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TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 
 Đoàn khách Quốc hội 

và Đại sứ quán Ai-len 
thăm Trung tâm DRD 
(Tr. 2) 

 Niềm vui gặp mặt đầu  
năm (Tr. 2) 

 Chữ T trong tham vấn 
đồng cảnh (Tr. 2) 

 Nâng cao giá trị người 
phụ nữ (Tr. 3) 

 Người khuyết tật tham 
quan mô hình đoàn tàu 
tuyến metro số 1 (Tr. 3) 

 Đầu năm Ất Mùi khởi 
động cùng 1forchange 
(Tr. 4) 

 Danh sách ủng hộ 
chiến dịch tháng 3/2015 
(Tr. 4) 

 Học bổng cơ hội RMIT 
2015 (Tr. 5) 

 Tuyển nhân viên chăm 
sóc khách hàng trong 
và ngoài nước là người 
khuyết tật (Tr. 5) 

 

Đoàn khách Quốc hội và Đại sứ quán Ai-len chụp ảnh lưu niệm cùng DRD 

LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 3/12/2005, DRD là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi 
nhuận của và do người khuyết tật (NKT) điều hành và hoạt động vì quyền của 
NKT.  

DRD đang cùng cộng đồng thực hiện mô hình hỗ trợ dựa trên quyền của NKT 
với nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện 
để NKT tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động giống như những thành 
viên khác của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang thực hiện hoạt động hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT 
trên địa bàn Tp. HCM và hỗ trợ mạng lưới của hơn 30 Hội nhóm NKT phía 
Nam. Với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc 
làm, tập huấn kỹ năng, vận động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi 
tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ 
chức hội thảo, sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật,… 
DRD được đánh giá là 1 trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động 
hiệu quả và là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội. 
DRD trân trọng gửi đến quý nhà tài trợ, đối tác, quí vị thân hữu và cộng đồng 
người khuyết tật Bản tin hoạt động như một kênh truyền tải thông tin đến quí 
vị. 

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 03/2015 
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1.Đoàn khách Quốc hội và Đại sứ 
quán Ai – Len thăm trung tâm khuyết 
tật và phát triển 
Chiều 11/3, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã đón tiếp 
đoàn khách từ Quốc hội Ai-Len và Đại sứ quán Ai-Len do Phó chủ 
tịch Ủy ban Tài chính công của Quốc hội Ireland dẫn đầu.  
Cùng tham gia có Đại sứ Ai-Len tại Việt Nam Damien Cole và Phó 
Đại sứ Nuala O'Brien. Tại đây, đoàn đã gặp gỡ Ban giám đốc và 
nhân viên DRD cùng một số thành viên của CLB Doanh nghiệp 
người khuyết tật TPHCM, CLB Việc làm cùng các bạn thanh niên 
khuyết tật. 
Mục tiêu chuyến thăm là tìm hiểu các hoạt động tại Trung tâm 
Khuyết tật và Phát triển, đặc biệt là các hoạt động có sự hỗ trợ của 
Ai-Len và gặp gỡ các hội nhóm, đối tượng hưởng lợi từ các dự án 
do Ai-Len hỗ trợ, trong đó có các dự án mà Cơ quan Viện trợ Ai-
Len (tức Irish Aid) tài trợ DRD từ năm 2009 đến nay: Dự án “Xây 
dựng cuộc sống hòa nhập cho người khuyết tật” và dự án “Xây 
dựng năng lực tổ chức để nâng cao vị thế và phát triển kinh tế cho 
người khuyết tật”. 
Đại sứ Ai-len tại Việt Nam Damien Cole nói "Tôi đã được đến thăm 
DRD vài lần và luôn ấn tượng với những kết quả và tác động mới 
mà các bạn tạo được qua từng giai đoạn. Tôi rất hân hạnh được 
đến thăm các bạn và vui mừng khi được nghe các doanh nghiệp 
người khuyết tật và lao động khuyết tật chia sẻ về những thay đổi 
lạc quan khi tham gia các dự án mà Cơ quan viện trợ Ai-len hỗ trợ 
tại DRD" 
Ngọc Thanh 

Tin vắn: 
2.Niềm vui gặp mặt đầu 
năm—Dự án sống độc lập —
08/03/2015 

Ban điều phối Chương trình Sống Độc 
Lập và người tham dự đã cùng đánh giá 
lại những hoạt động gì đã được thực 
hiện tốt và chưa tốt trong năm qua, so 
với mục tiêu trong kế hoạch phát triển cá 
nhân và đội nhóm; từ đó cùng nhau xây 
dựng kế hoạch để triển khai chuỗi hoạt 
động trong thời gian tới.       >> Đọc thêm  

3.Chữ “T” trong tham vấn 
đồng cảnh 
“Tham vấn đồng cảnh” trong tiếng Anh là 
“Peer-Counseling”, đây là quá trình hỗ trợ lẫn 
nhau giữa những người có cùng dạng khuyết 
tật hoặc hoàn cảnh tương đồng nhằm giúp 
người khuyết tật khôi phục sự tự tin, biết 
chấp nhận khiếm khuyết trên cơ thể, để từ đó 
họ có thể tự đưa ra giải pháp cho vấn đề khó 
khăn của họ. Ngày 22/03/2015, tại Trung tâm 
Khuyết tật và Phát triển (DRD), dự án Sống 
Độc Lập dưới sự tài trợ của Nippon Founda-

tion và Hiệp hội Chăm sóc Con người Nhật 
Bản (Human Care Association) đã tổ chức 
buổi tấp huấn “Chữ ‘T’ trong tham vấn đồng 
cảnh” cho 14 thành viên nhóm Nòng cốt và 
các anh chị khuyết tật khác >> Đọc thêm.  

Bản tin DRD 

Đoàn khách Quốc hội và Đại sứ quán Ai-len chụp ảnh lưu niệm cùng DRD 

Tham vấn nhóm 

Tin hoạt động 
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5.Người khuyết tật tham quan mô 
hình đoàn tàu tuyến metro số 1 
Sáng 20-3, Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức cho 
15 người khuyết tật (NKT) cùng nhân viên trung tâm tham quan, 
khảo sát góp ý mô hình đầu máy, toa xe tuyến metro số 1 (Bến 
Thành - Suối Tiên) do Hãng Hitachi (Nhật Bản) chế tạo.  
 
Mô hình đầu máy, toa xe tuyến metro số 1 đang được trưng bày 
tại khu vực Depot (đường số 11, P.Long Bình, Q9). Theo quan 
sát, mô hình này khá hiện đại, mỗi toa lắp 45 ghế ngồi, 127 móc 
nắm cùng tay vịn và có 8 cửa ra vào được bố trí đều ở hai bên 
thành tàu. Trên toa xe có thiết kế vị trí, các thiết bị hỗ trợ dành 
riêng cho NKT. Sàn toa thấp nên NKT có thể tự lăn xe lên, 
xuống. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi tiết chưa thật sự đáp ứng 
tính tiếp cận cho NKT. 

Sau khi làm việc cùng đoàn tham quan, anh Đoàn Triệu An, nhân 
viên phụ trách kỹ thuật đầu máy, toa xe cho biết, tất cả ý kiến 
đóng góp của các bạn khuyết tật sẽ được tổng hợp và gửi về cho 
bộ phận thiết kế để hoàn thiện mô hình. 

 
Hải Băng 

Nguồn: Báo Công An 

Tin hoạt động 

Người khuyết tật tham quan, góp ý kiến về mô hình toa xe của tuyến metro số 1  

4.Nâng cao giá trị Người Phụ 
Nữ—CLB Phụ Nữ Khuyết tật 
TP.HCM –15/03/2015 
Vào chiều thứ bảy, ngày15/3/2014, tại 
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), 
CLB Phụ Nữ Khuyết Tật (CLB) kết hợp 
cùng nhóm Tình nguyện SV07 tổ chức buổi 
trò chuyện với chuyên đề “Nâng Cao Giá 
Trị Người Phụ Nữ”. Người chia sẻ tại 
chương trình là cô Võ Thị Xuân Trang, 
Giám đốc trường John Robert Powers Việt 
Nam. 

 

“Mỗi người phụ nữ đều có một vẻ đẹp. Vẻ 
đẹp về tinh thần lẫn vẻ đẹp bởi sự chăm 
chút cho bản thân, cả hai vẻ đẹp đó đều 
cần được giữ gìn và phát huy. Luôn phát 
huy những suy nghĩ và hành động tích cực 
là cách làm toát lên vẻ đẹp tinh thần và 
nâng cao giá trị của người phụ nữ” – cô 
Trang chia sẻ. 

Buổi trò chuyện trong bầu không khí sôi nổi 
vui tươi, đã thu hút trên 30 các chị và các 
bạn phụ nữ khuyết tật cùng các tình nguyện 
viên tham dự. 

Sau thành công của buổi trò chuyện này, 
trường John Robert Powers Việt Nam đang 
lên kế hoạch cùng với CLB tổ chức một 
chương trình hướng dẫn chị em phụ nữ 
trong CLB làm đẹp cho mình.  

>> Đọc thêm.  

Bản tin DRD 

Chụp ảnh lưu niệm cùng DRD 
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Chị Võ Thị Hoàng Yến—GĐ DRD chia sẻ tại buổi 1birthday party for change 

Chiến dịch 1forchange 

Đầu năm Ất Mùi khởi động  
cùng 1forchange 
Chiến dịch huy động nguồn lực cộng đồng nhằm hướng đến 
xây dựng một môi trường sinh hoạt và học tập không rào cản 
dành cho người khuyết tật, do Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD) triển khai vừa nhận được tin vui đầu năm mới Ất 
Mùi 2015. Ông Nguyễn Phi Bửu và Câu lạc bộ ‘Tennis Club of 
Heidelberg’ đã đứng ra tổ chức một sự kiện ấm cúng ‘Một bữa 
tiệc sinh nhật tạo nên sự thay đổi – 1birthday party for change’ 
và đóng góp 1,000 đô-la Úc cho chiến dịch. 

“Bạn thực sự có sức mạnh tạo sự thay đổi” – 1forchange luôn 
tin như thế và đang được chứng kiến những sự thay đổi diễn 
ra từng ngày nhờ có sự chung tay của cộng đồng. 1forchange 
trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phi Bửu và Câu lạc bộ bộ 
‘Tennis Club of Heidelberg’ và kính chúc tất cả chúng ta một 
năm mới thật nhiều sức mạnh và thành công. 

Bản tin 1forchange. >>Đọc thêm 

Danh sách ủng hộ chiến 
dịch tháng 03/2015 

1. Nguyễn Phi Bửu và Tennis Club of 
Heidelberg ủng hộ 1,000 AUD 

2. Cô Lê Thiên Hương ủng hộ 2 USD 

3. Thục ECP, Anh chị Đông—Thúy 
ủng hộ 1,500,000 VNĐ 

4. Cô Hương và chú Sơn Thụy Sỹ ủng 
hộ tháng 2&3 200,000 VND 

5. JOHN RUGGIER ủng hộ 500 POUND 
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Việc làm và học bổng 

Học bổng Cơ hội RMIT 2015 
Đại học RMIT rất hân hạnh được tài trợ hai học bổng toàn phần cho năm học 2015 tại RMIT Việt Nam. Học bổng 
này dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện vào theo học tại Đại Học RMIT.  
Ai đủ điều kiện? 
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt thòi/ khiếm khuyết về mặt tài chính, về thể chất và / hoặc hạn chế về 
mặt địa lý.  
Học bổng này bao gồm những gì? 
Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ bao gồm những mục sau: 
1.Toàn bộ Học Phí cho chương trình tiếng Anh (từ cấp 1 đến cấp 7, nếu cần thiết) 
2.Toàn bộ Học phí cho chương trình giáo dục Đại Học (3 khóa học mỗi học kỳ, 3 học kỳ mỗi năm, trong ba năm) 
3.Tất cả các khoản phí bắt buộc cho sinh viên tại RMIT 
4.Ký túc xá tại trường (nếu có yêu cầu) 
5.Phí trang trải lương thực và giải trí 
6.Một máy tính xách tay hoặc iPad + công nghệ hỗ trợ (nếu cần thiết) 
7.Chi phí về nhà một lần cho mỗi học kỳ (nếu không phải cư trú tại TP. Hồ Chí Minh) 
>> Đọc thêm 

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng trong và ngoài 
nước là người khuyết tật 
Địa điểm làm việc: Quận 1, Tp.HCM 
Thời gian làm việc: Toàn thời gian 
Yêu cầu công việc: 
 Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - ngân hàng) 
 Tiếng Anh nghe nói đọc viết lưu loát 
 Giao tiếp qua điện thoại tốt 
 Có kỹ năng lắng nghe, giải quyết vấn đề, linh hoạt, chịu được áp lực công việc 
Mô tả công việc: 
 Trả lời điện thoại và trả lời các yêu cầu của khách hàng 
 Liên lạc và giải quyết các vấn đề với khách hàng 
 Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ công ty 
 Theo dõi khách hàng về những thắc mắc không được giải quyết ngay lập tức 
Thời hạn tuyển dụng: 15/4/2015 
Thông tin chi tiết liên hệ: 

Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). 
Đ/c: 91/8E Hòa Hưng, phường 12, quận 10, TP.HCM 
SĐT: (08) 38683149 nhánh 121 hoặc 122 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát 
Email: vieclam@drdvietnam.com  

 >> Đọc thêm 



Liên hệ 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 
91/8E Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858  -  08 3868 3149 

Fax: 08 3979 8815 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


