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Về	  Chúng	  Tôi	  	  
Tất	  cả	  những	  gì	  chúng	  tôi	  làm	  là	  cố	  gắng	  tạo	  ra	  những	  thay	  đổi	  tích	  cực	  trong	  xã	  hội.	  Điều	  đó	  thể	  hiện	  rõ	  trong	  chính	  cái	  
tên	  Kita	  Delta.	  

“Kita”	  là	  một	  từ	  gốc	  Indonesia,	  có	  nghĩa	  là	  ‘chúng	  tôi’	  hoặc	  ‘chúng	  ta’.	  Khác	  với	  từ	  “Kami”,	  chỉ	  có	  nghĩa	  là	  “chúng	  tôi”;	  
nghĩa	  của	  từ	  “Kita”	  bao	  hàm	  cả	  “bạn”	  trong	  đó,	  tức	  là	  “cả	  bạn	  và	  chúng	  tôi”.	  	  

Delta	  Δ	  biểu	  thị	  sự	  thay	  đổi,	  hoặc	  sự	  khác	  biệt	  trong	  toán	  học.	  

Chúng	  tôi	  tin	  vào	  việc	  tạo	  ra	  sự	  khác	  biệt	  và	  thực	  hiện	  điều	  này	  theo	  hai	  cách:	  

1.	  Biến	  ý	  tưởng	  thành	  hành	  động	  

Chúng	  tôi	  biến	  những	  ý	  tưởng	  củ	  bạn	  thành	  hiện	  thực.	  

Với	  nhiều	  năm	  kinh	  nghiệm	  trong	  những	  dự	  án	  thay	  đổi	  xã	  hội,	  chúng	  tôi	  có	  khả	  năng	  thực	  hiện	  các	  chương	  trình	  chính	  
sách	  của	  chính	  phủ,	  thành	  lập	  các	  tổ	  chức	  và	  quan	  hệ	  đối	  tác,	  cố	  vấn	  cho	  những	  người	  sáng	  lập.	  

2.	  Tạo	  cơ	  hội	  tiếp	  cận	  

Thấy	  được	  sự	  bất	  bình	  đẳng	  trên	  thế	  giới,	  chúng	  tôi	  luôn	  cố	  gắng	  khắc	  phục	  vấn	  đề	  này	  trong	  từng	  công	  việc	  của	  mình.	  

Chúng	   tôi	   tạo	   lập	  và	  cộng	   tác	  với	  những	  người	  khác	   trong	  nhiều	  dự	  án	   lớn	  nhỏ	  để	   tạo	  cơ	  hội	   tiếp	  cận	  cho	  những	  ai	  
không	  có	  nhu	  cầu.	  Hiện	  tại,	  chúng	  tôi	  chú	  trọng	  đến	  vấn	  đề	  giáo	  dục.	  

Trở	  thành	  công	  dân	  toàn	  cầu	  chính	  là	  mục	  tiêu	  của	  chúng	  tôi.	  Đến	  nay,	  đội	  ngũ	  cộng	  tác	  viên	  đã	  mở	  rộng	  hợp	  tác	  ở	  Việt	  
Nam,	  Hồng	  Kông	  và	  Úc.	  Chúng	  tôi	  có	  thể	  làm	  việc	  với	  bạn	  ở	  bất	  kỳ	  địa	  điểm	  nào	  được	  hỗ	  trợ	  bởi	  điện	  thoại	  hoặc	  truy	  
cập	  internet.	  


