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TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 
 Tập huấn Luật Chính 

sách cho Người khuyết 
tật (Tr. 2) 

 Biến đổi khí hậu với 
Thanh niên khuyết tật 
(Tr. 2) 

 Motorbike taxi được rửa 
xe miễn phí, thay nhớt 
giảm 50% (Tr. 2) 

 CLB doanh nghiệp 
người khuyết tật 
TP.HCM tham gia triển 
lãm Hội chợ quốc tế tại 
Tân Bình (Tr. 3) 

 DRD nhận được phản 
hồi về kiến nghị xây 
dung tuyến Metro tiếp 
cận với NKT (Tr. 3) 

 Tập huấn Kỹ năng tư 
vấn Việc làm cho Người 
khuyết tật (Tr. 3) 

 Ra mắt mô hình học tập 
mới: Học dấn thân!
(Tr.4) 

 CLB Tìm việc Kỳ 40 
"Trụ Việc" (Tr.4) 

 Cuộc sống quanh ta 
04/2015 (Tr.4) 

 Kính thông minh cho 
người khuyết tật (Tr. 5) 

 Vietjet không chở người 
khuyết tật: Vi phạm 
công ước quốc tế(Tr. 5) 

 Đêm nhạc Đời Rất Đẹp 
tại Sydney (Tr. 6) 

 Bất ngờ nhận được 
món quà quý (Tr. 6) 

 Danh sách ủng hộ 
chiến dịch 1forchange 
(Tr. 6) 

 Công ty Bảo hiểm tuyển 
dung Người khuyết tật 
(Tr. 7) 

Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney 

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 04/2015 
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1.Tập huấn Vận động chính sách 
cho Người khuyết tật 
Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 năm 2015, Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) đã tổ chức khoá tập huấn Vận động chính sách 

cho Người khuyết tật (NKT) tại Nhà khách Quốc hội (165 Nam Kì 

Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM) với sự tham gia của gần 40 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).  

Khóa tập huấn nhằm giúp các tham dự viên nắm được Vận động 

chính sách (VĐCS) là gì cũng như các bước, nguyên tắc và công 

cụ để thực hiện VĐCS có hiệu quả. Đặc biệt hơn hai phần ba thời 

gian của khóa buổi tập huấn xoay quanh những hoạt động thảo 

luận và chia sẻ giữa các Hội/nhóm về những vấn đề thực tế, cấp 

thiết liên quan đến người khuyết tật hiện nay như: Tiếp cận công 

trình công cộng và giao thông công cộng cho NKT; các thủ tục liên 

quan đến việc xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật cho NKT còn nhiều trở ngại; vấn đề Bảo hiển Y tế và trợ 

cấp xã hội cho NKT…. Sau thời gian cùng nhau thảo luận, trao đổi 

về những chủ đề đang được quan tâm trên, các Hội/nhóm cũng đã 

đưa ra được kế hoạch và hướng ứng dụng kế hoạch đó trong việc 

thực hiện VĐCS có liên quan đến NKT tại mỗi địa phương…  

DRD >>Đọc thêm 

Tin vắn: 

2.Biến đổi khí hậu với Thanh 

niên khuyết tật 

Sáng chủ nhật ngày 05/04/2015, tại Trung 

Tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã diễn 

ra buổi “Tập huấn về biến đổi khí hậu 

(BĐKH) cho thanh niên khuyết tật”. Buổi 

tập huấn thu hút được sự tham gia sôi nổi 

của 30 bạn khuyết tật, do chính các bạn 

thanh niên khuyết tật Nhóm Đột Phá tổ chức, 

dưới sự hỗ trợ bởi Quỹ “Sáng kiến trẻ em và 

thanh niên với biến đổi khí hậu” của Trung 

tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng 

đồng (Live&Learn) 

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp các 

bạn thanh niên khuyết tật có thêm những 

kiến thức môi trường và biến đổi khí hậu, 

những biểu hiện, nguyên nhân cũng như sự 

tác động của BĐKH đến cuộc sống của 

Người khuyết tật (NKT) và đưa ra những giải 

pháp ứng phó BĐKH gần gũi với NKT. 

>> Đọc thêm  

3.Motorbike taxi được rửa xe 
miễn phí, thay nhớt giảm 50% 

Nhận thấy sự tâm huyết của đội ngũ tài xế và 
nhân viên dự án, cùng với hiệu quả thiết thực 
của dịch vụ này, Cửa hàng rửa xe Bắc Hải - 
Lub Solution (địa chỉ: 67-69 Cửu Long, cư xá 
Bắc Hải, P15, Q10, TPHCM) đã đề nghị 
được “chăm sóc đặc biệt” cho dàn xe ba 
bánh. Theo đó, từ cuối tháng 3 năm 2015, 
cho đến ít nhất là 6 tháng tiếp theo, cửa hàng 
sẽ rửa xe miễn phí và giảm 50% chi phí thay 
nhớt cho dàn xe ba bánh của dự án Hỗ trợ di 

chuyển. >> Đọc thêm 

Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn 

Thanh niên khuyết tật thảo luận nhóm 

Tin hoạt động 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16841-tap-huan-van-dong-chinh-sach-cho-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16845-bien-doi-khi-hau-voi-thanh-nien-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16861-motorbike-taxi-duoc-ru%CC%89a-xe-mie%CC%83n-phi%CC%81-thay-nho%CC%81t-gia%CC%89m-50.html
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6.Tập huấn Kỹ năng tư vấn Việc làm 
cho Người khuyết tật 
Trong hai ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2015 Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã tổ chức tập huấn “Kỹ năng tư vấn việc làm cho Người 

khuyết tật” cho gần 20 tham dự viên đến từ 7 Trung tâm dịch vụ việc 

làm (TTDVVL) ở một số tỉnh khu vực phía Nam như: TP.HCM, Đồng Nai, 

Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Long An và 5 đơn vị có 

hoạt động giới thiệu việc làm cho Người khuyết tật (NKT) Tp. HCM như: 

Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm Thanh niên; Trường 

Đại học Văn Lang; Trung tâm dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi 

TP.HCM; Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho NKT 

TP.HCM. Chương trình cho quỹ Irish Aid tài trợ. Khóa tập huấn được sự 

hướng dẫn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Cử - Phó giám đốc DRD và chị 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng phòng nhân sự Công ty thiết bị y tế 

Nguyên Quốc, đồng thời cũng là người tập huấn các kỹ năng về việc làm 

cho thanh niên khuyết tật trong nhiều năm liền tại DRD.  

Mục đích khoá tập huấn nhằm giúp các tham dự viên hiểu được tâm lý 

NKT tìm việc; biết cách tư vấn việc làm phù hợp cho NKT khi họ có nhu 

cầu. Ngoài ra còn giúp các tư vấn viên biết cách tư vấn cho doanh 

nghiệp trong việc sử dụng lao động khuyết tật và các điều chỉnh hợp lý 

tại doanh nghiệp để NKT có thể làm việc. 

Trên tinh thần cùng nhau trao đổi, chia sẻ buổi tập huấn cũng đã ghi 

nhận được những ý kiến của đại diện các TTDVVL để hoàn thiện quy 

trình tư vấn và hỗ trợ việc làm đối với lao động khuyết tật tìm việc cũng 

như cách làm việc và thuyết phục doanh nghiệp tuyển dụng NKT. Đại 

diện các TTDVVL đã có cơ hội cùng tham gia thảo luận và thực hành giải 

quyết tình huống thực tế về tư vấn có liên quan. 

DRD >> Đọc thêm 

Tin hoạt động 

Toàn cảnh buổi tập huấn 

4.CLB doanh nghiệp người 
khuyết tật TP.HCM tham gia 
triển lãm Hội chợ quốc tế tại 
Tân Bình 
Từ ngày 18-21/4/2015 đại diện 05 doanh 
nghiệp (Cở sở tranh thuê tay Dorcas; Cở 
sở In ấn Trần Diệu; Cở sở sản xuất hàng 
thủ công mỹ nghệ Diệu Linh; Cở sở Khung 
hình bút lửa Thanh Quốc và Công ty TNHH 
SX TM & DV Thiên Tâm) thuộc CLB Doanh 
nghiệp người khuyết tật TP.HCM tham gia 
bán hàng Hội chợ Quốc tế hàng Thủ công 
Mỹ nghệ, Đồ gỗ và hàng Quà tặng Việt 
Nam (Lifestyle Vietnam 2015) tại Trung tâm 
triển lãm và hội chợ Tân Bình - 446 Hoàng 

Văn Thụ, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Hội chợ 
triển lãm quy tụ gần 30 quốc gia tham gia 
trưng bày sản phẩm. DRD >> Đọc Thêm 

5. DRD nhận được phản hồi về 
kiến nghị xây dựng metro tiếp 
cận với NKT 
Sáng 20-3, Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD) đã tổ chức cho đoàn 15 người 
khuyết tật (NKT) tham quan và góp ý cho 
mô hình đầu máy toa xe tuyến metro đầu 
tiên tại Việt Nam (tuyến số 1 từ Bến Thành 
đến Suối Tiên) do hãng Hitachi chế tạo từ 
Nhật Bản, đang được trưng bày tại khu vực 
Depot, quận 9.  

Ngày 24-4, DRD chính thức nhận được 
phản hồi bằng văn bản của Ủy Ban Nhân 
Dân TP.HCM- Ban quản lý Đường sắt đô 
thị. Văn bản này đã phản hồi và giải đáp 
các kiến nghị về xây dựng nhà ga và về các 
thiết bị, phương tiện hỗ trợ NKT, bằng bản 
vẽ chi tiết thể hiện bố trí khu vực nhà vệ 
sinh, thang máy, khu vực ke ga cho NKT, 
tay nắm trên toa xe,…)  

>> Đọc Thêm 

Gian hàng các anh chị tại hội chợ 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16865-tap-huan-ky-nang-tu-van-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/viec-lam-tin-hoat-dong/16882-clb-doanh-nghiep-nguoi-khuyet-tat-tphcm-tham-gia-trien-lam-hoi-cho-quoc-te-tai-tan-binh.html
http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/16903-drd-nhan-duoc-phan-hoi-ve-kien-nghi-xay-dung-metro-tiep-can-voi-nkt.html
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7.Ra mắt mô hình học tập mới: Học 
dấn thân! 

Ngày 9/4, Trường đại học Hoa Sen 
(ĐH HS) chính thức giới thiệu và ra 
mắt mô hình học tập mới đầu tiên 
tại Việt Nam mang tên Học dấn thân 
(service learning). Trong ngày ra 
mắt có 2 hoạt động chính là hội thảo 
“Học dấn thân” và hội chợ cộng 
đồng. Là một đối tác của ĐH HS, 
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 
(DRD) đã tham gia cả 2 hoạt động. 

Sự kiện này được tổ chức tại cơ sở tại cơ sở 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1.  

Trong hội thảo “Học dấn thân”, Tiến sĩ Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Trưởng 
phòng Quan hệ quốc tế) đã có phần giới thiệu về sản phẩm ứng dụng di 
động Bản đồ tiếp cận cùng hợp tác với DRD. Trong hội chợ cộng đồng, 
DRD đã tham gia một gian hàng giới thiệu hoạt động và chia sẻ các vấn 
đề xã hội cho SV ĐH HS cùng với các tổ chức xã hội khác. Các bạn sinh 
viên ĐH Hoa Sen nhiệt tình tham dự gian hàng, kết thúc hội chợ cộng 
đồng đã có hơn 50 bạn SV đăng ký làm tình nguyện viên cho các hoạt 
động DRD. >> Đọc thêm 

Cuộc sống quanh 
ta 

21/3/2015 là ngày vui của anh Lê Minh 

Duy và chị Nguyễn Lý, có rất nhiều bạn bè 

từ DRD đến chung vui. Anh Duy là cựu 

thành viên của dự án Sống Độc Lập, dự 

án Bản Đồ Tiếp Cận và nhiều hoạt động 

khác tại DRD. Chàng trai Lê Minh Duy là 

một trong những minh chứng của câu 

chuyện người khuyết tật tự xây dựng cuộc 

sống thành đạt và hạnh phúc cho mình. 

Chúc mừng anh chị!  

Tin hoạt động 

8. CLB Tìm việc Kỳ 40 "Trụ Việc" 

Sáng chủ nhật ngày 29/03/2015, tại hội quán Đời Rất Đẹp thuộc Trung 
tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã diễn ra buổi sinh hoạt lần thứ 40 
của CLB Việc Làm với chủ đề “Trụ Việc”. Chương trình do quỹ Irish Aid 
tài trợ với sự tham gia của các bạn khuyết tật đã có việc làm hoặc đang 
tìm việc, các bạn sinh viên và cộng tác viên dự án. 

Các tham dự viên đã được cùng nhau thảo luận và chơi các trò chơi tình 
huống, đi sâu tìm hiểu về nguyên nhân nghỉ việc, đưa ra những giải pháp 
để người lao động nói chung và người lao động khuyết tật nói riêng có 
thể duy trì, gắn bó với công việc hiện tại và hòa nhập vào môi trường làm 
việc. DRD >> Đọc thêm 

Sự kiện HOT tháng 
sau: 

1. Nhóm tham vấn nòng cốt của dự 

án Sống Độc Lập (DRD) đến giao lưu 
và chia sẻ với bệnh nhân chấn 
thương tủy sống tại Bệnh viện quận 8  

2. 5 đại diện thành viên chương 

trình Sống Độc Lập tại DRD tham dự 
Hội thảo dành cho các lãnh đạo 
phong trào Sống Độc Lập tại 5 thành 
phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, 
Đà Nẵng, Hải Phòng) và đại diện Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội. Hội 
thảo do Hiệp hội chăm sóc con người 
Nhật Bản tổ chức trong các ngày 20-
21-22/5/2015.  

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16902-ra-mat-mo-hinh-hoc-tap-moi--hoc-dan-than.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/16835-ban-tin-clb-tim-viec-ky-40-tru-viec.html
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1.Vietjet không chở người khuyết 
tật: Vi phạm công ước quốc tế 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Cử, phó giám đốc trung tâm 
Khuyết tật và phát triển DRD cho biết như vậy, về vụ hành khách khuyết 
tật Nguyễn Thị Vân bị Vietjet từ chối phục vụ.  
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Cử, phó giám đốc trung tâm 
Khuyết tật và phát triển DRD, Viejet Air từ chối vận chuyển tại Đà Nẵng 
là vi phạm công ước quốc tế về Quyền của NKT và vi phạm Luật NKT 
Việt Nam. 
Theo ông Cử, Việt Nam vừa phê chuẩn công ước quốc tế về quyền của 
NKT 3-12-2014. Mục đích của Công ước này là thúc đẩy, bảo vệ và đảm 
bảo người khuyết tật được hưởng đầy đủ và bình đẳng tất cả quyền con 
người và quyền tự do cơ bản và thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá vốn có 
của họ. 
Một trong những quyền đó, có quyền về “Sự di chuyển của cá 
nhân” (điều 20) quy định Các quốc gia thành viên Công ước này thực 
hiện những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo sự độc lập trong đi lại của 
người khuyết tật ở mức cao nhất có thể, bao gồm bằng cách: Tạo điều 
kiện cho việc đi lại của người khuyết tật bằng phương tiện và thời gian 
mà họ chọn lựa, với chi phí có thể chấp nhận được. 
Bên cạnh đó, theo luật NKT Việt Nam, có hiệu lực từ 1-1-2011, khi NKT 
tham gia giao thông được ưu tiên mua vé, được giúp đỡ, sắp xếp chỗ 
ngồi thuận tiện khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. 

"Chúng ta thấy rằng, mặc dù cơ sở pháp lý đã quy định rất rõ và đầy đủ 
về quyền của NKT nhưng việc việc thực thi còn nhiều khó khăn do nhận 
thức giữa người với người. Để NKT được hưởng đầy đủ và bình đẳng 
các quyền của mình thì xã hội cần kết hợp cả ba yếu tố: thay đổi thái độ, 
thực thi luật pháp và tạo điều kiện thích hợp cho NKT", ông Cử chia sẻ. 

Diệu Nguyễn  

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ 

Tin bốn phương 

Chị Vân tại sân bay khi bị Vietjetair từ chối vận chuyển  

2. Kính thông minh 

cho người khuyết 

tật 
Chiếc kính mang tên Handi Glass, sản 

phẩm giúp người khuyết tật tiếp cận 

công nghệ thông tin là sáng chế của 

hai sinh viên khoa Điện tử Viễn thông 

(ĐH Bách khoa Đà Nẵng) Lê Anh Tiến 

và Nguyễn Huỳnh Nhật Thương.  

Khát khao được tiếp cận với thế giới 

thông tin của người bạn khiến Tiến và 

Thương trăn trở. Là dân công nghệ, 

cả hai ý thức được ý nghĩa, vai trò của 

công nghệ thông tin với người khuyết 

tật. Thương chia sẻ: “Với chiếc máy 

tính nối mạng, tất cả chúng ta bình 

đẳng trong việc tiếp cận thông tin. 

Người khuyết tật cũng sẽ đặt chân 

đến những miền đất mới lạ, bổ sung 

tri thức, thiết lập quan hệ chỉ trong một 

cú nhấp chuột. Điều ấy đồng nghĩa với 

sự giàu có, mở rộng của tâm hồn”. 

Tiến và Thương tin rằng công nghệ 

thông tin còn mở ra cơ hội việc làm, 

nâng cao vị thế người khuyết tật.  

Mới đây, Handi Glass được mời tham 

gia Triển lãm sáng kiến Thanh niên 

2015. Trước đó, năm 2014, với phiên 

bản đầu tiên, Handi Glass đoạt giải 

nhất cuộc thi khởi nghiệp Cuối tuần tại 

Đà Nẵng.   

Nguồn: Báo Tiền Phong 

 

Lê Anh Tiến (trái) và Nguyễn Huỳnh Nhật 
Thương, tác giả của kính thông minh Handi 

Glass.  

http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20150403/vietjet-khong-cho-nguoi-khuyet-tat-vi-pham-cong-uoc-quoc-te/729215.html
http://www.tienphong.vn/gioi-tre/kinh-thong-minh-cho-nguoi-khuyet-tat-852492.tpo
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Chị Hoàng Yến và Thủy Tiên biểu diễn tại đêm nhạc 

Chiến dịch 1forchange 

Đêm nhạc Đời Rất Đẹp tại Sydney 
-  1forchange 

Đêm nhạc thính phòng Đời Rất Đẹp vừa diễn ra tại Sydney - 

04/04/2015. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn cùng các ca sĩ Sydney, 

chị Võ Thị Hoàng Yến - Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD) và ca sĩ Thủy Tiên (Trịnh) còn chia sẻ thêm về các hoạt động 

cùa DRD, đặc biệt là cuộc vận động cho 1forchange. Chương trình 

đã quyên góp được 9,335 aud (sau khi trừ chi phí tổ chức 2,828 aud. 

Danh sách đóng góp được cập nhật chi tiết tại website 

1forchange.vn).  >> Đọc thêm 

Danh sách ủng hộ chiến dịch 

tháng 04/2015 

1. Ông Phạm Văn Thông — 100 AUD 

2. Dr Diệp Nguyễn — 300 AUD 

3. Dr Hà Công Hồng — 1.000 AUD 

4. Dr Tâm Trân — 200 AUD 

5. Dr Hiển Trần — 200 AUD 

6. Ông Victor Quang Huỳnh — 300 AUD 

7. Ông Tô Kim Ngọc — 50 AUD 

8. Bà Liêng Quỳnh Giao — 500 AUD 

9. Ông Bà Huỳnh Xuân — 200 AUD 

10. Ông Bà Thanh Thúy (Ca sĩ) — 400 AUD 

11. Ông Bà Hà Đặng — 2.000 AUD 

12. Ông Bà Thư Dũng — 100 AUD 

13. Ông Bà Tôn Nữ Như Nguyện—Cát — 200 AUD 

14. Ông Bà Đức—Oanh —100 AUD 

15. Ông Trần Văn Đức — 100 AUD 

16. Ông Bà An Lê—Mai — 70 AUD 

17. Ông Bà Thúy Nguyễn — 1.228 AUD 

18. Ông Lâm Xuân — 50 AUD 

19. Ông Tuấn Linh — 200 AUD 

20. Hội Thủ Đức — 100 AUD 

21. Khán Giả — 3.005 AUD 

22. Bán Đĩa DVD đêm nhạc — 1.530 AUD 

23. Ông Dũng (Tiệm Gà 99 Auburn) — 100 AUD 

24. Bà Nguyễn Yến Tuyết — 100 AUD 

25. Anh Tuệ Hạo ( Thiền Viện Trúc Lâm) — 50 
AUD 

26. Cổ Thị Thu Hồng — 50 AUD 

27. Nguyễn Bảo Long — 50 AUD 

28. Nguyễn Bảo Quốc — 50 AUD 

29. Nguyễn Minh Thư — 50 AUD 

30. Bạn chị Liêu Thị Ngọc Hiếu — 1.000.000 VNĐ 

31. Chị Lưu Thị Ánh Loan — 2.000.000 VNĐ 

32. Ông Nguyễn Hữu Dũng và Bà Võ Thị Kiều Vân 
— 300AUD 

Bất ngờ nhận được món quà quý -  
1forchange 

Một ngày tháng 4, nhân viên Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD 

bất ngờ thấy một bạn thanh niên khuyết tật sinh hoạt tại đây "lên 

sóng truyền hình". Vì thái độ sống tích cực và thành tích học tập nổi 

bật vượt lên những khó khăn cuộc sống, Nguyễn Lê Hoàng Trung 

(SV năm cuối, Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM) được một cô em 

học chung trường cảm phục và yêu mến, Phan Trần Hồng Trâm đã 

đăng ký dự thi "Vì bạn xứng đáng" để chương trình này tặng 1 số tiền 

cho Trung. Khi nhận số tiền 51 triệu 600 ngàn đồng, bất ngờ hơn, 

Trung quyết định dành 40 triệu đồng tặng cho các hoạt động tại DRD 

>> Đọc thêm 

http://1forchange.vn/
http://1forchange.vn
http://1forchange.vn/vn/tin-tuc-ve-chien-dich/dem-nhac-doi-rat-dep-tai-sydney.html
http://1forchange.vn/vn/tin-tuc-ve-chien-dich/bat-ngo-nhan-mon-qua-quy.html
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Việc làm cho Người khuyết tật 

Công ty Bảo hiểm tuyển dụng người khuyết tật 

Địa chỉ làm việc: Quận 1, Tp.HCM 

Vị trí công việc: 

1. Nhân viên chăm sóc khách hàng 

Số lượng: 01 người 

Mô tả công việc: Nghe điện thoại, cung cấp thông tin các dịch vụ công ty  

Yêu cầu: Tiếng anh lưu loát, giọng nói dễ nghe 

Mức Lương: 8-12 triệu/tháng 

2.Nhân viên phòng cấp đơn bảo hiểm 

Số lượng: 01 người 

Mô trả công việc: Cấp đơn bảo hiểm, công việc sắp xếp hồ sơ và scan lên hệ thống  

Yêu cầu: Đọc hiểu hồ sơ bằng tiếng Anh, cẩn thận, siêng năng, có trách nhiệm  

Mức lương: 6-7 triệu/tháng. 

Lưu ý: Gửi hồ sơ bằng tiếng Anh 

Thời hạn tuyển dụng: 4/2015 

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

Đ/c: 91/8E Hòa Hưng, phường 12, quận 10, TP.HCM 

SĐT: (08) 38683149 nhánh 121 hoặc 134 găp Tú Quyên hoặc Phan Thị Rát 

Email: vieclam@drdvietnam.com 

mailto:vieclam@drdvietnam.com


Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

91/8E Hòa Hưng, P. 12, Q. 10, Tp. HCM 

Điện thoại: 08 3868 4858  -  08 3868 3149 

Fax: 08 3979 8815 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


