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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 7&8/2015 



1.“Bình đẳng và hòa 
nhập cho người 
khuyết tật (NKT)” với 
cơ quan ban ngành tại 
Tp.HCM 

Sáng 30/7/2015, Trung tâm khuyết tật 

và phát triển (DRD) kết hợp với Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ 

chức hội thảo chuyên đề “Bình đẳng và 

hòa nhập cho người khuyết tật (NKT)” 

với sự tham dự của 20 đại diện đến từ 

Sở Giao thông vận tải và Phòng Lao 

động Thương binh và Xã hội các quận/

huyện trên địa bàn Tp. HCM. Đây là hội 

thảo đầu tiên DRD thực hiện thu hút 

được đông đảo đại diện các cơ quan 

nhà nước tham dự với mong muốn 

thúc đẩy và tạo điều kiện để NKT tham 

gia đầy đủ các hoạt động xã hội cách 

bình đẳng.  

Các vấn đề được đưa ra thảo luận liên 

quan đến vai trò của cơ quan nhà 

nước, các tổ chức xã hội cũng như 

chính NKT trong việc thúc đẩy thực 

hiện Luật và Công ước Quốc tế nhằm 

đảm bảo Quyền là lợi ích hợp pháp cho 

đối tượng này cũng như các cách hỗ 

trợ, tạo điều kiện để NKT có thể vượt 

qua những rào cản và phát triển như 

những công dân khác trong xã hội.  

Từ những câu chuyện thực tế và kinh 

nghiệm làm việc cùng các nhóm yếu 

thế, Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến (người 

sáng lập và điều hành DRD) đã dẫn dắt 

và đưa ra nhiều khía cạnh sinh động 

trong việc hỗ trợ NKT hiện nay. Theo 

các đại diện cho biết, chính sách hỗ trợ 

NKT không thiếu, tuy nhiên, việc thực 

hiện giữa các địa phương lại khác nhau 

tùy vào mức độ quan tâm của người 

chuyên trách. Một số đại diện cũng cho 

hay, khi thực hiện các hoạt động trợ 

giúp, chính họ cũng chưa hiểu sâu sâu 

sắc nhu cầu của NKT. Vấn đề cần thực 

hiện trước mắt là thay đổi cách nhìn 

nhận, cách làm và cần thiết phải có sự 

liên kết giữa các cơ quan, tổ chức.  

>> Đọc thêm 

2. DRD tham dự sự kiện kết 
nối "Kinh doanh vì cộng 
đồng" 
Sáng ngày 19/8/2015, Trung tâm khuyết tật 

và phát triển (DRD) cùng 3 doanh nghiệp của 

người khuyết tật thuộc mạng lưới DRD đã có 

buổi trưng bày và giới thiệu hoạt động tại sự 

kiện kết nối các doanh nghiệp xã hội do Viện 

Hợp tác và Phát triển Châu Âu (IECD) và 

trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp tổ chức.  

Sự kiện có sự tham gia của hơn 20 đại diện 

doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Đây là dịp 

để các tổ chức hoạt động vì cộng đồng chia 

sẻ kinh nghiệp, kết nối và trao đổi thông tin. 

Nhiều mặt hàng thủ công được làm nên bởi 

người khuyết tật, các nhóm sinh viên với 

nhiều ý tưởng sáng tạo và đảm bảo tiêu chí 

bảo vệ môi trường, điển hình như sản phẩm 

được làm từ vật liệu tái chế: nắp chai, vải 

jean...của SISE (Đại học Kinh tế) thật sự thu 

hút khách tham quan.  >> Đọc thêm 

Chị Lưu Thị Ánh Loan chia sẻ 

Chị Võ Thị Hoàng Yến chia sẻ cùng tham dự viên 

3. DRD tiếp giám đốc điều 

hành tổ chức ACLU, Mỹ 

Ngày 19/08/2015 DRD đã có buổi gặp gỡ với 

tổ chức American Civil Liberties Union 

(ACLU). Đây là tổ chức trợ giúp về luật pháp 

và chính sách tại Mỹ. Trưởng đoàn là ông 

Scott Crichton – Giám đốc điều hành hỗ trợ 

pháp lý cho nhóm đối tượng thiệt thòi ở 

Motana, Mỹ.  

>> Đọc thêm 
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http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17076-%E2%80%9Cbinh-dang-va-hoa-nhap-cho-nguoi-khuyet-tat-nkt%E2%80%9D-voi-co-quan-ban-nganh-tai-tphcm.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17108-drd-tham-du-su-kien-ket-noi-kinh-doanh-vi-cong-dong.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17109-drd-tiep-giam-doc-dieu-hanh-to-chuc-aclu-my.html


5. DRD tiếp chuyên 

gia về giáo dục và trị 

liệu Israel 

Chiều 20/08/2015 Bà Lưu Thị 

Ánh Loan -  Quyền giám đốc 

Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã có buổi giới thiệu 

các hoạt động trợ giúp người 

khuyết tật (NKT) mà DRD thực 

hiện trong 10 năm qua với hai 

chuyên gia trong lĩnh vực giáo 

dục và trị liệu đến từ Israel. Bà 

Carmit Cahana, chuyên gia giáo 

dục và trị liệu cho người chậm 

phát triển trí tuệ với hơn 30 năm 

kinh nghiệm làm việc cho biết bà 

thật sự ấn tượng với những gì 

mà DRD đã nỗ lực, đồng thời bày 

tỏ sự vui mừng trước những 

chuyển biến tích cực trong phong 

trào thúc đẩy quyền hòa nhập 

bình đẳng cho NKT tại Việt Nam. 

Dịp này, đôi bên cũng đã trao đổi 

một số vấn đề có thể trở thành 

tiềm năng hợp tác trong tương 

lai. >> Đọc thêm 

6. ‘Báo chí xin đừng 

khóc mướn’ 

Hội thảo bình đẳng và hòa nhập 

cho người khuyết tật diễn ra tại 

thành phố  Đà Lạt do Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển phối hợp 

cùng Tổ chức Lao Động Quốc 

Tế (ILO) tổ chức.  

>> Đọc thêm 

Thảo luận nhóm của các tham dự viên 

4. Khóa học nâng cao 

“Vận động chính sách 

cho Người khuyết tật” 

Tiếp nối thành công chương trình tập huấn 

“Vận động chính sách dành cho Hội nhóm 

người khuyết tật” diễn ra lần thứ nhất vào 

tháng 4 năm 2015, trong hai ngày 17 và 18 

tháng 8 năm 2015, Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) đã tổ chức khoá tập 

huấn “Vận động chính sách” nâng cao cho 

các hội nhóm người khuyết tật tại Nhà 

khách Quốc hội (165 Nam Kì Khởi Nghĩa, 

Quận 1, TP.HCM) với sự tham gia của các 

tham dự viên đến từ các hội nhóm NKT 

của các tỉnh như: Khánh Hoà, Bình Định, 

Lâm Đồng, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Đồng 

Nai và một số CLB NKT tại Tp. HCM. Khoá 

tập huấn được sự hướng dẫn của chị 

Nguyễn Phương Linh – Giám đốcTrung 

tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền 

vững (MSD).  

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp 

tham dự viên biết cách xây dựng, xác định 

được cách thức tư duy chiến lược, thực 

hành thay đổi hành vi và cải thiện kế 

hoạch vận động chính sách của Hội/nhóm 

của Người khuyết tật. Khóa tập huấn cũng 

giúp tăng cường mạng lưới thông qua các 

hoạt động chia sẻ kinh nghiệm giữa các 

Hội/nhóm.  

“Từ chia sẻ kinh nghiệm các Hội/nhóm và 

những góp ý của tập huấn viên về vấn đề 

Vận động chính sách giúp tôi có thêm 

động lực, kiên trì và cam kết hơn trong 

việc hỗ trợ Người khuyết tật tại địa 

phương trong giai đoạn tiếp theo”, chia sẻ 

của tham dự viên đến từ Hội Người khuyết 

tật Diên Khánh – Khánh Hòa sau buổi tập 

huấn.  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 3 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17114-drd-tiep-chuyen-gia-ve-giao-duc-va-tri-lieu-israel.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17130-%E2%80%98bao-chi-xin-dung-khoc-muon%E2%80%99.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17121-khoa-hoc-nang-cao-%E2%80%9Cvan-dong-chinh-sach-cho-nguoi-khuyet-tat%E2%80%9D.html


Người hỗ trợ cá nhân, Người đồng hành cùng chia sẻ trong chương trình 

7. Tập huấn "Xây 

dựng chiến lược hội 

người khuyết tật 

(NKT) địa phương" 

"Chiều ngày 26/8/2015, đã khép 

lại chương trình tập huấn "Xây 

dựng chiến lược hội người 

khuyết tật (NKT) địa phương", do 

Liên Hiệp Hội Về NKT Việt Nam 

thực hiện dưới sự tài trợ của các 

tổ chức Irish Aid (Goverment of 

Ireland Rialtas na hÉireann, Un-

ion Aid Abroad APHEDA Việt 

Nam).  

Chương trình tập huấn diễn ra 

trong 3 ngày, với 24 học viên đến 

từ Nam Định, Vinh, Quảng Trị, 

Quảng Nam, Hội người mù Lâm 

Đồng, Hội NKT Lâm Đồng, Vũng 

Tàu, Hiệp hội TDTT NKT Việt 

Nam. Các buổi học tập, thảo 

luận, chia sẻ kinh nghiệm để xây 

dựng chiến lược mới phù hợp 

với khả năng và điều kiện của 

từng địa phương dưới dự dẫn 

dắt của bà Võ Thị Hoàng Yến - 

Giám đốc TT Khuyết tật và Phát 

Triển (DRD). Những câu hỏi, vấn 

đề đặt ra khá thẳng thắng, thân 

thiện với những kế hoạch 5 năm, 

10 năm dành cho hội bạn tạo nên 

không khí khá sôi nổi và dường 

như làm ấm hơn nhiệt huyết xây 

dựng hội nhóm ngày càng vững 

mạnh trong cái mưa lạnh đang 

giăng trên xứ sương mù Đà Lạt."  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 

8. Sống mạnh mẽ như lông 

chông trước gió và cát 

"Những đóa lông chông" là chủ đề đêm 

giao lưu âm nhạc vừa diễn ra vào tối 

7/8/2015 tại trường Đại học Hoa Sen Tp. 

HCM. Chương trình do Trung tâm Khuyết 

tật và Phát triển (DRD) thực hiện nhằm 

mang đến cho cộng đồng và xã hội những 

góc nhìn khác về cuộc sống của người 

khuyết tật.  

Những tiết mục âm nhạc được dàn dựng 

phù hợp với từng nội dung, câu chuyện 

sinh động về những người khuyết tật (tựa 

hồ loài cây lông chông) không ngại gạt bỏ 

định kiến xã hội để chứng minh năng lực 

của mình trong nhiều lĩnh vực như: việc 

làm, học tập, âm nhạc, thể thao, hôn nhân 

gia đình...Sự kết hợp biểu diễn giữa người 

khuyết tật và không khuyết tật, những chia 

sẻ chân tình và rất thật trong một không 

gian ấm áp không chỉ chạm đến trái tim của 

hơn 200 khán giả mà còn tạo nên một tác 

động mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp nhân 

văn cho chính những người khuyết tật và 

cho cả cộng đồng: không gì là không thể, 

khoảng cách giữa người khuyết tật và 

không khuyết tật chỉ mỏng manh trong suy 

nghĩ.  

Hòa nhập xã hội, có quyền tham gia đầy đủ 

vào tất cả các hoạt động cộng đồng là điều 

mà nhiều người khuyết tật Việt Nam và các 

tổ chức làm việc vì người khuyết tật đang 

hướng đến. Thời gian qua, Luật người 

khuyết tật Việt nam được ban hành, chính 

phủ cũng đã ký phê chuẩn cam kết thực 

hiện Công ước Quốc tế về quyền của 

người khuyết tật, tuy nhiên để tạo nên sự 

thay đổi mạnh mẽ, xóa bỏ những rào cản 

về thái độ và môi trường không chỉ đòi hỏi 

sự thay đổi ở chính bản thân người khuyết 

tật mà còn ở chính những thành viên trong 

gia đình, những người đang làm công tác 

hỗ trợ, các cơ quan ban ngành và từng 

thành viên trong xã hội. Những thay đổi 

đơn giản như xem người khuyết tật bình 

đẳng như người không khuyết tật, công 

nhận khả năng, tạo điều kiện để họ học tập 

và làm việc như một công dân bình 

thường...chính là những đóng góp tạo nên 

một thế giới cho tất cả.  >> Đọc thêm 
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http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17124-tap-huan-xay-dung-chien-luoc-hoi-nguoi-khuyet-tat-nkt-dia-phuong.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17095-song-manh-me-nhu-long-chong-truoc-gio-va-cat.html


2. Hỗ trợ toàn diện 

cho trẻ khuyết tật 
Chiều 15-7, UBND H. Hòa Vang 

và Tổ chức Trẻ em Việt Nam ký 

kết biên bản ghi nhớ thực hiện 

dự án "Hệ thống chăm sóc hy 

vọng cho trẻ khuyết tật" có giá trị 

hơn 115 ngàn USD với mục tiêu 

nâng cao trách nhiệm, sự sẻ 

chia và giúp đỡ của toàn xã hội 

nhằm nâng cao năng lực cho trẻ 

khuyết tật hòa nhập với cộng 

đồng.. Theo đó, dự án sẽ được 

triển khai tại xã Hòa Khương (H. 

Hòa Vang) trong thời gian 3 

năm, tập hợp các nhóm đa 

ngành, kết hợp phương pháp 

quản lý ca hỗ trợ toàn diện cho 

trẻ khuyết tật về phục hồi chức 

năng, cải thiện môi trường sống, 

dinh dưỡng và giáo dục. Bên 

cạnh đó, gia đình trẻ khuyết tật 

sẽ được hỗ trợ vay vốn tín dụng 

để phát triển kinh tế, cải thiện 

cuộc sống...  >> Đọc thêm 

3. Tăng cường tiếp 
cận và chất lượng 
giáo dục hòa nhập 
cho trẻ khuyết tật 
thông qua CNTT 
Ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ 

GD&ĐT phối hợp với tổ chức 

CRS (Hoa Kỳ) và Cơ quan phát 

triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội 

thảo Chia sẻ kết quả dự án 

"Tăng cường tiếp cận và chất 

lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ 

khuyết tật thông qua Công nghệ 

thông tin".  

Dự án Tăng cường tiếp cận chất 

lượng giáo dục hòa nhập thông 

qua CNTT cho TKT do Cơ quan 

Phát triển quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) và tổ chức CRS tài trợ 

là một trong những giải pháp 

thiết thực giúp ngành GD&ĐT 

gỡ bỏ từng bước những khó 

khăn, trở ngại.  >> Đọc thêm 
 

Ông Stephen Hawking sử dung phần mềm hỗ trợ giọng nói 

1. Phần mềm giúp Ste-
phen Hawking nói 
được Intel phát hành 
miễn phí 
Hãng Intel đã chuyển hệ thống hỗ trợ 
giao tiếp bằng giọng nói mà 
ông Stephen Hawking sử dụng 
thành mã nguồn mở. Intel hy vọng là 
các lập trình viên khác trên thế giới 
sẽ ứng dụng mã nguồn hệ thống này 
để giúp nhiều người khuyết tật hơn. 

Hệ thống này có tên là ACAT 
(Assistive Context-Aware Toolkit), có 
khả năng giúp người khuyết tật giao 
tiếp với máy tính với rất ít cử động, 
trong trường hợp ông Hawking là 
giúp chuyển các cử chỉ mặt thành 
văn bản, sau đó phát thành tiếng nói. 

Hệ thống này gồm 3 phần, một đầu 
nhận thông tin dùng cảm biến hồng 
ngoại hoặc webcam để ghi cử chỉ 
mặt, một giao diện để cho người 
dùng chọn chữ và hình thành câu, và 
một hệ thống tự động tiên đoán ý 
người dùng muốn nói gì. Phần mềm 
còn được dùng để giúp người dùng 
sử dụng các phần mềm khác và duy-
ệt web. 

Ông Sai Prasad, trưởng dự án ACAT 
của Intel nói:"Chúng tôi hy vọng là 
sau khi chuyển hệ thống thành 
nguồn mở, các nhà phát triển phần 

mềm sẽ phát triển nó, thêm nhiều 
giao diện sử dụng, nhiều cách ghi 
nhận dữ liệu, qua đó giúp được 
nhiều người dùng hơn" 

Hệ thống ACAT hiện nay chưa thể 
dùng cho những người khuyết tật 
khác, lý do là nó còn cồng kềnh và 
phức tạp, cần tùy biến riêng, Intel 
đang phát triển những phiên bản mới 
để giúp những người khuyết tật có 
nhu cầu thì cũng có thể hưởng lợi từ 
ACAT.  

>> Đọc thêm 

Tin bốn phương 

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHIẾN 

DỊCH 1FORCHANGE tháng 

7&8/2015 

1. Chị Trâm — 50 AUD 

2. Anh Phi Bửu và Những người 

bạn — 1,100 AUD 

3. Chú Sơn và Cô Hương ( Thụy 

Sỹ) — 140,000 VNĐ 

4. Nguyễn Thanh Dũng — 

1,000,000 VNĐ 

5. Lưu Võ Ngọc Minh— 500,000 

VNĐ 

6. Cô Bế — 1,000,000 VNĐ 

7. Chị Tánh — 5,000,000 VNĐ 
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1. Tuyển nhân viên chăm sóc 
khách hàng 

Địa điểm làm việc:  Phường 14, Quận Tân Bình, 
Tp.HCM 

Số lượng: 5 người (Nam hoặc nữ) 

Thời gian làm việc: 8h – 17h, từ thứ 2 -> thứ 7 

Trình trạng khuyết tật: Khuyết tật vận động 

Yêu cầu công việc: 

Các bạn khuyết tật vận động có giọng nói dễ nghe, 
khả năng giao tiếp tốt qua điện thoại 

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Quản trị kinh 
doanh, Tài chính – Ngân hàng. 

Mô tả công việc: 

Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm của công ty 
như: Cỏ nhân tạo sân bóng/sân vườn/sân golf, máy 
móc, thiết bị,…Ngoài ra, tư vấn vay tín dụng thế chấp 

Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng cũ và mới 

Tổng hợp, ghi nhận và báo cáo 

Lưu ý:  

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm  

Có thể làm theo ca hoặc giờ hành chính 

Bộ phận chăm sóc khách hàng làm dưới tầng trệt 
công ty 

Lương: Thỏa thuận 

Thời hạn tuyển dụng: Liên tục 

2. Tuyển thực tập sinh tại Ngân 
hàng 

Địa điểm làm việc:   

Tại Tp. HCM: Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, 
Quận 7, Tp. HCM 

Tại Hà Nội: 13 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội       

Số lượng: 5 người  

Thời gian thực tập: 3 tháng - 6 tháng 

Trình trạng khuyết tật: Khuyết tật vận động 

Vị trí tuyển: Thực tập sinh 

Yêu cầu công việc: 

Ứng viên đang học năm cuối Đại học – Cao đẳng 
đang tìm nơi thực tập hoặc sinh viên mới ra trường 
muốn tìm nơi thực tập có thêm kinh nghiệm về hành 

chính văn phòng, chăm sóc khách hàng,… 

Sử dụng tốt Microsoft office (Word; Excel; Power-
Point); Cẩn thận, chi tiết; Nhiệt tình và trung thực; ưu 
tiên tiếng Anh tốt. 

Mô tả công việc: 

Hỗ trợ công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp 
theo yêu cầu của quản lý 

Hỗ trợ các công tác ban hành và lưu trữ văn bản, 
giấy tờ 

Gọi điện thoại và nhận điện thoại từ khách hàng 

Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ 
đạo của quản lý 

Lưu ý:  

Cơ hội cho các bạn khuyết tật tích lũy kinh nghiệm 
tại môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động 

Hỗ trợ trong thời gian thực tập: Theo chính 
sách của ngân hàng  

Lợi ích sau thực tập: Hiểu biết về nghiệp vụ ngân 
hàng và được ưu tiên tuyển dụng dựa vào nhu cầu 
của ngân hàng và kết quả thực tập 

Môi trường làm việc: phù hợp cho tất cả bao gồm 
các bạn có nhu cầu đặc biệt như dùng nạng hoặc xe 
lăn 

Thời hạn tuyển dụng: Liên tục 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Bộ phận Việc làm - Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD). 

Đ/c: 311K8 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 

Chú ý: Để được hỗ trợ thông tin tốt nhất, các bạn nên 
đặt câu hỏi trực tiếp trên trang website của DRD tại địa 
chỉ: drdvietnam.org. Chúng tôi không hỗ trợ trả lời trên 
các website chia sẻ thông tin khác 
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Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

311K8 Đường số 7, KTĐC Thủ Thiêm, An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

Điện thoại: (08) 626799 11— 626799 22 

Fax: (08) 626799 33 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


