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LỜI NÓI ĐẦU 
Đuợc thành lập vào 03/12/2005, duới 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 do nguời khuyết tật (NKT) điều hành và hoạt động vì quyền của NKT. 

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

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

NKT tham gia đầy đủ vào các hoạt động giống nhu những thành viên khác 

của xã hội. 

Đến nay, DRD đã và đang thực hiện hoạt động hỗ trợ cho hon 3.500 NKT trên 

địa bàn TP. HCM và hỗ trợ mạng luới hon 30 hội nhóm NKT phía Nam. Với 

nhiều hoạt động đa dạng và phong phú nhu 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, tu 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 

đuợc đánh giá là 1 trong 20 tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động hiệu 

quả và là tổ chức hàng đầu trong linh vực hỗ trợ NKT hòa nhập xã hội.  

Ban biên tập 

Bản tin nội bộ Tháng 07/2016 

Cùng đi siêu thị nào!  



Tập huấn “Bình 
đẳng và hòa nhập 

cho nguời khuyết tật” 
tại ĐH Sư Phạm 
TP.HCM 

Trong hai ngày 18 và 19/07/2016, 

DRD phối hợp với ĐH Su Phạm 

TP.HCM tổ chức chuong trình hội 

thảo tập huấn “Bình đẳng và hòa 

nhập cho nguời khuyết tật” cho cán 

bộ, giảng viên tại truờng. Đây là 

hoạt động nằm trong khuôn khổ dự 

án “Tiếp cận giáo dục dành cho 

sinh viên khuyết tật” do Đại sứ quán 

Ireland tài trợ trong giai đoạn tháng 

01/2016 – 12/2017. 

Mục đích buổi tập huấn là cung cấp 

những thông tin về cách giao tiếp, 

làm việc với sinh viên khuyết tật, 

đua ra những ý kiến về chỉnh sửa 

thích hợp các hạng mục xây dựng 

và chính sách của truờng học giúp 

sinh viên khuyết tật tiếp cận, có 

điều kiện học tập tốt hon. 

>> Đọc thêm  

Sinh viên khuyết tật 
trải nghiệm siêu thị 

Crescent Mall 
Crescent Mall quận 7 là địa điểm 

được nhóm sinh viên khuyết tật lựa 

chọn vì đây một trong số những 

siêu thị hiếm hoi tại TP. HCM có 

sẵn xe lăn hỗ trợ NKT.  

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ 

khuyết tật có cơ hội trải nghiệm 

công trình tiếp cận của siêu thị, 

đồng thời khiến cho nhiều người 

khác nhận thấy rằng mua sắm, đi 

siêu thị cũng là một trong nhu cầu 

thiết yếu trong cuộc sống của NKT.  

Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ xe 

lăn này, chúng tôi nhận thấy có 

nhiều điểm bất cập: NKT phải đặt 

cọc 500.000 đồng mới được dùng 

xe, chỉ được dùng trong vòng 2 

tiếng và phải trả 50.000/giờ nếu 

vượt quá thời gian này; xe lăn ở 

đây là loại xe sắt to, cũ, NKT không 

tự lăn được…  

>> Đọc thêm 

Chia sẻ cách viết 

email hiệu quả 

Sau một thời gian thực hiện, nhóm 

dự án nhận thấy đa số các bạn 

trong nhóm trao đổi làm việc qua 

email chưa thực sự hiệu quả, nhiều 

bạn còn chưa biết hết những thao 

tác cơ bản trên email, thậm chí có 

bạn chưa có email… Đó là lý do 

nhóm dự án tổ chức buổi chia sẻ 

này với hơn 15 bạn tham gia. 

Buổi workshop với nội dung chia sẻ 

cách viết email hiệu quả đã được 

dự án Hỗ trợ sinh viên khuyết tật 

thực hiện 2 lần (vào ngày 05/06 và 

25/06/2016) với mục đích giúp các 

bạn sinh viên khuyết tật nâng cao 

kỹ năng giao tiếp qua thư điện tử. 

Workshop chia sẻ về cách tạo “sự 

dễ chịu” từ hình thức (đặt tên email, 

tên hiển thị, cách đặt chữ ký, ảnh 

đại diện, font, size và màu chữ…) 

đến những nội dung cụ thể hơn 

trong mỗi email (cách lưu ý khi sử 

dụng CC/BCC, cách đặt tên chủ đề, 

bố cục thư mạch lạc, cách đính file 

hiệu quả…). >> Đọc thêm  

Tin hoạt động 

2 

1 

Tham dự viên thoải mái trao đổi và cùng giải đáp những vuớng mắc 

2 

3 

http://www.drdvietnam.org/mang-luoi-nguoi-khuyet-tat-tin-hoat-dong/17757-%E2%80%9Cbinh-dang-va-hoa-nhap-cho-nguoi-khuyet-tat%E2%80%9D-cho-can-bo-giang-vien-tai-truong-dai-hoc-su-pham.html
http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nang-luc-tin-hoat-dong/17753-sinh-vien-khuyet-tat-trai-nghiem-sieu-thi-crescent.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17752-chia-se-cach-viet-email-hieu-qua.html


Tham quan và khảo 

sát mức độ tiếp cận 

tại Dinh Độc Lập 

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt 

động hỗ trợ người khuyết tật hòa 

nhập cộng đồng, ngày 19/06/2016, 

dự án Sống độc lập của DRD đã tổ 

chức chuyến tham quan và khảo 

sát mức độ tiếp cận tại Dinh Độc 

Lập với sự tham gia của hơn 20 

NKT, người hỗ trợ cá nhân và tình 

nguyện viên. 

NKT hào hứng với con dốc tiếp cận 

ở Dinh Độc Lập 

Chị N.T.T bày tỏ: “Nhiều lần đi 

ngang khu vực Dinh Độc Lập, tôi 

rất muốn vào tham quan, tuy nhiên, 

tôi cứ e ngại mình là NKT nên sẽ 

gặp khó khăn và sẽ phiền hà cho 

người khác… Tham dự chuyến đi 

này tôi thấy thật ý nghĩa và vui vẻ. 

Dinh Độc Lập không chỉ là một 

công trình kiến trúc độc đáo mà nó 

còn gắn liền với nhiều lịch sử trọng 

đại của thành phố Sài Gòn.” 

>> Đọc thêm  

Tin hoạt động 

3 

4 
Trao tặng dụng cụ trợ giúp và học bổng 

Từ cuối năm 2015, DRD đã ra thông báo mời NKT nộp đăng ký xin 

hỗ trợ dụng cụ trợ giúp với đơn vị tài trợ là quỹ Tâm Nguyện Việt. 

Đã có hàng trăm hồ sơ gửi về, tuy nhiên, theo các tiêu chí của nhà tài 

trợ, sau một thời gian khá dài lựa chọn, liên hệ tìm hiểu và xác minh 

thông tin, đã có 19 NKT nhận được hỗ trợ. 

DRD đã  tổ chức lễ trao tặng trực tiếp  tại TP. HCM. Đối với NKT ở 

tỉnh không thể đến tham gia được, DRD sẽ tiến hành gửi tặng phẩm 

về tận nơi. 

>> Đọc thêm  

Thông báo về chương trình hỗ trợ dụng cụ 
chỉnh hình 

Nằm trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ đặc biệt vì NKT của Uỷ ban 

Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC-SFD),  và Trung tâm Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng HCM, từ ngày 01/06 đến 30/12/2016, DRD thực hiện 

chương trình hỗ trợ để tăng cường cơ hội tiếp cận dụng cụ chỉnh 

hình của NKT nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. 

Đối tượng hưởng lợi là NKT vận động nghèo hoặc có hoàn cảnh khó 

khăn: 

- Có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh/thành phố sau: Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình 

Phước, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tp. Hồ Chí 

Minh. 

- Chưa từng nhận được hỗ trợ lắp dụng cụ chỉnh hình; đang có nhu 

cầu cần một dụng cụ chỉnh hình; người sẵn sàng và có thể cải thiện 

chức năng của họ nhờ hỗ trợ của các thiết bị được cung cấp. 

>> Đọc thêm 
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http://www.drdvietnam.org/song-doc-lap-tin-hoat-dong/17766-tham-quan-va-khao-sat-muc-do-tiep-can-tai-dinh-doc-lap-%E2%80%93-di-san-van-hoa-viet-nam.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17767-thong-bao--danh-sach-nguoi-khuyet-tat-duoc-nhan-dung-cu-tro-giup-va-hoc-bong.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17686-thong-bao-ve-chuong-trinh-ho-tro-dung-cu-chinh-hinh.html


Vận động chính sách 

4 

Sóc Trăng ra công văn hỗ 
trợ người khuyết tật tìm 
việc 

Tăng cường năng lực để nâng cao vị thế và 

phát triển kinh tế, xã hội cho NKT (BRAVE) là 

dự án do Irish Aid tài trợ được DRD thực hiện 

từ 2013 - 2015. Một trong các hoạt động của 

dự án là phần chuyển giao mô hình tư vấn 

việc làm cho các hội/ nhóm NKT trong mạng 

lưới 33 hội nhóm NKT của DRD. 

Ngày 21/7/2016, Sở Lao động đã có công 

văn đề nghị hỗ trợ việc làm phù hợp với NKT 

gửi 13 doanh nghiệp tại địa phương. Đây 

được xem là thành công của dự án khi có sự 

đồng hành của Sở Lao động trong việc tạo 

việc làm cho NKT ở Sóc Trăng. 

1 

Siêu thị Mega Mall Thảo 
Điền phản hồi góp ý 

Vào ngày 24/01/2016, Dự án Hỗ trợ sinh viên 

khuyết tật của DRD đã tổ chức buổi trải 

nghiệm đi siêu thị. Chúng tôi đi cùng nhau gồm 

15 NKT và 9 tình nguyện viên hỗ trợ, lựa chọn 

điểm đến là Vincom Mega Mall Thảo Điền, 

Quận 2. 

Siêu thị này khá tiếp cận, tuy nhiên có hai vấn 

đề mà chúng tôi nhận thấy ở đây là có toilet 

cho NKT nhưng lại không mở cửa và chưa có 

xe lăn sẵn dành cho NKT đến đây sử dụng. 

Sau chuyến đi này, Dự án Hỗ trợ sinh viên 

khuyết tật của DRD đã tổng hợp, gửi thư góp ý 

cho siêu thị để trao đổi về những vấn đề trên 

và đã nhận được thư phản hồi từ Ban Quản lý 

của Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall 

Thảo Điền như sau. 

2 



Tin bốn phương 

5 

Đồng Tháp: Thư 

viện dành cho 

người khuyết tật - 

khiếm thị 

Thư viện tỉnh Đồng Tháp vừa 

đưa vào hoạt động Thư viện 

dành cho người khuyết tật - 

khiếm thị tại trụ sở Thư viện 

tỉnh. 

Người khiếm thị đến đọc sách 

tại thư viện  

Thời gian phục vụ của Thư viện 

dành cho người khuyết tật - 

khiếm thị từ thứ 2 - 6 hàng tuần 

(buổi sáng từ 7 - 11 giờ 30, 

chiều từ 13 giờ 30 - 17 giờ). 

Thư viện bố trí phòng phục vụ 

có 20 chỗ ngồi, vốn tài liệu ban 

đầu có 100 bản sách chữ nổi, 

1.000 bản sách các loại, 200 đĩa 

CD sách nói dành cho người 

khiếm thị, khuyết tật. 

>> Đọc thêm  

1 Thiết bị kết nối hữu 

ích cho người 

khuyết tật 

Hiện nay, trên thế giới có rất 

nhiều các thiết bị công nghệ 

được nghiên cứu và sản xuất để 

hỗ trợ NKT. Những sản phẩm 

này giúp cải thiện đời sống của 

NKT, có thể kể một số những 

dụng cụ sau: 

Seeing AI : kính "mô tả" thế giới 

cho người khiếm thị 

Ordyslexie : máy tính cho người 

bị mắc chứng loạn đọc 

FingerReader : giúp người 

khiếm thị đọc qua những ngón 

tay 

SignAloud : găng tay dịch các kí 

hiệu thành lời nói 

Unitact : tăng cảm giác cho 

những người điếc 

NeOse : chiếc mũi ảo giúp nhận 

biết mùi... 

>> Đọc thêm  

Singapore đặt mục 

tiêu tòa nhà 'không 

rào cản' 

Giám đốc điều hành Cục Xây 

dựng và Công trình Singapore 

(BCA), ông John Keung cho biết 

cơ quan này đặt mục tiêu đến 

năm 2030, có 70% số tòa nhà 

thương mại và công trình công 

cộng tại Singapore bảo đảm tiêu 

chí "không rào cản" đối với 

người già và người khuyết tật. 

Ảnh minh họa 

Theo tiêu chí trên, các tòa nhà 

như trường học, văn phòng, 

trung tâm mua sắm, chợ, trung 

tâm ăn uống sẽ bắt buộc phải 

xây dựng những lối đi có thể sử 

dụng xe lăn và những thiết bị 

khác của người khuyết tật như 

bổ sung các tính năng truy cập 

cho người mù và khiếm thính, 

chẳng hạn như bảng chỉ dẫn 

chữ nổi và hệ thống vòng lặp 

cảm ứng... cũng như bảo đảm 

bố trí ít nhất một phòng vệ sinh 

phù hợp. 

>> Đọc thêm  

2 3 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17748-dong-thap--thu-vien-danh-cho-nguoi-khuyet-tat--khiem-thi.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17756-thiet-bi-ket-noi-huu-ich-cho-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17768-singapore-dat-muc-tieu-toa-nha-khong-rao-can-voi-nguoi-gia-nguoi-khuyet-tat.html


Việc làm cho người khuyết tật 

6 

Đại lý vé máy bay 
tuyển dụng người 

khuyết tật các vị trí 
sau 

Lĩnh vực hoạt động chuyên về bán vé 
may bay, cho thuê nhà nghỉ, tổ chức 
tour 

Các vị trí tuyển dụng bao gồm: 

1. Kế toán trưởng: 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc 
nữ) 

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/ 
Cao đẳng ngành kế toán (kiểm 
toán) 

Yêu cầu khác: Có bằng kế toán 
trưởng, có kinh nghiệm 

Mô tả công việc: Theo dõi công 
nợ, xuất hóa đơn, theo dõi công 
nợ, báo cáo thuế 

Lương căn bản: 6 triệu/tháng + 
thưởng 

2. Nhân viên IT: 

Số lượng: 01 người (Nam) 

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/ 
Cao đẳng ngành Công nghệ 
thông tin 

Yêu cầu khác: Đọc hiểu tiếng 
Anh căn bản 

Mô tả công việc: Quản trị web-
site, quản trị hệ thống máy tính, 
sửa chữa và nâng cấp hệ thống 

Lương căn bản: 4 triệu/tháng 

3. Nhân viên kinh doanh: 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc 
nữ) 

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học/ 
Cao đẳng ngành quản trị kinh do-
anh/ Marketing 

Yêu cầu khác: Tiếng anh giao 
tiếp, có khiếu nói chuyện và thu-
yết phục khách hàng 

Mô tả công việc: Tìm kiếm và 
chăm sóc khách hàng 

Lương căn bản: 3 triệu/tháng + 

hoa hồng 

4. Nhân viên bán vé: 

Số lượng: 01 người (Nam hoặc 
nữ) 

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học/cao 
đẳng 

Yêu cầu khác: Tiếng Anh giao 
tiếp, có khiếu nói chuyện và chịu 
được áp lực công việc 

Mô tả công việc: Đặt chỗ và bán 
vé máy bay, làm visa, xử lý đặt 
phòng 

Lương căn bản: 3 triệu/ háng + 
hoa hồng 

5. Nhân viên giao vé: 

Số lượng: 01 người (Nam) 

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung học 
cơ sở trở lên 

Yêu cầu khác: Có xe máy, cẩn 
thận, chu đáo, biết nhiều đường 
phố Sài Gòn 

Mô tả công việc: Giao vé, giao 
hóa đơn, thu tiền, … 

Lương căn bản: 3 triệu/tháng + 
thưởng + phụ cấp xăng 

Thông tin chung: 

Địa chỉ làm việc: Trần Quý 
Khoách, P. Tân Định, Q. 1, Tp. 
HCM 

Thời gian cụ thể làm việc: Từ 8h 
– 17h từ thứ 2 đến thứ 6, riêng 
thứ bảy làm từ 8h – 12h 

Thời gian thử việc: 1 tháng 

Quyền lợi: Hưởng chế độ BHYT 
và BHXH, nghỉ phép 12 ngày/
năm, phụ cấp ăn trưa 

Môi trường làm việc: Làm dưới 
tầng trệt 

Hạn tuyển dụng: Liên tục 

Công ty TNHH Le 
Marketing tuyển dụng 

nhân viên bán hàng 

Địa chỉ làm việc: Đường 77, 
Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM 

Số lượng tuyển: 30 người (Nam 
hoặc nữ) 

Mô tả công việc: Gọi điện thoại – tư 
vấn bán hàng qua điện thoại với sản 
phẩm gồm nước mắm, cà phê, máy 
lọc nước, tinh bột nghệ, collagen… 

Thời gian làm việc: 

Làm theo ca: 4 giờ/ngày 

Làm toàn thời gian: 8 giờ/ngày 

Có thể tự chọn giờ linh động từ 9:00 
– 18:00 từ thứ 2 đến thứ 7 

Thời gian nghỉ trưa 1 giờ 

Yêu cầu chung: 

Tốt nghiệp THCS trở lên 

Có khả năng, đọc/ ghi nhớ thông tin/ 
biết cách ghi chú ngắn gọn nội dung 
cuộc điện thoại 

Có khả năng nói chuyện và trả lời 
điện thoại lưu loát 

Có khả năng thuyết phục khách hàng 

Mức lương: 

Lương cứng: 15.000đ/ giờ 

Hoa hồng: 10% (trong doanh số cơ 
bản) và 20% (số vượt trên doanh số 
cơ bản) 

Có thưởng khi đạt những mức doanh 
số cộng dồn từ khi bắt đầu làm 

Lưu ý: 

Có tuyển người khiếm thị, tuy nhiên 
phải có máy tính xách tay và sử dụng 
được phần mềm cho người khiếm thị 

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng, 
thời gian đào tạo bao lâu tùy thuộc 
vào năng lực mỗi người 

Được ký hợp đồng nhân viên và 
hưởng đầy đủ các chế độ sau thời 
gian đào tạo 

Môi trường làm việc: Trên lầu 1, 
thuận tiện cho người sử dụng xe lăn, 
có thang máy từ lầu 1, có tầng hầm 
gửi xe, thang máy có chữ nổi dành 
cho người khiếm thị 

Thời hạn tuyển dụng: Liên tục  
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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  
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Nhóm KITEs tổ chức hoạt động 
ủng hộ quỹ 

Nhóm KITEs gồm các bạn sinh viên của chương 

trình Cử nhân kinh doanh HELP (Malaysia) trường 

Đại học Tài Chính Marketing đã tổ chức nhiều hoạt 

động để gây quỹ cho DRD. 

Đêm nhạc gây quỹ thu hút nhiều khán giả 

Ngay khi thành lập và lên kế họach cho những hoạt 

động KITEs đã chọn DRD là nơi để các bạn thực 

hiện gây quỹ, các hoạt động phong phú và sáng tạo, 

như: Sweet Hug - chiếc ôm ngọt ngào được các bạn 

thực hiện tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ; Give Away - 

hoạt động thu gom đồ cũ bán gây quỹ; Đêm nhạc 

Acoustic Hangover... 

Đại diện nhóm KITEs đến DRD tặng số tiền thu sau 

các hoạt động 

Ngày 9/6/2016 đại diện nhóm, bạn Cao Ngô Thành 

Phát đã đến và trao tặng DRD số tiến gây quỹ được 

sau các hoạt động là 1.262.000vnđ, số tiền sẽ đóng 

góp vào quỹ 1forchange. 

>> Đọc thêm  
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DRD ÔI, CAÛM ÔN 

NHEÙ! 

“... Töø khi baét ñaàu hoïc ÑH, 

em söû duïng xe laên nhu phu-

ong tieän ñi laïi chính, bôûi 

em caàn di chuyeån nhieàu 

giöõa nhaø troï vaø truôøng 

hoïc, giöõa caùc phoøng hoïc 

khaùc nhau. Tuy nhieân, vì 

chieác xe cuûa em raát cu neân 

nhieàu boä phaän ñaõ coù daáu 

hieäu hoûng hoùc neân coù moät 

vaøi laàn em bò ngaõ nöõa. 

Chieác xe cung tuong ñoái 

coàng keành neân meï em phaûi 

raát chaät vaät trong vieäc 

ñieàu khieån hay mang vaùc 

noù. Baïn beø ôû truôøng nhieàu 

laàn muoán ñaåy xe giuùp em 

nhung laïi thaáy aùi ngaïi vì 

chieác xe khoù söû duïng hoaït 

ñoäng khoâng oån ñònh. 

Thaät may maén khi DRD bieát 

ñuôïc nhöõng khoù khaên em gaëp 

phaûi vaø quyeát ñònh taëng em 

moät chieác xe laên môùi töø nhaø 

taøi trôï Nhaät Baûn. Em ñaõ raát 

vui suôùng khi nhaän ñuôïc 

chieác xe naøy, bôûi noù chính 

laø chieác xe laên maø truôùc 

ñaây em vaãn mong uôùc nhung 

chua theå coù ñuôïc vì khoâng 

ñuû chi phí. Töø khi söû duïng 

noù, vieäc di chuyeån cuûa em 

ñaõ thuaän lôïi hon raát 

nhieàu. Chieác xe coù kích 

thuôùc vöøa vaën vôùi co theå 

neân em caûm thaáy raát thoaûi 

maùi vaø an toaøn khi di 

chuyeån. Baïn beø cungcoù theå 

deã daøng ñaåy xe giuùp em vì 

noù khaù goïn nheï. Ñuôïc taëng 

eác xe laên môùi naøy thöïc söï 

laø nieàm vui vaø may maén raát 

lôùn ñoái vôùi em…” 

(Leâ Thò Lieân, sinh vieân 

khoa Ngoân ngöõ Anh, ÑH Khoa 

hoïc xaõ hoäi & Nhaân vaên)  
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Danh sách ủng hộ  

chiến dịch 1forchange  

tháng 7/2016 

1. Nhóm thiện nguyện KITEs: 
1.262.000 VNĐ 

2. Andy Gowler : 20 USD 

3. Trần Khắc Tùng: 500.000 
VNĐ 

4. Cô Hương và Chú Sơn : 
310.000 VNĐ  
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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) 3 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. 


