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Ngọc

Mình biết đến compassion.vn qua bài viết về "tự chữa lành". Hiện mình cũng đang trên hành trình của cá nhân để chữa lành và
yêu thương bản thân mình. Mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc viết và dịch nhưng đang ấp ủ xây dựng 1 công
đồng để cùng nhau chia sẻ và chữa lành vết thương tâm hồn. Lý do mình muốn làm công tác viên vì mình muốn được: cống
hiến những thông tin hữu ích đến với những người còn đang hoang mang cần lối thoát, và cũng là để tăng khả năng viết lách và
hiểu biết của mình hơn. Hiểu mình, chữa lành cho mình và lan tỏa ánh sáng của sự chữa lành đến người khác.

Phan

Qua thời gian được tham gia một số khóa học tại Compassion team, em nhận thấy kiến thức mình được tiếp cận rất bổ ích cho
cuộc sống. Vì vậy, em có mong muốn được góp sức trong việc xây dựng cộng đồng Compassion team trong mảng dịch thuật.
Thực sự là em chưa có kinh nghiệm trong công việc tại mảng này, em chỉ được dịch tài liệu chủ yếu trong thời gian học, nhưng
với mong muốn được xây dựng cộng đồng, em chắc chắn mình có một thái độ đóng góp nghiêm túc vì vậy rất mong nhận được
sự đồng ý hợp tác của các anh chị trong thời gian sắp tới.

Trần

Em rất tiếc vì đã không biết đến Compassion sớm hơn, và tiếc hơn nữa vì không biết có thể đóng góp cho Compassion để xây
dựng một cộng đồng đầy ý nghĩa đến như vậy. Những bài viết Compassion mang đến đã giúp em rất nhiều trong hành trình phát
triển bản thân mình, và em mong em cũng có thể giúp một phần như vậy cho những người khác.
Em muốn gắn bó với Compassion với sự chân thành của mình. Rất cảm ơn anh/chị đã xem đơn đăng ký của em. Xin chúc toàn
thể anh/chị có ngày làm việc vui vẻ !

Ánh

Em chỉ mới là học sinh cấp ba thôi ạ, nên em cũng chưa có kinh nghiệm dịch thuật gì cả. Nhưng em dự định sau này sẽ học
ngành biên- phiên dịch ấy ạ, nên em cũng muốn tham gia để có thể học hỏi từ anh, chị và còn đóng góp một ít cho cộng đồng
nữa ạ. Với cả em cực kì hứng thú với tâm lí học nữa,em đã từng tham gia lớp tâm lí ở trường đó ạ, nên cũng có biết về tâm lí
học đường hay chọn ngành nghề tương lai. Và em nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu em có cơ hội trở thành thành viên của Compassion.
Năm 1 đến năm 3 Đại học, mình đã từng tham gia một dự án tại trường về hạnh phúc và mindfulness. Tiếc là sau đó dự án
không còn trực thuộc ở trường và mình cũng quá bận bịu cho những năm cuối đại học nên không thể tham gia cùng dự án này.

Hình

Trang

Trước đó mình từng có kinh nghiệm quản lý fanpage, viết lách và dịch thuật về chủ đề "happiness, mindfulness & compassion"
(những bài viết mình dịch chủ yếu là những bài ngắn để post lên fanpage). Với mình, "happiness, mindfulness & compassion"
cũng là ba trong những giá trị sống mà mình theo đuổi từ trước đến nay.
Nếu so với những bạn khác, khả năng dịch thuật của mình vẫn còn rất hạn chế. Tuy nhiên, mình rất mong có thể trở thành TNV
cho Compassion.vn để có cơ hội trau dồi khả năng dịch thuật và giúp ích cho cộng đồng.

Mình là Thu Hiền – một người viết đang trên con đường khám phá và trải nghiệm hành trình làm việc tự thân.
Sau 5 năm làm việc tại trường Đại học và hơn 2 năm trong lĩnh vực truyền thông – marketing, Hiền đã quyết định chọn con
đường freelancer để tập trung hơn cho nghề viết và tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống.
Đinh

Hiền

Với Hiền, viết không chỉ là niềm vui mà còn là niềm đam mê, là cách để Hiền tìm thấy giá trị của bản thân và chia sẻ nhiều hơn
với mọi người. Hiền mong là có thể tham gia Compassion để có thể tiếp cận với nhiều góc nhìn mới mẻ, học hỏi thêm nhiều
điều mới và phát triển thêm kỹ năng dịch và viết của mình.
Ngoài công việc chuyên môn là viết lách, Hiền cũng thường xuyên hỗ trợ giảng dạy khóa học LIFE (Leadership by Integrity,
Freedom, and Enrollment) thuộc CLB Kỹ Năng Sống (www.kynangsong.org) để giúp đỡ các bạn trẻ hiểu thấu về bản thân nhiều
hơn, tìm thấy sự tự do và định hướng để phát triển bản thân tốt hơn.

Trần

Le

Lâm

Mình là Ái Lâm, mình vừa đăng kí tham gia event ngày 2/9 "Dịch thuật - Nghệ thuật của tâm trí" và vô tình đọc được rằng
Compassion có tuyển tình nguyện viên dịch và viết nên quyết định đăng kí. Mình vừa nghỉ việc được hơn 1 tháng và hiện tại
đang là "người học toàn thời gian" vì sau 3 năm đi làm, mình nghĩ rằng sẽ rất tuyệt khi "gap" một khoảng thời gian để (tập) vô tư
học những điều mình thích. Và mình đang thực hiện điều đó bằng cách đăng kí trở thành tình nguyện viên của Compassion ^^
Mong rằng đơn đăng kí của mình sẽ được chấp nhận.

Thuy Linh

Mình hiện là giảng viên tiếng Anh của một trường đại học. Qua tiếp xúc với các bạn sinh viên, mình hiểu cái khó khăn nhất của
các bạn không phải về kiến thức, mà là những mâu thuẫn trong lòng, những áp lực và sự khó khăn trong việc hiểu,nhận diện và
bộc lộ cảm xúc (tích cực lẫn tiêu cực) theo một cách lành mạnh.
Thế mạnh lớn nhất của mình có lẽ là về làm nội dung, mình đã từng làm content manager cho một công ty IT, và làm freelance
content writer cho một blog bên úc, và thường mình nhận viết content tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt. Một thế mạnh khác có lẽ là
việc kết nối con người, vì mình giảng dạy một học kì với cả trăm sinh viên. Còn về hạn chế, thì mình cũng là người khá
"emotional"-nhiều cảm xúc, và qua thời gian, mình biết sống an hoà với cảm xúc của mình hơn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng này,

Mình sinh năm 1988, định hướng của mình là trở thành một Financial Coach, nên mình rất quan tâm các lĩnh vực phát triển bản
thân, và sự thấu cảm của con người với nhau, đặc biệt xoay quanh các vấn đề về thực hành tài chính cá nhân
Nhiều người hay nghĩ rằng, tài chính cá nhân là việc phân chia ngân sách, hoạch định mục tiêu, thậm chí xa hơn là đầu tư vào
các hạng mục để sinh lời. Nhưng người ta quên mất Tài chính cá nhân còn là cảm xúc với đồng tiền, là các mối quan hệ trong
xã hội, là sự tôn trọng sức lao động và tái lập lại một cuộc sống bình yên
Cá nhân mình đã trải qua nhiều môi trường làm việc, từ công ty cho đến tự kinh doanh, từ nhận lĩnh lương hàng tháng đến gầy
dựng nên một đống nợ, mình thấu hiểu vòng xoáy của đồng tiền đến cuộc sống của chúng ta hiện nay
Thảo

Lê Hồ Thanh

Sự tiêu dùng quá mức, hiệu ứng hào quang, hay dễ dàng tiếp cận với thương mại điện tử, nếu thiếu sự chín chắn trong tiếp
cận, chúng ta dễ dàng lao vào một cuộc sống thiếu chủ đích với tiền bạc
Hy vọng đôi lời bộc bạch trên, sẽ giúp mình và các bạn hiểu nhau hơn
Việc trở thành một cộng tác viên, đối với mình như là một sự kết nối. Mình mong muốn là việc trong một cộng đồng những
người toàn tâm toàn ý cho công việc giúp thấu hiểu bản thân và thấu hiểu cộng đồng.
Quan tâm của mình bao gồm:
* Dạy con về tài chính: như thế nào là đủ?
* Hành vi tài chính
* Tiêu dùng/ mua sắm thông minh
* Niềm tin với tiền bạc

Trần

An

Mình hiện tại đang muốn được hỏi hỏi và làm nhiều thứ. Và hai trong số những thứ mà mình quan tâm và muốn trau dồi thêm là
về mảng dịch thuật và hoạt động xã hội, mà mình nghĩ sẽ là hai việc mình theo đuổi lâu dài. Mình có một ít kinh nghiệm dịch
thuật và đây là một trong số các bản dịch ấy, tuy vẫn còn nhiều hạn chế
Mình hy vọng là mình có thể là một phần của cộng đồng Compassion.vn trong tương lai.

Quynh

Sau khi đọc các nội dung của trang. Mình thấy khá hữu ích và truyền cảm hứng. Vì vậy mình muốn tham gia, đóng góp và học
hỏi thêm.
Hy vọng được hợp tác.

Catherine

Mình là người Hướng nội, yêu thích đọc sách và viết lách, có khả năng dịch tiếng Anh và biên tập. Mình đã có 2 năm làm ở
mảng content. Mình yêu thích công việc thiện nguyện và mong muốn chia sẻ, giúp đỡ người khác, nhưng có khá ít thời gian để
trải nghiệm trong các hoạt động dài hạn. Tuy nhiên, mình có thể sắp xếp công việc cho viết và đọc sách. Rất mong được tham
gia và kết nối, mang lại giá trị cho những người xung quanh.

Nguyễn

Cẩm

Xin chào Compassion,
Em hiện đang là sinh viên năm nhất và đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu nói về kinh nghiệm thì có lẽ là một hạn
chế lớn của em, em hầu như ngoài dịch những truyện ngắn, những bài báo ngắn để tự đọc ra thì thật sự chưa có bài dịch nào
có thể coi là chuyên nghiệp cả. Em cũng không tự tin là em có thể có khả năng nào để nổi bật hơn những người khác. Nhưng
em thật sự hy vọng có thể góp một phần công sức nào đó cho Compassion, cũng như cho cộng đồng. Em sẽ cố gắng hết sức ạ!

Huỳnh Hồ

Hải Yến

Từng là thành viên Compasion Team với rất nhiều bài dịch và edit.

Dang

Tran

Phạm Nguyễn Bảo Trân

Dạ em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Em biết đến cộng đồng mình cũng lâu rồi và em rất thích các bài
viết của mình vì thực sự rất có ích. Em cũng là một người hướng nội, không phải là thường xuyên nhưng đôi khi em cũng rất tự
ti về tính cách của mình. Từ khi biết đến Compassion, đọc những bài viết của Compassion thì em cảm thấy hướng nội cũng là
một sự may mắn. Em thích tìm hiểu về tâm lý, khả năng tiếng anh của em khá tốt, em cũng có thể thiết kế cơ bản và cũng có thể
biên tập bài viết ạ. Em muốn trở thành CTV của Compassion để vừa có thể giúp Compassion mang nhiều giá trị đến cho cộng
đồng mà đồng thời cũng giúp em phát triển bản thân nữa.

Phạm

Thùy Dương

Mình quan tâm về phát triển bản thân, tu tập và rèn luyện tinh thần, nghiên cứu minh triết. Mình hiện vừa là học viên, tình
nguyện viên dịch bài cho trường nội môn (Esoteric School) Morya Federation và mentor cho các bạn mới vào tại trường.

Ngân Hà

Mình là một người hướng nội với hai sở thích nổi bật nhất có lẽ là đọc và viết lách, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Thể loại sách đọc
thì có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy mình đọc truyện trinh thám là nhiều nhất, do đây cũng chính là dòng thể loại đã thắp ngọn lửa
tình yêu văn học trong mình. Ngoài ra, thi thoảng mình cũng còn đọc thêm những thể loại văn học khác nữa, và cả những bài
báo cáo hay những bài viết về những chủ đề mình quan tâm, ví dụ như tâm lí học. Mình hiện tại là một thành viên ở câu lạc bộ
tâm lý học tại trường và là một trong những thành viên điều hành của một dự án cũng liên quan tới tâm lý học của học sinh, và
công việc chung của mình là viết bài và cả dịch các bài viết nước ngoài nữa, nên có thể nói mình có tí chút kinh nghiệm trong
việc dịch bài.

Trang

Em chào ad,
Hiện tại em đang dịch cho nhóm tâm lý học Whypsychology ( tháng 2/2020-nay) và the economist (11/2019-nay). Em mong
muốn mình có cơ hội để phát triển bản thân trong môi trường dịch thuật hơn nữa. Compassion cung cấp nhiều kiến thức cho
cộng đồng rất bổ ích. Vì vậy, em muốn góp sức nhỏ của mình cho trang web , cũng như độc giả. Rất mong có cơ hội được làm
việc cùng team ạ.
Em cảm ơn.

Mai

Từ cấp 3 mình đã khá hứng thú với công việc dịch thuật. Mình bắt đầu với việc chép lại các lời bài hát tiếng Hàn đã được
chuyển sang tiếng Anh và bắt đầu dịch lại sang tiếng Việt.
Sau khi vào đại học, mình chọn thực tập tại một công ty lâu năm. Ở đây, các anh chị đã hướng dẫn cho mình biết thêm ít kinh
nghiệm dịch bài cho lĩnh vực nội thất và công nghệ điện tử. Một thời gian sau, mình tham gia vào nhóm dịch truyện tranh phi lợi
nhuận và chủ yếu dịch các đoạn hội thoại từ Anh sang Việt.
Đôi lúc mình cũng cảm thấy khá mệt mỏi vì không thể sắp xếp thời gian để hoàn thành hết tất cả mọi thứ nhưng khi nhìn lại
thành quả, quả thực rất xứng đáng. Ngoài việc có thể học thêm từ mới, việc tham gia nhóm dịch truyện nhỏ này giúp mình rèn
luyện kỹ năng chuyên môn đều đặn hàng tuần. Hiện tại, sau khi sắp xếp lại mọi thứ và có kha khá thời gian rảnh, mình quyết
định trở thành TNV của Compassion không chỉ vì tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn mà còn bởi vì mình muốn hiểu thêm
về bản thân và lan tỏa ý nghĩa của việc chăm sóc tinh thần quan trọng như thế nào trong xã hội hiện nay.
Mình rất sẵn lòng gửi các bài viết nếu như Compassion muốn tìm hiểu thêm tính cách của Mai là như thế nào. Cảm ơn
Compassion đã dành thời gian để đọc những chia sẻ của mình!

Nguyễn

Le

Dương Thị Kim

Do

Trang

Han

Thanh

Mình là Trang, 18 tuổi, vừa bước chân vào cánh cửa đại học với bao bỡ ngỡ vì xa nhà, xa bạn bè. Mình thật mong muốn tìm
được một cộng đồng nơi mình có thể gặp gỡ những con người tuyệt vời, đồng điệu về tâm hồn, cùng nhau làm nên những điều
ý nghĩa. Mình thích khám phá, ham học hỏi và cũng khá Tiếng Anh. Mong rằng mình sẽ có duyên được gắn bó với Compassion

❤️

Mình làm digital và có kinh nghiệm quản lý các blog/fan page chủ đề về bất động sản, giáo dục và bán mỹ phẩm online. Mình
muốn trau dồi thêm khả năng dịch và viết bài chuyên môn, cũng như tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan đến mental health.

Vy

Mình học chuyên ngành là Tiếng anh du lịch, nhưng sau khi học được 2 năm thì mình cảm thấy bản thân không hề phù hợp với
ngành, mình dự định khi đi du học thạc sĩ sẽ học một ngành khác, tuy vậy việc học 2 năm ở trường đại học đã giúp mình nâng
cao trình độ tiếng anh. Mình cũng có nhiều cơ hội để tham gia làm tình nguyện viên vào các chương trình của các tổ chức phi
chính phủ như CECR, Dance for Kindness. Hè vừa rồi mình đã trở thành tình nguyện viên quốc tế tại Aiesec và dành hơn 6 tuần
tại Thái Lan để dạy tiếng anh cho trẻ em. Đó là một kỉ niệm đẹp và hơn hết mình thoát khỏi guồng máy cuộc sống bình thường
để có nhiều thời gian chiêm nghiệm, tìm thấy bản thân mình, về con đường tương lai mình muốn đi, để được sống đúng với con
người mình. Trước khi đi Thái Lan mình đã thử sức với công việc Receptionist, mình đã gặp gỡ nhiều người, thấy được nhiều
điều hay và không hay ở một số người, gặp được nhiều người rất đáng mến , mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, khả
năng giao tiếp cũng ổn hơn trước nhiều. Tuy nhiên đó là một môi trường mà mình cảm thấy mình không được thực sự là mình.
Mình chỉ thích được ở nhà, làm việc một mình, vừa đọc sách và nghe bài hát yêu thích, chơi đàn ghita. Tuy nhiên, vì muốn có
nhiều kinh nghiệm làm việc, mình cũng cố gắng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, làm các công việc bán thời gian như
phục vụ, kế toán.

Thuỷ

Mình rất thích đọc các bài về nghiên cứu bản thân, tâm lý học cũng như về tôn giáo và văn hoá. Mục tiêu của mình có thể chỉ là
giúp chia sẻ kiến thức với nhiều người và có động lực để để tiếp tục dịch/ tổng hợp bài trên một kênh thông tin không phải là
Facebook :D
Hy vọng có thể đóng góp vào cộng động của mình !

Pham

Chi

Mình là người thích đọc và thích viết, tuy nhiên lại theo hơi hướng hơi "introvert" một chút, nghĩa là đọc và viết cho riêng mình.
Năm 2020, nhờ có "cô vít" mà mình được chậm lại, mình đã nhận ra được rất nhiều điều nhờ vào sự chậm đó. Nhận ra "mental
health"- sức khoẻ tinh thần thực sự là điều cần được nuôi dưỡng, duy trì và tăng cường, thậm chí đôi khi bạn còn chưa đủ đầy
về vật chất nhưng tinh thần của bạn mạnh mẽ thì bạn có thể tạo ra được rất nhiều điều. Nhận ra kết nối được với nội tại bản
thân mình thực sự là điều cần nhìn nhận lại nếu mình thực sự muốn có một kết nối tốt với cộng đồng ngoài kia. Mình tự tin với
khả năng đọc tiếng Anh khá tốt, tuy nhiên khi muốn diễn giải bằng tiếng Việt để chia sẻ với bạn bè thì chưa được đầy đủ và trôi
chảy. Mình rất muốn rèn luyện kỹ năng dịch, sử dụng tiếng Việt khi viết và muốn chia sẻ những điều tốt đẹp từ những gì mình
đọc được tới cộng đồng.

Thuỳ Duyên

Em hiện đang là sinh viên năm 3 trường đại học KHXH&NV chuyên ngành Thông tin học. Em thường xuyên tham gia các hoạt
động xã hội và hiện đang thuộc Core team System của chương trình Sách chuyền tay. Em có niềm yêu thích lớn với văn học và
Nguyễn Xuân
các hoạt động thông tin. Em từng tham gia các nhóm dịch phim cũng như tự bản thân dịch một số truyện ngắn mình yêu thích.
Em rất thích các hoạt động của Compassion và mong muốn mình sẽ thành một TNV của tổ chức.

Le

Mạc

Chào Compassion, được biết đến tổ chức gần đây, mình thực sự ấn tượng bởi mục tiêu và định hướng của Compassion. Là
một cô gái hướng nội tuổi 22, mình hiểu rõ được những chênh vênh khi bước chân từ cánh cửa nhà trường ra xã hội thực tế.
Trong khoảng thời gian này, đa số mọi người đều gặp những bỡ ngỡ và đắn đo về con đường mình phải chọn và cần lắm một
nơi có thể giải đáp những trăn trở trước ngã rẽ cuộc đời. Compassion chính là nơi mọi người cần tìm đến.
Đề

Thị Kim Trang
Xuất phát từ học sinh chuyên ngoại ngữ (Anh văn) và niềm đam mê ngôn ngữ, mình mong muốn xoá bỏ rào cản ngôn ngữ để
truyền tải những ý tưởng, những điều bổ ích đến mọi người.
Mình rất mong có cơ hội hợp tác cùng Compassion.

Sơn

Lê

Mình là kỹ sư viễn thông, đang làm mảng customer service cho một công ty nước ngoài. Chủ đề hiện mình đang quan tâm nhất
là cuộc sống hiện tại khi mà dịch covid 19 và các cơn bão đã đổ bộ vào miền Trung làm nhiều người ở Việt Nam nói riêng và thế

giới nói chung mất đi những người thân yêu của mình. Bên cạnh đó, một chủ đề nữa mình cũng rất quan tâm là sức khỏe ăn
uống vì thực phẩm bẩn đang bày bán tràn lan trên thị trường
Nhung

Dinh

Dao

Mình quan tâm và hứng thú bất tận với chủ đề Parenting và Life & Happiness. Việc dịch bài báo khiến mình ghi nhớ nội dung
của bài báo 1 cách chân thực để nhớ, thực hành trong cuộc sống. Mình cũng mong muốn được đọc những bài báo chất lương
hơn, có chọn lọc theo chủ đề này

Huyen

Xin chào, mình tên Huyền, sinh năm 1987. Mình đã đi làm hơn 10 năm ở các công ty nước ngoài trong lĩnh vực Marketing
Research nên tiếng Anh cũng kha khá. Ngoài ra, mình là người thích tìm hiểu và đã tham gia những khóa học về Psychology,
NLP, Mindfulness, Healing theraphy, ... Mình có đọc và nghiên cứu về Neuroscience, Meditation, Power of Mind, Consciousness,
Law of Attraction, Coaching,... Mình là người có niềm tin vào Karma. Hi vọng mình có thể đóng góp chút kiến thức và hiểu biết
bé nhỏ để hỗ trợ các bạn lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Chào các anh chị điều hành Compassion,

Tran

Mình đã có kinh nghiệm dịch bài và viết bài tiếng Anh được 3 năm, bên cạnh đó mình cũng đang định hướng làm về mảng
coaching nên rất quan tâm đến các bài viết về chủ đề tâm lý, coaching, định hướng phát triển bản thân, các bài lan tỏa các
Thi Ngoc Anh thông điệp tích cực,... Vì vậy, mình mong muốn được cộng tác cùng Compassion.vn để góp chút phần mình trong việc đem đến
các nội dung hữu ích và tốt đẹp cho cộng đồng.
Thân ái,
Ngọc Anh

Phương Anh

Hoàng Thị

Đầu tháng 7 này, em vừa thi xong THPT Quốc gia, do đó, em muốn dành mùa hè "rảnh rỗi" cuối cùng của mình để tham gia vào
các hoạt động có ý nghĩa hơn cho bản thân em và cho cả cộng đồng. Em hiện tại đang tham gia intership của bên Elite Prep
Vietnam với vai trò là một Content Creator và đã có một thời gian tham gia dịch bài báo tiếng liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tuy
khả năng ngôn ngữ của em vẫn còn nhiều điểm hạn chế, em sẽ có gắng nỗ lực hoàn hiện hơn để có thể đem lại những bản dịch
tốt nhất.
Chào team Compassion,
Mình biết đến Compassion lần đầu tiên chắc khoảng 1 năm trước nhưng gần đến gần đây mới có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn.

Lê

Vi

Chuyên ngành của mình là nhân sự (tuyển dụng), ngoài ra mình từng học 1 certificate về tham vấn tâm lý và đó như một cột
mốc quan trọng làm mình quan tâm đến chủ đề mental health và hiểu được tầm quan trọng của nó. Mình luôn hy vọng chủ đề
này được phổ biến và quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam. Rất vui được biết đến Compassion như một kênh rất hữu ích về chủ đề
này và mình cũng mong được đóng góp phần nhỏ nào đó cho hoạt động của team.
Mình hy vọng có thế cộng tác với team trong vai trò một volunteer và sau đó có thể hỗ trợ được nhiều hơn nếu phù hợp. Rất sẵn
lòng trao đổi thêm nếu team cần thêm thông tin khác từ mình nhé.

Chào các anh chị ạ,
Em sử dụng tiếng Anh tốt (IELTS 8.0) và đã đọc qua nhiều tài liệu tâm lí ạ. Sau này em muốn theo ngành này, và cũng đã được
2 trường ở Anh nhận ạ. Em cảm thấy việc đưa kiến thức tâm lí đến với người Việt một cách chính các và chuyên nghiệp hơn là
một việc có ý nghĩa nên rất mong được dịch bài và nhận sự giúp đỡ từ các anh chị ạ.
Vo

Giang

Hiện em sắp thi nên thời gian hơi eo hẹp ạ, một tuần sẽ chỉ dịch được một bài và có tuần sẽ không dịch được ạ. Hết năm học
em sẽ dịch được nhiều hơn ạ. Thêm nữa là em chưa có kiến thức chuyên sâu về phân tích dự liệu hoặc lý thuyết quá chuyên
sâu nên sẽ không thể dịch những bài dạng này ạ.
Cảm ơn các anh chị đã xem xét :))
Giang

Bùi

Mình là một người thích đọc sách, nhất là những cuốn sách phưu lưu mạo hiểm như: Harry Potter, Nhà giả kim,... Mình mong
muốn đọc và hiểu sách gốc, nội dung và thông điệp tác giả muốn truyền tải qua những đứa con tinh thần của mình, mình đã học
tiếng Anh vì niềm yêu thích. Hy vọng mình có thể trở thành TNV của Compassion.vn để góp một phần kiến thức, cống hiến và
kết nối, học hỏi mọi người!

Ngọc Anh

Trần Thị

Những bài viết trên Compassion đem đến cho em những cảm hứng và nhiều bài học triết lý về cuộc sống. Có thể em còn trẻ,
chưa đủ để nghiệm được hết những triết lý nhân sinh nhưng em nghĩ em vẫn có thể đọc, học và trải nghiệm.
Em mong muốn bản thân mình góp được một chút gì đó đến cộng đồng và truyền những cảm hứng mà mình có được dành cho
những người đang thật sự cần đến nó.
Em xin chân thành cảm ơn đội ngũ Compassion.vn và hy vọng trở thành một phần của nhà. <3

Nguyễn Thiên

Ý

Mình đã làm việc 1 năm cho một cửa hàng thủ công mây tre lá tại Sài Gòn. Mình nghĩ đây là lợi thế để chọn chủ đề thứ hai.
Mình cũng hay nghĩ nhiều về cuộc sống. Năm 2018, mình đã từng đặt câu hỏi hạnh phúc là gì? Và mình đã tìm được câu trả lời,
Happiness is the way...Vì vậy, mình cũng chọn luôn chủ đề thứ nhất.

Hoàng

Quỳnh Anh

Mình từng tham gia và làm chủ nhiệm của vài NGOs, được lắng nghe và chứng kiến rất nhiều trăn trở của các bạn trẻ. Mình giờ
tuy đã đi làm, nhưng vẫn muốn làm những công việc có thể đóng góp và giúp ích cho các bạn trẻ. Lời mở đầu của Compassion
là đúng như những gì mình sẽ trải qua và cảm nhận.

Hà

Vy (Hareal)

Mình apply Compassion vì mình có hứng thú với chủ đề sức khỏe tâm thần, bên cạnh đó mình mong muốn cải thiện kĩ năng
tiếng Anh và tiếng Việt, hướng đến việc trở thành một Writer thực thụ. Vì vậy mình rất mong được cống hiến thời gian và công
sức cho Compassion. Xin cảm ơn

An

Mình hiện là một du học sinh, đang theo học ngành Tâm lí học bậc Cử nhân. Nhưng mặc dù vậy mình vẫn không hiểu bản thân
mình là ai cả, và làm thế nào để tự tin hơn vào chính bản thân mình, và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình (như
cái cách mọi người vẫn thường nói). Mình muốn tham gia Compassion vì mình muốn luyện kĩ năng dịch thuật (mà kinh nghiệm
mình gần như không có) cũng như cải thiện vốn văn tiếng Việt của mình, đồng thời cho phép mình đóng góp cho cộng đồng
theo một cách mà không phải lộ mặt. Mình sẽ rất vui nếu được trở thành một cộng tác viên của các bạn!

Nguyên Phương

Nguyen

Mình muốn cống hiến những kiến thức và hiểu biết về những lĩnh vực tâm lý xã hội cho cộng đồng vì mình hy vọng nhiều người
có thể được tiếp cận với những thông tin "tử tế" và giúp ích cho cuộc sống của họ, ngay cả khi họ không biết ngoại ngữ.

Phạm Kim

Ngân

Mình đã từng thử dịch sub free cho trang The school of life với lí do tương tự. Mình cũng ấp ủ hy vọng dịch một cuốn sách về
tâm lý mà mình tâm đắc trong tương lai.
Về kinh nghiệm, mình đã từng đi dịch nói và dịch viết kha khá nhiều trong lĩnh vực phi chính phủ.
Hy vọng có thể đồng hành với các bạn.

Nguyên

Đức

Mình mới biết đến Compassion.vn, cảm thấy khá thú vị, hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để được cộng tác hơn nữa.

Ha

Van

Mình muốn tìm hiểu các vấn đề về tâm lí
Sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Anh cũng là mục tiêu của mình
Vậy nên mình tìm ra nơi đây

Phan

Hà Chi

Em là một người hướng nội, đồng thời là một HSP. Em tham group WIG trên fb vào năm 2017 và từ đó biết đến compassion.
Em chưa có kinh nghiệm về dịch thuật nhưng em thực sự muốn học hỏi và trau dồi để giúp cho các bạn hướng nội và HPSs có
thể hiểu rõ được bản thân mình và lan tỏa sức mạnh của họ đến với cộng đồng.
Hi there

Minh

Luc

Mình là một kỹ sư phần mềm, ngoài kiến thức chuyên môn mình cũng rất thích đọc và viết. Những chủ đề mà mình hứng thú
bao gồm công nghệ, cuộc sống, tâm lý học và phát triển bản thân.
Rất hy vọng có thể tham gia và đóng gióp với cộng đồng những kiến thức cũng như sở thích của bản thân mình.

Liễu

Chào compassion.vn,
Mình là một người hướng nội điển hình, cũng có hứng thú với lĩnh vực tâm lý học. Tình cờ lướt internet và bắt gặp những bài
viết của compassion.vn mình thấy khá thú vị. Bài viết hay, giao diện trang web dễ đọc.
Mình làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng yêu thích tiếng anh. Hi vọng được làm cộng tác viên cho compassion.vn nhé.

Trịnh

Mình 17 tuổi và là một người hướng nội. Mình nhận thức rõ về tính cách hướng nội của mình và mình thích điều đó. Hiện tại,
mình đang học lớp 11 và học chuyên Tiếng Anh, trình độ B2 và đang tiến đến C1. Vì thế, mình nghĩ rằng mình có đủ khả năng
để có thể dịch các bài viết nguồn Tiếng Anh. Trước đây, mình đã từng tham gia làm cộng tác viên của ToMo - Learn Something
New của Ybox.vn nên kinh nghiệm mình cũng có ít nhiều. Mình rất mong sẽ được trở thành tình nguyện viên của
Compassion.vn. Dù việc học chiếm rất nhiều thời gian của mình, nhưng dành ra 2h/tuần để được làm điều gì đó liên quan đến
"hướng nội", thì đó không phải là vấn đề.

Thái Bảo

Dương

Mình là người khao khát trải nghiệm, thu nhặt những kinh nghiệm cho nghề nghiệp sau này cũng như cuộc sống, mình đã ảnh
hưởng bởi Crowdsourcing từ lâu rồi, theo dõi hoạt động đã lâu và giờ mình quyết định tích góp chút thời gian của mình cho cộng
đồng chẳng hạn. À chủ đề mình thích là giáo dục và cảm xúc, mình chưa có kinh nghiệm viết lách hay biên tập nhiều, nên có lẽ
sẽ phiền các bạn thời gian đầu ạ. Cám ơn Crowdsourcing.

Văn

Hồng Hạnh

Mình hiện đang học chuyên ngành biên phiên dịch tiếng anh, tuy vậy nhưng mình thích được dịch thuật một cách tự do về
những bài viết phân tích tâm lý, hay hiện tượng xã hội hơn là dịch những bản hợp đồng một cách khuôn khổ. Đó cũng chính là lí

Trần

Uyên

do mình đăng kí làm tnv, mình hy vọng có thể đóng góp cho page đồng thời thể hiện mặt khác của bản thân qua các bài dịch
của mình.
Hoang Quan

Tran

Mình là du học sinh canada và mình cũng từng tham gia dịch một số phim rồi nên mình cũng muốn tình nguyện tham gia dịch
bài cho các bạn.

Phan Thu

Hương

Với sở thích về ngoại ngữ, đọc sách và các chuyên ngành khoa học xã hội, viết lách, sáng tác thơ ca ( tiếng Anh), thích quan
tâm đến đời sống xã hội trong và ngoài nước, thích tìm hiểu về tâm lí nội tâm con người, và để chống trôi thời gian vô nghĩa thì
mình chọn dịch bài cộng tác với Compassion để rèn luyện kĩ năng dịch nhiều hơn.

Bui

Quynh

Kinh nghiệm 2 năm làm chuyên viên Marketing của một khách sạn 5 sao tại Tp. HCM. Tuýp người hướng nội, thích mèo, thích
nghe podcast/audiobook hơn đọc sách giấy vì đọc sách giấy dễ gây buồn ngủ và không thể làm được gì khác khi đọc, thích đọc
những nội dung liên quan đến self-development hoặc self-motivation, hội chứng resting sad face.

Thom

Vo Thi

Hiện tại mình là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ anh tại Đại học Thương Mại ,mình muốn hướng đến công việc dịch thuật trong
tương lai.Mình biết đến Compassion qua facebook và muốn tham gia vào đây để có thể trơt thành thành viên của Compassion
để học hỏi kinh nghiệm cũng như rèn luyện kĩ năng cho bản thân để chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp tương lai mà mình muốn
hướng tới.

Nguyen

Trang

Mình chưa có kinh nghiệm dịch bài nhưng rất mong được luyện tập và thử sức, vì mình rất thích những nhóm nội dung của
Compassion
Chào bạn,
Mình là Trang, hiện đang 23 tuổi.
Mình rất thích đọc và viết, mình đọc nhiều và cũng thi thoảng viết nhưng rất ít khi công khai các bài viết của mình. Hiện tại mình
đang có nhiều thời gian rảnh và muốn cải thiện khả năng viết lách và dịch thuật của mình nên muốn đăng ký trở thành tình
nguyện viên của Compassion.

Do

Trang
Về khả năng ngoại ngữ của mình, mình làm việc với người nước ngoài được gần 3 năm nên cũng có một chút vốn liếng ngoại
ngữ đủ dùng và có thể dịch những bài viết đơn giản. Hi vọng khi tham gia vào Compassion, khả năng viết lách và dịch của mình
sẽ được cải thiện.
Về bản thân, mình là một người thích đọc, thích viết, thích triết học và tâm lý học.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Hi vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.

Cao

Le

Hoa

- Kiến thức về tâm lí, tự nghiên cứu trong 3 năm
- Kĩ năng làm content, planning. Hiện là content lead của công ty về nghiên cứu thị trường:
https://www.facebook.com/buzzmetricsasia
https://buzzmetrics.com/

Dung

Hello. Chào Compassion.vn ^^
Mình là Dung. Hiện mình đang làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng Anh tại Đà Nẵng. Mình yêu thích tiếng Anh và mong muốn
được viết. Mình muốn được làm tình nguyện viên để rèn luyện thêm tiếng Anh và có thể góp phần nhỏ tạo nên những bài viết
thú vị và bổ ích cho mọi người. Rất mong có thể trở thành tình nguyện viên của Compassion.vn.

Quân

Cao

- CTV báo Mực Tím
- CTV truyền thông Đường sách TP.HCM

Pham Ngoc

Kieu

Toi la 1 nguoi song tinh cam, hay giup do moi nguoi. Toi muon trao doi them ky nang tieng anh cua minh.

gifted

Luong Van
Chanh high
school for

Em không muốn trở thành nhà văn nhưng em thích viết và em muốn có một thời gian cố định dành cho nó. Ngoài ra, em rất
thích đọc sách vì nó giúp em đến gần mọi người hơn, có thể hiểu về những cách mà người khác suy nghĩ về một vấn đề giúp
em hiểu về con người hơn.

Dung

Trần Linh

Em là 1 học sinh cấp 3, chưa có nhiều kinh nghiệm về dịch thuật nhưng thay vào đó là niềm đam mê với Tâm lý học, em muốn
trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng và đóng góp điều gì đó dù chỉ 1 chút cho xã hội .

Binh

Em hiện đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Tiếng anh Thương mại, trường Đại học Thương mại. Em tình cờ tìm được
compassion.vn trên FB. Một đứa sinh viên như em, hiện tại tiếng anh còn khá mơ hồ nhưng muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm
và giúp ích cho cộng đồng nên đã quyết định đăng ký trở thành cộng tác viên của kênh. Mong rằng bản thân được trở thành một
phần của compassion.vn.

Nguyen

Khuyen

Mình là một cô gái ưa học hỏi và thích lang thang.
Độc thân.
Yêu tự do.
Muốn đến những nơi, làm những việc, gặp những người cho mình niềm vui, bài học và những trải nghiệm mới mẻ.

Quỳnh

Nguyễn

Em nghĩ mình đang rất cần Compassion.vn và Compassion cũng đang cần em.

Thao

Em chưa có nhiều kinh nghiệm dịch bài, tiếng Anh của em cũng ở tầm nghe nói Intermediate. Tuy nhiên, em rất yêu quý những
bài viết, chia sẻ của Compassion và em cũng học hỏi và hiểu được bản thân nhiều hơn qua các bài viết của trang. Nên em hi
vọng Compassion sẽ cho em cơ hội cộng tác để cùng lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Em cảm ơn nhiều ạ!

Trần

Anh

Xin chào ạ! Em là Vân Anh ( nickname: Littpan^^) em học ở THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên. Em từng là TNV của Chương trình
tự hào hàng Việt, từng tham gia trại hè và nhận được 100% học bổng của PYoung Bootcamp 2020, từng là thành viên ban
truyền thông của MEGA- Make Earth Green Again ( chuyên viết bài ). Từng là Ambassador của iVolunteer Việt Nam 2020. Đang
là thành viên ban Design của Hanoi- Amsterdam Model UN Association. Thank you!!

Phạm

Minh Trí

Mình đã đi làm, tuy quỹ thời gian không nhiều nhưng một tuần bỏ ra 2h/tuần để dịch bài nằm trong khả năng của mình. Tuy
Tiếng Anh của mình không tốt lắm, nhưng được tham gia dịch bài cho nhóm WIG là một niềm vui. Mong các Anh/Chị giúp đỡ
nhiệt tình ạ.

Hồ

Thúy Hòa

Mình đã học xong Tâm lý học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.
Hiện mình đang là Giáo viên Giáo dục đặc biệt tại Trung Tâm Nhân Văn ở Bình Thạnh, TPHCM.
Mình rất yêu thích và luôn muốn tìm hiểu về Tâm lý và những vấn đề liên quan.

Trang

Tran

Em là một đứa trẻ đang trên con đường học làm người lớn và rất vui được được đồng hành cùng compassion.vn :D

Van

Huong

Khi làm trắc nghiệm Holland Code thì Social là đặc điểm của mình nên mình biết mình hạnh phúc khi là chính mình - thích lắng
nghe và chia sẻ cùng người khác. Cảm ơn Compassion

Ánh

Trần

Mình là sinh viên năm nhất nghành tâm lý học và mình vô tình lướt qua những hoạt động của bạn thì cảm thấy rất phấn khích
.Các dự án mọi người đều là một phần trong những việc mình muốn tìm kiếm. Vậy nên nếu có cơ hội thì mình mong làm một
phần nhỏ tình nguyện viên trong team mọi người.

Nguyen

Vo

Vân

Bản thân là một người hướng nội, mặc dù khi gặp rất hòa đồng vui vẻ. Học dược tại ĐHQG TPHCM. Sở thích kết bạn với những
Lê Thị Tường bạn bè cùng ngành sức khỏe, rất thích học tiếng anh nhưng điều kiện chưa cho phép đi học thêm, thích tham gia làm tình
nguyện viên và mong muốn thử sức ở vai trò ban tổ chức.

Việt

Hà

I am definitely an Englishaholic but also a patriot who is confident in using Vietnamese as well. That an auditor was my first job I
decided to quit after almost 3 years committed to pursue my passion is a professional English instructor now. I have heard about
your organization a couple of times and gone here by chance so I am pleased to mark our predestination by this registration to
be a part of Compassion community.

Võ

Phương

Thêm một kinh nghiệm nữa là em đang dịch truyện manga Anh - Việt cho một nhóm truyện tranh trên FAcebook, nhóm đó tên là
Ổ truyện của Nhím

Le Thi Thuy

Trang

Mình có thể sử dụng được AI và photoshop. Qua compassion, mình muốn rèn luyện kĩ năng của mình hơn cũng như học hỏi
được nhiều hơn từ mọi người.

Đinh

Hiền

Hiền đã đăng ký dịch tại Compasssion.vn và nay muốn tìm hiểu thêm các bài viết trong chủ đề Family & Parenting nên đăng ký
thêm tại Respect.vn :)

Hưng

Nguyễn
Quang

Là kỹ sư Cơ khí, mong muốn giảm rác thải nhựa.

Nguyễn

Mi

Chào Compassion,
Mình không có nhiều điều về mình để nói. Mình thích đọc, viết. Về khoản dịch thuật thì không nhiều kinh nghiệm, mình từng dịch
bài cho vn.theasianparent.com, nhưng lúc đó cộng tác viên chính là bạn mình, còn mình chỉ hỗ trợ bạn một thời gian.
Mình theo dõi fanpage Compassion đã lâu. Các bài viết của bên bạn cũng là những chủ đề mình thường đọc, và mình nghĩ
những thông tin như vậy sẽ hữu ích cho nhiều đối tượng khác chứ không riêng người hướng nội hay người đang muốn phát
triển kỹ năng. Vậy nên, đó là lý do mình đăng ký cộng tác với Compassion.
Cảm ơn bạn đã đọc,
Mi

Pham Thi Hong

Ngoc

I'm a graduated student which major in English linguistic. I found my passion for being a translator, therefore I grab this promising
opportunity to improve my translating skills. I'm looking forward to working with Compassion.

Ngọc

Đỗ Kim

Em là một sinh viên năm nhất ngành tâm lý học, chưa có kinh nghiệm gì nhiều về mọi thứ. Em mong được rèn luyện các kỹ
năng dịch - viết trong quá trình cộng tác và thu về nhiều kiến thức hay trong các bài viết từ Compassion.vn. Rất mong được trở
thành tình nguyện viên của trang ạ.

Phạm Thị Thanh

Hương

Mình là Hương, sinh năm 1990. Hiện tại mình đang làm chuyên viên bồi thường bảo hiểm. Mình rất thích đọc và viết lách, cũng
tự thấy mình có năng khiếu. Gần đây mình đang theo học 1 khóa về Phát triển bản thân và nhận ra tiềm năng thực sự của mình.
Mình muốn trong tương lai sẽ theo đuổi và gắn bó với nghề viết lách.
Trước mắt, mình muốn làm cộng sự của Compassion, vừa để học hỏi, vừa để trau dồi kinh nghiệm. Hi vọng sẽ có cơ hội được
cộng tác. Thank you so much.
Hương Kunkuns

Nguyen

Thao

Mình là Thảo, đang học ngành Ngôn ngữ Anh. Mình muốn tham gia dịch bài để rèn luyện kỹ năng dich cũng như đóng góp cho
cộng đồng.

Hang

Dao

Mình có kinh nghiệm dịch chủ đề sức khỏe cho báo Soha. Hiện mình rất quan tâm đến lĩnh vực sức khỏe tinh thần để sống
hạnh phúc. Rất vui được cộng tác với các bạn.

Nguyễn

Thuận

Nguyễn

Mai

Lưu

Khanh

Vo
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Nguyễn
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Nguyen
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Tran

Loan
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Nguyễn

Thành Long

Dee

Aaron

Quỳnh

Nguyễn
Thanh Trúc

Nguyễn

Trúc

- Dịch thuật viên/viết bài tại FTM Organization Vietnam

Khả năng học hỏi và giải quyết vấn đề

Cuộc sống mến yêu

Cộng tác viên content cho trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý và hướng nghiệp JOBWAY
https://jobway.edu.vn/
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Nguyễn Thị
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NHAN KIM DUNG LE
Nguyen

Anh

Phạm

Nga

Em chưa có kinh nghiệm gì, nhưng e có thời gian rảnh và e tin mình có thể làm gì đó có ích cho cộng đồng trong thời gian đó.

Mình muốn tìm hiểu và chăm sóc cho chính mình, mình học ngôn anh

Võ

Hương

Lê Hoàng

Tú Phương
Dy

Hoàng

Thư

Tran

Huyen

