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LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 03/12/2005, dưới sự hỗ trợ ban đầu của Quỹ Ford, 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (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 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 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 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.  

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 05&06/2016 



1.Chương trình “Một thế 

giới cho tất cả” tại Tây 

Ninh và Bình Định  

Nằm trong khuôn khổ Dự án Tiếp cận vì 
sự hòa nhập dưới sự tài trợ của Cơ 
quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ 
(USAID), Trung tâm DRD phối hợp với 
trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh và 
trường Đại học Quy Nhơn tổ chức 
chương trình giao lưu Một thế giới cho 
tất cả tại hai trường này lần lượt với thời 
gian là ngày 15/04/2016 và ngày 
27/04/2016.Thành phần tham dự gồm 
có đại diện từ Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội tỉnh, cán bộ giảng viên và 
hơn hơn 1.000 sinh viên. 

Chương trình Một thế giới cho tất cả đã 
được DRD thực hiện ở nhiều trường 
Đại học, Cao đẳng tại TP. HCM và nhận 
được sự tham gia nhiệt tình, quan tâm 
từ phía rất nhiều sinh viên, cán bộ giảng 
viên của các trường. Hai chương trình 
thực hiện trong thời gian này cũng cùng 
chung mục tiêu tạo ra một dịp giao lưu 
chia sẻ giữa các bạn sinh viên tại 
trường và các bạn khuyết tật; từ đó, 
giúp sinh viên hiểu thêm về những khó 
khăn và thách thức mà sinh viên khuyết 
tật gặp phải khi tham gia học tập tại 
trường Đại học, Cao đẳng nói riêng và 
NKT nói chung phải đối mặt trong công 
việc, sinh hoạt hàng ngày.  

Chương trình mong muốn sinh viên 
không khuyết tật và các thầy cô, cán bộ 
giảng viên hiểu được những nhu cầu 
chính đáng của NKT, trong đó có nhu 
cầu được học tập. Tiếp cận giáo dục 
chính là quyền của NKT, điều này đã 

được quy định rõ trong Luật người 
khuyết tật Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 
01/01/2011) và trong Công ước quốc tế 
về quyền của người khuyết tật (được 
phê chuẩn vào ngày 28/11/2014). Bằng 
những câu chuyện, trải nghiệm mà 
khách mời chia sẻ trong chương trình, 
Một thế giới cho tất cả hy vọng sẽ góp 
phần tiếp thêm động lực sống, học tập 
và cống hiến cho chính các bạn sinh 
viên khuyết tật và các sinh viên không 
khuyết tật đang theo học tại hai trường. 

Đồng thời, thông qua chương trình, 
DRD cũng kêu gọi việc nhà trường và 
sinh viên cùng chung tay xây dựng một 
thế giới thân thiện, không có rào cản 
dành cho tất cả mọi người, tạo điều kiện 
cho người khuyết tật nâng cao và phát 
huy năng lực của họ để đóng góp vào 
xây dựng xã hội. 

Ngoài những phần chính của chương 
trình, sự xuất hiện của ca sĩ Hà Văn 
Đông, với chất giọng Rock sôi động thể 
hiện những bài hát của cố nhạc sĩ Trần 
Lập vẫn luôn khiến cho không khí của 
Một thế giới cho tất cả trở nên nóng hơn 
bao giờ hết. Các bạn sinh viên đã ùa lên 
sân khấu, cùng hát vang khi anh thể 

hiện ca khúc Đường đến đỉnh vinh 
quang. 

Sau hai chương trình này tại hai trường, 
DRD đã nhận được nhiều phản hồi tích 
cực:  

Thầy Khanh (Bí thư đoàn trường Đại 
học Quy Nhơn) chia sẻ: “Hiện Đại học 
Quy Nhơn có một vài chính sách hỗ trợ 
sinh viên khuyết tật như trao học bổng, 
di chuyển phòng học xuống lầu trệt để 
thuận tiện cho các bạn đi lại, nhưng về 
cơ sở hạ tầng vẫn chưa được quan tâm 
nhiều. Trường cũng đang có quá nhiều 
các lối bậc thang, có thể đã gây khó 
khăn cho 11 bạn sinh viên khuyết tật 
đang theo học tại trường. Nhà trường sẽ 
chú ý cân nhắc để có những chỉnh sửa 
phù hợp, tiếp cận khi trường có những 
kế hoạch sửa chữa hay thay đổi vấn đề 
xây dựng.” 

Một sinh viên trường CĐ Tây Ninh: 
“Chương trình đã cho em biết được 
những khó khăn của NKT… Chương 
trình hôm nay đã cho em một cái nhìn 
rất khác về NKT, em cảm thấy rất mến 
phục họ. Em cảm ơn chương trình vì 
một tọa đàm thật ý nghĩa.” 

Ban tin DRD 
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2.Khảo sát tiếp cận 

công trình công cộng 

Khảo sát tiếp cận là một hoạt động 

quan trọng của dự án “Tiếp cận vì sự 

hòa nhập” DRD thực hiện tại Tây ninh 

và Bình Định dưới sự tài trợ của cơ 

quan phát triển Quốc tế Hoa Kì 

(USAID) 

Nội dung mà nhóm khảo sát làm sẽ 

dựa vào các thông số trong Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về xây dựng công 

trình đảm bảo người khuyết tật sử 

dụng do Bộ Xây dựng ban hành năm 

2014, cụ thể gồm mấy hạng mục sau: 

-  Lối vào tiếp cận được không? 

   + Có bậc hay không có bậc? Có gờ 

không 

   + Lối vào chính có làm đường dốc 

không? 

   + Có tay vịn đi lên xuống không? 

- Nhà vệ sinh dùng chung: 

   + Chiều rộng cửa có đảm bảo cho xe 

lăn ra vào không? 

  + Chiều rộng thông thủy bên trong 

nhà vệ sinh có đáp ứng quy chuẩn cho 

người dùng xe lăn không? 

   + Chiều cao lắp đặt các thiết bị vệ 

sinh có thuận tiện cho người khuyết tật 

sử dụng không? 

Những nội dung này sẽ sử dụng cho 

tất cả các chuyến khảo sát. 

Lần khảo sát đầu tiên được DRD thực 

hiện từ ngày 16/05 đến 19/05/2016 tại 

TP. Tây Ninh có thêm sự tham gia của 

đại diện NKT tại địa phương gồm 

khuyết tật vận động và khiếm thị (hẹp 

thị trường). Chuyến khảo sát này cũng 

tập trung vào văn phòng UBND và trạm 

y tế các phường. Ngày 16/05 trạm y tế 

và UBND Phường 1, ngày 17/05 trạm y 

tế và UBND Phường 2, ngày 18/05 

trạm y tế và UBND Phường 3, ngày 

19/05 trạm y tế và UBND Phường 4. 

Lần khảo sát thứ 2 thực hiện từ ngày 

24/05 đến 25/05 theo Quyết Định 137 

của Sở Lao động - Thương binh Xã hội 

tỉnh Bình Định. Tổ Khảo sát có 7 

người, gồm: 2 thành viên của DRD, 2 

đại diện từ Sở Xây dựng và 3 đại diện 

NKT từ chi hội Nhân Ái, chi hội Quy 

Nhơn và Hội Người Mù TP. Quy Nhơn. 

Địa điểm khảo sát đã được lên kế 

hoạch từ trước, lần lượt là: ngày 24/5 

trạm y tế và UBND phường Ngô Mây, 

ngày 25/5, Uỷ ban nhân dân (UBND) 

và trạm y tế phường Lê Lợi. Ngày 26/5, 

UBND và trạm y tế phường Ghềnh 

Ráng. Ngày 27/5, UBND và trạm y tế 

phường Nhơn Lý. 

Đợt khảo sát thứ 3 được thực hiện từ 

ngày 12/06 đến 17/06 tiếp tục thực 

hiện tại các phường ở TP. Tây Ninh 

gồm: Ninh Sơn, Hiệp Ninh, Ninh 

Thạnh, Thạnh Tân, Tân Bình, Bình 

Minh. 

Lý do mà tổ khảo sát chọn UBND và 

trạm y tế để khảo sát là xuất phát từ 

chính nhu cầu của NKT. Họ thường 

xuyên phải đi đến UBND để làm các 

thủ tục giấy tờ hành chính, nhận trợ 

cấp xã hội hàng tháng… và đến trạm y 

tế để khám chữa bệnh. Một thực tế là, 

đa số những nơi đã khảo sát đều chưa 

có những tiểu mục thiết kế phù hợp với 

NKT do đã xây dựng từ lâu. 

Việc khảo sát tiếp cận nhằm đánh giá 

và cùng với địa phương tìm ra những 

giải pháp cải thiện phù hợp mà ít ảnh 

hưởng đến cấu trúc sẵn có của công 

trình và không quá tốn kém. Sau mỗi 

chuyến khảo sát tổ thực hiện đều gửi 

báo cáo kết quả sơ bộ cho đơn vị được 

khảo sát với các đề xuất điều chỉnh 

phù hợp hơn cho NKT sử dụng. 

Dự án hi vọng rằng, khi có những điều 

chỉnh và tạo điều kiện thích hợp thì 

NKT sẽ tự tin hơn, từ đó ra ngoài nhiều 

hơn thay vì cảm giác e ngại mỗi khi 

quyết định ra ngoài như hiện tại. 

Bản tin DRD 
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3.Tập huấn Bình đẳng 
và hòa nhập cho người 
khuyết tật dành cho cán 
bộ hội phụ nữ 

Chương trình tập huấn “Bình đẳng và 

hòa nhập cho người khuyết tật” mà 

DRD thực hiện vào những ngày đầu 

tháng 6 này được dành cho 28 cán bộ 

là những Phó Chủ tịch hội Liên hiệp 

phụ nữ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 

cấp phường xã tại TP. Quy Nhơn, Bình 

Định.  

Tập huấn đóng góp vào mục tiêu 1 của 

dự án: Nâng cao nhận thức về khuyết 

tật cho các thành viên xã hội và bản 

thân NKT để quyền của NKT được đẩy 

mạnh, giúp xây dựng nền tảng cho một 

môi trường thân thiện với NKT trong 

tương lai. Và mục tiêu thứ 3: Nâng cao 

năng lực của các tổ chức NKT (DPO) 

ở hai tỉnh để họ trở thành các tổ chức 

hoạt động hiệu quả và bền vững để có 

thể góp phần vào phong trào vì NKT 

trong cả nước. 

Hội thảo tập huấn lần này còn có sự 

tham gia của một nhân vật rất đặc biệt: 

một cậu bé mới 8 tuổi nhưng có những 

ý tưởng thú vị.  >>Đọc thêm 

4. Tập huấn Bình đẳng 
và hòa nhập cho người 
khuyết tật dành cho cán 
bộ giảng viên 

Trong hai ngày 16 - 17/06/2016 vừa 

qua, Phòng Hợp tác và phát triển dự 

án quốc tế thuộc Trường ĐH Khoa học 

xã hội & Nhân văn và Trung tâm DRD 

đã tổ chức hội thảo tập huấn “Bình 

đẳng và hòa nhập cho người khuyết 

tật” với sự tham gia của 30 cán bộ/ 

giảng viên tại trường. Đây là một trong 

những hoạt động nằm trong chuỗi các 

sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng 

về các vấn đề liên quan đến người 

khuyết tật nói chung và sinh viên 

khuyết tật nói riêng thuộc dự án “Tiếp 

cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết 

tật” do Đại sứ quán Ailen tài trợ giai 

đoạn tháng 01/2016 đến tháng 

12/2017. 

Mục tiêu buổi tập huấn nhằm giúp 

tham dự viên hiểu rõ hơn về những rào 

cản mà người khuyết tật đang gặp 

phải; các mô hình hỗ trợ và những thay 

đổi cần thiết nhằm đảm bảo sự tham 

gia, đóng góp của họ vào cộng đồng… 

>>Đọc thêm 

5. Tập huấn về chỉnh 
hình và phục hồi chức 
năng 
Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa 

Trung tâm DRD và Quỹ đặc biệt vì 

NKT của Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế 

(ICRC-SFD); từ ngày 01/06/2016 đến 

30/12/2016, ICRC-SFD cùng DRD phối 

hợp với Trung tâm Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng TP. HCM thực hiện 

Chương trình hỗ trợ dụng cụ chỉnh 

hình cho NKT. Tập huấn có 12 tham 

dự viên đến từ Hội NKT Đức Trọng, 

Hội NKT Bảo Lộc, CLB Đoàn kết – 

Biên Hòa, Caritas Phú Cường - Bình 

Dương, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội quận Phú Nhuận, Trung 

tâm Công tác Xã hội Tây Ninh...  

Khóa tập huấn được hướng dẫn bởi 

Ông Nguyễn Hải Thanh - Trưởng khoa 

Kỹ thuật chỉnh hình, Giám đốc Trung 

tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình 

(VIETCOT). 

Mục tiêu của khóa tập huấn này là: 

giúp người tham dự hiểu được sự 

quan trọng của chỉnh hình - phục hồi 

chức năng cho NKT vận động; cung 

cấp kiến thức cơ bản về các loại dụng 

cụ chỉnh hình và quá trình cung cấp 

dịch vụ chỉnh hình; hướng dẫn tham 

dự viên sử dụng mẫu liên quan. 

Phạm vi hỗ trợ gồm các tỉnh: Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình 

Phước, Bình Dương, Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre và Tp. Hồ Chí Minh. 

>>Đọc thêm 

6. Thông báo về 
chương trình hỗ trợ 
dụng cụ chỉnh hình 
Mời quý anh chị quan tâm tìm hiểu về 

chương trình này (mục đích, đối tượng 

hưởng lợi, các loại dụng cụ hỗ trợ, 

cách thức và thời gian nhận hồ sơ 

hoặc cách liên hệ trực tiếp) 

>> Đọc thêm 
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7. Chia sẻ về Luật Người 

khuyết tật Mỹ và Việc 

làm 

Kali Nicole Wasenko là cán bộ công vụ 

của Văn phòng làm việc về quyền NKT 

tại Washington, D.C. Trong chuyến công 

tác đầu tiên tại Việt Nam, Kali đã có buổi 

chia sẻ về những kinh nghiệm làm việc 

của mình với tập thể nhân viên DRD. 

Kali chia sẻ những điểm chính trong 

Luật NKT ở Mỹ (ADA) và Việc làm. 

Trước hết, cô giới thiệu quy định của 

ADA về cách xác định ai là NKT, theo 

đó, có điểm khác với Việt Nam, là 

những người ung thư, tiểu đường… 

cũng được xếp vào danh sách NKT bởi 

họ cần có thuốc men hay dụng cụ hỗ 

trợ. Tiếp đó, việc doanh nghiệp cần điều 

chỉnh môi trường để NKT có thể làm 

việc một cách hiệu quả (hay còn gọi là 

Tạo điều kiện thích hợp) được áp dụng 

ở nhiều bang của Mỹ. 

Tiếp đó, Kali chia sẻ về lĩnh vực mà cô 

đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm: 

khảo sát tiếp cận. Được biết DRD cũng 

có hoạt động khảo sát các công trình 

công cộng với một danh sách được thiết 

kế sẵn, Kali đã giới thiệu bảng danh 

sách tương tự của mình được xây dựng 

dựa theo luật ADA với nhiều hạng mục 

hơn, yêu cầu chi tiết hơn.>>Đọc thêm 

8. Tham vấn đồng cảnh 
– nơi chia sẻ kinh 
nghiệm sống độc lập 
Chủ nhật 15/05/2016 dự án Sống độc 

lập thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) dưới sự tài trợ của quỹ Nip-

pon Foundation và Hiệp hội Chăm sóc 

Con người Nhật Bản (Human Care As-

sociation in Japan) đã tổ chức hoạt động 

tham vấn đồng cảnh cho 12 anh chị 

khuyết tật trong đó có 7 sinh viên đang 

học tại các trường đại học, cao đẳng 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Chị T.T.H.N, đại diện nhóm nòng cốt 

chia sẻ: “Tham vấn đồng cảnh được 

hiểu một cách đơn giản là cơ hội để bản 

thân nhìn sâu, soi rõ vấn đề của chính 

mình. Mình phải là người đối diện vấn 

đề và tự tìm ra giải pháp để giải quyết 

vấn đề đó. Đây cũng là dịp để những 

người đồng cảnh chia sẻ kinh nghiệm 

sống độc lập như làm thể nào quản lý 

thu chi hiệu quả; Làm thế nào nhờ sự 

trợ giúp của những người xung quanh 

mà không cảm thấy làm phiền, hoặc 

cùng nhau chia sẻ cách thức sử dụng 

các nguồn lực xã hội, các chính sách hỗ 

trợ người khuyết tật, v.v” >>Đọc thêm 

9. TOM Vietnam 2016: 
72 giờ sáng chế giúp đỡ 
trẻ khuyết tật 

TOM (Tikkun Olam Maker) trong tiếng 

Hebrew nghĩa là “làm những điều tốt 

đẹp để thay đổi thế giới”. Đây là tổ chức 

phi lợi nhuận quốc tế hướng đến việc sử 

dụng công nghệ để giải quyết những 

vấn đề cấp thiết của xã hội. 

TOM Vietnam 2016 là sự kiện lần đầu 

tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi 

này có sự hợp tác tổ chức của Lãnh sự 

quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, Đại sứ quán 

Israel, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc 

(UNICEF), Trung tâm DRD, FABLAB 

Saigon, Trường ĐH Việt Đức… nhằm 

tạo điều kiện cho những người trẻ Việt 

Nam tạo ra các sáng chế hữu ích giải 

quyết những khó khăn của trẻ khuyết 

tật. 

Trong vòng 3 ngày, các đội phải lên ý 

tưởng và tạo ra các thiết bị đáp ứng 

những nhu cầu và mong muốn của các 

trẻ khuyết tật được Ban tổ chức chọn từ 

trước:  

Nhóm 1: Tạo ra một ứng dụng trên hệ 

điều hành Androi hỗ trợ Phương - người 

sống chung với bệnh tự kỉ gặp khó khăn 

trong việc thể hiện những mong muốn 

và suy nghĩ như ăn, uống, vệ sinh… Khi 

muốn giao tiếp, Phương có thể ấn vào 

các hình ảnh đơn giản trên màn hình và 

âm thanh sẽ được phát ra. 

Nhóm 2: Tạo ra một “đôi chân” bằng 

thép để hỗ trợ cho bé Tâm trong việc đi 

lại vì Tâm hoàn toàn không có khả năng 

di chuyển 

Nhóm 3: Nạo ra một thiết bị đeo có thể 

hỗ trợ cho hoạt động của khớp gối, sử 

dụng sợi lò xo để kết nối vào khớp chân 

giúp bé My - bị bại não, không thể điều 

khiển cơ được như ý muốn - để bé co 

duỗi khớp gối thoải mái. 

Nhóm 4: Tạo một thiết bị hỗ trợ quá 

trình trị liệu khớp giúp kéo dãn phần cơ 

ở cổ tay và cổ chân của bé An - hiện có 

vấn đề về việc đi lại và đặc biệt cổ tay 

phải rất yếu nên bé không giữ được 

thăng bằng. 

Nhóm 5: Touch – up là tên một thiết bị 

để hỗ trợ bàn tay bé Hoài - có tay phải 

không thể cử động linh hoạt, các ngón 

tay cứng đờ khiến việc cầm nắm rất khó 

khăn. Bàn tay “máy” của nhóm gồm có 

hai phần: phần cơ và phần điều khiển tự 

động. Phần điều khiển sẽ giúp phần cơ 

cử động theo những gì được lập trình 

sẵn trên máy. 

Nhóm 6: Chiếc mũ màu tím dành tặng 

cho bé Minh Nhi đang bị khiếm thị. Đội 

mũ này vào, khi gặp các chướng ngại 

vật ở gần, mũ sẽ rung đồng thời chuông 

được gắn trên mũ sẽ reo giúp bé Nhi 

nhận biết được vật thể trước mặt, tránh 

va chạm. 

Nhóm 7: Tạo ra một chiếc ghế có thể 

điều chỉnh kích thước (cao, rộng) phù 

hợp với sự phát triển của Uyên - bại 

não, yếu tứ chi, chỉ có thể nằm một chỗ, 

cột sống bị biến dạng.  

>>Đọc thêm 
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1. Chiếu phim về chàng trai 
9X bị nhiễm chất độc da 
cam ở Liên Hợp Quốc 

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 9 
các bên tham gia Công ước Quyền 
của người khuyết tật (CRPD), tại trụ 
sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, 
phái đoàn Việt Nam cùng phái đoàn 
Mỹ tại LHQ và tổ chức Dự án Những 
di sản chiến tranh đã đồng tổ chức 
công chiếu bộ phim tài liệu được đề cử 
giải Oscar Chau, beyond the lines. 

Chau, beyond the lines là bộ phim tài 
liệu dài 34 phút xoay quanh Lê Minh 
Châu, một chàng trai sinh năm 1991 bị 
nhiễm chất độc da cam/dioxin nhưng 
vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ trở 
thành họa sỹ. Viện Hàn lâm Khoa học 
và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đã chọn 
Chau, beyond the Lines vào top 10 
hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc 
của giải thưởng Oscar 2016.  

Trước khi đến với Oscar 2016, Chau, 
beyond the Lines từng được ban giám 
khảo tại Liên hoan phim Austin 2015 
và Liên hoan phim Mỹ 2015 vinh danh. 
Bộ phim được thực hiện trong 7 năm 
(2007-2014). 

>>Đọc thêm 

2. Đà Nẵng lập lối đi riêng 
cho người khuyết tật ra 
biển 

Ngày 10-6,  Ban Quản lý (BQL) Bán 
đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng 
và Cty CP Hoa Ky đưa vào sử dụng 2 
lối đi qua bãi biển dành cho NKT. Một 
lối đi được bắt đầu từ công viên Biển 
Đông, lối còn lại tại khu vực ngã ba 
đường Võ Nguyên Giáp - Hoàng Kế 
Viêm.  

Các lối đi đặc biệt này được lắp ghép 
từ các tấm composite kết hợp sợi thủy 
tinh, có tính chịu lực cao, bền với thời 
tiết nắng, gió và sự ăn mòn của muối 
biển. Mỗi lối đi có chiều dài 40m tính 
từ lề đường đến mép nước, có hai 
đoạn được lắp ghép rộng hơn để hai 
người đi xe lăn ngược chiều có thể 
tránh nhau, thoải mái cho việc sử dụng 
xe lăn. 

Công trình xã hội ý nghĩa này sẽ đáp 
ứng được một phần nhỏ nhu cầu đi lại 
của người dân và giúp người khuyết 
tật dễ dàng thực hiện nhu cầu việc ra 
biển nghỉ mát, ngắm biển và hóng gió 
biển càng tăng cao trong thời điểm 
năng nóng cao độ vào lúc này.  

>>Đọc thêm 

3. Trẻ khuyết tật học 
cách… đi chợ 
Đi chợ, giúp mẹ quét nhà... là những 
việc tưởng như quá bình thường đối 
với các em 16, 17 tuổi, thế nhưng 
những em bị down, tự kỷ thì lại rất khó 
khăn và phải học. 

Tại lớp học “Hoa xương rồng” do 
Trung tâm Cung cấp dịch  vụ công tác 
xã hội Đà Nẵng tổ chức, các cô bé cậu 
bé cùng  nhau vẽ tranh, kết cườm để 
làm ra những chiếc vòng đeo tay xinh 
xắn. Thoạt nhìn, ít ai nghĩ rằng đó là 
sản phẩm của những đứa trẻ bị khuyết 
tật, down, tự kỷ...  

Hàng tuần, cứ đến ngày thứ bảy, 8 em 
bé gặp khó khăn về mặt trí tuệ tại 
trung tâm lại được làm những gì mình 
yêu thích với sự hỗ trợ của các cán bộ 
trung tâm. Đến buổi trưa, các em lại 
được cùng các cô đi chợ, nhặt rau, gọt 
củ quả và tự tay chế biến những món 
ưa thích. Nồi cơm có lúc bị nhão hay 
nồi canh có lúc quá mặn không ăn nổi 
thế nhưng cả cô và trò đều khá hào 
hứng. Buổi chiều là lúc các em làm 
quen với âm nhạc với những điệu 
nhảy Gangnamstye khá thú vị. “Tụi 
con rất thích nhảy múa, thích nấu ăn. 
>>Đọc thêm 

4. Chàng trai khuyết tật 
giành học bổng toàn phần 4 
năm đại học 

Cuộc sống không công bằng với Tuấn 
ngay từ khi cậu sinh ra. Căn bệnh cơ 
bẩm sinh khiến Tuấn gặp nhiều khó 
khăn trong sinh hoạt, học tập. Bước 
qua tuổi 18, Tuấn vẫn không thể đứng, 
mọi hoạt động đi lại đều cần có người 
và máy móc hỗ trợ.  

Bố Tuấn, ông Hoàng Việt Tiến, 53 tuổi 
cũng bị bệnh teo cơ. Sau lần tai biến 
cách đây hơn chục năm, ông Tiến 
không thể tự đi được mà phải dùng 2 
tay và đầu gối để di chuyển. Hoàn 
cảnh càng trớ trêu hơn khi mẹ Tuấn - 
trụ cột chính của gia đình - vừa qua 
đời cách đây hơn một năm - đúng vào 
giai đoạn nước rút thi đại học. “Nỗi đau 
đến bất ngờ là một cú sốc nặng với 
mình. Nhiều lúc kiệt sức, mình muốn 
bỏ học nhưng vì nghĩ đến người cha 
già gầy yếu, người mẹ không quản vất 
vả nuôi mình đến từng này nên mình 
quyết tâm phải thi đỗ đại học”, Tuấn 
chia sẻ. 

Chính động lực đó đã giúp Tuấn thi 
đậu ngành công nghệ thông tin của 
Đại học Hoa Sen. Nhận giấy báo trúng 
tuyển, một lần nữa trong đầu Tuấn lại 
dâng lên ý định nghỉ học do không có 
tiền đóng học phí. May mắn thay, đúng 
lúc này, Tuấn được một giáo viên giới 
thiệu về học bổng Vượt khó của Đại 
học Hoa Sen. 

Để giành được học bổng này, Tuấn 
phải viết một bức thư tự giới thiệu bản 
thân để thuyết phục hội đồng nhà 
trường. Như hy vọng cuối cùng để 
bước vào giảng đường, Tuấn tâm sự 
từ đáy lòng: “Bố mẹ đã hi sinh rất 
nhiều để mang lại cuộc sống bình 
thường cho một đứa con khuyết tật 
như em. Em luôn tự nhủ với bản thân 
rằng sẽ không để công sức và niềm hi 
vọng của bố mẹ, cũng như sự động 
viên, giúp đỡ của mọi người dành cho 
em trở nên vô ích”. Vượt qua hàng 
trăm hồ sơ khác, Tuấn đã giành học 
bổng toàn phần 4 năm học. “Nghị lực 
của Tuấn khiến tất cả chúng tôi xúc 
động và cảm phục vô cùng”, thạc sĩ 
Hoàng Đức Bình, Giám đốc Truyền 
thông và Tuyển sinh, Đại học Hoa Sen 
cho biết. 

>>Đọc thêm 
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Saigon Buddy Tours tài 
trợ và thúc đẩy du lịch 
tiếp cận ở Việt Nam 
Saigon Buddy Tours hân hạnh là đối 

tác với Trung tâm Khuyết tật & Phát 

triển Việt Nam – thúc đẩy và thay đổi 

cuộc sống của người khuyết tật.  

Chúng tôi tài trợ $1 khi mỗi du khách 

mua dịch vụ của Saigon Buddy 

Tours.   

Saigon Buddy Tours rất vui được làm 

việc với Trung tâm Khuyết tật & Phát 

triển thông qua chương trình“Một 

đóng góp nhỏ tạo sự thay đổi lớn – 

1forchange” của DRD, chúng tôi sẽ 

đóng góp $1 nếu mỗi du khách mua 

dịch vụ của chúng tôi. Và DRD sẽ tập 

huấn cho nhân viên chúng tôi cách hỗ 

trợ người khuyết tật cũng như tư vấn 

về du lịch tiếp cận đối với du khách 

khuyết tật. 

Liệu Sài Gòn có thân thiện không nếu 

các điểm du lịch không tiếp cận cho 

người khuyết tật nên chúng tôi hy 

vọng có thể đóng góp một phần nhỏ 

trong chiến dịch tiếp cận này. DRD 

đang làm rất tốt trong các lĩnh vực tập 

huấn, nâng cao nhận thức và cải thiện 

cuộc sống của người khuyết tật và 

chúng tôi rất hãnh diện góp phần nhỏ 

trong việc này.  >>Đọc thêm 

Chiến dịch 1forchange 7 

DRD ƠI, CẢM ƠN NHÉ!  

“... Trong ba tháng vừa qua, em tập 

trung vào kì thực tập quan trọng cuối 

cùng trong quãng đời sinh viên. Kiến 

thức học được ở giảng đường cùng 

với những kĩ năng mềm được trang bị 

đã giúp em vượt qua kì thực tập này 

một cách thành công với số điểm 9.6.  

Khiếm khuyết về thị giác đã không 

còn là trở ngại cho em, ngược lại nó 

là động lực để em có thể thấu hiểu, 

đồng cảm và truyền cảm hứng đến 

các em học sinh khiếm thị ở trường 

Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình 

Chiểu. Em đã sử dụng số tiền học 

bổng của DRD để mua một số tài liệu 

sách phục vụ cho việc đưa thế giới 

xung quanh lại gần với các em học 

sinh khiếm thị, biến hình ảnh thị giác 

thành các thông tin xúc giác, để các 

em dùng tay sờ vật thật hoặc mô hình.  

Bên cạnh đó, em luôn giữ mối quan 

hệ tốt với các bạn sinh viên khác trong 

đoàn thực tập, và nhận được sự hỗ 

trợ rất tận tình từ các bạn. Em đã tự 

tin và hòa đồng khá nhanh chóng với 

môi trường thực tập, tạo được thiện 

cảm ở thầy cô trong trường, đặc biệt 

là giáo viên hướng dẫn.  

Kết quả của kỳ thực tập ấy, ngoài sự 

cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của 

thầy cô và bạn bè, em còn được 

truyền lửa từ chính các anh chị ở 

DRD, đã giúp em có thêm động lực và 

niềm tin rằng nhất định mình sẽ làm 

tốt nếu mình trang bị cho bản thân 

những kiến thức nền quan trọng, các 

kĩ năng mềm cần thiết…” 

(Vũ Thị Hồng Thúy, Sinh viên 

trường ĐH Sư Phạm TP. HCM ,nhận 

học bổng Người bạn đồng hành của 

DRD từ tháng 3 năm 2016) 

“... Sau khi học xong các môn học đại 

cương tại trường, tôi cùng với nhóm 

tám người của mình bắt đầu chuyến 

đi thực tế. Địa điểm chúng tôi đến là 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD). Tuy chỉ làm việc 3 buổi ở DRD 

nhưng trong tôi đã dấy lên rất nhiều 

cung bậc cảm xúc. 

Anh Lê Hữu Thương là người hướng 

dẫn chúng tôi. Anh đã chia sẻ về nghề 

công tác xã hội, cơ hội nghề nghiệp, 

đồng lương, những kĩ năng cần có 

của một người làm công tác xã hội. 

Nghe xong tôi thoạt nhận ra, công tác 

xã hội không đơn thuần là giúp người 

trên phương diện làm từ thiện, mà còn 

là tìm ra các phương pháp, cách thức 

ggiúp họ thay đổi cuộc sống, vươn 

lên. Tôi tự nhận thấy mình cần cải 

thiện kỹ năng giao tiếp, tích lũy cho 

mình vốn kiến thức và sự hiểu biết về 

nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. 

Và đặc biệt là luôn làm việc với chính 

cái tâm, con tim của mình…” 

(Nguyễn Phước Lộc - CĐ Sư phạm 

Trung ương TP. HCM, ghi lại sau 

chuyến thực tế tại DRD) 

Danh sách ủng hộ 

Chiến dịch 1forchange 

1. Bác sĩ Thiện ( Úc) -  6,000 AUD 

2. Andy Gowler—1,220,000 VNĐ 

3. Cô Hương, Chú Sơn—100,000 VNĐ 

>>Xem thêm 

http://1forchange.vn/vn/tin-tuc-ve-chien-dich/saigon-buddy-tours-tai-tro-va-thuc-day-du-lich-tiep-can-o-viet-nam.html
http://www.drdvietnam.org/danh-sach-ung-ho.html


1. Công ty TNHH Jia Hsin tuyển dụng  
Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Cầu Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 

1. Công việc văn phòng 

 

Công việc Vị trí tuyển dụng Yêu cầu chung 

Giám đốc/ Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận Nhân viên 

Xuất nhập khẩu/ Chăm sóc khách hàng x x - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 

các chuyên ngành liên quan 

hoặc có kinh nghiệm 1 năm ở 

các vị trí tương đương. 

- Trình độ đọc – viết – nói Tiếng 

Anh/Hoa lưu loát. 

- Riêng cơ điện/ bảo vệ không 

yêu cầu ngoại ngữ 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp x x 

Khai thác mẫu/ Tính giá thành x x 

Đặt hàng/ Điều phối sản xuất x x 

Quản lý chất lượng/ Quản lý sản xuất x x 

Cơ điện - bảo trì x x 

IT (vi tính)/ Kho x  

Kế toán /Nhân sự/ Hành chính/ Bảo vệ  x 

Phiên dịch tiếng Anh/ Hoa  x 

Trợ lý Giám đốc     

Việc làm cho Người khuyết tật 8 

Lương và phúc lợi: 

Lương được trả theo kiến thức và năng 

lực  

Có chính sách phát triển nghề nghiệp 

và cá nhân  

Thực hiện tốt các chế độ đúng theo 

Luật định  

Có xe đưa rước từ TP. HCM 

HỒ SƠ XIN VIỆC:  

Đơn xin việc & lý lịch bằng tiếng Việt /

Anh/ Hoa  

Bằng cấp/ chứng chỉ 

Một số giấy tờ khác liên quan (nếu có).  

2. Lao động phổ thông 

Mô tả công việc: Dán tem, vệ sinh 

giày dép, lót đế giày, trao thẻ… 

Yêu cầu chung: 2 tay khỏe, mắt sáng, 

có thể tự di chuyển được, có giấy xác 

nhận khuyết tật, biết đọc, biết viết. 

Tổng thu nhập: Từ 4.700.000 đến 

5.300.000 đồng/tháng  

Quyền lợi:  

Tiền thưởng khuyến khích nâng cao 

trình độ (văn bằng) 

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy 

định  

Suất cơm trưa miễn phí  

Hỗ trợ nuôi con nhỏ  

Đào tạo nghề  

Môi trường làm việc thân thiện  

Tiền thưởng khuyến khích nâng cao tay 

nghề 

Hồ sơ gồm: 

Đơn xin việc có dán hình 

Sơ yếu lý lịch có dán hình 

Giấy xác nhận hạnh kiểm có dán hình 

Bản sao CMND 

Bản sao hộ khẩu 

Bản sao giấy xác nhận khuyết ật 

Giấy khám sức khỏe (kết luận phải có 

xếp loại sức khỏe là lọai mấy ?) 

Bằng cấp (nếu có) 

6 tấm ảnh màu (2x3 cm) 

Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ nêu trên phải 

chứng thực và có thời hạn không quá 6 

tháng 

Thời hạn tuyển dụng: 8/2016 

2. Tuyển người khuyết 
tật cho vị trí lập trình 
viên, quản trị website 
và thiết kế đồ họa 
Địa điểm làm việc:  Công viên 

Phần mềm Quang Trung, Q.12, 

Tp.HCM 

1. Vị trí: Lập trình viên PHP 

Wordpress 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc 

nữ) 

Tình trạng khuyết tật: Khuyết 

tật vận động 

2. Vị trí: Quản trị website 

&amp; tài khoản adwords 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc 

nữ) 

Tình trạng khuyết tật: Khuyết tật vận 

động 

3. Vị trí: Thiết kế đồ họa 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc nữ) 

Tình trạng khuyết tật: Khuyết tật vận 

động >> Đọc thêm 

Thông tin liên hệ: 

Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết 

tật và Phát triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu nhà tái 

định cư Thủ Thiêm, Phường An Phú, 

Quận 2, Tp. HCM 

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 

114 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát 

Email: vieclam@drdvietnam.com 

GÓC ẢNH ĐẸP 

Bạn hình dung như thế nào về một thế giới  
tiếp cận?  

http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/17695-tuyen-nguoi-khuyet-tat-cho-vi-tri-lap-trinh-vien-quan-tri-website-va-thiet-ke-do-hoa.html


Lời kết thúc: 

Bản tin DRD là ấn phẩm mà Trung tâm Khuyết tật và Phát triển phát hành định kỳ gửi đến quý nhà tài 

trợ, đối tác, quý vị thân hữu và NKT với mong muốn cập nhật những tin tức, hoạt động mới của DRD 

cũng như của các tổ chức khác liên quan đến NKT.   

DRD luôn mong sẽ nhận được những phản hồi góp ý và cộng tác của quý vị để Bản tin DRD ngày 

càng phong phú và hữu ích hơn.  

Mọi ý kiến xin gửi về: 

Email: kimphung@drdvietnam.com  

SĐT: (08) 3 62 67 99 11 (phím lẻ 131) 

Địa chỉ: Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), 311K8 đường số 7, Khu tái định cư Thủ 
Thiêm, phường An Phú, quận 2, TP. HCM.  

Trân trọng, 

Ban biên tập. 


