
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến
Chủ tịch Ban cố vấn của RCI

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Giáo sư Tiến sỹ Nhà giáo ưu tú, 
hiện đang là Giảng viên cao cấp của Học viện Quản lý Giáo 
dục. Bà Yến có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực 
giáo dục đặc biệt, tâm lý học và sự phát triển của trẻ khuyết 
tật và là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu và ấn phẩm 

xuất bản quan trọng. Bà Yến cũng đảm nhiệm vai trò cố vấn, 
chuyên gia cho các tổ chức quốc tế và Liên hiệp quốc.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh 
Thành viên Ban cố vấn của RCI
Bà Nguyễn Thị Kim Anh hiện đang là Điều phối viên Quốc gia 
của Hiệp hội vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam. Bà Kim 
Anh hiện cũng đang là thành viên của Hội đồng Điều hành 
(Execu�ve Council) của Hiệp hội Giáo dục cơ bản & giáo dục 
người lớn khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Asia South 

Pacific Associa�on on Basic and Adult Educa�on – ASPBAE). 
Bà Kim Anh có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo 

dục cho mọi người, quyền trẻ em và phát triển quốc tế

Ông Hồ Sỹ Quảng
Thành viên Ban cố vấn của RCI

Ông Hồ Sỹ Quảng hiện đang là Giám đốc Quốc gia của tổ chức 
Medipeace. Ông Quảng có chuyên môn, kinh nghiệm trong 
lĩnh vực phục hồi chức năng và đã đảm nhiệm vai trò là cố vấn 
quốc gia, chuyên gia cho chương trình phục hồi chức năng 
cho các giai đoạn khác nhau. Ông Quảng cũng có kinh nghiệm 
thực hiện các nghiên cứu về y tế cộng đồng, sức khỏe với một số 

trường đại học tại Hà Lan.

Trải qua những năm tháng hoạt động tại Việt Nam, 
Cam-pu-chia và My-an-ma, chúng tôi đã có cơ 

hội kết nối và hợp tác với những tổ chức, cá nhân có 
thâm niên sâu rộng trong những lĩnh vực mà chúng tôi đang 
can thiệp, nhất là giáo dục hòa nhập và chăm sóc sức 
khỏe/phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Nhằm phát 
triển RCI để ngày càng khẳng định vị thế của mình cũng 
như tăng cường chất lượng của các dự án, chương trình 
của RCI, chúng tôi đã tìm kiếm và mời được những cá 
nhân tâm huyết và có chuyên môn để đảm nhiệm vai trò 
cố vấn cho RCI.
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