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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 vì nguời khuyết tật (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 hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT trên địa bàn TP. HCM 

và hỗ trợ mạng luới 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 Tháng 08/2016 

Buổi họp với đại diện Bộ Xây dựng  



Tham quan học 
hỏi kinh nghiệm 

cải thiện tiếp cận tại 
Hà Nội  

Được sự tin tưởng và tài trợ của 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kì 

(USAID), vào năm 2015, DRD thực 

hiện dự án “Tiếp cận vì sự hòa 

nhập của người khuyết tật” tại 02 

tỉnh Tây Ninh và Bình Định. Với 3 

mục tiêu chính: (1) Nâng cao nhận 

thức về vấn đề khuyết tật cho cộng 

đồng và NKT; (2) Cải thiện tiếp cận 

và (3) Nâng cao năng lực cho hội 

nhóm/DPO người khuyết tật. 

Việc tổ chức chuyến giao lưu học 

hỏi kinh nghiệm về vận động, cải 

thiện tiếp cận tại Hà Nội là một 

hoạt động quan trọng góp phần 

đóng góp cho cả 3 mục tiêu của dự 

án. 

Trong thời gian làm việc từ ngày 

15/08 – 18/08/2016, thành viên 

đoàn đã có dịp đến thăm và làm 

việc tại: 

- Cơ quan phát triển quốc tế Hoa 

Kì (USAID) 

- Ban Hành động vì sự phát triển 

hòa nhập (IDEA) 

- Trung tâm Hành động vì sự phát 

triển cộng đồng (ACDC) 

- Hội người khuyết tật Hà Nội 

- Hội NKT huyện Đông Anh và 

Trung tâm dạy nghề số 6, Ủy ban 

nhân dân xã Xuân Nộn (có lối lên 

và nhà vệ sinh tiếp cận với NKT) 

- Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ 

Xây dựng 

- Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì và 

Hội NKT Ba Vì và trạm xá thị trấn 

Tây Đằng (nơi có dốc lên với tay 

vịn đúng qui chuẩn) 

Trong suốt thời gian làm việc tại 

Hà Nội, tất cả các thành viên đều 

đảm bảo đúng lịch trình làm việc và 

nhiệt tình đưa ra nhiều câu hỏi cho 

các đơn vị. Bên cạnh các thông tin 

chính về việc vận động/cải thiện 

tiếp cận, các đại biểu còn có dịp 

chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới 

thực hiện dự án sinh kế cho NKT 

tại địa phương và các hoạt động 

trợ giúp khác.  
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Buổi họp với đại diện Bộ Xây dựng  
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Tập huấn vận động 
chính sách cho người 

khuyết tật tại Tây Ninh 
và Bình Định 

Đây là hoạt động quan trọng đóng góp 

cho mục tiêu Nâng cao năng lực cho 

NKT thuộc dự án “Tiếp cận vì sự hoà 

nhập của người khuyết tật” do USAID 

tài trợ.  

Tại Bình Định, tập huấn diễn ra 02 ngày 

27, 28/07/2016 với đối tượng tham gia 

là 23 lãnh đạo các Chi hội NKT của Tp 

Quy Nhơn. Tại Tây Ninh, tập huấn vào 

02 ngày 11, 12/08/2016, vì chưa có hội 

nhóm nên người tham gia là 24 NKT 

đang sinh sống và làm việc tại Tp. Tây 

Ninh cũng như các huyện lân cận. 

Khoá tập huấn được diễn ra dưới sự 

hướng dẫn của ông Lê Công Lương – 

Chánh văn phòng Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

(VUSTA). 

Ông Lê Công Lương hướng dẫn các 

tham dự viên  

Khoá tập huấn được thiết kế cô đọng, 

chủ yếu thông qua các câu chuyện kể 

mà tập huấn viên có kinh nghiệm hoặc 

thu thập được, đồng thời với lối dẫn 

truyện sôi nôi đã phần nào giúp người 

tham gia hiểu được khái niệm Vận động 

chính sách vốn rất khô khan và “khó 

nuốt”.  

2 

>> Đọc thêm >> Đọc thêm >> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tiep-can-vi-su-hoa-nhap-tin-hoat-dong/17832-tham-quan-hoc-hoi-kinh-nghiem-cai-thien-tiep-can-tai-ha-noi.html
http://www.drdvietnam.org/tiep-can-vi-su-hoa-nhap-tin-hoat-dong/17832-tham-quan-hoc-hoi-kinh-nghiem-cai-thien-tiep-can-tai-ha-noi.html
http://www.drdvietnam.org/tiep-can-vi-su-hoa-nhap-tin-hoat-dong/17831-tap-huan-van-dong-chinh-sach-cho-nguoi-khuyet-tat-tai-tay-ninh-va-binh-dinh.html


Khảo sát tiếp cận 
lần 3 tại Quy 

Nhơn và Tây Ninh 
Trong khuôn khổ của Dự án “Tiếp 

cận vì sự hòa nhập của người 

khuyết tật”, DRD đã phối hợp với 

Sở LĐTBXH và các Ban ngành liên 

quan tại Bình Định và Tây Ninh để 

triển khai khảo sát 8 điểm trong 

tháng 8/2016.  

DRD cùng Sở LĐTBXH Bình Định 

và Tây Ninh thống nhất bổ sung 8 

địa điểm khảo sát, trong đó có 4 

điểm tại Tp. Quy Nhơn khảo sát từ 

8 - 10/08/2016 và 4 điểm tại Tp. 

Tây Ninh từ 22 - 25/08/2016. Sau 

đó nhóm khảo sát sẽ cùng Sở Lao 

động và Sở Xây dựng của 2 tỉnh 

chọn ra những điểm ưu tiên của 3 

đợt khảo sát để đưa vào chỉnh sửa 

tiếp cận trong thời gian từ đây đến 

cuối năm 2016.  

Tại Quy Nhơn, nhóm thực hiện 

khảo sát tại: Bệnh viện Đa khoa 

Tp. Quy nhơn, Thư viện Khoa học 

tổng hợp Tp. Quy nhơn, Hội Bảo 

trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi 

Tp. Quy Nhơn, Bến xe Tp. Quy 

nhơn.  

Tại Tây Ninh, nhóm tiến hành khảo 

sát tại: Trụ sở UBND Tp. Tây Ninh, 

Bệnh viện Phục hồi chức năng, 

Trường THPT Tây Ninh và Trường 

THCS Trần Hưng Đạo.  

Nhóm đã thực hiện khảo sát dựa 

vào các thông số trong Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc Gia 10-2014 về xây 

dựng công trình đảm bảo NKT tiếp 

cận sử dụng do Bộ Xây dựng ban 

hành năm 2014. Cụ thể bao gồm 

các hạng mục sau: 

- Lối vào có tiếp cận được hay 

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? 

- Chiều rộng cửa vào nhà VS dùng 

chung có đảm bảo cho xe lăn ra 

vào không? 

- Chiều cao lắp đặt các thiết bị vệ 

sinh có thuận tiện cho NKT sử dụng 

không? 

Tin hoạt động 
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DRD báo cáo kết 
quả khảo sát tiếp cận 

với Sở LĐTBXH tỉnh 
Bình Định 

Trong khuôn khổ của Dự án “Tiếp cận vì 

sự hòa nhập của người khuyết tật” do 

USAID tài trợ, cũng như được sự ủng hộ 

của Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định (Quyết 

định số 137/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/5/16), 

tổ khảo sát đã được thành lập gồm 2 

thành viên của DRD và 5 thành viên 

(trong đó 3 là NKT) từ Sở Xây dựng, chi 

hội Nhân Ái, chi hội Quy Nhơn và Hội 

người mù TP Quy Nhơn. 

Dưới sự điều phối của DRD, tổ đã tiến 

hành khảo sát 21 điểm cụ thể gồm 7 trụ 

sở UBND phường, xã; 7 trạm y tế 

phường, xã; 7 trường học ở tp. Quy Nhơn 

vào tháng 5 và tháng 6/2016. Đây là một 

trong các họat động của dự án để đánh 

giá mức độ tiếp cận của công trình công 

cộng dành cho NKT tại tỉnh Bình Định.  

Ngày 29/7/2016, anh Trương Huy Vũ, 

nhân viên của dự án đã thay mặt tổ khảo 

sát trình bày và báo cáo với Sở LĐTBXH 

tỉnh Bình Định kết quả khảo sát của 21 

điểm và khuyến nghị chỉnh sửa thí điểm 2 

hạng mục: lối vào và nhà vệ sinh của 5 

công trình công cộng tại Tp. Quy Nhơn 

gồm UBND phường Ngô Mây, UBND 

phường Lê Lợi, UBND phường Quang 

Trung, Trường PTTH Quốc học và 

Trường tiểu học Lê Hồng Phong.  

Đây là những địa điểm có nhiều NKT đến 

sử dụng các dịch vụ mỗi tháng và thời 

gian dự kiến triển khai là 

tháng 10/2016.  
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http://www.drdvietnam.org/tiep-can-vi-su-hoa-nhap-tin-hoat-dong/17778-drd-bao-cao-ket-qua-khao-sat-tiep-can-voi-so-ldtbxh-tinh-binh-dinh.html
http://www.drdvietnam.org/tiep-can-vi-su-hoa-nhap-tin-hoat-dong/17830-khao-sat-tiep-can-lan-3-tai-quy-nhon-va-tay-ninh.html


Sôi nổi hội thi “Ai 
khéo tay hơn” 

Sáng chủ nhật ngày 28/8/2016, dự 

án Sống độc lập thuộc Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD), 

dưới sự tài trợ của Nippon Foun-

dation và Hiệp hội Chăm sóc Con 

người Nhật Bản (Human Care As-

sociation) đã tổ chức ngày hội 

những món ăn vặt ngon với chủ đề 

“Ai khéo tay hơn”. Tham gia hội thi 

có 7 đội, với hơn 60 người tham 

dự bao gồm người khuyết tât vận 

động, khiếm thị, khiếm thính, người 

hỗ trợ cá nhân và tình nguyện viên. 

Đây là hoạt động cần thiết nhằm 

góp phần phát huy kỹ năng sống 

độc lập cho người khuyết tật, đặc 

biệt người khuyết tật nặng thông 

qua hình thức tự đi chợ chọn lựa 

mua nguyên liệu để chế biến món 

ăn vặt theo đúng sở thích của 

mình.  

Ngày hội thật sự đã tạo một sân 

chơi mang tính ý nghĩa thực tế và 

kết nối cộng đồng giữa người 

khuyết tật và người không khuyết 

tật. Đây là dịp để người tham dự 

trổ tài nấu nướng, thể hiện sự khéo 

léo về nghệ thuật nấu ăn, đặc biệt 

là những món ăn vặt ngon. Không 

khí của hội thi mỗi lúc một hào 

hứng bởi sự quyết tâm cao của 

các đội, càng vào những phút cuối 

của hội thi, không khí thêm sôi nổi 

hơn bởi phần thi trình bày ý nghĩa 

món ăn cũng như sự trang trí đẹp 

mắt, ấn tượng của mỗi đội thi.  

Đội viên vui vẻ chia sẻ: “Hội thi đã 

tạo không khí phấn khởi, tràn đầy 

niềm vui, truyền động lực cho nhau 

khi cùng chế biến các món ăn do 

chính mình đi chợ chọn lựa nguyên 

vật liệu tươi, ngon để chế biến 

thành món ăn hấp dẫn”. 

“Hội thi thực sự là sân chơi lành 

mạnh, bổ ích, là dịp để cho các 

bạn PA hỗ trợ chúng tôi trải nghiệm 

cảm giác đi chợ, nấu ăn, và thể 

hiện sự khéo léo của mình. Đôi khi 

chỉ là món bánh tráng trộn, một dĩa 

ốc xào chua ngọt, một ly trái cây 

sinh tố v.v…, dù là món ăn vặt 

nhưng nếu chính bạn là người tự đi 

chợ mua nguyên liệu, vào bếp chế 

biến món ăn vặt theo đúng sở thích 

của mình thì cảm giác thật tuyệt 

vời! .” Một đội viên khác bày tỏ. 
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Các bạn khuyết tật hoàn thành bài thi của mình 

3 Chương trình Sống 
độc lập giao lưu và 

kết nối với nhóm Hướng 
đạo sinh Tân Hiệp 
Sáng ngày 24/7/2016, dự án Sống độc 

lập thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã tổ chức buổi giao lưu và 

kết nối với nhóm Hướng đạo sinh Tân 

Hiệp. Chương trình thu hút hơn 40 tham 

dự viên gồm anh chị khuyết tật, người 

hỗ trợ cá nhân, đặc biệt có sự tham gia 

của ngành Tráng, ngành Thiếu và 

ngành Ấu trong Hướng đạo sinh.  

Tại buổi giao lưu, nhiều trò chơi hoạt 

náo được hưởng ứng sôi nổi bởi người 

dẫn dắt – Kiều Trí Thành, một đạo sinh 

với nhiều kinh nghiệp làm việc nhóm 

khiến cho khoảng cách giữa người cũ 

và người mới như thân thiện và cởi mở 

hơn. Xen kẽ là những lời chia sẻ từ anh 

chị khuyết tật, người sử dụng dịch vụ 

sống độc lập, câu chuyện của chị L.T.B 

và chị H.T.T có sức mạnh lan tỏa tinh 

thần sống độc lập tới các bạn đạo sinh 

trẻ tuổi, họ cảm thông hơn và nhận thức 

về những rào cản vô hình và hữu hình 

đã, đang khiến cho con đường hòa 

nhập xã hội của người khuyết tật, đặc 

biệt người khuyết tật nặng gặp nhiều 

gian khó.  

Một tham dự viên bày tỏ, “Thông qua 

chương trình, tôi hiểu như thế nào là 

“sống độc lập”. Đó là một triết lý, một kỹ 

năng không chỉ dành cho người khuyết 

tật mà ngay cả người không khuyết tật 

như bọn em cũng thật sự cần thiết. Đó 

là một điều kiện cần phải được trang bị 

nếu bọn em muốn bản thân mình phát 

triển và sống độc lập.”  
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap-tin-hoat-dong/17835-soi-noi-hoi-thi-%E2%80%9Cai-kheo-tay-hon%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap-tin-hoat-dong/17824-chuong-trinh-song-doc-lap-giao-luu-va-ket-noi-voi-nhom-huong-dao-sinh-tan-hiep.html
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Thể thao khuyết tật 
Việt Nam chờ kỳ 

tích tại Paralympics 
Rio 2016 

Số lượng VĐV đến dự Paralympic 

Rio đông kỷ lục, chưa bao giờ Việt 

Nam lại tự tin giành huy chương lớn 

như kỳ Đại hội này. Những cái tên 

như Lê Văn Công, Cao Ngọc Hùng, 

Võ Thanh Tùng... hứa hẹn sẽ làm 

nên lịch sử trên đất Brazil. 

Sau khi kết thúc giải thể thao NKT 

toàn quốc từ ngày 8 - 14/7, các VĐV 

đã mang lại niềm tin giành huy 

chương rất lớn cho BHL và Hiệp hội 

Paralympic. Sự tự tin ấy không đơn 

thuần chỉ là khích lệ mà thể thao 

khuyết tật năm nay được đánh giá 

rất cao từ giới chuyên môn. 

Theo nhận định của HLV Nguyễn 

Hồng Phúc (đội cử tạ Việt Nam) thì 

niềm tin lớn nhất của đội là lực sĩ Lê 

Văn Công với hạng cân 49kg đã phá 

kỷ lục thế giới tại giải thể thao NKT 

toàn quốc khi anh nâng thành công 

tạ 186kg (hơn VĐV Yakubu người 

Nigeria cạnh tranh với Công nhiều 

năm nay là 3kg).  

Song song với thành tích đáng nể 

của Lê Văn Công thì người đồng 

nghiệp của anh là Nguyễn Bình An 

hạng cân dưới 54kg cũng đang 

chạm mốc tạ 184kg (kém thành tích 

thế giới của VĐV Malaysia là 5kg) 

 

1 TP.HCM sẽ xây 
1.000 nhà vệ sinh 

công cộng 
Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 

110 tỉ đồng, Vinasing hứa sẽ đầu tư 

xây dựng tại TP.HCM 1.000 nhà vệ 

sinh công cộng, 10 xe bồn tiếp 

nước, 500 thùng rác công cộng. 

Thời gian thực hiện khoảng 10-12 

tháng.  

Sáng 11-8, Phó Chủ tịch UBND 

TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã làm 

việc với Công ty CP Thương mại và 

Truyền thông Vinasing và Công ty 

Mister Loo về đề án xây dựng nhà 

vệ sinh công cộng (NVSCC) trên địa 

bàn TP.  

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê 

Minh Thơ - Chủ tịch HĐQT Vinasing 

đề xuất phương án xã hội hóa đầu 

tư NVSCC trên toàn địa bàn TP. Cụ 

thể, với tổng kinh phí dự kiến 

khoảng 110 tỉ đồng, Vinasing sẽ đầu 

tư 1.000 nhà vệ sinh công cộng, 10 

xe bồn tiếp nước, 500 thùng rác 

công cộng. Thời gian thực hiện 

khoảng 10-12 tháng.  

NVSCC sẽ được thiết kế dạng lắp 

ghép (bán kiên cố), không phải đào 

bới đường. Hệ thống xử lý nước, xả 

thải, môi trường thông qua xe bồn 

cung cấp.  

Đổi lại, TP.HCM tạo điều kiện cho 

Vinasing được phép sử dụng cầu 

vượt bộ hành và cầu vượt cơ giới 

trên địa bàn để khai thác quảng cáo 

trong vòng 15 năm. Song song đó, 

Vinasing sẽ có trách nhiệm bảo trì 

toàn bộ số cầu vượt mà công ty khai 

thác. 

 

Đề xuất cấp GPLX 
ô tô tự động cho 

người khuyết tật 

“Cơ quan quản lý Nhà nước nên 

nghiên cứu cấp Giấy phép lái 

xe (GPLX) ô tô số tự động cho 

người chỉ cụt chân trái...”, ông Trần 

Quốc Toản, Chủ tịch HĐQT Trung 

tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe 

Đông Đô đề xuất bên lề Hội Nghị tập 

huấn nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an 

toàn 2016 do Bộ GTVT tổ chức sáng 

nay.  

Theo ông Toản, lái xe số tự động 

đơn giản, không cần dùng chân trái 

đạp côn như xe số sàn, do vậy chỉ 

cần dùng chân phải để đạp phanh 

và ga nên người bị cụt chân trái 

hoàn toàn chủ động điều khiển xe 

bình thường.  

“Ở nước ngoài việc cấp GPLX số tự 

động cho NKT đã thực hiện nhiều, 

nhưng hiện nay ở nước ta chưa cho 

phép. Do vậy các cơ quan quản lý 

Nhà nước nên xem xét việc này, mà 

trước tiên là những người cụt chân 

trái”, ông Toản đề xuất. 

Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng 

Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT) 

cũng cho biết, bản thân ông đã thấy 

những người ở nước ngoài bị cụt 

tay, cụt chân và họ lắp tay giả, chân 

giả  điều khiển xe bình thường. 
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm >> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17829-the-thao-khuyet-tat-viet-nam-cho-ky-tich-tai-paralympic-rio-2016.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17809-tphcm-se-xay-1000-nha-ve-sinh-cong-cong.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17821-de-xuat-cap-gplx-o-to-tu-dong-cho-nguoi-khuyet-tat.html
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Công ty ở quận 9 
tuyển người khuyết 

tật làm đóng gói sản 
phẩm 

Số lượng: 5 - 10 người (Nam/ nữ) 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 

thứ 7, từ 9h – 17h 

Địa chỉ làm việc: Đường Liên 

Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, 

TP. HCM (gần Khu công nghệ cao 

Quận 9) 

Yêu cầu: 

Dạng khuyết tật: 

+ Vận động chân, hai tay khỏe 

+ Khiếm thính 

Ưu tiên cho người có kinh nghiệm đi 

làm về đóng gói 

Mô tả công việc: 

Đóng gói, dán nhãn và làm sản phẩm 

mẫu gồm nước hoa, sáp thơm, mỹ 

phẩm… 

Mức lương: Từ 4.500.000 đến 

5.500.000 (Đã trừ hết chi phí bảo 

hiểm và các khoản khác) 

Môi trường làm việc: Làm ở lầu 1, 

có tháng máy từ hầm gửi xe, nhà vệ 

sinh tiếp cận, không gian rộng rãi cho 

xe lăn di chuyển 

Lưu ý: 

Khi làm việc chính thức được hưởng 

chế độ theo quy định của Nhà nước 

Ăn ở tự lo 

Tương lai công ty sẽ có chính sách 

hỗ trợ chỗ gần nơi làm việc cho 

trường hợp đi làm xa nếu điều kiện 

khó khăn 

Thời hạn tuyển dụng: 15/9/2016 

1 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

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

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu TĐC 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  

Đại lý vé máy bay 
tuyển Nhân viên 

kinh doanh là người 
khuyết tật 

Địa chỉ làm việc: Trần Quý Khoách, 

P. Tân Định, Q. 1, Tp. HCM 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc nữ) 

Thời gian cụ thể làm việc: Từ 8h – 

17h từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ bảy 

làm từ 8h – 12h 

Thời gian thử việc: 1 tháng 

Yêu cầu công việc: 

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/ Cao 

đẳng ngành quản trị kinh doanh/ 

Marketing 

Tiếng anh giao tiếp, có khiếu nói 

chuyện và thuyết phục khách hàng 

Mô tả công việc: Tìm kiếm nguồn 

khách hàng và chăm sóc khách hàng 

Lương căn bản: 3 triệu/ tháng + hoa 

hồng 

Quyền lợi: Hưởng chế độ BHYT và 

BHXH, nghỉ phép 12 ngày, có hỗ trợ 

cơm trưa tại văn phòng 

Môi trường làm việc: Làm dưới 

tầng trệt, hạn chế đi lại bằng xe lăn vì 

không gian văn phòng hạn chế 

Thời hạn tuyển dụng: Khi đủ số 
lượng sẽ ngưng tuyển 

2 
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Góc ảnh đẹp 

Anh Lê Văn Được (Bìa trái) - Thành viên nhóm khảo sát và giám sát 

tiếp cận tại Tây Ninh - trong khuôn khổ dự án Tiếp cận vì sự hòa nhập 

của người khuyết tật do USAID tài trợ. 

Dù di chuyển khó khăn nhưng anh Được vẫn nhiệt tình tham gia các 

hoạt động khảo sát tiếp cận tại Tây Ninh. Anh Được mong rằng trong 

tương lai, Tây Ninh sẽ là một thành phố tiếp cận với người khuyết tật. 

1 

DRD ÔI, CAÛM ÔN 

NHEÙ! 

“… Ñöôïc tham gia chung vôùi 

caùc baïn sinh vieân khuyeát 

taät, coù cô hoäi gaëp gôõ, laéng 

nghe vaø chia seû nhöõng caâu 

chuyeän cuûa nhöõng ngöôøi 

cuøng caûnh ngoä laøm em nghó 

laïi veà thôøi sinh vieân cuûa 

mình. Qua nhöõng lôøi chia 

seû, em raát möøng vì xung 

quanh caùc baïn coù raát nhieàu 

ngöôøi toát saün saøng giuùp ñôõ 

caùc baïn, vaø em möøng vì nuï 

cöôøi luoân thöôøng tröïc treân 

moâi caùc baïn… 

… Chuyeán ñi ñaõ mang laïi cho 

em nhieàu thoâng tin môùi veà 

cô sôû haï taàng cho ngöôøi 

khuyeát taät. Ñoàng thôøi em 

cuõng quan saùt vaø caûm nhaän 

ñöôïc moät phaàn veà söï baát 

tieän cuûa caùc baïn khuyeát 

taät trong vieäc söû duïng 

dòch vuï cô sôû haï taàng, maëc 

duø Cresent Mall ñaõ ñöôïc 

ñaùnh giaù laø moät trung taâm 

thöông maïi hieän ñaïi vaø 

tieân tieán. Em nhaän thaáy coù 

raát nhieàu ngöôøi ñi trung 

taâm thöông maïi hoâm ñoù ñaõ 

ngaïc nhieân quan saùt khi 

thaáy moät nhoùm ngöôøi khuyeát 

taät ñi laïi, em hi voïng hoï 

cuõng yù thöùc ñöôïc ngöôøi 

khuyeát taät cuõng laø moät 

phaàn quan troïng cuûa coäng 

ñoàng. 

Hi voïng trong thôøi gian 

tôùi seõ coù nhieàu buoåi traûi 

nghieäm nhö theá naøy dieãn ra 

ñeå caùc baïn sinh vieân 

khuyeát taät ñöôïc gaëp gôõ vaø 

trao ñoåi vôùi nhau nhieàu 

hôn nöõa, ñoàng thôøi hi voïng 

caùc baïn cuõng laáy ñaây laø 

ñoäng löïc ñeå tieáp tuïc vöôn 

leân trong cuoäc soáng… 

Traàn Thieàu Giang Linh 

(Tình nguyeän vieân chöông 

trình traûi nghieäm sieâu thò 

Cresent Mall cuûa nhoùm sinh 

vieân khuyeát taät) 

2 

Danh sách ủng hộ  
chiến dịch 1forchange  

tháng 7&8/2016 

1.Andy Gowler : 20 USD 

2.Trần Khắc Tùng: 500.000 VNĐ 

3.Cô Hương và Chú Sơn : 310.000 

VNĐ  

4.Andy Gowler : 20 USD 

3 



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) 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. 

 


