỹ năng cần thiết để 
thành công trên con đường học 
vấn, nhà trường còn mang đến cho 
Phương những người bạn tri kỷ.
Phương chia sẻ, “UNIS Hà Nội là một 

môi trường quốc tế thân thiện. Tôi 
không bao giờ cảm thấy bị cô lập. 
Trường là một nơi tuyệt vời vì chính 
những Giá trị mà Nhà trường coi trọng. 
Tôi mong được nhìn thấy sự phát triển 
của UNIS Hà Nội vì tôi mong ngày 
càng nhiều học sinh được tiếp cận 
với hệ thống giáo dục và chương trình 
giảng dạy này.”

Phương tại trường Lafayette College

* Bảng xếp hạng các trường đại học của 
thời báo Times năm 2018
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Vũ Hà Linh cũng dành những lời ngợi 
khen tương tự cho trường UNIS Hà 
Nội và chương trình học bổng mà em 
được trao tặng. Hiện đang theo học 
tại Đại học New York ở Abu Dhabi với 
học bổng toàn phần, cô gái 18 tuổi 
cho biết chính UNIS Hà Nội đã dạy 
Linh dám chấp nhận rủi ro. “Tôi tìm ra 
giá trị của bản thân mình và trở nên tự 
tin hơn. Dù có những lúc khó khăn, tôi 
luôn bình tĩnh tìm ra giải pháp và tin 
rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn.” 

Dù con đường học vấn còn rất dài, 
nhưng có một điều Linh chắc chắn, với 
tư duy cởi mở và mang tính quốc tế, 
trường đã giúp Linh thu hẹp khoảng 
cách và tiến gần hơn tới đích. 

Cùng tốt nghiệp năm 2017 với Linh là 
Lưu Ngọc Lâm. Là một nghệ sĩ đầy tài 

năng, Lâm chọn tạm nghỉ một năm 
để hoạt động nghệ thuật trước khi vào 
đại học. Lâm cho biết, “Thời gian học 
ở trường làm tôi tự hào hơn về bản sắc 
dân tộc Việt Nam. Thêm vào đó, tôi 
học được tư duy phản biện, kết nối và 
hợp tác với mọi người để đạt được kết 
quả cao hơn. UNIS Hà Nội đã biến tôi 
trở thành con người của hiện tại, và tôi 
rất biết ơn về điều đó.”  

Linh tại Abu Dhabi

Linh và Lâm tại buổi gặp mặt 
cựu học sinh tại Hà Nội
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Khóa cộng đồng của trường 
UNIS Hà Nội sẽ được đổi 
mới nhằm thúc đẩy hơn nữa 
tính học tập trong hoạt động 
vì cộng đồng và do cộng 
đồng này.
 
Quyết định này được  Nhà trường đưa 
ra nhằm đảm bảo chất lượng giảng 
dạy là ưu tiên hàng đầu và là trọng tâm 
của mọi lớp học, khoá học và hội thảo 
tập huấn mà nhà trường tổ chức. Hiện 
tại, khóa học cộng đồng của UNIS Hà 
Nội bao gồm 155 hoạt động thu hút 
hơn 1.600 người lớn và trẻ em tham 
gia. Đây quả là một chương trình học 
tập có tính lan tỏa tốt và được cộng 

đồng Hà Nội tin tưởng .
 
Giám đốc Hoạt động học sinh, ông 
Tarique Al-Iesa, hiện đang phụ trách 
đánh giá quá trình hoạt động của 
Khóa học cộng đồng,  nhằm nâng cao 
các ưu điểm của chương trình đồng 
thời xác định những phần cần được 
đổi mới. Ông cho biết, “chúng tôi hi 
vọng đánh giá này sẽ giúp Nhà trường 
đưa ra một số thay đổi để đảm bảo 
chương trình luôn dễ tiếp cận, thân 
thiện với người sử dụng và đáp ứng 
các tiêu chuẩn khắt khe.”   
 
Các khóa học trong chương trình 
này hiện đang được triển khai với thời 
lượng 8-9 tuần, ba lần một năm, dành 

cho các học viên thuộc cộng đồng 
Nhà trường hoặc những người tại Hà 
Nội. Những hoạt động như bơi lội, âm 
nhạc, nhiếp ảnh, nấu ăn, Bóng đá thứ 
Bảy và học tiếng Việt đã trở nên phổ 
biến với đối tượng tham gia thuộc mọi 
lứa tuổi và trình độ. Sáng kiến này đã 
thực sự trở thành nền tảng cho sứ 
mệnh hướng tới cộng đồng của Nhà 
trường.
 
Ông Tarique chia sẻ, “Chúng tôi 
nhận thấy chương trình đã trở thành 
một phần không thể thiếu trong đời 
sống Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của 
đối tượng người lớn và trẻ em, những  
người không phải lúc nào cũng có cơ 
hội sử dụng các trang thiết bị của Nhà 
trường. Chúng tôi cam kết triển khai 
một chương trình dành cho cộng đồng 
theo tiêu chuẩn cao nhất. Hoạt động 
đánh giá này cũng giúp chúng tôi nhìn 
lại chặng đường đã qua  và đảm bảo  
tiếp tục thực hiện những gì mà chúng 
tôi mong mỏi với tư cách là một trường 
học. Hoạt động cốt lõi của chúng tôi 
là học tập và điều này cần được phản 
ánh trong tuyên ngôn sứ mệnh mới 
của chương trình.”
 
Theo kế hoạch, bản đánh giá Khóa 
học cộng đồng sẽ được hoàn thành 
vào mùa xuân và các kế hoạch điều 
chỉnh dự kiến sẽ được triển khai ngay 
sau đó.

HỌC TẬP 
VÌ CỘNG ĐỒNG, 
DO CỘNG ĐỒNG

Để tìm hiểu thêm về Khóa học 
cộng đồng của Nhà trường, vui 
lòng truy cập vào trang web của 
chúng tôi: www.unishanoi.org/
communityprogrammes
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“Có lẽ em là đứa trẻ may mắn… Khi 
mọi khó khăn làm em cảm thấy tuyệt 
vọng, em đã nhìn thấy ánh sáng của 
lòng nhân từ từ chị… người chị của 
em…” Những lời này được cất lên 
bằng tiếng Việt từ Bùi Đức Trung, một 
cậu bé vốn ở bên bờ vực của cái chết, 
nhưng đã vui sống trở lại nhờ tấm lòng 
hào hiệp của một học sinh trường 
UNIS Hà Nội, em Linnea Niklasson.
 
Trên giấy tờ, Trung và Linnea dường 
như không có điểm gì tương đồng. 
Một người là con trai của gia đình nông 
dân đến từ ngôi làng nhỏ ngoại thành 
Hà Nội. Người kia đến từ Thuỵ Điển, 
là con gái đầu của một chủ doanh 
nghiệp công nghệ. Nhưng điều đáng 
ngạc nhiên là cả hai đã hình thành 
mối liên kết không thể phá vỡ thông 
qua một sáng kiến bắt nguồn từ dự án 
Triển lãm cuối cấp  Tiểu học Chương 
trình Tú tài Quốc tế (Primary Years 
Programme) của Linnea.
 
Cô gái mười sáu tuổi, Linnea, giải thích, 
“Hồi lớp 5, em muốn nhân cơ hội thực 
hiện dự án cuối cấp Tiểu học để hiểu 
rõ hơn về tình trạng bệnh tim của mình 
vì lúc đó em mới được biết tại sao suốt 
5 năm đầu đời mình lại phải trải qua 
nhiều cuộc phẫu thuật như vậy.  Em 
sinh ra đã mắc dị tật thông liên nhĩ/ 
thông liên thất (ASD VSD) và chuyển 
gốc động mạch chủ và em muốn tìm 
hiểu thêm về bệnh lý này. Quá trình 
nghiên cứu khiến em suy nghĩ về các 
trẻ em Việt Nam cũng mắc dị tật bẩm 
sinh giống hoặc tương tự em và về điều 
kiện chăm sóc y tế hiện có của các em. 
Em đã ghé thăm rất nhiều bệnh viện ở 

Việt Nam để tìm hiểu thêm về vấn đề 
này và nhận thấy rằng mọi thứ khác xa 
so với các bệnh viện tại Thuỵ Điển; ở 
đây thậm chí ba bệnh nhân phải nằm 
cùng một giường!”
 
Linnea rất kinh ngạc trước điều kiện 
chăm sóc thiếu thốn dành cho trẻ bị 
khuyết tật tim, và điều này đã thôi thúc 
em hành động để thay đổi tình hình.
 
“Em thật sự muốn giúp đỡ ai đó” 
Linnea chia sẻ. Em đã liên hệ với một 
tổ chức có tên gọi Đông Tây hội ngộ 
(East Meets West) và chia sẻ về dự án 
của mình. Tổ chức này đã đề cử cậu 
bé sáu tuổi tên Trung mà sau này trở 
thành người đầu tiên được nhận tiền 
quyên góp của Linnea. 
 
Linnea hồi tưởng lại, “Em đến thăm 
cậu bé tại bệnh viện. Chúng em gặp 
cả bố mẹ và các bác sĩ của cậu bé. 
Em còn nhớ là trông cậu rất ốm yếu. 
Bác sĩ nói rằng em chính là một phép 
màu đối với cậu bé. Một năm sau, 
Trung viết thư cho em kể rằng cậu 
bé đã đi học lại và các bác sĩ kiểm 

tra và xác nhận cậu bé đã ‘hồi phục 
hoàn toàn’”.  
 
Chính kết quả tích cực này đã thúc đẩy 
Linnea tiếp tục vận động nâng cao 
nhận thức và quyên góp thông qua 
hoạt động đấu giá để cứu sống thêm 
nhiều sinh mạng. Mục tiêu này đang 
được thực hiện nhờ vào  Chương trình 
Cộng đồng của trường UNIS Hà Nội. 
Được biết đến với tên gọi  nhóm Phẫu 
thuật vì trái tim khoẻ mạnh (Operation 
Healthy Heart), kể từ năm 2013, một 
nhóm gồm 20 học sinh khối Trung 
học và Trung học cơ sở gặp mặt định 
kỳ để tổ chức các hoạt động gây quỹ 
và thăm hỏi trẻ em mắc bệnh hiểm 
nghèo, đem lại cho các em món quà 
của niềm hi vọng, tình hữu nghị và 
quan trọng nhất là một cuộc sống mới. 
Tính đến thời điểm này,  nhóm đã hỗ 
trợ và chữa lành bệnh cho bốn em nhỏ, 
đồng thời đang có kế hoạch giúp đỡ 
thêm hai trường hợp nữa trong năm 
nay. Nỗ lực gây quỹ của các em học 
sinh cũng nhận được sự hỗ trợ của 
Quỹ Birthday Gift Fund, là quỹ cộng 
đồng nhà trường lập ra 5 năm trước để 
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kỷ niệm 25 năm thành lập. Quỹ này hỗ 
trợ kinh phí cho Chương trình vì Cộng 
đồng của Nhà trường.   
 
 Nhìn lại hoạt động của nhóm, Linnea 
cho biết em không bao giờ nghĩ là dự 
án của mình có thể tiếp tục triển khai 
sau khi học hết lớp 5. Chỉ còn một năm 
học nữa là em sẽ tốt nghiệp, Linnea, 
cô bé với những nỗ lực đã được chính 
đất nước quê hương em công nhận khi 
em được trao tặng giải thưởng Thiếu 
niên anh hùng của Thuỵ Điển năm 
2012, cho biết em thực sự vui mừng 

khi trường UNIS Hà Nội sẽ tiếp nối mục 
tiêu cao đẹp này. Em chia sẻ thêm, 
“Em thực sự biết ơn các Điều phối viên 
Chương trình vì Cộng đồng tại trường 
UNIS Hà Nội vì đã hết lòng tin tưởng dự 
án này. Không có sự giúp đỡ của họ, 
dự án Phẫu thuật vì trái tim khoẻ mạnh 
sẽ không thể kéo dài lâu đến vậy.”    
 
Nguyên Điều phối viên Chương trình 
vì Cộng đồng và hiện giờ là Giáo viên 
Tiếng Anh, ông Nick Whatley chịu 
trách nhiệm xây dựng Dự án Phẫu 
thuật vì trái tim khoẻ mạnh thành một 

nhóm hoạt động Cộng đồng của 
trường. Lý giải nguyên nhân hỗ trợ 
chương trình này, ông chia sẻ, 

“Tôi thích dự án này bởi nó 
xuất phát từ trải nghiệm cá 
nhân của một em học sinh. 
Tôi thấy rõ niềm đam mê 
của Linnea đối với dự án, và 
những hành động của em có 
tác động to lớn đến nỗi khó 
mà có thể không triển khai 
dự án! Chúng tôi cũng biết là 
mình có thể tìm kiếm sự giúp 
đỡ từ bên ngoài và đây sẽ là 
một dự án bền vững.”
 
Hiện tại, Dự án Phẫu thuật vì trái tim 
khoẻ mạnh chỉ là một trong số 32 hoạt 
động Cộng đồng của khối Trung học 
và Trung học cơ sở đang được triển 
khai tại UNIS Hà Nội, phản ánh nhiệm 
vụ trọng tâm của Nhà trường; đó là 
phục vụ cộng đồng.
 
Điều phối viên Chương trình Cộng 
đồng vào thời điểm hiện tại, ông Colin 
Campbell, cho biết Dự án Phẫu thuật 
vì trái tim khoẻ mạnh nổi lên như một 
điển hình xuất sắc cho mục tiêu mà 
Chương trình Cộng đồng của UNIS 
Hà Nội theo đuổi.  Ông lý giải, “Chúng 
tôi nỗ lực xây dựng các chương trình 
nhằm đáp ứng nhu cầu trực tiếp của 
cộng đồng địa phương, đồng thời đem 
lại cơ hội để các em học sinh thiết lập 
các mối quan hệ có ý nghĩa và lâu dài 
với những đối tượng được hưởng lợi từ 
dự án. Với tư cách là một trường học, 
chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ các em học 
sinh thiết tha tạo ra sự thay đổi, và Dự 
án Phẫu thuật vì trái tim khoẻ mạnh 
của Linnea là một minh chứng rõ nét 
cho điều này.” 

UNIQUELY UNIS WINTER 2018     41 



Đem đến cơ hội 
bình đẳng cho trẻ em

Một nhóm trẻ em khuyết tật đã được 
tham gia chương trình học tập chuyên 
biệt, đặt nền móng cho con đường 
học tập của các em trong tương lai với 
sự tham gia và hợp tác đặc biệt của 
Trường UNIS Hà Nội.
 
Kể từ năm 2015, 36 em nhỏ tại Nhà 
tình thương Hương La đã được học 
đọc, học viết và làm toán theo chương 
trình được soạn thảo bởi cô Đặng 
Thanh Hoa và Đặng Phương Mai, hai 
Trợ giảng đến từ Trường UNIS Hà Nội. 
Hai cô đã đề xướng các Chương trình 
Học tập cá nhân, dựa trên năng lực 

học tập của từng trẻ. Và để đảm bảo 
việc học tập của các em không bị gián 
đoạn, hai cô đã trực tiếp  đào tạo các 
Xơ,  những người chăm sóc trẻ em ở 
đây, nắm được cách thức giảng dạy 
cho các em.
 
Sáng kiến này được khởi xướng để 
đáp ứng lời kêu gọi của Xơ Hải, phụ 
trách Nhà tình thương. Xơ Hải, người 
đã cống hiến cả cuộc đời mình để 
chăm sóc cho những trẻ em Việt Nam 
thiệt thòi nhất, đã nhiều lần cố gắng 
tìm kiếm giáo viên để dạy tại Nhà tình 
thương nhưng không có kết quả. Cho 

Quỹ Birthday Gift Fund đã mang lại tương lai tươi sáng 
cho những trẻ em Việt Nam bị bỏ rơi
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đến khi một phụ huynh của Trường 
UNIS Hà Nội, bà Flavia Breu-Kobler, 
đưa ra một đề xuất hợp tác đặc biệt.
 
Bà chia sẻ, “Khi tôi biết về Quỹ 
Birthday Gift Fund của Nhà trường vài 
năm về trước, tôi đã thay mặt Nhà tình 
thương Hương La xin một khoản trợ 
cấp trị giá 4.500 đô la Mỹ, đề nghị Nhà 
trường xây dựng một chương trình học 
mang tính hiệu quả và bền vững.”
 
Giờ đây, sau hai năm dưới sự đào tạo 
của cô Hoa và cô Mai, sáng kiến này 
đang gặt hái thành quả và thu hút sự 
quan tâm của mọi người đến các kế 
hoạch khả thi dành cho những trẻ em 
thường được coi là nằm ngoài vùng phủ 
sóng của hệ thống giáo dục Việt Nam.  
 
Cô Hoa cho biết, 

“Kết quả của chương trình 
học này vượt xa so với mong 
đợi của chúng tôi. Khi lần 
đầu đến thăm Nhà tình 
thương, chúng tôi biết mình 
có thể tạo ra thay đổi nhưng 
không nhận thức được sự 
thay đổi đó lớn đến chừng 
nào! Thật tuyệt khi được 
chứng kiến các em học tập 
và phát triển. Có em trước 
đây không thể phát ra nổi 
một âm tiết, giờ đã nói được 
ba âm, rồi một cậu bé gắn 

chặt với chiếc xe lăn giờ đã 
có thể làm theo những chỉ 
dẫn đơn giản.”   
 
Ngoài việc dạy cho các Xơ cách thực 
hiện bài giảng, cô Hoa và cô Mai còn 
hướng dẫn họ trang trí các phòng học 
trong Nhà tình thương và áp dụng 
chính sách khen thưởng – đây là những 
ý tưởng được các Xơ đánh giá cao.
 
Cô Mai tiết lộ, “Các Xơ luôn vui mỗi khi 
gặp chúng tôi và họ rất nhiệt tình học 
hỏi. Họ luôn muốn chúng tôi hướng 
dẫn thêm và cũng như chúng tôi, họ 
đã chứng kiến các em làm được những 
việc mà chúng tôi không nghĩ là các 
em có đủ khả năng. Các em đã học 
làm việc nhà lần đầu tiên trong đời.”
 
Xơ Hải nói thêm, “Giờ đây chúng tôi 
đã hiểu thêm về phương pháp giảng 
dạy và về những đứa trẻ mà chúng tôi 
chăm sóc. Trước khi được đào tạo, 
đôi khi chúng tôi cảm thấy lũ trẻ đòi 
hỏi quá nhiều và làm chúng tôi dễ nổi 
nóng. Giờ cô Hoa và cô Mai đã giảng 
giải cho chúng tôi về tình trạng của các 
em, chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống 
của người khuyết tật, và nhờ đó, chúng 
tôi biết cách tương tác cũng như dạy 
dỗ các em hiệu quả hơn.”
 
Đối với Flavia, vị phụ huynh đã khởi 
xướng ý tưởng hợp tác này, dự án đã 
vượt xa so với kỳ vọng của bà. Bà cho 
biết, “Tôi gọi những gì mà cô Mai và 

cô Hoa đã làm được là hỗ trợ phát 
triển bền vững. Nhờ có Trường UNIS 
Hà Nội, nhiều trẻ em trước đây không 
có cơ hội đi học giờ đã được tiếp cận 
với giáo dục. Những ý kiến phản hồi 
tích cực từ các Sơ chứng tỏ dự án đã 
có những tác động như mong muốn. 
Các Xơ đã học hỏi được rất nhiều và 
các em cũng vậy, và tất cả là nhờ có 
Trường UNIS Hà Nội.”
 
Dự án ban đầu dự định kéo dài hai 
năm và kết thúc vào năm ngoái, nhưng 
Quỹ Birthday Gift Fund đã tiếp tục tài 
trợ thêm một năm. Cô Hoa và cô Mai, 
cũng như các Xơ tin tưởng rằng dự án 
có thể đạt được nhiều thành quả hơn 
nữa. Cô Mai cho biết, “Chúng tôi xin 
thêm tài trợ vì các Xơ rất trân trọng 
những kiến thức được học và muốn 
học hỏi thêm nữa. Họ muốn tìm hiểu 
sâu hơn về khuyết tật của các em để 
nâng cao hơn nữa việc chăm sóc nói 
chung dành cho các em.”
 
Và giờ đây câu chuyện thành công 
này cần được chia sẻ rộng rãi hơn để 
khuyến khích sự tham gia của nhiều 
người hơn nữa vào tương lai của dự án. 
Thành công này cũng chứng minh cho 
giá trị của việc đầu tư vào những đối 
tượng trẻ em vốn không được  xã hội 
hỗ trợ.
 
Cô Hoa giải thích, “Chúng tôi đã hướng 
dẫn các giáo viên cách dạy chữ, dạy 
số, dạy âm nhạc, nghệ thuật và vận 
động, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục 
làm việc với họ để thiết lập một quy 
trình nhằm đảm bảo các em sẽ được 
học đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu, 
thay vì cách ngày như hiện nay.”
 
Xơ Hải chia sẻ, “Tầm nhìn của tôi luôn 
là phổ cập giáo dục cơ bản cho các 
em để các em có thể tìm được việc làm 
trong tương lai, nhờ đó các em có thể 
sống một cách độc lập và có ý nghĩa.”
 
Với sự tham gia không ngừng nghỉ của 
Trường UNIS Hà Nội, tầm nhìn này sẽ 
sớm trở thành hiện thực, thể hiện đúng 
cam kết của LHQ đối với Việt Nam, 
“Đem đến cơ hội bình đẳng cho mọi 
trẻ em”. 
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Đón đọc ấn phẩm
UNiquely UNIS
tiếp theo…

Xin trân trọng cảm ơn:

Tổng biên tập:
Emma Silva 
Bài: 
Akofa Wallace
Ảnh:
Tim Barnsley
Biên tập:
Nguyễn Hồng Quyên
Thiết kế:  
Iris Creative

Chân thành cảm ơn tất cả các em học 
sinh, nhân viên, giáo viên, các thành 
viên Hội đồng quản trị, phụ huỵnh và 
các cựu thành viên trường UNIS Hà 
Nội đã chia sẻ với chúng tôi những câu 
chuyện trong ấn phẩm đặc biệt này. 

Vui lòng liên hệ Tổng biên tập 
Uniquely UNIS, Emma Silva, tại địa chỉ 
advancement@unishanoi.org nếu bạn 
có bất kỳ thắc mắc nào hoặc gửi thư tới 
địa chỉ stories@unishanoi.org nếu bạn 
muốn chia sẻ câu chuyện của mình với 
chúng tôi.

Trong số Uniquely UNIS tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục 
chia sẻ với các bạn những câu chuyện thú vị. Đừng bỏ lỡ 
ấn phẩm tiếp theo sẽ được xuất bản vào mùa hè 2018 với 
những nội dung chính sau đây:

Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 30 năm!
Một ấn phẩm đặc biệt bao gồm các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường. 

Birthday Gift Fund!
Có cách nào tốt hơn để chào mừng sinh nhật của trường là tặng quà sinh nhật cho 
người khác? Hãy cùng khám phá những món quà này.

Khóa học sinh tốt nghiệp năm 2018
Chúc mừng khối lớp 12 tốt nghiệp năm 2018 và cùng tìm hiểu về hy vọng, ước mơ 
và khát vọng của các em học sinh trong những chặng đường tiếp theo. 

Mối quan hệ phụ huynh nhà trường
Trẻ học tốt nhất khi phụ huynh tham gia vào việc học của trẻ và các hoạt động tại 
trường của trẻ. Thúc đẩy mối quan hệ này là nhiệm vụ trọng tâm của nhóm ‘Mối 
quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường. 

Văn hóa đào tạo
Khi chúng ta cam kết trở thành những người học tập suốt đời, chúng ta đồng thời tự 
rèn luyện trở thành những nhà đào tạo, giúp các đồng nghiệp tiến xa hơn. 

Công nghệ và phát triển
UNIS Hà Nội đi đầu trong việc phát triển bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp 
phổ thông và đại học tại Hà Nộ. 
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Đón đọc ấn phẩm
UNiquely UNIS
tiếp theo…
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