
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 

 Tăng cường cơ hội tiếp 
cận giáo dục cho sinh 
viên khuyết tật (Tr.2) 

 Chương trình giao lưu 
Một thế giới cho tất cả 
tại trường Trung cấp 
Kinh tế Kỹ thuật Tây 
Ninh. (Tr.4) 

 DRD luôn quan niệm là 
sẽ không đi một mình 
mà phải có sự hợp tác 
với những đối tác khác, 
đặc biệt là các cơ quan 
Nhà nước. (Tr.5) 

 Chia sẻ "Làm thế nào để 
lao động khuyết tật hòa 
nhập tốt tại nơi làm việc" 
tại công ty SCHEN-
KER. (Tr.6) 

 Trung thu con cũng tập 
vật lý trị lieu (Tr.7)  

 Buổi chia sẻ về tin học 
văn phòng của nhóm 
học bổng “Người bạn 
đồng hành” (Tr.7) 

 Mạnh thường quân ủng 
hộ các hoạt động (Tr.7) 

 Lịch hoạt động tháng 
11/2017 (Tr.7) 

 Chương trình giao lưu 
Một thế giới cho tất cả 
tại trường Đại học Sư 
Phạm Tp. HCM. (Tr.8)  

 Trong ba ngày em trải 
qua rất nhiều những 
cảm xúc khác nhau như: 
buồn, vui, đồng cảm… 
(Tr.8)  

 Đội bóng 'một chân' Thổ 
Nhĩ Kỳ đánh bại Anh, vô 
địch châu Âu (Tr.9)  

 Nữ sinh 23 tuổi trở thành 
Hoa hậu xe lăn thế giới 
đầu tiên (Tr.9) 

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 năm 2017 

Bà Đặng Huỳnh Mai – Nguyên thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch 
Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam  

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


N gày 23/10/2017 Trung 

tâm DRD tổ chức hội 

thảo “Tăng cường cơ hội tiếp cận 

giáo dục cho sinh viên khuyết tật”. 

Hội thảo được tổ chức nhằm góp 

phần tạo thêm điều kiện thuận lợi 

cho tất cả sinh viên khuyết tật tiếp 

cận giáo dục; lấy ý kiến và tìm giải 

pháp của các bên liên quan về tăng 

cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho 

sinh viên khuyết tật.  

Hội thảo vinh dự nhận được sự tham 

dự của Bà Đặng Huỳnh Mai – 

Nguyên thứ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo – Chủ tịch Liên hiệp hội về 

người khuyết tật Việt Nam; Ông 

Hoàng Trường Giang – Phòng giáo 

dục tiểu học, Sở Giáo dục Tp. HCM; 

Luật sư Trương Thị Hòa; Bà Trần Thị 

Thanh Hằng – Giám đốc trung tâm 

bỏ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho 

người tàn tật Tp. HCM, cùng đại diện 

của Trung tâm Quản lý và Điều hành 

vận tải hành khách công cộng; Câu 

lạc bộ Công tác xã hội chuyên 

nghiệp Tp. HCM; cùng đại diện các 

trường Đại học (ĐH) Cao đẳng (CĐ) 

trên địa bàn Thành phố và đông đảo 

các bạn sinh viên khuyết tật, phụ 

huynh…. 

Bắt đầu hội thảo, Bà Đặng Huỳnh 

Mai, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, 

cho biết trước đây bà đã trực tiếp 

giải quyết nhiều vụ việc liên quan 

đến SV khuyết tật. “Có học sinh 

nhiều năm liền là học sinh giỏi nhưng 

một trường ĐH ở Hà Nội đã từ chối 

hồ sơ của em này, lý do là không có 

hội đồng thi riêng. Chúng tôi đã phải 

chỉ đạo trường lập hội đồng thi riêng 

cho em. Rất may sau đó em tiếp tục 

học rất giỏi khiến tôi tự hào về em” - 

bà nói. 

Một trong những câu chuyện khiến 

bà Mai trăn trở là trường hợp một SV 

khuyết tật vận động, con của một 

cựu chiến binh nhiễm chất độc da 

cam, đang học tại một trường ĐH y. 

Do SV này không thể học môn thể 

dục nên bị lưu ban điểm. Em đã trình 

bày trực tiếp hoàn cảnh với bà. Sau 

đó Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo trường học 

miễn cho em không phải học môn 

thể dục. 

Bà Mai nói: “Nhưng khi ra nước 

ngoài, tôi hiểu mình làm chưa đúng. 

Tại một số trường ĐH ở nước ngoài, 

họ vẫn cho các em học thể dục với 

bài tập riêng phù hợp chứ không 

miễn. Đó cũng là quyền lợi của các 

em. Chúng ta phải thay đổi nhận 

thức về cơ hội cho SV khuyết tật”. 

Ông Lê Hữu Thương – Điều phối dự 

án Tiếp cận giáo dục cho sinh viên 

khuyết tật tại 2 trường ĐH Sư phạm 

và ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, 

chia sẻ: “Theo ông Lê Hữu Thương, 

điều phối dự án Tiếp cận giáo dục 

dành cho sinh viên khuyết tật, sinh 

viên khiếm thị gặp nhiều rào cản 

trong việc tiếp cận tài liệu học, khó 

có thể theo dõi các bải giảng. Họ 

phải mua thêm các thiết bị như máy 

ghi âm, máy scan, kính lúp... hoặc 

người phiên dịch, người hỗ trợ cá 

nhân với chi phí khá tốn kém. 

Ngoài ra, sinh viên khuyết tật còn 

khó tìm nhà trọ, đặc biệt là người 

khuyết tật vận động, họ phải bỏ ra số 

tiền nhiều hơn để tìm nơi ở. 

Tin hoạt động 
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1 Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho sinh viên 



"Việc miễn giảm học phí cho sinh 

viên khuyết tật cũng bị hạn chế. Bởi 

các trường thườngyêu cầu các bạn 

phải thuộc trường hợp khuyết tật 

nặng hoặc đặc biệt nặng, kèm theo 

điều kiện phải thuộc dạng hộ nghèo 

hay cận nghèo, mới được hưởng 

chính sách này", ông Thương nói và 

cho rằng những yêu cầu này bị 

chồng chéo nhau. 

Riêng về sinh viên là người khiếm 

thính, tại hội thảo đại diện Bà Dương 

Phương Hạnh - Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu và giáo dục Người 

Khiếm Thính (CED) cũng có bài trình 

bày về thực trạng của học sinh/sinh 

viên thuộc nhóm đối tượng này, có 

quá nhiều rào cản mà các em này 

đang phải đối mặc, điển hình như: 

Khó khăn trong việc giao tiếp, thiếu 

các dịch vụ và thiết bị hỗ trợ trong 

học tập và sinh hoạt, thiếu người hỗ 

trợ... Thực tế ở những bậc học càng 

cao thì những khó khăn này càng gia 

tăng, đặc biệt liên quan đến thái độ/

nhận thức của xã hội, những khó 

khăn khi làm bài thi và những ràng 

buộc trong các các quy chế thi cử 

hay việc tìm kiếm cơ hội việc làm…  

Tại hội thảo, em Lê Minh Tú, sinh 

viên (SV) năm nhất ngành tâm lý, 

ĐH Văn Hiến (TP.HCM), là SV câm 

điếc chia sẻ thông qua người phiên 

dịch, Tú “kể” câu chuyện của mình 

bằng đôi tay nhỏ nhắn: “Tốt nghiệp 

THPT, tôi nộp hồ sơ vào một trường 

cao đẳng (CĐ) gần nhà. Nhưng họ 

từ chối vì tôi là người khiếm thính. 

Cha đưa tôi đến Trường Cao đẳng, 

hy vọng với môi trường cởi mở họ 

sẽ nhận và họ đã nhận tôi”. 

Nhưng chuẩn bị nhập học, Trường 

CĐ Việt Mỹ phát hiện Tú khiếm 

thính, họ lại gọi cho cha của cô, 

thông báo cô không thể theo học tại 

trường này. Cô học trò nhiều năm 

liền là học sinh khá rất buồn và tuyệt 

vọng. Nhưng với khát khao được 

học tiếp, cô nộp hồ sơ vào Đại học 

(ĐH) Văn Hiến. Tại đây, cánh cửa đã 

mở rộng với cô. Không chỉ được 

nhận vào học mà Tú còn được cấp 

học bổng, được hỗ trợ người phiên 

dịch. Cô hạnh phúc bày tỏ: “Học ĐH 

được hai tháng rồi, chương trình ĐH 

rất khó nhưng em sẽ cố gắng hoàn 

thành tốt việc học tại đây”. 

Anh Trần Khương, phụ huynh của 

SV câm điếc Trần Lê Khả Ái (SV 

năm hai, ngành thiết kế đồ họa, ĐH 

Hoa Sen), bày tỏ: “Tôi cho con học 

hòa nhập từ nhỏ. Những môn năng 

khiếu con tôi học rất tốt. Nhưng riêng 

môn tiếng Anh, con bé học khó khăn. 

Các giáo viên cũng không thể dành 

thời gian và phương pháp riêng cho 

SV câm điếc. Giáo viên Anh văn lại 

thay đổi thường xuyên, rất khó để 

làm quen và hiểu ý nhau”. 

Theo ông Khương, trước đây ngày 

nào ông cũng đến trường THPT để 

tương tác với con, học cùng con. 

Nhưng ở môi trường ĐH, ông không 

được theo con vào trường nữa. Ông 

cho rằng có nhiều trường hợp sinh 

viên khuyết tật được miễn, giảm một 

số môn học không phù hợp. Ông 

muốn nhà trường miễn môn tiếng 

Anh cho con. Nhưng căn cứ để 

được miễn giảm là phải có giấy 

chứng nhận tình trạng khuyết tật của 

con. Ông từng về quận 12 xin chứng 

nhận tình trạng khuyết tật nặng của 

con thì được cán bộ chuyên trách 

nhận xét: “Tôi thấy nó đi đứng bình 

thường mà, khi nào không tự mặc đồ 

được mới là khuyết tật nặng chứ”. 

Nhưng người khiếm thính gặp rất 

nhiều trở ngại trong cuộc sống vì họ 

ít bị cảnh báo bởi môi trường xung 

quanh do vậy nguy hiểm cũng nhiều 

hơn, đồng thời, việc hạn chế nghe, 

nói khiến cho người khiếm thính có 

kiến thức ít ỏi về xã hội hơn các 

dạng khuyết tật khác. Để con tiếp tục 

đi hết chặng đường ĐH như mơ 

ước, ngày ngày ông vẫn phải theo 

sát con, học cùng con. 

Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ 

những khó khăn của các SV như chi 

phí mua các trang thiết bị hỗ trợ cho 

người khuyết tật quá đắt đỏ, nhiều 

trường không có người phiên dịch 

riêng cho các SV câm điếc. Nếu 

không có sự hỗ trợ từ cộng đồng và 

sự thay đổi trong chính các trường 

CĐ-ĐH, SV khuyết tật khó có thể 

theo học nổi. 

Vào buổi chiều, các đại biểu được 

tham gia phiên thảo luận tìm kiếm 

giải pháp cho các vấn đề nêu trên, 

trả lời cho câu hỏi lớn: “Các giải 

pháp cụ thể nào cho sinh viên khiếm 

thị; khiếm thính; khuyết tật vận động 

tiếp cận giáo dục toàn diện?”Cuối 

buổi, ông Hà Lê Ân, Phó Giám đốc 

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận 

tải hành khách công cộng cho biết: 

“Hiện đã có nhiều trạm xe buýt thiết 

kế lối lên xuống phù hợp với người 

đi xe lăn. Người khiếm thị, khiếm 

thính cũng không phải quá lo lắng, 

một số trạm đã có bảng điện tử 

thông báo các tuyến xe đến. Sắp tới 

sẽ có thêm loa thông báo và bảng 

điện tử cả trên xe lẫn ở trạm để 

không bị lỡ tuyến.” 

“Riêng các trường học, chúng tôi đề 

nghị trường tập hợp danh sách HS-

SV khuyết tật gửi về cho chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ làm thẻ đi xe buýt miễn 

phí cho các em và gửi về tận 

trường.” – Ông Ân nói thêm. 

Kim Phụng 

Tin hoạt động 
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Bà Dương Phương Hạnh điều phối nhóm 

thảo luận của sinh viên khiếm thính  



C hương trình Một thế giới cho tất 

cả được thực hiện nhằm 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 các trường 

đại học, cao đẳng, trung cấp nói 

riêng và người khuyết tật nói chung 

phải đối mặt trong công việc, sinh 

hoạt hàng ngày. Đây là hoạt động 

thuộc dự án “Tiếp cận vì sự hòa 

nhập” do DRD thực hiện tại Tây 

Ninh, Bình Định dưới sự tài trợ của 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID)  

Bằng những hoạt động trải nghiệm 

khó khăn của các dạng tật: di chuyển 

qua các chướng ngại vật bằng xe 

lăn, bịt mắt tìm đồ hay dùng ngôn 

ngữ cơ thể để diễn tả các vật dụng; 

qua các câu chuyện, trải nghiệm mà 

các khách mời chia sẻ trong chương 

trình, Một thế giới cho tất cả 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 

khác đang theo học tại các trường 

nơi chương trình đi qua.  

Đồng thời, thông qua chương trình, 

Dự án 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.  

Ngày 27/10/2017 trung tâm DRD tiếp 

tục thực hiện chương trình giao lưu 

Một thế giới cho tất 

cả lần thứ 5 tại 

trường trung cấp 

Kinh tế kỹ thuật Tây 

Ninh thu hút sự 

quan tâm của hơn 

200 sinh viên, Ban 

giám hiệu, các giáo 

viên của trường.  

Ông Nguyễn Văn 

Quá – Phó giám 

đốc SỞ LĐTBXH 

Tỉnh Tây Ninh phát biểu: “Mục tiêu 

của việc tổ chức sự kiện hôm nay là 

để chúng ta hiểu những khó khăn 

của SVKT trong học tập cũng như 

sinh họat và đồng cảm với các em. 

Từ đó chúng ta có suy nghĩ và hành 

động thiết thực để cùng chia sẻ, 

gánh vác trách nhiệm, để tạo cho các 

SVKT tham gia nhiều hơn vào xã hội. 

Mong nhà trường tạo điều kiện để 

SVKT có điều kiện vui chơi, thành 

công trong học tập như những SV 

khác của trường. Mong các em có 

mặt hôm nay sẽ hành động có ý 

nghĩa.” 

Vài ý kiến của sinh viên sau chương 

trình.  

- Em cảm thấy đồng cảm với người 

khuyết tật. Rất mong ở Tây Ninh sẽ 

có thêm nhiều công trình hỗ trợ họ. 

- Chương trình đem lại nhiều cung 
bậc cảm xúc, rất ý nghĩa. Tôi cảm 
thấy cuộc sống của mình rất đáng 
sống. 

- Qua chương trình em thấy người 
khuyết tật rất giỏi ... 

- Với em chương trình này rất hữu 
ích, rất hay, nó cho mỗi người biết 
được ai cũng có thể ước mơ và phải 
phấn đấu vì ước mơ. 

- Chương trình rất có ý nghĩa, cho em 
rất nhiều cảm xúc, cho em hiểu hơn 
về người khuyết tật và nêu ra nhiều 
biện pháp giúp đỡ người khuyết tật. 

Kim Phụng 

Tin hoạt động 

4 

Bà Lưu Thị Ánh Loan - Quyền giám đốc DRD phát biểu khai mặc chương trình  

2 
Chương trình giao lưu Một thế giới cho tất cả 

tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh. 

Các bạn sinh viên trãi nghiệm khó khăn khi thử làm người khuyết tật  



S ự kiện Đối tác CSOs 2017 - Best 

Tap - Inspiring CSOs 2017 - 

TÔN VINH SÁNG KIẾN ĐỐI TÁC 

CSOs vì HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN 

thu hút 27 tổ chức dự thi trải dài cả 3 

miền Bắc Trung Nam. DRD đã vượt 

qua vòng hồ sơ và có mặt tại top 10, 

ngày 6/10/2017 vừa qua, DRD đã có 

mặt tại Hà Nội để tham gia thuyết 

trình và phản biện trước Ban đánh 

giá.   

Chương trình tôn vinh các sáng kiến 

đối tác vì hiệu quả phát triển trong 

khuôn khổ chương trình Inspiring 

CSOs 2017 do Trung tâm nghiên 

cứu quản lý và Phát triển bền vững 

(MSD) tổ chức nhằm mục đích tìm 

kiếm, tôn vinh và lan tỏa các ý tưởng 

thực hành về xây dựng và phát triển 

mối quan hệ đối tác Tổ chức xã hội 

và cơ quan Nhà nước; Tổ chức xã 

hội với Doanh nghiệp; Tổ chức xã 

hội với Tổ chức xã hội. 

Mỗi mô hình/Sáng kiến là mỗi nỗ lực 

cho việc đạt được các mục tiêu phát 

triển vền vững, đóng góp cho sự 

phát triển của Việt Nam.  

DRD tham gia chương trình với mục 

đích Tôn vinh đối tác mà DRD đang 

hợp tác là Trung tâm Quản lý và 

Điều hành vận tải hành 

khách công cộng Tp. HCM 

(TT QL&DHVTHKCC) trong 

việc thúc đẩy đầu tư hệ 

thống xe buýt thân thiện và 

nhân văn. 

Chương trình có 3 hạng mục 

chia sẻ mô hình gồm: 

Hạng mục: Tổ chức xã hội 

và Cơ quan nhà nước gồm 

các tổ chức: Trung tâm 

Nghiên cứu Sáng kiến Phát 

triển cộng đồng (RIC); Trung tâm 

DRD; Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển 

cộng đồng Thiện Chí. 

Hạng mục Tổ chức xã hội và Doanh 

nghiệp gồm các tổ chức: Trung tâm 

REACH; Trung tâm CNTT - Truyền 

thông Vietnet (Vietnet ICT); Trung 

tâm Tham vấn, Nghiên cứu và Phát 

triển cỗng đồng (CoRE); Quỹ tầm 

vóc Việt (VSF) 

Hạng mục Tổ chức xã hội và Tổ 

chức xã hội gồm các tổ chức: Trung 

tâm Nghiên cứu và Phát triển Bền 

vững (CSDS); Trung tâm Nghiên cứu 

- Tư vấn công tác xã hội và Phát 

triển cộng đồng (SDRC); Hội vì sự 

phát triển của NKT Quảng Bình 

(AEPD); 

Với các tiêu chí: Đối tác chia sẻ giá 

trị và Cam kết; Đối tác minh bạch và 

trách nhiệm giải trình; Đối tác học tập 

và Nâng cao năng lực lẫn nhau; Đối 

tác công bằng; Các tiêu chí bổ sung: 

đối tác Sáng tạo và Truyền cảm 

hứng. 

Trung tâm DRD đã đạt giải I hạng 

mục: Tổ chức xã hội - Cơ quan nhà 

nước với phần thưởng trị giá 

30.000.000đ; Trung tâm Nghiên cứu 

và Phát triển Bền vững (CSDS) giải I 

hạng mục Tổ chức xã hội với Tổ 

chức xã hội và Trung tâm REACH 

giải I hạng mục Tổ chức xã hội và 

Doanh nghiệp. 

Ngoài ra, Trung tâm CNTT - Truyền 

thông Vietnet (Vietnet ICT) còn được 

trao giải truyền cảm hứng khi là một 

tổ chức làm việc hiệu quả với sự tài 

trợ của Microsoft trong 5 năm qua 

mang công nghệ thông tin đến các 

cộng đồng nghèo. 

Chương trình kết thúc trong niềm vui 

và sự gắn kết của các tổ chức. 

Kim Phụng 

Tin hoạt động 

5 

DRD cùng các đồng nghiệp trong lĩnh vực khuyết tật tài miền Bắc  

3 
DRD luôn quan niệm là sẽ không đi một mình mà phải có sự hợp tác 

với những đối tác khác, đặc biệt là các cơ quan Nhà nước. 

Từ trái qua Ông Nguyễn Ngọc Lâm Chủ tịch MSD, Chị Huỳnh 
Kim Phụng Nhân viên truyền thông DRD, Ông Nguyễn Văn Cử 
Phó giám đốc DRD và Bà Nguyễn Phương Linh Giám đóc MSD  



S áng ngày 19/10/2017 - DRD 

nhận lời mời của công ty 

SCHENKER thực hiện buổi chia sẻ 

ngắn cho cán bộ quản lý, nhân viên 

văn phòng của công ty nhằm rút 

ngắn khoảng cách giữa quản lý, 

đồng nghiệp với lao động khuyết tật.  

Buổi chia sẻ diễn ra trong không khí 

cởi mở, thoái mái bắt đầu bằng việc 

các quản lý và nhân viên của công ty 

"sắm vai" người sử dụng nạng, sử 

dụng xe lăn và người bị bịt mắt với 

nhiệm vụ là di chuyển xung quanh 

nơi làm việc, sử dụng các chức năng 

của văn phòng và quay trở lại sau 10 

phút. 

Đa số ban đầu người chơi cảm thấy 

tò mò và thú vị khi được trải nghiệm, 

tuy nhiên không lâu sau đó thì mọi 

người bắt đầu có các cảm nhận như: 

"có ai chỉ đường dùm nha, chứ thấy 

gì đâu"..hay "tôi nhớ là sắp tới cầu 

thang mà sao mò mãi không thấy tới 

ta"...hoặc là "cái cửa này xe lăn đâu 

có vô được đâu.."  

Ngay sau khi trở về phòng mọi 

người chia sẻ: 

"Mệt, khi dùng nạng tôi dùng sức 

nhiều thấy quá mệt, đặc biệt khi lên 

xuống cầu thang." Anh Tùng chia sẻ 

sau khi trải nghiệm người sử dụng 

nạng. 

Anh Nhân chia sẻ rằng anh thấy 

mình chậm chạp, việc di chuyển 

bằng xe lăn làm anh thấy bất tiện: 

"Trong phòng để bàn ghế làm tôi rất 

khó di chuyển. Phòng kho tôi hay ra 

vào nhưng khi ngồi xe lăn mới thấy 

xe lăn lại không vào được.." - anh 

Nhân chia sẻ thêm. 

Anh Hải (sắm vai người sử dụng 

nạng): "khi mở cửa phải tôi phải vừa 

giữ thăng bằng vừa phải mở cửa, 

việc này rất khó khăn.." 

Ông Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc 

DRD chia sẻ: "Người khuyết tật 

thường phải đối mặt với nhiều rào 

cản, rào cản từ chính họ, rào cản do 

gia đình hoặc rào cản từ cái nhìn của 

xã hội và cái mà các anh chị vừa trải 

qua chính là rào cản về môi trường, 

trong đó với kinh nghiệm làm việc 

của mình tôi nhận thấy rào cản từ 

chính bản thân người khuyết tật chỉ 

là một phần nhỏ, quan trọng là xã hội 

cùng nhìn nhận đúng khả năng của 

người khuyết tật và tạo ra các cơ hội 

để người khuyết tật hòa nhập..." 

Ông Nguyễn Văn Cử chia sẻ: "Việc 

làm - chính là chìa khóa quan trọng 

nhất để người khuyết tật hòa nhập 

vào xã hội, do đó DRD luôn nỗ lực 

thuyết phục doanh nghiệp tạo các 

điều kiện thích hợp để lao động 

khuyết tật có cơ hội thể hiện khả 

năng và hòa nhập tốt với môi trường 

của doanh nghiệp". 

Bà Trà My - quản lý kho tại công ty 

Schenker nói thêm: "Bản thân làm 

việc trực tiếp với lao động khuyết tật 

nên cũng quan tâm tìm hiểu xem 

nhân viên có những khó khăn nào, 

có hòa nhập được với công việc và 

đồng nghiệp tốt không từ đó tìm 

hướng giải quyết phù hợp" 

Chị Phương - phòng Chăm sóc 

khách hàng chia sẻ: "Em đang bị 

thoát vị đĩa đệm nên chắc cũng hiểu 

được sự hạn chế khi muốn làm gì đó 

lại không thể làm được, dù người 

nhà có hỗ trợ hết sức vẫn cảm thấy 

khó chịu lắm, nên có thể hiểu được 

phần nào kháo khăn của người 

khuyết tật". 

Chị Thùy Dương - Phòng dịch vụ 

khách hàng chia sẻ sau buổi chia sẻ 

hôm nay chị ấy muốn tuyển thêm 

người khuyết tật vào mảng chị ấy 

đang phụ trách với sự hỗ trợ từ DRD 

và ngay sau đó SCHENKER đã gửi 

thông báo tuyển dụng nhờ DRD giới 

thiệu NKT. 

Cuối buổi chia sẻ, đại diện bộ phận 

An toàn - An Ninh - Chăm sóc sức 

khỏe của SCHENKER cũng chia sẻ 

sắp tới bộ phận sẽ thúc đẩy việc điều 

chỉnh một số nơi trong công ty để 

tuyển thêm lao động khuyết tật và 

nhờ DRD tư vấn thêm. 

Chia sẻ tại doanh nghiệp là một hoạt 

động quan trọng nhằm giúp cho do-

anh nghiệp "sẵn sàng" khi tuyển 

dụng lao động khuyết tật từ đó biết 

cách tạo điều kiện thích hợp nơi làm 

việc. 

Kim Phụng 

Tin hoạt động 

6 

Trải nghiệm làm người khiếm thị  

4 
Chia sẻ "Làm thế nào để lao động khuyết tật hòa 

nhập tốt tại nơi làm việc" tại công ty SCHENKER. 



S áng ngày 4/10 vừa qua DRD đã 

phối hợp với Phòng Hướng 

Nghiệp và Quan Hệ Doanh Nghiệp - 

bộ phận Cựu Sinh Viên trường Đại 

học RMIT và nhóm Công tác xã hội 

Một Ngày Mới đã tổ chức buổi sinh 

hoạt và trao 80 phần quà cho 80 trẻ 

em đang điều trị nội trú và ngoại trú 

tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi 

chức năng Tp.HCM (Bệnh viên 1A Lý 

Thường Kiệt). Các phần quà gồm: 

Bánh trung thu, lồng đèn, tập và 1 

blốc sữa.  

Vì Phòng Sức khỏe tâm trí không 

khuyến khích chụp hình nên DRD 

không có hình bên khu vực này (tầm 

40 bé), xin chia sẻ với cả nhà một số 

hình ảnh các bé chơi trung thu tại 

Phòng vận động trẻ em (gần 25 bé 

buổi sáng, BTC có gửi lại 15 phần 

quà cho các cô chuyển đến các bé 

tập buổi chiều). Buổi sinh hoạt diễn 

ra ngắn gọn với các hoạt động trò 

chơi tại chỗ vì các bé của chúng ta 

hơi hạn chế vận động, nhưng không 

vì vậy mà bớt đi phần vui nhộn và thú 

vị.  

Phụ huynh của em Bảo chia sẻ: 

"Trung thu thì cũng tập cho khỏe cô 

ơi, cảm ơn các cô đến chơi với tụi 

nhỏ cho tụi nó vui".  

Các phụ huynh khác cũng trêu BTC: 

"Tui cũng muốn có quà cô ơi, hồi xưa 

tui cũng là con nít mà chưa được chơi 

trung thu nè" những chia sẻ như vậy 

đã động viên DRD và RMIT rất nhiều. 

Kim Phụng 

Tin hoạt động 

7 

 Nụ cười của các em khi tham gia chương trình  

5 Trung thu con cũng tập vật lý trị liệu 

V ới mục đích nâng cao sự hiểu biết 

về tin học văn phòng, chiều ngày 

29/10/2017, tại Trung tâm DRD, nhóm 

học bổng “Người bạn đồng hành” đã tổ 

chức một buổi sinh hoạt, chia sẻ với 

nhau các kinh nghiệm về việc sử dụng 

các ứng dụng máy tính để phục vụ cho 

học tâp cũng như công việc. 

Buổi chia sẻ diễn ra thuận lợi với sự 

tham gia của các thành viên trong nhóm 

học bổng. Mọi người ai cũng chăm chú 

lắng nghe và đóng góp các thủ thuật mà 

mình biết cho nhóm. Các mẹo vặt về 

các ứng dụng trong tin học văn phòng 

như Word, Excel, Powerpoint, Google 

drive… được các thành viên chia sẻ thật 

sự bổ ích để giúp tăng hiệu quả học tập, 

công việc. 

Cuối buổi, mọi người chia sẻ cảm nhận 

và hứa với nhau khi có những kiến thức 

gì hay về tin học văn phòng sẽ đăng lên 

group hoạt động của nhóm để mọi 

người ai cũng được biết. 

Đặng Đức Thịnh  

Buổi chia sẻ về tin 

học văn phòng của 

nhóm học bổng 

“Người bạn đồng hành” 

6 

1. Cô Hương và chú Sơn ủng hộ 

chiến dịch 1forchange 

1.000.000 VNĐ 

2. Nhóm bạn The Glen (Úc) ủng 

hộ học bổng 1.100 AUD 

3. Anh chị “Minh –Hằng” (Úc) ủng 

hộ học bổng 200 AUD 

4. Đỗ Thị Thu Hồng ủng hộ học 

bổng 1.000.000 VNĐ  

Mạnh thường quân 

ủng hộ các hoạt động 

1. Chương trình “Một thế giới cho tất 

cả” lần thứ 5 tại Bình Định —Dự án 

Tiếp cận vì sự hòa nhập 

2. Họp ban điều phối quý IV tại Bình 

Định—Dự án Tiếp cận vì sự hòa 

nhập 

Lịch hoạt động tháng 

11/2017 



N gày 20/10/2017 Trung tâm 

DRD phối hợp với trường Đại 

học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh tổ 

chức chương trình giao lưu Một thế 

giới cho tất cả. Đây là hoạt động 

thuộc dự án “Tiếp cận giáo dục dành 

cho sinh viên khuyết tật” mà DRD 

đang thực hiện dưới sự tài trợ của 

Đại sứ quán Ireland tại 02 trường: 

Đại học Sư Phạm và Đại học Khoa 

học xã hội và Nhân văn TP.HCM.  

Chương trình vinh dự nhận được sự 

quan tâm của gần 150 bạn sinh viên 

khoa Tâm lý học, Công tác xã hội, 

quản lý giáo dục trường Đại học Sư 

Phạm Tp.HCM. 

Trong chương trình, các bạn sinh viên 

được dịp trải nghiệm một số khó khăn 

của các dạng tật như: trải nghiệm 

vượt chướng ngại vật bằng xe lăn, bịt 

mắt tìm đồ và mô tả đồ vật thông 

dụng bằng ngôn ngữ cơ thể,… một 

bạn sinh viên chia sẻ: “Xe lăn khó 

điều khiển quá, mình xoay xở rất 

khó”, “Cảm giác mình biết rõ vật đó là 

vật gì mà không thể nói cho người 

khác hiểu, mà phải dùng ngôn ngữ cơ 

thể, làm cho mình thấy bực, khó chịu 

lắm”… 

Thầy Huỳnh Công Ba – Trưởng 

phòng Công tác chính trị HS-SV cho 

biết: DRD đang kết hợp với trường 

thực hiện dự án Tiếp cận vì giáo dục 

cho sinh viên khuyết tật, dù ngân sách 

ít nhưng đây là một dự án thiết thực 

cho sinh viên khuyết tật đang học tại 

trường. 

Bà Lưu Thị Ánh Loan – Quyền giám 

đốc DRD chia sẻ: “DRD luôn nỗ lực 

để thúc đẩy một xã hội không rảo cản, 

trong đó bao gồm môi trường của 

trường học để sinh viên khuyết tật có 

thể tiêp cận được giáo dục như những 

sinh viên khác. Chương trình Một thế 

giới cho tất cả được thiết kế nhằm 

cung cấp thông tin và là dịp để các 

bạn sinh viên thử đặt mình vào vị trí 

của người khuyết tật để hiểu được 

những khó khăn cụ thể của người 

khyết tật, từ đó nghĩ đến các giải pháp 

hỗ trợ phù hợp..” 

Kim Phụng 

Tin hoạt động 
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Chương trình giao lưu Một thế giới cho tất 

cả tại trường Đại học Sư Phạm Tp. HCM. 

C ảm ơn Trung tâm DRD đã giới thiệu 

em đến với chương trình MINDSET-

BASED TRANSFORMATION lần thứ 58 

(15 – 17/09/2017). Chia sẻ một chút về 

trước khi chính thức tham gia chương 

trình: trước khi tham gia em không nghĩ 

em sẽ học được nhiều điều bổ ích, ý 

nghĩa và vui như vậy. Trong ba ngày em 

trải qua rất nhiều những cảm xúc khác 

nhau như: buồn, vui, đồng cảm, thấu 

hiểu, có lỗi,… 

Sau 3 ngày tham gia em cảm thấy học 

được rất nhiều điều hữu ích, những điều 

thiếu sót của bản thân, cách nhìn cuộc 

sống một cách trọn vẹn hơn, được chia 

sẻ những điều từ trước đến nay ít bao 

giờ chia sẻ với ai, được biết them nhiều 

người hon,…Đến với chương trình buổi 

sáng đầu tiên mọi người có thể không 

biết ai là ai nhưng chỉ cần một buổi để 

mọi người sát lại nhau hơn, có thể coi 

nhau như người thân sẵn sàng chia sẻ 

bất cứ điều gì với họ. Đặc biệt là em đã 

làm một việc em nên làm cách đây hơn 

10 năm trước, và làm thường xuyên 

hơn là nói “Con cảm ơn và con rất yêu 

mẹ”. Em đã khóc rất nhiều, cảm thấy có 

lỗi với những điều mình làm trước đây 

và thấy hiểu cho mọi người xung quanh 

hơn. 

Có thể sau chương trình em đã thay đổi 

một phần tư duy của mình, bổ sung 

những khái niệm trong tư duy như: “định 

thân, ước nghiệm,…”. Và bây giờ em 

biết làm như thế nào vượt qua nỗi sợ, 

không bị stress,…Có thể thay đổi bản 

thân rất khó nhưng với tâm thế như bây 

giờ em sẽ hoàn thành quá trình thay đổi 

bản thân. Vì bản thân mình thế nào là 

do mình quyết định chứ không phải do 

người khác quyết định bạn như thế nào. 

Một lần nữa em cảm ơn DRD đã tiếp 

thêm động lực, luồng sinh khí mới cho 

em. Có thể đây là một bước ngoặc lớn 

trong cuộc đời của em. 

Em xin chân thành cảm ơn. 

Phạm Văn Được  

Trong ba ngày em trải 

qua rất nhiều những 

cảm xúc khác nhau 

như: buồn, vui, đồng cảm... 
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Ñ 
ội bóng khuyết tật Thổ Nhĩ Kỳ 

vừa đánh bại Anh để lên ngôi 

vô địch giải European Ampu-

tee Football Championships.  

Khi giấc mơ World Cup 2018 của 

đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vừa tan 

biến thì đội tuyển bóng đá khuyết 

tật Thổ Nhĩ Kỳ lại giành danh hiệu 

European Amputee Football Cham-

pionships. 

Tuyển bóng đá khuyết tật Thổ Nhĩ 

Kỳ đã đánh bại tuyển Anh 2-1 trong 

trận chung kết trước sự chứng kiến 

của 40.000 khán giả ở Istanbul. 

Con số đầy tự hào bởi đội tuyển 

bóng đá quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trước 

đó đá vòng loại World Cup 2018 

cũng chỉ có khoảng 9.000 CĐV đến 

sân mỗi trận. 

Osman Cakmak, được coi là người 

hùng của Thổ Nhĩ Kỳ khi ghi bàn ấn 

định tỷ số 2-1 vào những giây cuối 

cùng của phút bù giờ thứ 4. Trước 

đó, Ray Westbrook có bàn gỡ hòa 1

-1 cho đội tuyển Anh vào phút cuối 

cùng của hiệp 2 (trận đấu có 25 

phút một hiệp). 

Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua một chiến 

dịch vòng loại World Cup đáng thất 

vọng và hy vọng đến Nga của họ đã 

bị chấm dứt bởi trận thua 0-3 trước 

Iceland ngay trên sân nhà hôm 

6/10. 

Ngược lại, đội bóng khuyết tật Thổ 

Nhĩ Kỳ đã có một hành trình đến 

chức vô địch châu Âu không thể 

tuyệt vời hơn. Họ đánh bại Đức 8-0, 

Georgia 9-0, Tây Ban Nha 4-0 ở 

vòng bảng, sau đó vượt qua Nga 2-

1 vòng tứ kết và vượt qua Ba Lan 2

-0 để lọt vào trận chung kết. 

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan 

đã không giấu được sự tự hào của 

ông về đội bóng khuyết tật nước 

nhà. Ông nói trên các phương tiện 

truyền thông: "Cả đất nước Thổ Nhĩ 

Kỳ tự hào về các bạn. Xin được 

chúc mừng các bạn!". 

Thổ Nhĩ Kỳ từng đứng thứ hai tại 

Giải vô địch châu Âu EAFF năm 

2004 và 2008, và đứng thứ ba tại 

Giải vô địch Thế giới năm 2007. 

Nguồn: Báo VTC 

Hình ảnh ấn tượng trận Thổ Nhỹ Kỳ đánh bại Anh.  

Đội bóng 'một chân' Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Anh, vô địch 

châu Âu 1 

A 
leksandra Chichikova, nữ sinh 

viên 23 tuổi đang theo học chuyên 

ngành tâm lý, quốc tịch Belarus đã trở 

thành Hoa hậu xe lăn thế giới đầu tiên.  

Cuộc thi Miss Wheelchair World (tạm dịch 

Hoa hậu ngồi xe lăn thế giới) lần đầu tiên 

do Ba Lan đăng cai tổ chức. Cuộc thi 

mang đến ý nghĩa nhân văn nhằm tôn 

vinh nhan sắc và nghị lực sống của các 

cô gái khuyết tật. 

Tham gia cuộc thi lần đầu tiên có tổng 

cộng 24 thí sinh của 19 nước, trong đó có 

Angola, Brazil, Canada, Chile, Phần Lan, 

Pháp, Mỹ, Nga... Các thí sinh tham dự đã 

trải qua 8 ngày dày đặc các chương trình 

chụp ảnh, diễn tập, hội thảo và tham 

quan. 

Người đẹp may mắn giành vương miện 

năm nay là Aleksandra Chichikova, một 

nữ sinh viên chuyên ngành tâm lý người 

Belarus. Ngôi vị Á hậu thứ nhất và thứ hai 

lần lượt thuộc về đại diện của Nam Phi 

Lebohang Monyatsi và đại diện của Ba 

Lan Adrianna Zawadzinska. 

Ly Na (t/h) 

Nguồn: Báo ANTT 

Nữ sinh 23 tuổi trở thành 

Hoa hậu xe lăn thế giới 

đầu tiên 

2 

http://vtc.vn/video-doi-bong-mot-chan-tho-nhi-ky-danh-bai-anh-vo-dich-chau-au-d356179.html
http://antt.vn/nu-sinh-23-tuoi-tro-thanh-hoa-hau-xe-lan-the-gioi-dau-tien-211714.htm


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: (028) 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. 

 


