
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 
 Khảo sát mức độ tiếp cận 

của các thanh barie đối 

với người khuyết tật (Tr.2) 

 Gặp mặt sinh viên tham 

gia dự án “ Tiếp cận giáo 

dục dành cho sinh viên 

khuyết tật” (Tr.2)  

 Chương trình Một thế giới 

cho tất cả tại trường Cao 

đẳng Bình Định (Tr.3) 

 Buổi chia sẻ kỹ năng 

đồng hành ngày 

26/02/2017 (Tr.3) 

 Trạm xe buýt 23/9 sẽ sớm 

được cải tạo thuận tiện 

hơn với người khuyết 

tật (Tr.4) 

 Thông báo về chương 

trình hỗ trợ dụng cụ chỉnh 

hình năm 2017 (Tr.4) 

 Thông báo về việc tăng 

mức phí sử dụng dịch vụ 

hỗ trợ di chuyển xe ba 

bánh (Tr.4)  

 Sinh viên đề xuất tháo bỏ 

bục giảng (Tr.5) 

 Không có nơi xả, chúng 

tôi phải mặc bỉm khi ra 

đường! (Tr.5)  

 Nhà hàng Dạ Thực Noir 

tuyển nhân viên khiếm thị 

phục vụ nhà hàng (Tr.6) 

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 01 & 02 năm 2017 

Sinh viên trao đổi về vị trí đặt ramp dốc  

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


Khảo sát mức độ 
tiếp cận của các 

thanh barie đối với 
người khuyết tật 

Ngày 21/2, Trung tâm DRD đã 

thực hiện khảo sát mức độ tiếp 

cận đối với người khuyết tật 

gồm người sử dụng xe lăn, 

người khiếm thị khi tham gia 

khu vực có gắn các thanh 

barie trên các vỉa hè thuộc 

tuyến đường Lý Tự Trọng 

(quận 1), gần ngay góc giao 

với đường Pasteur.  

 Theo ghi nhận của đội khảo 

sát, dù khoảng trống (80cm) 

giữa hai thanh barie đủ để xe 

lăn đi qua nhưng vẫn gặp khó 

khăn khi bẻ tay lái để chuyển 

hướng. Trên vỉa hè còn có 

những chỗ nền đường bị sụp 

xuống hoặc nền lồi lõm do 

những viên gạch bị bong tróc 

không bằng phẳng, nếu không 

chú ý sẽ dễ dàng lọt bánh xe 

lăn xuống hố khiến cho người 

sử dụng xe lăn mất nhiều thời 

gian và sức lực vượt qua 

chướng ngại vật – thanh barie.  

Đối với người khiếm thị khi di 

chuyển là họ phải dựa vào cây 

gậy dẫn đường. Nếu như đưa 

gậy dò đường đi quá cao hoặc 

quá thấp thì sẽ không biết 

được điểm chính xác của 

thanh barie là ở chỗ nào. Họ 

cũng không biết được độ cao 

của thanh barie tới ngang đâu 

để nhấc chân qua đó. “Tôi 

không thể ước chừng được độ 

cao, khi mình đưa chân thấp 

quá thì nó sẽ va vào thanh 

chắn, còn đưa cao quá thì lúc 

đặt chân xuống đất xuống nó 

lại bị hụt” - anh Nhã thành viên 

nhóm khảo sát bày tỏ. 

Sau buổi khảo sát, DRD sẽ gửi 

Bản kiến nghị lên Sở Giao 

Thông Vận Tải, UBND 

TP.HCM, và các cấp sở, ban 

ngành khác... 

Tin hoạt động 
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1 

Đại diện DRD khảo sát Barie 
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Gặp mặt sinh viên 
tham gia dự án “ Tiếp 

cận giáo dục dành cho 
sinh viên khuyết tật” 

Trong khuôn khổ dự án “Tiếp cận 

giáo dục dành cho sinh viên khuyết 

tật” do đại sứ quán Ireland tài trợ, 

trong ngày 25/02/2017, Trung tâm 

DRD đã tổ chức buổi gặp mặt các 

bạn sinh viên khuyết tật trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

trao đổi về quá trình tham gia dự án 

năm 2016. Buổi gặp mặt dưới sự dẫn 

dắt của Anh Lê Hữu Thương - Điều 

phối dự án với mục tiêu lắng nghe 

những khó khăn, ý kiến đánh giá của 

sinh viên khuyết tật tham gia sau một 

năm hoạt động của dự án và những 

mong đợi đề xuất cho năm 2017.  

Trong năm 2016 vừa qua, ngoài cung 

cấp những dụng cụ hỗ trợ như laptop, 

máy ghi âm, tài liệu học tập, nạng/

nẹp... Hoạt động khác có lẽ gây ấn 

tượng nhiều hơn với các bạn, cung 

cấp nhiều kiến thức hơn và được các 

bạn nhắc đến nhiều hơn trong dự án 

chính là các lớp tập huấn kỹ năng, có 

bạn chia sẻ “Sau buổi tập huấn đã 

học hỏi được nhiều kiến thức và nhận 

thấy bản thân còn hạn chế và phải cố 

gắng nỗ lực hơn nữa”.  
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>> Đọc thêm 

Đại diện dự án gặp mặt sinh viên 

>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/17953-khao-sat-muc-do-tiep-can-cua-cac-thanh-barie-doi-voi-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/17950-gap-mat-sinh-vien-tham-gia-du-an-%E2%80%9C-tiep-can-giao-duc-danh-cho-sinh-vien-khuyet-tat%E2%80%9D.html


Chương trình Một 
thế giới cho tất cả 

tại trường Cao đẳng 
Bình Định 
Chiều 24/02/2017 Trung tâm DRD 

tiếp tục thực hiện chương trình 

giao lưu Một thế giới cho tất cả tại 

trường Cao đẳng Bình Định trong 

khuôn khổ dự án Tiếp cận vì sự 

hòa nhập của người khuyết tật do 

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kỳ (USAID) tài trợ. 

Đây là hoạt động quan trọng của 

dự án, nhằm nâng cao nhận thức 

của cộng đồng, đặc biệt là sinh 

viên hiểu hơn về những khó khăn 

mà NKT gặp phải khi tiếp cận giáo 

dục, như thiếu tài liệu học tập, các 

cơ sở vật hạ tầng tại trường còn 

chưa thuận tiện với NKT,.. 

Chương trình thu hút hơn 300 sinh 

viên và các Thầy Cô thuộc các 

ngành học của trường. Bên cạnh 

đó là sự có mặt của ông Phan Đình 

Hòa – Phó giám đốc Sở lao động 

Thương binh và Xã hội Tỉnh Bình 

Định. 

Thầy Trần Thanh Bình - Phó hiệu 

trưởng chia sẻ: "Không thể phủ 

nhận rằng, trong quá khứ người 

khuyết tật bị cho là không có ích 

trong xã hội, người khuyết tật ít 

được quan tâm. Nhưng ngày nay, 

nhiều người khuyết tật đã và đang 

đóng góp vào sự phát triển chung 

của xã hội, một số nỗ lực có một 

nghề nghiệp nuôi sống bản thân và 

gia đình, một số khác còn mang lại 

vinh quang cho đất nước... chương 

trình này rất có ý nghĩa nên chúng 

tôi hoan nghênh đoàn tổ chức về 

trường. 

Điểm đặc biệt của chương trình lần 

này là sự tham gia tọa đàm của ca 

sĩ Hà Văn Đông - con người tràn 

đầy năng lượng và cháy hết mình 

trên sân khấu, anh chia sẻ: "Khó 

khăn thì ai cũng có, tuy nhiên cần 

nhìn nhận khó khăn như là một 

cách để chúng ta trưởng thành 

hơn, nếu Đông chấp nhận số phận, 

thì Đông cứ đứng mãi một chỗ, sẽ 

không có Đông hát trước các bạn 

tự tin như bây giờ".  

Tin hoạt động 
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3 

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình  
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Buổi chia sẻ kỹ năng 
đồng hành ngày 

26/02/2017 

Trong ngày 26/2/2017 Ban quản lý dự 

án “Tiếp cận giáo dục dành cho sinh 

viên khuyết tật”(DARE) đã tổ chức buổi 

chia sẻ “Kỹ năng đồng hành” cho các 

thầy cô hiện đang đồng hành cùng sinh 

viên khuyết tật hai trường Đại học 

KHXH&NV và Đại học Sư Phạm 

TP.HCM. 

Buổi chia sẻ do chị Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh Giảng viên ĐH Nguyễn Tất Thành 

thực hiện. Nội dung chính xoay quanh 

cách tiếp cận và làm việc với sinh viên 

khuyết tật sao cho hiểu quả, đồng thời 

qua buổi này, ban quản lý dự án phía 

bên DRD cũng được nghe chia sẻ về 

những thuận lợi và khó khăn trong quá 

trình đồng hành cùng với sinh viên 

khuyết tật dự án DARE 2016. Qua buổi 

chia sẻ này, DRD phần nào đó hiểu 

được những khó khăn quý thầy cô đang 

gặp phải trong quá trình hỗ trợ các bạn 

sinh viên khuyết tật của dự án cũng như 

có kế hoạch để hỗ trợ các thầy cô thực 

hiện hoạt động này cách hiệu quả hơn. 

Sau buổi chia sẻ, các thầy cô đồng 

hành cũng có đề xuất bên DRD tổ chức 

những buổi gặp và làm việc trực tiếp 

giữa nhóm đồng hành và sinh viên 

để  chia sẻ những thuận lợi và khó khăn 

trong quá trình làm việc, cũng như lắng 

nghe sinh viên chia sẻ về hoạt động của 

NĐH cũng như những hoạt động dự 

án... 

Dự kiến các buổi gặp mặt này sẽ diễn 

ra hàng Quý. Bên DRD đang lên lại kế 

hoạch và sẽ bổ sung hoạt động này vào 

kế hoạch dự án trong thời gian sắp tới 

và gửi lại quý thầy cô Ban quản lý và 

NĐH cùng theo dõi và thực hiện. 
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/17952-chuong-trinh-mot-the-gioi-cho-tat-ca-tai-truong-cao-dang-binh-dinh.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


Trạm xe buýt 
23/9 sẽ sớm 

được cải tạo thuận 
tiện hơn với người 
khuyết tật 

Tại buổi họp ông Hà Lê Ân - Phó 

giám đốc Trung tâm 

QL&ĐHVTHKCC cho biết "Trung 

tâm đã nhận chỉ đạo từ Sở 

GTVT về việc cải tạo/thiết kế các 

hạng mục hỗ trợ người khuyết 

tật trong việc sử dụng xe buýt 

trong năm nay, nên việc kết hợp 

với DRD mang ý nghĩa rất thiết 

thực.. "  

Chiều ngày 15/02/2017 Trung 

tâm DRD đã có buổi họp tiếp 

theo cùng với Ban quản lý Trung 

tâm Quản lý và Điều hành Vận 

tải Hành khách công cộng Tp. 

HCM, đại diện Quỹ Tâm Nguyện 

Việt và nhóm sinh viên trường 

Đại học Kiến Trúc* nhằm chuẩn 

bị cho việc cải tạo trạm dừng xe 

buýt 23/9 trong thời gian tới.  

Tại buổi họp ông Hà Lê Ân - Phó 

giám đốc Trung tâm 

QL&ĐHVTHKCC cho biết "Trung 

tâm đã nhận chỉ đạo từ Sở 

GTVT về việc cải tạo/thiết kế các 

hạng mục hỗ trợ người khuyết 

tật trong việc sử dụng xe buýt 

trong năm nay, nên việc kết hợp 

với DRD mang ý nghĩa rất thiết 

thực.. " 

Trong buổi họp, nhóm sinh viên 

trường Đại học Kiến trúc TP. 

HCM* trình bày kế hoạch cải tạo 

bao gồm việc (1) Lấy ý kiến của 

Trung tâm QL&ĐHVTHKCC về vị 

trí đặt ramp dốc thuận tiện cho 

NKT đón và xuống trạm; thay thế 

các con dốc chưa đúng quy 

chuẩn bằng con dốc phù hợp có 

tay vịn; thay thế gạch lót trơn 

đang sử dụng bằng loại gạch có 

độ bám tốt hơn,...  (2) Về nhà vệ 

sinh: nhóm sinh viên đề xuất mở 

rộng cửa, thay bệ ngồi xổm 

thành bệ ngồi bệt, thay bậc tam 

cấp bằng ramp dốc đúng quy 

chuẩn; ... (3) Về định hướng cho 

người khiếm thị, nhóm sinh viên 

đề xuất dùng loại gạch đánh dấu 

đường đi cho người khiếm thị, có 

loa thông báo tại các trạm để 

giúp NKT đón xe chủ động 

hơn,..  

 

 

Tin hoạt động 
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Sinh viên trao đổi về vị trí đặt ramp dốc  
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Thông báo về chương 
trình hỗ trợ dụng cụ 

chỉnh hình năm 2017 

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung 

tâm DRD và Quỹ ICRC MoveAbility (sau 

đây gọi tắt là “MoveAbility”) (trước kia tên 

gọi là Quỹ đặc biệt vì người khuyết tật của 

Uỷ ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC-SFD)), 

từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017, Move-

Ability tiếp tục cùng DRD phối hợp với 

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng TP. HCM thực hiện Chương trình hỗ 

trợ dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết 

tật.  
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>> Đọc thêm 

>> Đọc thêm 

Thông báo về việc tăng 
mức phí sử dụng dịch 

vụ hỗ trợ di chuyển xe ba 
bánh 
Trung tâm DRD kính gửi quý khách hàng 

lời chúc một năm mới An Khang – Thịnh 

Vượng và Vạn Sự Như Ý. 

Kính thưa Quý khách hàng, dự án “Hỗ trợ 

di chuyển bằng xe ba bánh” do Cơ quan 

Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ 

đã kết thúc vào 31/01/2017, để tiếp tục thực 

hiện sứ mạng “Giúp NKT tự tin, nâng cao 

chất lượng cuộc sống trong môi trường 

không phân biệt đối xử”, đồng thời cũng 

khẳng định trách nhiệm của DRD với nhà 

tài trợ trong việc duy trì và phát triển dịch vụ 

sau khi kết thúc tài trợ, DRD quyết tiếp tục 

duy trì “Hỗ trợ di chuyển bằng xe ba bánh” 

cho NKT. 

Tuy nhiên, để có thể duy trì được dịch vụ ý 

nghĩa, thiết thực này, cần có tiền để bù đắp 

một phần chi phí tiền lương, xăng, nhớt, 

bảo trì…cho đội ngũ tài xế để thực hiệc 

phục vụ miễn phí cho những NKT có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, do đó DRD rất cần 

có sự đồng lòng, chung tay, đóng góp của 

khách hàng bằng cách trả phí cho dịch vụ 

“Hỗ trợ di chuyển bằng xe ba bánh”.   
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>> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/17932-thong-bao--ve-chuong-trinh-ho-tro-dung-cu-chinh-hinh-nam-2017.html
http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/17935-tram-xe-buyt-23-9-se-som-duoc-cai-tao-thuan-tien-hon-voi-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/17931-thong-bao-ve-viec-tang-muc-phi-su-dung-dich-vu-ho-tro-di-chuyen-xe-ba-banh.html
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Sinh viên đề xuất 
tháo bỏ bục giảng 

Đó là ý tưởng trong thiết kế công 

trình công cộng cải tạo trường tiểu 

học đạt giải nhất cuộc thi “Phá bỏ 

rào cản 2”. 

Ngày 9-1, thiết kế “cải tạo Trường 

Tiểu học Đinh Tiên Hoàng TP.HCM” 

của nhóm sinh viên ĐH Văn Lang 

đã giành giải nhất cuộc thi “Phá bỏ 

rào cản 2” do Trung tâm DRD phối 

hợp với Trường ĐH Kiến trúc 

TP.HCM tổ chức. 

Công trình “cải tạo thư viện Khoa 

học Tổng hợp TP.HCM” của nhóm 

sinh viên ĐH Kiến trúc giành giải nhì 

và ba công trình hỗ trợ người 

khuyết tật tiếp cận các khu vui chơi 

giải trí ở TP.HCM của ĐH HUTECH, 

cải tạo trạm xe buýt 124 Nguyễn 

Đình Chiểu của ĐH HUTECH, Công 

viên Tao Đàn và 23-9 của ĐH Kiến 

Trúc đã giành đồng giải khuyến 

khích, không có giải ba. 

Chia sẻ về ý tưởng cải tạo Trường 

Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, bạn Vũ 

Thị Thu Trang, đại diện nhóm sinh 

viên ĐH Văn Lang cho biết nhóm rất 

may mắn khi nhận được sự ủng hộ 

của trường. 

“Trường chia sẻ muốn có một không 

gian thu hút sự tập trung của một số 

em khuyết tật trí tuệ và muốn nhận 

giáo viên khuyết tật vào làm nhưng 

cơ sở vật chất không thuận lợi. Qua 

khảo sát, nhóm đã đề xuất đập bỏ 

bục giảng, giảm chiều cao của bảng 

bằng cách bố trí hệ thống ròng rọc 

giúp điều chỉnh chiều cao của bảng 

viết  để giáo viên và học sinh khuyết 

tật vận động lên xuống và sử dụng 

bảng viết dễ dàng. Nâng cấp và bố 

trí ram dốc tại thang máy, sảnh, sân 

trong, sân ngoài nhà xe, nới rộng 

cửa nhà vệ sinh... cho tất cả đối 

tượng sử dụng được. Ngoài ra, 

nhóm còn trang trí tiểu cảnh, góc 

học tập để thu hút sự chú ý của các 

em” - Trang cho biết. 

Theo nhóm, đó là những điều chỉnh 

rất nhỏ nhưng cần thiết và quan 

trọng để người khuyết tật có thể dễ 

dàng sinh hoạt và học tập tại 

trường. Nhóm hy vọng mô hình có 

thể nhân rộng cho tất cả trường 

học. 

Các sinh viên cho biết họ đã thay 

đổi nhận thức sau khi tham gia cuộc 

thi. "Em học ngành kiến trúc nhưng 

trước khi cuộc thi em còn rất mơ hồ. 

Từ khi tham gia cuộc thi, em nhận 

ra rằng nhiều công trình công cộng 

hiện nay người khuyết tật không sử 

dụng được có phần lỗi của nhà 

quản lý và các kiến trúc sư.     

1 

Không có nơi xả, 
chúng tôi phải mặc 

bỉm khi ra đường! 

Đó là than thở của nhiều người 

khuyết tật (NKT) trong một cuộc 

khảo sát mới đây  

Mấy hôm nay, TP và cả nước bàn 

nhiều về chuyện xử phạt xả rác, 

tiểu bậy theo Nghị định 155/2016 

vừa có hiệu lực nhưng ít ai để ý 

đến nhu cầu của NKT cần một nơi 

để tiểu cho đúng.  

Ngày 15-2, Trung tâm Khuyết tật và 

Phát triển (DRD) đã có buổi họp 

cùng Ban quản lý Trung tâm Quản 

lý và Điều hành vận tải hành khách 

công cộng TP.HCM về cải tạo trạm 

dừng xe buýt Công viên 23-9. Kế 

hoạch này dựa theo ý tưởng đạt 

giải khuyến khích cuộc thi “Phá bỏ 

rào cản 2” của nhóm sinh viên ĐH 

Kiến trúc TP.HCM do DRD phối 

hợp với ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ 

chức vừa qua nhằm tìm kiếm 

những ý tưởng cải tạo các công 

trình công cộng để NKT dùng được. 

Bà Liêu Thị Ngọc Hiếu (Trung tâm 

DRD) bản thân cũng là NKT vận 

động, phải di chuyển bằng xe lăn. 

Bà góp ý nhà vệ sinh ở trạm xe 

buýt Công viên 23-9 có cửa quá 

nhỏ, xe lăn không thể vào được. 

Ngoài ra, bồn cầu được thiết kế 

ngồi xổm nên người đi xe lăn hoặc 

chống nạng không thể sử dụng 

được. Bà cho rằng nếu trạm xe 

buýt bố trí bồn cầu ngồi, có thanh 

vịn để NKT bám vào đó đu người 

qua thì sẽ chu đáo hơn.  

Trao đổi thêm, bà Hiếu cho rằng 

hầu hết nhà vệ sinh ở TP chưa đáp 

ứng nhu cầu sử dụng của NKT, kể 

cả nhà vệ sinh mới được xây sau 

này trong Công viên 23-9 rất đẹp 

nhưng cửa hẹp nên NKT không đi 

xe lăn vào được.  

2 

>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

Nhóm các bạn sinh viên Văn Lang đạt giải nhất 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17919-sinh-vien-de-xuat-thao-bo-buc-giang.html
http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17936-khong-co-noi-xa-chung-toi-phai-mac-bim-khi-ra-duong.html
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Nhà hàng Dạ Thực 
Noir tuyển nhân viên 
khiếm thị phục vụ nhà 
hàng 
Địa chỉ làm việc: Nhà hàng Dạ 
thực – Noir, Hẻm 178, Hai Bà Trưng, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí 
Minh. 

Số lượng tuyển dụng: 08-12 nhân 
viên 

Vị trí tuyển dụng: 

1. Hướng dẫn viên ẩm thực (06 
nhân viên) 

Yêu cầu công việc: 

- Người khiếm thị toàn phần hoặc 
bán khiếm thị, ưu tiên có ngoại hình 

- Định hướng di chuyển tốt 

- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi, ưu 
tiên từ 18-35 tuổi 

- Khả năng nói tiếng Anh trình độ cơ 
bản. Ứng viên có tố chất và tiềm 
năng nếu chưa biết tiếng Anh, sẽ 
được Công ty đào tạo 

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, dễ 
hòa nhập với cộng đồng 

- Sức khỏe tốt 

- Cần mẫn siêng năng có tinh thần 
cầu tiến và ham học hỏi 

- Chịu được áp lực công việc 

- Chấp nhận làm việc theo ca, ca 
xoay 

Mô tả công việc: Hướng dẫn viên 
Ẩm thực sẽ chào đón, giao tiếp và 
phục vụ khách hàng, làm hài lòng 
khách hàng với tấm lòng hiếu khách 
và các dịch vụ theo tiêu chuẩn của 
Công ty, mang đến khách hàng 
những trải nghiệm ẩm thực mới lạ. 

Nhiệm vụ chính: 

- Chào đón khách hàng 

- Sau khi tự giới thiệu về mình, sẽ 

dẫn khách hàng đến bàn trong Nhà 
hàng 

- Giải thích cho khách hàng ý tưởng 
độc đáo của nhà hàng 

- Giải thích vị trí các vật dụng trên 
bàn và cách sử dụng trong suốt bữa 
ăn 

- Hỗ trợ nhân viên Tiếp thực phục vụ 
đồ ăn và đố uống nhanh và chính 
xác 

- Sau mỗi món đã được phục vụ, sẽ 
trò chuyện và thảo luận với khách 
hàng về những gì họ đã ăn 

2. Nhân viên Tiếp thực (06 nhân 
viên) 

Yêu cầu công việc: 

- Người khiếm thị toàn phần hoặc 
bán khiếm thị, ưu tiên có ngoại hình 

- Định hướng di chuyển tốt 

- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi, ưu 
tiên từ 18-35 tuổi 

- Khả năng nói tiếng Anh trình độ cơ 
bản. Ứng viên có tố chất và tiềm 
năng nếu chưa biết tiếng Anh, sẽ 
được Công ty đào tạo. 

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin, dễ 
hòa nhập với cộng đồng 

- Sức khỏe tốt 

- Cần mẫn siêng năng có tinh thần 
cầu tiến và ham học hỏi 

- Chịu được áp lực công việc 

- Chấp nhận làm việc theo ca, ca 
xoay 

Mô tả công việc: Nhân viên Tiếp 
thực là người chịu trách nhiệm phục 
vụ các đồ ăn và đồ uống tới bàn và 
dọn đi sau khi khách đã dùng xong. 
Nhân viên Tiếp thực sẽ phối hợp với 
nhân viên Hướng dẫn Ẩm thực trong 
quá trình phục vụ khách hàng. Nhân 
viên Tiếp thực là người cung cấp 
cho khách hàng nhanh với dịch vụ 
nhanh chóng và chính xác những 
món khách đã chọn. 

Nhiệm vụ chính: 

- Phối hợp với Nhân viên gọi món: 
Quầy Bar và Bếp trong khu vực 
mình phụ trách 

- Sau khi khách hàng đã ổn định chố 
ngồi, nhân viên Tiếp thực sẽ phục vụ 
đồ uống cho khách hàng tại bàn 

- Phục vụ các khay đồ ăn cho khách 
hàng tại bàn và đọc tên món ăn cho 
khách 

- Đảm bảo đồ ăn và đồ uống được 
phục vụ nhanh và chính xác nhất 

- Dọn các khay đồ ăn sau khi khách 
đã dùng xong 

- Phối hợp với Hướng dẫn viên Ẩm 
thực trong toàn bộ quá trình phục vụ 
khách hàng 

Thông tin chung cho hai vị trí trên: 

Thời gian làm việc: 

Bán thời gian: Ca sáng: 11h00-
14h30; Ca tối: 18h00-23h00; Ca xo-
ay: 11h00-14h30&18h00-22h30 

Toàn thời gian: ca sáng: 14h00-
23h00, ca xoay: 11h00-
14h30&18h00-22h30 

Có thể làm việc cả ngày chủ nhật, Lễ 
Tết (kể cả Tết Nguyên Đán) 

Thời gian thử việc: 02 tháng 

Mức lương đào tạo thử việc: Thỏa 
thuận 

Mức lương chính thức: 3,5 - 4,5 
triệu, hưởng phí phục vụ theo doanh 
thu + tiền típ 

Môi trường làm việc: Công ty sẽ 
đảm bảo việc thiết kế Nhà hàng, bố 
trí mặt bằng, bàn ghế và trang thiết 
bị thân thiện và dễ sử dụng đối với 
người khiếm thị. Giám sát viên và 
Quản lý Nhà hàng sẽ chia nhỏ khu 
vực phụ trách và khối lượng công 
việc công việc cho từng nhân viên 

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  

>> Đọc thêm 

mailto:vieclam@drdvietnam.com
http://www.drdvietnam.org/tin-tuyen-dung/17944-nha-hang-da-thuc-noir-tuyen-nhan-vien-khiem-thi-phuc-vu-nha-hang.html


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. 

 


