
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 
 Lễ sơ kết dự án Tiếp cận giáo 

dục dành cho sinh viên khuyết 
tật (DARE) (Tr.2) 

 Hội nghị biểu dương người 
khuyết tật, trẻ mồ côi và người 
bảo trợ tiêu biểu tỉnh Tây 
Ninh  (Tr.2) 

 Hội thảo “Thúc đẩy hỗ trợ 
người khuyết tật hòa nhập 
thông qua việc đầu tư hệ 
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nhân văn”  (Tr.3) 

 DRD tập huấn cho cán bộ 
nguồn về kỹ năng hỗ trợ người 
khuyết tật lên xuống xe buýt 
an toàn  (Tr.3) 

 Ngày vì cộng đồng - gắn kết 
các tổ chức xã hội bảo vệ 
quyền của cộng đồng yếu 
thế  (Tr.4) 

 DRD chia sẻ kinh nghiệm thực 
hiện dự án hỗ trợ di chuyển 
cho người khuyết tật  (Tr.4) 

 Kết nối và chia sẻ kỹ năng 
tham vấn đồng cảnh trong 
chương trình sống độc 
lập  (Tr.4) 

 DRD tham quan, học tập kinh 
nghiệm các tổ chức NKT tại 
Hàn Quốc (Tr.5) 

 Cuộc thi Phá bỏ rào cản 2 đến 
các trường Đại học/Cao đẳng 
trong thành phố (Tr.5)  

 Cảm nhận về lớp học Internet 
Marketing tại DRD (Tr.5) 

 Đêm nhạc “Ngày nữa để yêu 
thương” nhận được nhiều sự 
ủng hộ tại Úc  (Tr.6) 

 Danh sách ủng hộ chiến dịch 
1forchange tháng 10&11/2016 
(Tr.6) 

 Cô gái bị tạt axit thi Ai là triệu 
phú thắng 1 tỷ và tình yêu với 
người chồng điển trai (Tr.7) 

 Kiến trúc nào cho người 
khuyết tật?  (Tr.7) 

 Viện máy tính tuyển dụng 
người khuyết tật cho nhiều vị 
trí  (Tr.8) 

 Công ty TNHH Jia Hsin tuyển 
dụng lao động phổ thông (Tr.8) 

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 10, 11 & 12 năm 2016 

Tập thể DRD chúc mừng năm mới—Click vào hình để xem clip 

https://www.youtube.com/watch?v=isILe2hsPqA


Lễ sơ kết dự án 
Tiếp cận giáo 

dục dành cho sinh 
viên khuyết tật 
(DARE) 
Sau một năm triển khai dự án 

DARE do Đại sứ quán Ailen tài 

trợ tại 02 trường đại học là ĐH 

KHXH&NV và ĐH Sư Phạm 

TP.HCM từ tháng 1-2016 đến 

tháng 12/2017, trong ngày 

23/12/2016 tại khách sạn RA-

MANA, trung tâm DRD đã tổ 

chức chương trình sơ kết một 

năm thực hiện dự án với các 

mục tiêu:  

- Tổng kết những kết quả hoạt 

động, những thuận lợi và khó 

khăn khi thực hiện dự án trong 

giai đoạn 2016. 

- Ghi nhận những đề xuất/ý 

kiến đóng góp của các bên liên 

quan về những hoạt động đã 

triển khai trong năm 2016 

- Kế hoạch 2017 & những đề 

xuất mới nhằm đảm bảo cho 

các hoạt động đạt hiệu quả 

hơn. 

Với vai trò là đối tác chính triển 

khai và thực hiện các hoạt 

động của dự án, Đại học 

KHXH&NV và ĐH Sư Phạm 

cũng có đại diện để chia sẻ về 

những hoạt động và kết quả 

đạt được trong thời gian qua, 

hầu hết các hoạt động tại hai 

trường được thực hiện hầu như 

đầy đủ so với kế hoạch đề ra, 

tuy nhiên trong quá trình thực 

hiện một số hoạt động còn bị 

chậm tiến độ hay chưa thực 

hiện được, một trong những 

khó khăn dẫn đến việc chậm 

trễ này mà đại diện hai trường 

đã chia sẻ có thể kế đến: 

 SV KT đến từ nhiều khoa khác 

nhau trong trường với lịch học 

khác nhau nên khó huy động 

tất cả các em vào cùng một 

thời điểm nhất là trong giai 

đoạn thi học kỳ. 

Thời gian thực hiện các hoạt 

động dự án tuy đã được lên 

lịch và thống nhất giữa hai bên 

nhưng vẫn có những thay đổi 

ngoài mong muốn do lịch trình 

có thay đổi giữa bên trường 

hoặc thời gian của sinh viên 

cũng gây ảnh hưởng đến tiến 

trình thực hiện 

Tin hoạt động 
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Đại diện Đại học KHXH&NV báo cáo 
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Hội nghị biểu dương 
người khuyết tật, trẻ mồ 

côi và người bảo trợ tiêu biểu 
tỉnh Tây Ninh 

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật, 

sáng 2/12/2016, tại Hội trường Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị biểu dương 

người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ 

tiêu biểu tỉnh Tây Ninh lần thứ III, năm 2016.   

Đến dự có bà Lê Thị Thu- nguyên Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ 

em, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam; ông Nguyễn Minh Tân - Phó Bí thư 

thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn 

Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông 

Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh và hơn 300 người khuyết tật, trẻ mồ côi, 

người bảo trợ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, và 

Trung tâm DRD.  

Tại hội nghị, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ 

mồ côi Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 7 

tập thể, trong đó có Trung tâm DRD và 10 cá 

nhân xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người 

khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2015 - 2016. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 

các gương người khuyết tật, trẻ em mồ côi 

vượt khó và bằng khen cho các cá nhân, tập 

thể có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo trợ 

người khuyết tật, trẻ mồ côi.  
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>> Đọc thêm 

Đại diện DRD nhận bằng khen 

>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tiep-can-giao-duc-danh-cho-sinh-vien-khuyet-tat-tin-hoat-dong/17914-le-so-ket-du-an-tiep-can-giao-duc-danh-cho-sinh-vien-khuyet-tat-dare.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17904-hoi-nghi-bieu-duong-nguoi-khuyet-tat-tre-mo-coi-va-nguoi-bao-tro-tieu-bieu-tinh-tay-ninh.html


Hội thảo “Thúc 
đẩy hỗ trợ người 

khuyết tật hòa nhập 
thông qua việc đầu tư 
hệ thống xe buýt thân 
thiện và nhân văn” 
Với mục tiêu tìm kiếm giải pháp 

khắc phục khó khăn của NKT khi 

tham gia giao thông bằng phương 

tiện xe buýt, đồng thời đề xuất các 

chính sách hỗ trợ NKT sử dụng xe 

buýt, Trung tâm DRD đã tổ chức 

hội thảo “Thúc đẩy hỗ trợ người 

khuyết tật hòa nhập xã hội thông 

qua việc đầu tư hệ thống xe buýt 

thân thiện và nhân văn” vào ngày 

22/11/2016 vừa qua, tại nhà khách 

Quốc hội.  

Hội thảo thu hút 75 người tham dự 

bao gồm NKT, cán bộ lãnh đạo của 

trung tâm Quản lý & Điều hành 

Vận tải Hành khách Công cộng, 

quản lý các đơn vị vận tải có trợ 

giá trên địa bàn thành phố và hơn 

20 phóng viên báo đài. Hội thảo 

cũng nhận được sự quan tâm của 

Ông Lê Hoàng Minh – Phó giám 

đốc Sở Giao thông vận tải đến 

tham dự, lắng nghe và phát biểu ý 

kiến. 

Hội thảo được chia làm 2 phần 

chính: chia sẻ khó khăn khi NKT đi 

xe buýt và thảo luận đề xuất giải 

pháp nhằm cải hiện tình hình sử 

dụng xe buýt đối với NKT nói riêng 

và hành khách nói chung. 

Trong phần chia sẻ khó khăn, 

những rào cản lớn được nhiều 

NKT đề cập đến là thái độ không 

tốt của một số tài xế và tiếp viên, 

cấu trúc của xe buýt gây bất tiện 

khi sử dụng (không tiếp cận)… 

Bạn Lê Thị Liên – SV năm 2 

trường ĐH KHXH&NV chia sẻ: 

“Thái độ phục vụ gây khó khăn cho 

NKT khi đi xe buýt. Nhân viên dù 

thấy em ngồi xe lăn rồi nhưng 

không chủ động xuống xe để hỗ 

trợ. Một lần khác khi em đã lên xe 

rồi thì nhân viên từ chối phục vụ và 

kêu em xuống xe vì xe đông, 

nhưng lúc ấy trên xe không hề 

đông. Em không chịu xuống, vẫn đi 

chuyến xe ấy nhưng thấy rất buồn”. 

Tin hoạt động 
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Phát biểu của ông Lê Hoàng Minh – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải  

3 

DRD tập huấn cho 
cán bộ nguồn về kỹ 

năng hỗ trợ người 
khuyết tật lên xuống xe 
buýt an toàn 

Ngày 23.11.2016, Trung tâm DRD đã tổ 

chức lớp Tập huấn Kỹ năng hỗ trợ NKT 

dành cho 20 đại diện các Hợp tác xã 

vận tải và Trung tâm điều hành vận tải 

hành khách công cộng Tp.HCM và 3 

khách mời là người khuyết tật thường 

xuyên sử dụng xe buýt. Đây là một 

trong chuỗi các hoạt động quan trọng 

mà DRD phối hợp với Trung tâm Quản 

lý và Điều hành Vận tải Hành khách 

Công cộng thực hiện. 

Lớp tập huấn diễn ra trong 1 ngày tại 

trạm xe buýt công viên 23/09, là nơi có 

cả ngàn lượt xe buýt đón trả khách mỗi 

ngày. 

Bắt đầu lớp tập huấn, ông Trương Huy 

Vũ - Tập huấn viên – nhân viên tại 

DRD, chia lớp thành 4 nhóm, các nhóm 

này lần lượt thực hiện thao tác đưa đón 

NKT lên xuống xe buýt theo thói quen. 

Trong khi đó ông Vũ quan sát và ghi 

chú những thông tin cần thiết.  

Kết thúc phần thực hiện, tập huấn viên 

đưa ra các nhận xét như: nhiều anh chị 

nhìn thấy NKT là nôn nóng và vội vàng 

giúp lên xe ngay mà chưa biết cách hỗ 

trợ đúng và an toàn; một số khác bưng 

cả chiếc xe lăn lên xe buýt vì không biết 

cách xếp xe lăn lại; một số khác lại cầm 

luôn cây gậy chỉ đường 

của người khiếm thị,…  
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

Tham dự viên bắt đầu thực hành với NKT 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17902-hoi-thao-%E2%80%9Cthuc-day-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-hoa-nhap-thong-qua-viec-dau-tu-he-thong-xe-buyt-than-thien-va-nhan-van%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17897-drd-tap-huan-cho-can-bo-nguon-ve-ky-nang-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-len-xuong-xe-buyt-an-toan.html


Ngày vì cộng 
đồng - gắn kết 

các tổ chức xã hội 
bảo vệ quyền của 
cộng đồng yếu thế 
Sự kiện được tổ chức vào ngày 

12/11/2016 vừa qua tại Bảo 

tàng Phụ Nữ Việt Nam. Với sự 

tham gia đồng tổ chức của 

trung tâm Hỗ trợ và Phát triển 

cộng đồng (LIN), Tổ chức Bảo 

vệ và Thúc đẩy quyền của 

người LGBT tại Việt Nam (ICS) 

và Trung tâm DRD. Sự kiện 

“Ngày vì cộng đồng”, với mục 

tiêu: 

- Tạo sự gắn kết giữa các tổ 

chức xã hội trong cộng đồng, 

đặc biệt là DRD, LIN và ICS (là 

các tổ chức nhận tài trợ của 

Đại Sứ Quán Ireland) 

- Công nhận và trao giải các 

sáng kiến hỗ trợ sinh viên 

khuyết tật - Một hoạt động của 

dự án “ Tiếp cận giáo dục 

cho sinh viên khuyết tật” 

được tài trợ bởi Cơ quan viện 

trợ Irish Aid và được phối hợp 

thực hiện giữa trung tâm DRD, 

Trường Đại Học Khoa Học Xã 

Hội Và Nhân Văn, Trường Đại 

Học Sư Phạm TP.HCM 

- Giới thiệu các thành quả các 

tổ chức đạt được trong thời 

gian qua với Tổng Thống Ai 

Len - Ngài Michael D. Higgins 

và Bà Cáit Moran- Đại Sứ 

Quán Ireland tại Việt Nam. 

Tổng Thống chia sẻ đây là 

chuyến thăm đầu tiên của Tổng 

Thống tại Việt Nam và hôm nay 

là ngày cuối cùng trong chuyến 

thăm cấp Nhà Nước tại Việt 

Nam. Và hôm nay (12/11), là 

ngày mà cách đây 5 năm, ông 

Michael D. Higgins trở thành 

tổng Thống Ireland. Trong suốt 

sự nghiệp của mình, Tổng 

thống luôn quan tâm đến vấn 

đề công bằng xã hội. Tổng 

thống bày tỏ niềm vui được gặp 

gỡ các tổ chức hoạt động vì 

người đồng tính, song tính và 

chuyển giới, tổ chức người 

khuyết tật, tổ chức hỗ trợ phát 

triển cộng đồng, xây dựng năng 

lực cho cộng đồng. Trong suốt 

3, 4 năm qua, với nguồn lực có 

hạn của Ireland hỗ trợ cho Việt 

Nam trong các hoạt động cộng 

đồng đã đạt được kết quả đáng 

trân trọng.  

Tin hoạt động 
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Tổng thống tham quan gian hàng DRD  
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DRD chia sẻ kinh nghiệm 
thực hiện dự án hỗ trợ di 

chuyển cho người khuyết tật 
Ngày 18/11/2016 trung tâm DRD có dịp chia sẻ 

các kinh nghiệm từ việc lập kế hoạch, nhận 

đăng kí và hỗ trợ khách hàng cũng như công 

tác tổ chức của dự án hỗ trợ di chuyển với 

trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng 

đồng (ACDC). Việc chia sẻ các kinh nghiệm 

này sẽ góp phần thúc đẩy việc mở rộng mô 

hình dịch vụ này tại các tỉnh lân cận, nhằm 

mang lại nhiều cơ hội hơn để NKT có thể tiếp 

cận cách hoạt động khác trong xã hội.  

Ông Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc DRD cho 

biết: "DRD luôn sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh 

nghiệm cho các tổ chức quan tâm đến các dịch 

vụ cho NKT với mong muốn sẽ có them nhiều 

dịch vụ chat lượng, hiệu quả được triển khai 

để NKT có them cơ hội hòa nhập một cách đầy 

đủ và bình đẳng.” 
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>> Đọc thêm 

>> Đọc thêm 

Kết nối và chia sẻ kỹ 
năng tham vấn đồng 

cảnh trong chương trình 
sống độc lập 
Từ ngày 25-27/11/2016, dự án Sống độc lập 

thuộc Trung tâm DRD, dưới sự tài trợ của Nip-

pon Foundation và Hiệp hội Chăm sóc Con 

người Nhật Bản đã thực hiện hoạt động giao 

lưu và chia sẻ kỹ năng tham vấn đồng cảnh 

giữa chương trình sống độc lập TP.HCM và 

Cần Thơ. 

Với vốn kiến thức đã được trang bị kết hợp tinh 

thần học tập kinh nghiệm lẫn nhau, hai bên đã 

chia sẻ những nội dung cần thiết và quan trọng 

trong tham vấn đồng cảnh như: Quá trình hình 

thành tham vấn đồng cảnh; vai trò của tham 

vấn viên và thân chủ; Sắm vai (đóng kịch tái 

hiện tình huống); và Nhóm hỗ trợ v.v. 

Phần “Đóng kịch trong tham vấn đồng cảnh” đã 

khiến tất cả tham dự viên xúc động theo dõi 

diễn biến câu chuyện theo từng lời thoại, động 

tác của nhân vật chính.  

7 

>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17901-drd-chia-se-kinh-nghiem-thuc-hien-du-an-ho-tro-di-chuyen-cho-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17887-ngay-vi-cong-dong--gan-ket-cac-to-chuc-xa-hoi-bao-ve-quyen-cua-cong-dong-yeu-the.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17903-ket-noi-va-chia-se-ky-nang-tham-van-dong-canh-trong-chuong-trinh-song-doc-lap.html


DRD tham quan, 
học tập kinh 

nghiệm các tổ chức 
NKT tại Hàn Quốc 
Từ ngày 16/11-24/11, 4 thành viên 
của DRD đã có dịp được sang Hàn 
Quốc theo lời mời của các tổ chức 
NKT tại Hàn Quốc  

Các hoạt động chính của Able Fo-
rum: Vận động biện hộ, thiết kế 
tiếp cận toàn cầu (universal de-
sign), trung tâm giám sát chính 
sách, webwatch (đi khảo sát thực 
tế tại các công ty, công trình mà 
không có tính tiếp cận cho NKT, 
sau đó gửi thư đề nghị/gợi ý cho 
người quản lý nơi đó nên thay đổi 
để phù hợp cho NKT, nếu đồng ý 
thi công, sẽ thu khoản phí tư vấn 
khảo sát...), Trung tâm Sống độc 
lập, văn hóa và du lịch, trao đổi và 
hợp tác quốc tế, và nhiều kế hoạch 
khác... 

Ngoài ra, trong những năm gần 
đây, Able Forum cũng quan tâm 
đến mảng kinh doanh để “nuôi” các 
hoạt động của mình. 

Trung tâm sống độc lập thành phố 
Gwangju, tỉnh Gyunggi hoạt động 
chủ yếu về xây dựng chính sách 
hỗ trợ: việc làm, di chuyển, cư trú 
và dụng cụ hỗ trợ cho NKT trong 
tỉnh để tạo điều kiện cho NKT làm 
chủ và tự tin khi tham gia các hoạt 
động xã hội. 90% ngân sách hoạt 

động là do chính phủ cung cấp, 
phần còn lại vận động từ các cá 
nhân và công ty.  

Taxi di chuyển cho NKT hiện tăng 
theo tỷ lệ 2 triệu người/ chiếc. 
Toàn tỉnh và Seoul hiện cũng đã có 
xe bus, hầu hết các trạm tàu điện 
ngầm và các khoang đều tiếp cận 
cho NKT. Tuy nhiên xe taxi vẫn là 
lựa chọn của số đông người 
khuyết tật. Xe được thiết kế hệ 
thống nâng hỗ trợ NKT lăn xe lên 
và giá thì chỉ bằng với xe bus. Bên 
cạnh đó, Trung tâm còn xây dựng 
mô hình trải nghiệm cho NKT, mỗi 
người được ở tối đa 2 năm để dần 
quen với việc độc lập trong các 
hoạt động cá nhân cũng như công 
việc. Sự phát triển công nghệ tại 
Hàn cũng giúp 
trung tâm hướng 
đến đào tạo IT ... 

Tin hoạt động 
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Chị Ánh Loan—Quyền giám đốc DRD bắt tay cùng đối tác 

3 Cuộc thi Phá bỏ rào 
cản 2 đến các trường 

Đại học/Cao đẳng trong 
thành phố 
Ban tổ chức (BTC) cuộc thi tìm kiếm 

giải pháp thiết kế hỗ trợ người khuyết 

tật chủ đề Phá bỏ rào cản đã có dịp đến 

chia sẻ về cuộc thi tại khoa Kiến Trúc 

trường Đại học Văn Lang, trường Đại 

học Kiến Trúc, Đại học Công Nghệ Sài 

Gòn, Đại học Sư phạm Kỹ Thuật,... 

Đồng thời BTC cũng đã tổ chức các 

buổi dã ngoại trải nghiệm cùng các anh 

chị khuyết tật tại công viên, bảo tàng 

Chứng tích chiến tranh, Bào tàng Lịch 

sử Việt Nam,…đây là chuỗi hoạt động 

trải nghiệm được thiết kế nhằm giúp các 

thí sinh hiểu hơn về những nhu cầu của 

NKT khi sử dụng các hạng mục tại các 

công trình trên, bên cạnh đó cũng là dịp 

giúp các bạn sinh viên tìm hiểu về quy 

chuẩn xây dựng đảm bảo người khuyết 

tật tiếp cận sử dụng do 

Bộ Xây dựng ban hành.  
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

Nụ cười rang rỡ của các bạn sinh viên 

Cảm nhận về lớp 
học Internet Mar-

keting tại DRD 
Nhận thức được tầm quan trọng của 

marketing trong hoạt động kinh doanh 

cùng với tiềm năng phát triển của lĩnh 

vực quảng cáo online trước sự bùng 

nổ mạnh mẽ của internet và kênh bán 

hàng online. Tôi đã nhiều lần tự mày 

mò tìm hiểu, học hỏi từ các video 

hướng dẫn trên youtube và một số 

website khác, khiến bản thân tôi trở 

nên thích thú và đam mê về lĩnh vực 

này.  10 

>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/ho-tro-di-chuyen-tin-hoat-dong/17915-drd-tham-quan-hoc-tap-kinh-nghie%CC%A3m-cac-to-chuc-nkt-tai-han-quoc.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17878-cuoc-thi-pha-bo-rao-can-2-den-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-trong-thanh-pho.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17906-cam-nhan-ve-lop-hoc-internet-marketing-tai-drd.html


Đêm nhạc “Ngày 
nữa để yêu 

thương” nhận được 
nhiều sự ủng hộ tại 
Úc 

10,950 Đô la Úc (khoảng 

188,726,791 VNĐ) là số tiền mà 

đêm nhạc "NGÀY NỮA ĐỂ YÊU 

THƯƠNG" quyên góp được tại đất 

nước Úc xinh đẹp.  

Chương trình được tổ chức vào 

chiều tối thứ Bảy, ngày 05/11/2016 

tại Ngôi Giáo đường nhỏ xinh 

George's Anglican Church 

(Flemington). “Ngày nữa để yêu 

thương” được thiết kế và thực hiện 

với bác sĩ Thiện Nguyễn (là người 

đã ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều bạn 

sinh viên khuyết tật trong mạng 

lưới DRD) và Thạc sĩ Hoàng Yến - 

Người sáng lập Trung tâm DRD 

cùng ca sĩ Thuỷ Tiên.  

Đêm nhạc nhận được sự ủng hộ 

và nhiệt tình hỗ trợ của nhiều kiều 

bào đang sống tại Úc: người góp 

súp, người góp bánh, người tặng 

xôi, chè, nước… “Ngày nữa để yêu 

thương” thu hút gần 100 khán giả.   

Tổng cộng là 10,950 AUD (Tương 

đương 188,726,791 VNĐ) 

Bác sĩ Thiện chia sẻ: “… Điều vui 

nhất khi thấy đêm văn nghệ thành 

công là sự nhiệt tình của tất cả mọi 

người. Ai cũng rất tích cực đóng 

góp hết sức mình để giúp các em 

khuyết tật chứ không làm việc để 

tôn vinh cái tôi của mình…”. 

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được 

sử dụng để hỗ trợ các bạn trẻ 

khuyết tật vượt khó học giỏi, bằng 

các gói học bổng, xe lăn điện… 

giúp các bạn tự tin đi ra ngoài, 

tham gia học tập, sinh hoạt hiệu 

quả hơn. 

1 

Ảnh lưu niệm  

3 
Danh sách ủng hộ  

chiến dịch 1forchange  
tháng 10&11/2016 

1. Cô Hương và Chú Sơn (Thụy Sỹ) - 
300,000 VNĐ 

2. Anh chị Ngọc Cách — 1.000 AUD 

3. Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng 
— 200 AUD 

4. Anh chị Phong Hương —220 AUD 

5. Anh chị Tuấn Lan — 200 AUD 

6. Em Quý (sinh viên) — 50 AUD 

7. Anh chị Trứ Xuân—100 AUD 

8. Gia đình chị Trần Diễm—400 AUD 

9. Chị Lan—200 AUD 

10. Mẹ chị Lan—200 AUD 

11. Anh chị Cang Thanh— 300 AUD 

12. Anh chị Dũng Duyên—150 AUD 

13. Gia đình Bác Hân—250 AUD 

14. Gia đình anh chị Lê Nguyễn và Tim 
Hurst—50 AUD 

15. Chị Thi và Thư—50 AUD 

16. Cô Thủy Tiên—20 AUD 

17. Nhóm Mắm Nhĩ—310 AUD 

18. Thầy Lê Quy—50 AUD 

19. Bác Thảo - mẹ chị Hạnh, nhà hàng 
Lá Lốt—50 AUD 

20. Nhóm bạn 4 người—250 AUD 

21. Không tên—50 AUD 

22. Anh chị Minh Hà—100 AUD 

23. Anh chị Xuân Xuyên—200 AUD 

24. Anh chị Liên Hậu—100 AUD 

25. Chị Khánh Hương—100 AUD 

26. Anh chị Báu Nhi—500 AUD 

27. Gia đình anh chị Phiệt Trang—200 
AUD 

28. Chị Bảo Trâm—50 AUD 

29. Nhóm chị Thanh Thủy, Liên Hương, 
Quế và Thúy—300 AUD 

30. Anh chị Bích Trinh và anh chị 
Minh—200 AUD 

31. Nhóm chị Loan, Ngọc, Tuyết—200 
AUD 

32. Anh chị Quý Triều—50 AUD 

33. Anh Nguyễn Hà   - 50 AUD 

34. Anh Đức Nguyễn—100 AUD 

35. Anh chị Đông Thanh—200 AUD 

36. Anh Trường Ngô—50 AUD 

37. Anh chị Nguyên Lan—200 AUD 

38. Chị Thúy Lan—100 AUD 

39. Gia đình anh chị Thịnh Hạnh—100 
AUD 

40. Mẹ chị Trâm—50 AUD 

41. Anh chị Hy Tuyết—200 AUD 

2 

>> Đọc thêm 

Chiến dịch 1forchange 
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42. Anh chị Minh Nguyệt—500 
AUD 

43. Anh chị Thống Thiên—200 
AUD 

44. Anh chị Tín Bình—300 AUD 

45. Chị Thuỷ Tiên (AVWA) - 200 
AUD 

46. Anh chị TL—2.500 AUD 

47. Chị Tuyết Nguyễn—50 AUD 

48. Anh Hải Nguyễn—50 AUD 

 >> Đọc thêm 

http://1forchange.vn/vn/tin-tuc-ve-chien-dich/dem-nhac-ngay-nua-de-yeu-thuong-nhan-duoc-nhieu-su-ung-ho-tai-uc.html
http://www.drdvietnam.org/danh-sach-ung-ho.html


Tin bốn phương 
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Cô gái bị tạt axit thi 
Ai là triệu phú 

thắng 1 tỷ và tình yêu 
với người chồng điển 
trai 
Gương mặt bị hủy hoại 70%, đôi 
mắt mù lòa vì bị tạt axit, Sonali Muk-
erjee tham gia chương trình Ai là 
triệu phú và dành 1 tỷ đồng. Cô 
cũng khiến người ta ngưỡng mộ khi 
có một tình yêu đẹp với người đàn 
ông điển trai 

Sonali Mukerjee, 29 tuổi đã phải trải 

qua một biến cố khủng khiếp trong 

cuộc đời khi cô bị 3 người đàn ông 

tạt axit vào mặt chỉ vì lí do cô đã từ 

chối tình yêu với họ. 3 kẻ tồi tệ đó 

đã xông vào nhà, ném axit lên 

người cô vì cho rằng cô đã quá kiêu 

ngạo mà không chấp nhận tình yêu 

của họ. 

Hậu quả của vụ tạt axit đó khiến 
Sonali Mukerjee bị bỏng 70% 
gương mặt hai mắt gần như mù và 
thính giác cũng bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. 

Thời điểm đó, cô đã phải chịu đựng 

28 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để các 

bác sĩ khắc phục tình trạng hủy hoại 

của axit trên gương mặt cô. Nhưng 

tất cả gần như không cứu vãn được 

nhiều. Cô phải mang một gương 

mặt bị biến dạng hoàn toàn vì axit. 

Từ một cô gái xinh đẹp, Sonali Muk-

erjee phải đối diện với gương mặt 

tồi tệ của chính mình khiến cô sợ 

hãi và trốn tránh thế gian. Cô đã chỉ 

trốn trong nhà, nơi có cha mẹ mình. 

Nhưng rồi dần dần, Sonali Mukerjee 

đã học được cách vượt qua mặc 

cảm. Cô tham gia chương trình Ai là 

triệu phú của nước này và xuất sắc 

dành được giải thưởng 46.000 USD 

(gần 1 tỷ đồng). Sự dũng cảm và 

câu chuyện của cô gái này trên 

sóng truyền hình đã mang lại niềm 

cảm hứng cho mọi người. Hơn thế 

nữa, nó đã giúp cô có cơ hội tìm 

thấy người đàn ông của đời mình. 

Chittaranjan, một kĩ sư điện đã nhìn 

thấy Sonali Mukerjee trên truyền 

hình và cảm thấy anh cần phải liên 

lạc với cô gái nghị lực này. Chit-

taranjan đã liên hệ và làm quen với 

Sonali Mukerjee. “Tôi nhận được rất 

nhiều sự kết bạn từ phía mọi người 

nhưng ở Chittaranjan có một điều gì 

đó thật dặc biệt 

1 

Kiến trúc nào cho 
người khuyết tật? 

 Kiến trúc là nghệ thuật vị nhân 

sinh, tính xã hội của kiến trúc là ở 

đó. Và, trách nhiệm cao cả của KTS 

với xã hội trong đó có người khuyết 

tật cũng là ở đó. Nhưng hiện nay, 

rất ít công trình kiến trúc do KTS 

sáng tạo nên hướng đến và phục 

vụ người khuyết tật. Đây là điều rất 

đáng suy nghĩ.  

Trên thế giới, người khuyết tật 

(NKT) chiếm một tỷ lệ tương đối 

lớn. Theo báo cáo của tổ chức dân 

số thế giới của Liên Hợp Quốc, thì 

hiện nay có khoảng 700 triệu đến 1 

tỷ NKT chiếm tỷ lệ từ 10 - 15% dân 

số toàn cầu. Còn ở Việt Nam, tỷ lệ 

NKT vào khoảng từ 5 - 10% dân số 

cả nước, tức vào khoảng hơn 6,5 

triệu người. Nhận thấy vai trò và sự 

ảnh hưởng của NKT đối với xã hội, 

nên ngày 13/12/2006, tại New York 

(Mỹ), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc 

đã thông qua Công ước quốc tế về 

các quyền của NKT (CRBD) trên cơ 

sở Tuyên ngôn Quốc tế nhân 

quyền, và Công ước này có hiệu 

lực từ ngày 03/5/2008. Việt Nam là 

nước thứ 118 trên tổng số hơn 150 

nước tham gia ký Công ước này. 

Ngày 28/11/2014, Quốc hội khóa 

XII đã phê chuẩn Công ước với tỷ 

lệ tán thành 100%. Trước đó, năm 

1998, Pháp lệnh về NKT đã được 

Quốc hội khóa V thông qua và ngày 

17/6/2010 tại kỳ họp thứ 7, Quốc 

hội khóa XII đã thông qua Luật NKT 

và có hiệu lực từ 01/01/2011. Điểm 

qua vài nét như vậy để thấy NKT ở 

Việt Nam đã được Nhà nước ta rất 

quan tâm và sự quan tâm đó đã thể 

hiện bằng pháp 

2 

>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

Guơng mặt bị hủy hoại 70%, đôi mắt mù lòa vì bị tạt axit 

 Ảnh minh họa 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17876-hoc-sinh-khiem-thi-o-sai-gon-hoc-di-cho-nau-an.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17866-kien-truc-nao-cho-nguoi-khuyet-tat.html


Việc làm cho người khuyết tật 

8 

Viện máy tính tuyển dụng 
người khuyết tật cho nhiều vị 

trí  
Địa chỉ làm việc: Tùy vào vị trí công việc sẽ bố trí 
nơi làm việc 

Trụ sở chính (văn phòng): 117 Hồng Hà, P. 2, Q. 
Tân Bình 

178-180-182A Hoàng Văn Thụ P. 9, Q. Phú 
Nhuận 

265 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 15, Q. Bình Thạnh 

Thời gian cụ thể làm việc:  thứ 2 – thứ 7: 7h30 - 
20h30; chủ nhật: 8h - 17h (không nghỉ trưa). Sẽ chia 
ca làm và thời gian nghỉ. 

Vị trí  tuyển: 

Kỹ thuật viên sửa chữa điện tử  

Kỹ thuật viên cài đặt lắp ráp laptop – tablet - 
smartphone  

Biên tập viên  

Đồ họa Marketing  

SEO web – Online  

Tổng đài viên  

Yêu cầu công việc: Dạng khuyết tật vận động cho 
tất cả các vị trí. Riêng với vị trí tổng đài viên yêu cầu 
người khiếm thị đã từng học về công nghệ thông tin 
để dễ dàng nắm bắt thông tin từ khách hàng và sử 
dụng thành thạo máy tính. 

Lương căn bản: Thỏa thuận và dựa vào năng lực 
làm việc 

Quyền lợi: Hưởng chế độ BHYT và BHXH, có chính 
sách ưu đãi cho người khuyết tật: Phụ cấp ăn, ở, đi 
lại 

Môi trường làm việc: Chủ yếu làm dưới tầng trệt, 
đường đi thuận tiện cho người khuyết tật di chuyển 
nếu làm ở trụ sở chính 

Thời hạn tuyển dụng: Tuyển thường xuyên 
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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  

Công ty TNHH Jia Hsin tuyển 
dụng lao động phổ thông 

Địa chỉ làm việc: Khu Công nghiệp Cầu Tràm, 
Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 

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: 

1) GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT 

2) 5 ảnh 3x4 

3) CMND 

4) Hộ khẩu 

5) Đơn xin việc 

6) Sơ yếu lí lịch (đóng mộc giáp lai hình ) 

7) Đơn xin xác nhận hạnh kiểm 

8) Giấy khám sức khỏe (giấy đôi , đóng mộc giáp 
lai hình ) 

9) Bằng cấp (nếu có ) 

Lưu ý: 

* Số CMND phải rõ số và CMND gốc không quá 
hạn 15 năm 

* Hồ sơ phải công chứng không quá 6 tháng 

Thời hạn tuyển dụng: Liên tục 
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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. 

 


