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LỜI NÓI ĐẦU 
Được thành lập vào 3/12/2005, DRD là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi 

nhuận của và do người khuyết tật (NKT) điều hành và hoạt động vì quyền của 

NKT.  

DRD đang cùng cộng đồng thực hiện mô hình hỗ trợ dựa trên quyền của NKT 

với nỗ lực thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho NKT, khuyến khích và tạo điều kiện 

để NKT tham gia đầy đủ vào tất cả các hoạt động giống như những thành 

viên khác của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang thực hiện hoạt động hỗ trợ cho hơn 3.500 NKT 
trên địa bàn Tp. HCM và hỗ trợ mạng lưới của hơn 30 Hội nhóm NKT phía 
Nam. Với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú như giới thiệu thực tập, việc 
làm, tập huấn kỹ năng, vận động biện hộ, hỗ trợ di chuyển, học bổng, máy vi 
tính, dụng cụ trợ giúp, tư vấn thông tin, tham vấn đồng cảnh, truyền thông, tổ 
chức hội thảo, sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật,… 
DRD được đánh giá là 1 trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động 
hiệu quả và là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội. 
DRD trân trọng gửi đến quý nhà tài trợ, đối tác, quí vị thân hữu và cộng đồng 

người khuyết tật Bản tin hoạt động như một kênh truyền tải thông tin đến quí 

vị. 

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ  Tháng 02 &03/2016 



1.Lễ ra mắt Chiến 

lược Phát triển tổ 

chức 2016-2020 và 

Định hướng Tương lai 

2025 

Ngày 1803/2016 Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) đã tổ chức lễ ra 

mắt Chiến lược Phát triển tổ chức 2016

-2020 và Định hướng Tương lai 2025. 

Lễ ra mắt có sự tham gia của ông 

Joakim Parker – Giám đốc của Cơ quan 

Phát triển Quốc Tế Hoa Kì (USAID) và 

ông Stephen Berlinguette - Đại diện cho 

văn phòng USAID tại TP.HCM.  

Thành phần tham dự buổi lễ ra mắt có 

đại diện của Cục Bảo trợ xã hội - Sở 

Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Tây 

Ninh, các tổ chức xã hội trong và ngoài 

nước như Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc 

(UNICEF), tổ chức Lao động Quốc tế 

(ILO), Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng LIN, 

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn công 

tác xã hội và Phát triển cộng đồng 

(SDRC); đại diện của trường Đại học 

Hoa Sen, Đại học Mở Tp. HCM và quan 

trọng nhất là đông đảo người khuyết tật 

đến từ TP. HCM cũng như các hội 

nhóm người khuyết tật tại các Tỉnh. 

Trong bài phát biểu của mình - Ông 

Joakim Parker - Giám đốc USAID Việt 

Nam đã khen ngợi về những nỗ lực của 

Việt Nam trong việc hỗ trợ NKT, điều 

này phần nào thể hiện qua nhiều hoạt 

động mà Việt Nam đã tham gia như: 

Phê chuẩn công uớc quốc tế về Quyền 

của NKT năm 2014; Ủy ban quốc gia về 

NKT đã ra đời năm 2015. 

Ông Joakim cũng chia sẻ: “Tôi cảm thấy 

sung sướng, và hân hoan khi DRD có 

những kế hoạch hỗ trợ NKT với sự hỗ 

trợ từ USAID, DRD là 1 trong những đối 

tác xuất sắc của USAID. Chúng tôi luôn 

hoan nghênh những nỗ lực kết nối 

với  các tổ chức địa phương và huy 

động nguồn lực từ cộng đồng trong việc 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ. Ví dụ 

như hoạt động mà DRD phối hợp với 

ĐH Hoa Sen cho ra đời Bản đồ DMap là 

một sự kết nối tuyệt vời mang lại hiệu 

quả thiết thực cho cộng đồng.” 

Trong phần trình bày về chiến lược, bà 

Lưu Thị Ánh Loan – Quyền giám đốc 

trung tâm DRD đã chia sẻ: “Với tình 

hình phát triển không ngừng của các 

hoạt động hỗ trợ NKT trong nước và 

quốc tế, DRD cũng nhận thấy bản thân 

tổ chức cũng cần có những kế hoạch 

phát triển phù hợp để đáp ứng nhu cần 

phát triển của thế giới. DRD rất hi vọng 

sẽ nhận được những ý kiến và hỗ trờ từ 

nhiều đơn vị cũng như chính phủ để kế 

hoạch này được thực hiện hiệu quả 

nhất”   

>>Đọc thêm 

2.Ra mắt ứng dụng bản đồ 

tiếp cận DMap 
Sáng nay, ngày 1 tháng 3 năm 2016, tại 

hội trường ĐH Hoa Sen cơ sở Nguyễn 

Văn Tráng - Quận 1, Trung tâm Khuyết 

tật và Phát triển (DRD) đã tổ chức buổi 

lễ Giới thiệu ứng dụng bản đồ tiếp cận 

DMap.  

Ứng dụng bản đồ tiếp cận DMap là một 

dự án xã hội của DRD thực hiện trong 

năm 2015 với đối tác chính hỗ trợ là ĐH 

Hoa Sen. Dự án đã nhận được sự hỗ trợ 

từ sinh viên và giảng viên các khoa Khoa 

học & Công nghệ, Kinh tế & Thương mại 

và Đào tạo Chuyên nghiệp.  

Bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng nhà 

trường chia sẻ: “…một trong những mục 

đích của dự án này là xoá bớt những rào 

cản không đáng có từ sự thiếu thông tin. 

Khi xã hội đang có những công trình thiết 

kế tiếp cận với NKT, thì tại sao chúng ta 

lại tạo ra rào cản thông tin, không tìm 

cách để cho NKT biết đến công trình đó 

để sử dụng…”  

Hai NKT đang hướng dẫn nhau sử  DMap 

Ông Joakim Parker - Giám đốc USAID Việt Nam 

Chị Phan Thị Rát, đại diện cộng đồng 

người khuyết tật (NKT) - đối tượng 

hưởng lợi cho biết: “Đội ngũ tình nguyện 

viên của DRD đã khảo sát trên 1800 

công trình tại địa bàn quận 1, 3, 10 bao 

gồm nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải 

trí, cơ sở khám chữa bệnh,… nhưng chỉ 

có 78 địa điểm là có các yếu tố thuận 

tiện với người khuyết tật. Đây là con số 

khiêm tốn, thể hiện rằng nhu cầu đi ra 

ngoài, tham gia vào các hoạt động xã hội 

như những đối tượng khác bị hạn chế, 

cản trở”. >>Đọc thêm 

Tin hoạt động 2 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17548-le-ra-mat-chien-luoc-phat-trien-to-chuc-20162020-va-dinh-huong-tuong-lai-2025.html
http://www.drdvietnam.org/hoat-dong-lien-quan-dmap/17508-ra-mat-ung-dung-ban-do-tiep-can-dmap.html


4. Tập huấn xây 

dựng kế hoạch cá 

nhân 

Sáng Chủ nhật ngày 6/3/2016,Dự 

án Hỗ trợ sinh viên khuyết tật 

(DRD) đã tổ chức buổi tập huấn 

với chủ đề “Xây dựng kế hoạch 

cá nhân”với sự tham gia của 

20 bạn sinh viên khuyết tật và 

tình nguyện viên. Anh Nguyễn 

Văn Cử - Phó Giám đốc Trung 

tâm DRD là tập huấn viên của 

chương trình này.  

Khoá tập huấn này được diễn ra 

do sau một quá trình ngắn tiếp 

xúc với các bạn sinh viên khuyết 

tật, nhóm dự án nhận thấy hầu 

hết các bạn đều chưa xác định 

được mục tiêu của mình trong 

tương lai là gì; một số bạn biết 

mục tiêu mình hướng tới, nhưng 

lại chưa xác định là mình sẽ bắt 

đầu ra sao, tiến hành như thế 

nào để thực hiện mục tiêu đó. 

Bên cạnh đó, một vài bạn lên kế 

hoạch rồi, nhưng lại không tự 

theo dõi và giám sát từng bước 

thực hiện của bản thân được… 

Xây dựng kế hoạch cá nhân có lẽ 

là kỹ năng cần thiết đối với các 

bạn trong thời điểm này.  

>>Đọc thêm 

Bà Naula O’Brien – Phó đại sứ đại sứ quán Ireland  

3.Lễ ra mắt dự án "Tiếp 
cận giáo dục dành cho 
sinh viên khuyết tật" 
Vào chiều ngày 31/03/2016 tại Hội 

trường khách sạn Ramana – Quận 3 - 

TP.HCM, dự án “Tiếp cận giáo dục 

dành cho sinh viên khuyết tật” do 

Đại sứ quán Ireland chính thức được 

ra mắt. Dự án được thực hiện thí điểm 

tại 02 trường đại học là Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn – Đại học 

Quốc gia TP.HCM và Đại học sư Phạm 

TP.HCM trong thời gian hai năm từ 

tháng 01/2016 đến tháng 12/2017. 

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện từ 

phía Nhà tài trợ, các Đối tác chính thực 

hiện dự án cũng như Doanh nghiệp, 

các Trung tâm hỗ trợ Học sinh - Sinh 

viên và đông đảo các bạn Sinh viên 

khuyết tật. 

Tại buổi lễ, Bà Naula O’Brien – Phó đại 

sứ đại sứ quán Ireland đã chia sẻ: Hỗ  

trợ người khuyết tật Việt Nam tham gia 

bình đẳng vào cộng đồng và nhận ra 

khả năng tiềm ẩn của họ là một mục 

tiêu quan trọng của Irish Aid tại Việt 

Nam và Người khuyết tật vẫn là đối 

tượng xây dựng cộng đồng hiệu quả 

như những công dân khác nếu được 

trao Quyền và Cơ hội cách đầy đủ.  

Từ phía Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD), bà Lưu Thị Ánh Loan cũng 

đã chia sẻ về những hõ trợ của Trung 

tâm dành cho đối tượng người khuyết 

tật nói chung và cho sinh viên khuyết 

tật nói riêng. Bà cũng nhấn mạnh việc 

thực hiện những hoạt đông của dựa án 

mong muốn hỗ trợ cho sinh viên 

khuyết tật cách tòan diện, trang bị kiến 

thức/kỹ năng giúp họ khắc phục những 

khó khăn đang gặp phải để hòa nhập 

xã hội cách tốt nhất.  

Tại buổi lễ, đại diện 02 trường ĐH 

Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại 

học Quốc gia TP.HCM và Đại học sư 

Phạm TP.HCM cũng đã có những chia 

sẻ về những hoạt động hỗ trợ cho sinh 

viên khuyết tật tại trường cũng như 

đồng ý ký thỏa thuận cùng phối hợp 

với DRD thực hiện những hoạt động 

trong dự án nhằm tạo điều kiện và cơ 

hội tốt nhất cho sinh viên khuyết tật 

hòa nhập cộng đồng.  

>> Đọc thêm 

Tin hoạt động 3 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17519-tap-huan-xay-dung-ke-hoach-ca-nhan.html
http://www.drdvietnam.org/tiep-can-giao-duc-danh-cho-sinh-vien-khuyet-tat-tin-hoat-dong/17582-le-ra-mat-du-an-tiep-can-giao-duc-danh-cho-sinh-vien-khuyet-tat.html


6. DRD tổ chức tập 

huấn Bình đẳng và 

Hoà nhập tại Tp. Qui 

Nhơn, Bình Định 

DRD đã tổ chức đợt tập huấn 

“Bình đẳng hòa nhập cho Người 

Khuyết Tật (NKT) dành cho 20 

cán cán bộ Sở - Ban ngành tại 

Tp. Qui Nhơn vào ngày 3-

4/03/2016 và tập huấn “Bình 

đẳng hoà nhập và quyền của 

NKT” dành cho đối tượng là 30 

NKT vào ngày 7-8/03/2016. Đây 

là hai trong những hoạt động của 

dự án Tiếp cận vì sự Hoà nhập 

của NKT do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kì (USAID tài trợ).  

>>Đọc thêm 

7. DRD tập huấn tiếp 

cận cho NKT tại 

Bình Định 

Nằm trong chuỗi hoạt động của 

dự án “Tiếp cận vì sự hòa nhập 

của NKT”, DRD đã triển khai 

khóa tập huấn về tiếp cận cho 30 

NKT tại Bình Định (9-10/3/2016) 

nhằm cung cấp thông tin, kiến 

thức liên quan đến quyền tiếp 

cận của NKT, đặc biệt là trang bị 

cho NKT kỹ năng đánh giá, kiểm 

tra một công trình công cộng 

(CTCC) tiếp cận.  

Những việc tưởng chừng như 

đơn giản nhưng đã ảnh hưởng 

rất lớn đến NKT đời sống của 

NKT thông qua những câu 

chuyện thực tế của chính NKT 

>>Đọc thêm 

Bà Lưu Thị Ánh Loan  - Quyền giám đốc DRD dẫn dắt Hội thảo  

5.Hội thảo tập huấn: 
“Bình đẳng và hoà nhập 
cho người khuyết tật” tại 
Tây Ninh 
Trung tâm Khuyết tật và Phát triển phối 

hợp với Sở Lao động Thương binh và 

Xã hội Tỉnh Tây Ninh tổ chức hội thảo 

tập huấn “Bình đẳng và Hoà nhập cho 

người khuyết tật” trong ngày 23 & 24 

tháng 03 năm 2016. Đây là một trong 

những hoạt động thuộc dự án Tiếp cận 

vì sự hoà nhập do Cơ quan Phát triển 

Quốc tế Hoa Kì (USAID) tài trợ.  

Có 18 cán bộ đang công tác tại các 

phòng Lao động Thương binh xã hội 

các huyện, đại diện các Sở Xây Dựng; 

Sở Giao thông Vận tải; Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Truyền thông Thông tin: 

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở 

Ngoại Vụ tham gia thảo luận xuyên 

suốt trong hai ngày. Các nội dung trao 

đổi tập trung cách nhìn của cộng đồng 

về khả năng của người khuyết tật; các 

mô hình hỗ trợ người khuyết tật; các 

rào cản mà người khuyết tật đang gặp 

phải và giải pháp hỗ trợ họ hoà nhập 

cộng đồng.  

Cuối hội thảo, một cán bộ Phòng Lao 

động Thương binh Xã hội cho biết: 

“Trước đây, tôi chỉ mới hiểu NKT theo 

cảm tính chứ chưa bài bản như vầy, tôi 

sẽ cố gắng tuyên truyền chủ yếu với 

gia đình để tạo cơ hội cho các em 

khuyết tật được làm việc và tham gia 

nhiều hơn. Lớp học trao đổi nhiều chứ 

không chỉ ngồi nghe thôi, có nhiều hoạt 

động trao đổi trực tiếp nên bớt áp lực, 

ít khi được nói ý kiến của mình nhiều 

như thế này.”  

Một ý kiến khác từ cán bộ Sở Truyền 

thông Thông tin: “Cảm ơn DRD đã cho 

các kiến thức mới về người khuyết tật, 

trước giờ cũng chưa hiểu hết về người 

khuyết tật như thế nào. Sau khi về em 

sẽ viết bài tuyên truyền để nhiều người 

biết thông tin và biết cách làm việc 

đúng hơn.”  

Cán bộ Sở Ngoại Vụ chia sẻ: “Tôi hi 

vọng sở xây dụng có những đề xuất để 

xây dựng nhiều nơi để NKT có thể đến 

đươc, không chỉ có trường học thôi mà 

còn có bệnh viện, công viên,..”  

>>Đọc thêm 

Tin hoạt động 4 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17537-drd-to-chuc-tap-huan-binh-dang-va-hoa-nhap-tai-tp-qui-nhon-binh-dinh.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17538-drd-tap-huan-tiep-can-cho-nkt-tai-binh-dinh.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17502-hoi-thao-tap-huan--%E2%80%9Cbinh-dang-va-hoa-nhap-cho-nguoi-khuyet-tat%E2%80%9D-tai-tay-ninh.html


9. Tập huấn với chủ 

đề “Kỹ năng việc làm 

cho sinh viên khuyết 

tật” 

Tiếp nối những hỗ trợ từ Seattle 

International Foundation, trong 

hai ngày 26-27/03/2016 tại khách 

sạn Công Đoàn - TP Cần Thơ, 

Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã tổ chức Tập huấn 

với chủ đề “Kỹ năng việc làm cho 

sinh viên khuyết tật” cho các 

bạn là thành viên Câu lạc bộ 

Chung Sức thuộc Đại học Đồng 

Tháp và Câu lạc bộ Sinh Viên 

Khuyết Tật thuộc trường Đại học 

Cần Thơ. Buổi tập huấn do anh 

Lê Hữu Thương – Cán bộ Trung 

tâm Khuyết tật và phát triển 

(DRD) thực hiện.  

>>Đọc thêm 

10. Trải nghiệm đi 

siêu thị 

Đối với nhiều người, đi siêu thị là 

một việc hết sức bình thường, 

đơn giản và quen thuộc. Nhưng 

có nhiều bạn sinh khuyết tật tâm 

sự rằng các bạn chưa được đi 

mua sắm trong các khu trung tâm 

thương mại bao giờ. Đó là lý do 

để Dự án Hỗ trợ sinh viên khuyết 

tật tổ chức buổi tham quan ngày 

24/1 vừa qua.  

Chúng tôi đi cùng nhau gồm 15 

người khuyết tật và 9 tình nguyện 

viên (TNV) hỗ trợ, lựa chọn điểm 

đến là Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, Quận 2.  

>>Đọc thêm 

Tham dự viên chia sẻ câu chuyện của mình  

8. Giao lưu và giới thiệu 

chương trình sống độc 

lập tại Nhà May Mắn 

Việc truyền cảm hứng tích cực cho 
người đồng cảnh thông qua chia sẻ 
những trải nghiệm thành công và thất 
bại, những bài học có ý nghĩa trong 
cuộc sống là một trong chuỗi hoạt 
động cần thiết của dự án Sống độc lập 
thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát 
triển (DRD) dưới sự tài trợ của Quỹ 
Nippon Foundation và Hiệp hội Chăm 
sóc Con người Nhật Bản. Ngày 
20/03/2016, chương trình giao lưu đã 
thu hút hơn 30 anh chị khuyết tật, 
người hỗ trợ cá nhân, tình nguyện viên 
và các thành viên ở Nhà May Mắn. 

Phần trò chơi khởi động đã góp phần 

tạo nên không khí sôi động, gần gũi 

giữa nhóm sống độc lập và đại diện 

lãnh đạo Nhà May Mắn cùng các anh 

chị khuyết tật khác. Đa số tham dự 

viên là người bị chấn thương tủy sống 

đến từ các Tỉnh thành vào thành phố 

Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội lập 

nghiệp và phát triển bản thân. 

Anh T.X.S chia sẻ câu chuyện xúc 

động: “Tôi bị chấn thươ ng cộ t số ng cổ  

cách đây hơn 10 năm. Tôi đã có những 

tháng ngày nằm yên bất động, mọi 

sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào 

sự trợ giúp của người khác. Lúc ấy tôi 

nghĩ rằng sao mình trở nên vô dụng 

thế này? Liệu những ngày sắp tới sẽ 

tồn tại như thế nào với tình trạng vô 

cùng tệ hại?Rất nhiều câu hỏi cứ lẩn 

quẩn trong đầu tôi, nó khiến tôi mệt 

mỏi đến muốn từ bỏ cuộc sống của 

mình. Rồi thời gian dần đi qua, tôi 

nghiệm ra điều này – Không ai có thể 

giúp mình thay đổi nếu bản thân không 

thật sự muốn thay đổi. Giờ tôi có thể tự 

lăn xe, tự sắp xếp công việc, thậm chí 

cả việc vệ sinh cá nhân với sự trợ giúp 

rất ít từ gia đình…mà không phải nặng 

lo như những ngày đầu đầy đau đớn... 

Từ kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ còn 

rất nhiều người đồng cảnh khác mong 

muốn được đi đây đó, tham gia các 

sinh hoạt cộng đồng, chỉ là họ chưa có 

đủ cơ duyên để thực hiện điều ước 

muốn nhỏ nhoi ấy.”  >>Đọc thêm 

Tin hoạt động 5 

Danh sách ủng hộ  

Chiến dịch 1forchange  

tháng 2&3 năm 2016 

1.Công ty TNHH Hệ thống Glandore 
Vietnam — 10,000,000 VNĐ 

2.Chị Nga — 200 USD 

3. Cô Hương và Chú Sơn — 200,000 
VNĐ  

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17580-tap-huan-voi-chu-de-%E2%80%9Cky-nang-viec-lam-cho-sinh-vien-khuyet-tat%E2%80%9D.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17497-trai-nghiem-di-sieu-thi.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17581-giao-luu-va-gioi-thieu-chuong-trinh-song-doc-lap-tai-nha-may-man.html


2. Chàng trai khuyết 
tật thêu tranh tài 
tình bằng… chân 
Xiaolou (24 tuổi) sống tại thành phố 

Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung 

Quốc) bị tai nạn điện hồi giật khiến 

anh phải cắt bỏ đôi tay từ khi 5 tuổi. 

Kể từ đó, Xiaolou trở nên mất niềm 

tin vào bản thân và không dám ra 

khỏi nhà. Anh chỉ đơn giản học cách 

sử dụng đôi chân của mình để làm 

những việc cá nhân như mặc áo 

tuần hoặc ăn uống.  

phóng còn bỏ ra 1.000 nhân dân tệ 

(tương đương 3,5 triệu đồng) để 

mua một bức tranh của anh. 

Nguyễn Minh Hảo chia sẻ về câu chuyện của mình tại hội thảo  

1. Cần một góc nhìn 

khác về người khuyết 

tật 

Có được việc làm tự nuôi sống mình 

và qua đó khẳng định giá trị của bản 

thân là một cách rất tốt để người 

khuyết tật hòa nhập cộng đồng. 

Muốn vậy, bản thân sự nỗ lực của 

người khuyết tật và gia đình là chưa 

đủ mà rất cần sự chung tay của xã 

hội, và đặc biệt là các doanh nghiệp.  

Ý kiến trên được nhiều người chia sẻ 

tại hội thảo mang chủ đề “Tạo dựng 

một trung tâm kết nối doanh nghiệp 

với người tàn tật" do mạng lưới CIO 

(Chief Informative Officer) Việt Nam 

tổ chức cuối tuần này, và câu 

chuyện của Nguyễn Minh Hảo, 

chàng trai khuyết tật đang làm Quản 

lý dự án tại công ty Enable Code, là 

một minh chứng cụ thể cho ý kiến 

nêu trên. 

Chuyện chàng trai khuyết tật  

Nguyễn Minh Hảo sinh ra tại Kiên 

Giang với khuyết tật hai chân, không 

thể đi lại bình thường. Với tình 

thương yêu của gia đình, khát khao 

đi học, cộng với sự may mắn, Hảo 

được một cô giáo thương tình, dũng 

cảm “đặc cách” cho học thẳng lớp 5 

khi tuổi đã quá trễ để bắt đầu từ lớp 

1.  

Nhờ cô giáo tận tình chỉ dạy cùng sự 

kèm cặp của anh hai ở nhà, và quan 

trọng nhất là sự nỗ lực của bản thân, 

bắt đầu từ học kỳ II năm lớp 6, Hảo 

học giỏi đứng đầu trường và duy trì 

vị trí này suốt thời gian học trung học 

đến lớp 12. 

Như bao gia đình hiếu học khác ở 

đất nước này, cha Hảo từng khoe 

bằng khen của con mình khi có 

người đến thăm nhưng đáp lại sự tự 

hào này, có người từng nói thẳng 

“què quặt như vậy thì cho ăn học 

làm gì, có mà chặt đi câu sấu.”  

>>Đọc thêm 

Tin bốn phương 6 

Năm 21 tuổi, cuộc đời của Xiaolou 

đã bước sang trang mới, anh bắt 

đầu học thêu tranh chữ thập sau khi 

thấy một người hàng xóm ngồi thêu 

tranh. Đến năm 24 tuổi, Xiaolou mới 

cảm thấy tự tin với khả năng thêu 

của mình và quyết định mang tranh 

đi bán để kiếm sống. Điểm đến đầu 

tiên của anh là Thượng Hải. 

Hình ảnh chàng trai không tay ngồi 

trên vỉa hè, khéo léo xỏ chỉ vào kim 

và thực hiện những đường thêu một 

cách điêu luyện khiến nhiều người 

qua đường cảm thấy thán phục. Rất 

nhiều người đã mua tranh của Xiao-

lou, trong đó có khách hàng hào 

phóng còn bỏ ra 1.000 nhân dân tệ 

(tương đương 3,5 triệu đồng) để 

mua một bức tranh của anh.   

>>Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17503-can-mot-goc-nhin-khac-ve-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17547-chang-trai-khuyet-tat-treu-tranh-tai-tinh-bang%E2%80%A6-chan.html


Công ty TNHH Jia Hsin tuyển dụng  
Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Cầu Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. 

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 

1. Công việc văn phòng 

 

 

Công việc Vị trí tuyển dụng Yêu cầu chung 

Giám đốc/ Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận Nhân viên 

Xuất nhập khẩu/ Chăm sóc khách hàng x x - Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 

các chuyên ngành liên quan 

hoặc có kinh nghiệm 1 năm ở 

các vị trí tương đương. 

- Trình độ đọc – viết – nói Tiếng 

Anh/Hoa lưu loát. 

- Riêng cơ điện/ bảo vệ không 

yêu cầu ngoại ngữ 

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp x x 

Khai thác mẫu/ Tính giá thành x x 

Đặt hàng/ Điều phối sản xuất x x 

Quản lý chất lượng/ Quản lý sản xuất x x 

Cơ điện - bảo trì x x 

IT (vi tính)/ Kho x  

Kế toán /Nhân sự/ Hành chính/ Bảo vệ  x 

Phiên dịch tiếng Anh/ Hoa  x 

Trợ lý Giám đốc     

Việc làm cho Người khuyết tật 7 

Lương và phúc lợi: 

Lương được trả theo kiến thức và năng lực  

Có chính sách phát triển nghề nghiệp và cá nhân  

Thực hiện tốt các chế độ đúng theo Luật định  

Có xe đưa rước từ TP. HCM 

HỒ SƠ XIN VIỆC:  

Đơn xin việc & lý lịch bằng tiếng Việt /Anh/ Hoa  

Bằng cấp/ chứng chỉ 

Một số giấy tờ khác liên quan (nếu có).  

2. Lao động phổ thông 

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: 

Đơn xin việc có dán hình 

Sơ yếu lý lịch có dán hình 

Giấy xác nhận hạnh kiểm có dán hình 

Bản sao CMND 

Bản sao hộ khẩu 

Bản sao giấy xác nhận khuyết ật 

Giấy khám sức khỏe (kết luận phải có xếp loại sức khỏe 
là lọai mấy ?) 

Bằng cấp (nếu có) 

6 tấm ảnh màu (2x3 cm) 

Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ nêu trên phải chứng thực và có 
thời hạn không quá 6 tháng 

Thời hạn tuyển dụng: 8/2016 

Thông tin liên hệ: 

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

(DRD). 

Đ/c: 311K8 Đường số 7, Khu nhà tái định cư Thủ 
Thiêm, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM 

SĐT: (08) 62 67 99 22 nhánh 113 hoặc 114 găp Tú 
Quyên hoặc Phan Thị Rát 

Email: vieclam@drdvietnam.com 

>>Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/17539-cong-ty-tnhh-jia-hsin-tuyen-dung-nhieu-vi-tri-cong-viec-van-phong.html


Liên hệ 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:  

Trung tâm khuyết tật và phát triển 

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

Điện thoại: (08) 626799 11— 626799 22 

Fax: (08) 626799 33 

Email: info@drdvietnam.com 

Website: www.drdvietnam.org 


