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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 03 năm 2017 

Đường dốc hỗ trợ xe lăn rất cao, gây nguy hiểm cho người khuyết tật và người hỗ trợ  

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


Trải nghiệm và 
khảo sát mức độ 

tiếp cận với người 
khuyết tật tuyến buýt 
số 71– TP.HCM 
Ngày 19/03/2017, nhóm khảo sát 

có kinh nghiệm trong lĩnh vực 

khuyết tật bao gồm người sử 

dụng xe lăn, chống nạng, khiếm 

thị thuộc Trung tâm DRD đã có 

chuyến đi thực địa bằng phương 

tiên xe buýt số 71, tuyến Bến xe 

An Sương – Phật Cô Đơn.  

Kết quả khảo sát cho thấy, xe buýt 

số 71 với kích cỡ tương đương 

loại xe 29 chỗ có đường dốc hỗ 

trợ người sử dụng xe lăn, hệ thống 

âm thanh báo trạm dừng hỗ trợ 

người khiếm thị. Tuy nhiên, quá 

trình vận hành đường dốc khá 

phức tạp và không tiếp cận với 

người khuyết tật: đường dốc lắp 

đặt ở cửa lên xuống xe được tài 

xế điều khiển bằng tay khá vất vả 

mỗi khi đưa đường dốc ra khỏi 

gầm xe và hạ xuống mặt đường 

hoặc vỉa hè nơi xe dừng trạm. Bên 

trong xe có ghế ưu tiên cho người 

khuyết tật nhưng không sử dụng 

hiệu quả vì không đủ chỗ cho xe 

lăn. 

Chị Phương, một thành viên trong 

đội khảo sát bày tỏ: “Mặc dù 

đường dốc có thiết kế gờ hai bên 

để tránh cho bánh xe lăn trượt ra 

ngoài nhưng chúng tôi cảm thấy 

nguy cơ rủi ro rất cao nếu người 

hỗ trợ không đủ sức để giữ chặt 

xe lăn trong lúc di chuyển chúng 

tôi vào trong xe buýt. ” 

“Việc xe buýt có trang bị hệ thống 

âm thanh - âm báo bằng tiếng 

nói, điều này sẽ tạo sự dễ dàng 

cho người khiếm thị chủ động biết 

trước trạm dừng cần đến. Một số 

ý kiến cho rằng ít thấy người 

khuyết tật đi xe buýt… Không 

phải vậy đâu, chúng tôi thật sự 

mong muốn có nhiều xe buýt tiếp 

cận được lưu chuyển trên nhiều 

tuyến đường để người khuyết tật 

có thêm nhiều cơ hội hòa nhập xã 

hội thông qua việc tham gia sử 

dụng xe buýt cho nhu cầu đi lại 

như đi học, đi làm, đi khám sức 

khỏe v.v.” Anh Tường Nhã chia 

sẻ.  

Tin hoạt động 

2 

1 

Đường dốc hỗ trợ xe lăn rất cao, gây nguy hiểm cho người khuyết tật và người hỗ trợ  
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Thông báo Học bổng 
người bạn đồng hành 

dành cho sinh viên khuyết 
tật  
1. Mục đích chương trình 

Chuơng trình Học bổng Người bạn đồng 
hành tạo thêm điều kiện học tập và phát 
triển cho sinh viên khuyết tật, đồng thời 
giúp các em ý thức được quyền lợi và 
trách nhiệm của mình trong xã hội. 

DRD tin rằng khi có được cơ hội học tập, 
người khuyết tật (NKT) sẽ: 

- Biết cách cư xử chuẩn mực và hoàn 
thiện nhân cách. 

- Mở rộng tầm nhìn, có kỹ năng sống, tự 
tin hơn vào năng lực cá nhân. 

- Có cơ hội tự khẳng định mình, từ đó góp 
phần thay đổi cách nhìn chung của cộng 
đồng đối với khả năng của NKT. 

- Tìm được việc làm phù hợp với khả 
năng, ổn định cuộc sống bản thân, phụ 
giúp gia đình, giúp ích cho cộng đồng và 
đóng góp phần vào sự phát triển chung 
của đất nuớc. 

2. Tác động của chương trình 

- Sinh viên khuyết tật nhận học bổng 
đồng thời có được cơ hội để hiểu thêm 
triết lý sống “mình vì mọi người, mọi 
người vì mình”, được trang bị thêm kiến 
thức về lĩnh vực khuyết tật và kỹ năng 
sống thông qua những buổi sinh hoạt với 
DRD. Sau khi sinh viên ra trường, DRD 
sẽ giúp sinh viên tiếp cận với các cơ hội 
việc làm thông qua mạng lưới mà DRD 
vẫn đang phát triển. 

- Ngoài ra, sinh viên khuyết tật còn được 
thử sức với vai trò tham gia tổ chức các 
chương trình chia sẻ kỹ năng cho các bạn 
sinh viên khuyết tật khác góp phần nâng 
cao sự tự tin và năng lực hòa nhập xã hội 

3. Đối tượng nhận học bổng 

- Sinh viên khuyết tật đang theo học tại 
các trường Đại học, Cao đẳng trên địa 
bàn TP. HCM. 

- Học lực từ 6,5 trở lên (đối với sinh viên 
năm 2 trở lên) và điểm học bạ từ 7,0 trở 
lên (đối với sinh viên năm 1). 

- Đồng ý để DRD đưa thông tin cá nhân 
liên quan lên mục Học bổng DRD trên 
trang web DRD. 
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17978-trai-nghiem-va-khao-sat-muc-do-tiep-can-voi-nguoi-khuyet-tat-khi-tham-gia-giao-thong-cong-cong-bang-phuong-tien-xe-buyt-so-71.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17979-thong-bao-hoc-bong-nguoi-ban-dong-hanh-da%CC%80nh-cho--sinh-vien-khuye%CC%81t-ta%CC%A3t.html


Tập huấn kỹ năng 
tổ chức sự kiện 

Tiếp nối những hoạt động nhằm 

nâng cao kỹ năng cho sinh viên 

khuyết tât, trong 2 ngày 25-

26/3/2017 trung tâm DRD đã tổ 

chức khóa tập huấn kỹ năng tổ 

chức sự kiện cho sinh viên khuyết 

tật của 2 trường đại học Sư Phạm 

và Khoa học xã hội và Nhân văn 

thành phố HCM trong dự án 

DARE. Chương trình được sự tài 

trợ của đại sứ quán Ailen. Buổi tập 

huấn được tổ chức tại Nhà khách 

người có công, 168 Hai Bà Trưng, 

phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM 

với sự dẫn dắt của Th.S Nguyễn 

Thị Diễm My – Giảng viên khoa 

Tâm lý trường Đại học Sư Phạm 

TP. HCM. Buổi tập huấn đã thu hút 

hơn 30 bạn sinh viên khuyết tật 

tham gia.  

Tâm thế học tập, và tinh thần tham 

gia nhiệt tình của các bạn sinh viên 

cùng với sự cách dẫn dắt sinh 

động, nhiệt tình và tâm huyết của 

của giảng viên thông qua các hoạt 

động mang nhiều ý nghĩa như: 

Ghép chữ, 5 phút 1 sự kiện, thảo 

luận nhóm để chuẩn bị và tổ chức 

các sự kiện thực tế, thú vị như đám 

cưới, đấu giá gây quỹ từ thiện, ra 

mắt sản phẩm… Chính việc các 

bạn khuyết tật được tham gia và tổ 

chức các sự kiện đã giúp các bạn 

khám phá ra những khả năng thực 

sự của bản thân, biết huy động 

đựơc sức mạnh tập thể, đoàn kết 

và tương trợ lẫn nhau. Sau buổi 

tập huấn, một bạn chia sẻ: hiểu 

được thế nào là sự kiện, quy trình 

tổ chức, những vấn đề quan trọng 

và lưu ý khi tổ chức một sự kiện, 

và điều quan trọng nhất là hiểu 

được muốn trở thành người tổ 

chức sự kiện thì cần có những 

phẩm chất và kĩ năng gì, qua đó 

giúp bạn biết được bản thân em 

cần phải học tập và rèn luyện them 

những kĩ năng gì để giúp cho sự 

kiện thành công tốt đẹp. Bên cạnh 

đó , khóa tập huấn còn giúp bạn 

biết và có thể lập kế hoạch và tổ 

chức những sự kiện nhỏ trong gia 

đình, với bạn bè được tốt hơn và 

khoa học hơn.  

Tin hoạt động 
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Làm việc nhóm 
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Chuyến tham quan 
học hỏi mô hình hỗ 

trợ sinh viên khuyết tật 
tại trường Đại học RMIT  
Trong ngày 18/01/2017 Trung tâm DRD 

đã tổ chức chuyến tham quan Đại học 

RMIT cho các cán bộ/giảng viên hai 

trường Đại học Sư Phạm và ĐH 

KHXH&NV TP.HCM. Buổi tham quan là 

một trong những hoạt động nằm trong 

dự án Tiếp cận giáo dục dành cho sinh 

viên khuyết tật (DARE) do Đại sứ quán 

Ailen tài trợ. Đây là cơ hội để cán bộ/

giảng viên học hỏi mô hình hỗ trợ toàn 

diện của trường ĐH RMIT dành cho đối 

tượng là sinh viên khuyết tật.  

Sau buổi tham quan đa số các thầy cô 

tham gia đều rất hứng thú với hoạt 

động, bản thân một cán bộ sau chuyến 

tham quan cũng chia sẻ “nếu đề xuất 

với cấp lãnh đạo để có thể nâng cấp 

cũng như bổ xung các cơ sở vật chất 

để hỗ trợ tốt hơn cho các bạn sinh viên 

khuyết tật”. Hoặc sau những chia sẻ về 

các cách hỗ trợ sinh viên khiếm thị 

trong học tập – cô H.T.H.O trường ĐH 

Sư Phạm chia sẻ sẽ “thiết kế bài giảng 

có sự hỗ trợ về màu nền, font chữ, tạo 

thuyết minh cho hình ảnh để dạy sinh 

viên khiếm thị” để hỗ trợ các bạn học 

tập tốt hơn.  

Đa số các thầy cô mong muốn sẽ có 

thêm nhiều buổi tham quan tương tự để 

có thể học hỏi và biết cách hỗ trợ các 

bạn khuyết tật tốt hơn nữa.   
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>> Đọc thêm >> Đọc thêm 

http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17982-tap-huan-ky-nang-to-chuc-su-kien.html
http://www.drdvietnam.org/tin-hoat-dong/17957-chuyen-tham-quan-hoc-hoi-mo-hinh-ho-tro-sinh-vien-khuyet-tat-tai-truong-dai-hoc-rmit.html


Tin bốn phương 
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Hạnh phúc từ đóa 
hoa ngày 8/3 

“Hôm nay được mọi người tặng hoa 

và vòng nguyệt quế nữa. Đối với tôi, 

đó không chỉ là niềm vui mà là hạnh 

phúc vô bờ bến”, chị Trần Kim 

Phượng chia sẻ ở buổi họp mặt 

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Cần 

Thơ. 

Sáng 8/3, Hội Người khuyết tật thành 

phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ 

niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3).  Ngay từ sớm, gần 50 chị em 

phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận có 

mặt tại sân của Hội Người Khuyết tật 

thành phố Cần Thơ trên đường 30/4 

ở quận Ninh Kiều để họp mặt. Trong 

không gian ấm áp nghĩa tình, các chị 

em trò chuyện vui vẻ. 

Chị Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội 

Người khuyết tật TP Cần Thơ cho 

biết,  phụ nữ không chỉ là người nội 

trợ trong gia đình mà còn là nhân tố 

quan trọng vào sự phát triển của xã 

hội. Họ ngày càng có nhiều đóng 

góp về tài năng, trí tuệ ở nhiều lĩnh 

vực. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn sự 

bất bình đẳng với phụ nữ.  

Bà Phan Thị Kim Em, bị liệt 2 chân 

từ bé là hội viên CLB phụ nữ khuyết 

tật TP Cần Thơ tâm sự: “Được tham 

gia họp mặt ngày 8/3, tôi cảm thấy 

vui và hạnh phúc. Nhiều người quan 

tâm, động viên tinh thần đã giúp tôi 

bớt đi mặt cảm”. Còn chị Trần Kim 

Phượng chia sẻ: “Hôm nay được 

mọi người tặng hoa và vòng nguyệt 

quế nữa. Đối với tôi, đó không chỉ là 

niềm vui mà là hạnh phúc vô bờ 

bến”.  

Chị Nguyễn Thụy Tố Trâm, Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật 

TP Cần Thơ cho biết, đây là dịp tạo 

sự kết nối, giao lưu với các chị em 

phụ nữ đồng cảnh, đồng thời, phổ 

biến những thông tin hữu ích về các 

chương trình chăm sóc người 

khuyết tật.  

Tại buổi họp mặt, các chị em còn 

được cung cấp thông tin về Công 

ước quốc tế về quyền của Người 

khuyết tật; hỗ trợ tư vấn pháp lý về 

pháp luật; giao lưu văn nghệ, trò 

chơi và lồng ghép các câu hỏi về 

kiến thức chăm sóc sức khỏe, mẹo 

vặt hàng ngày trong công việc nội 

trợ, thường thức gia đình. Ngoài 

thăm hỏi, động viên, Hội Người 

Khuyết tật thành phố Cần Thơ còn 

tặng mỗi người 5 kg gạo và bánh 

ngọt.  

 

Sở Văn hóa và 
Thể Thao TP.HCM 

đã trả lời kiến nghị về 
thanh barie đối với 
người khuyết tật 
Trung Tâm DRD  đã có văn 

bản   kiến nghị số 01/KN/DRD-

IL/2017 về việc kiến nghị khảo sát 

mức độ tiếp cận thanh barie đối với 

người khuyết tât  gửi cho các cơ 

quan: Sở Giao Thông Vận Tải 

TP.HCM, Sở Văn Hóa và Thể Thao 

TP.HCM, UBND  TP.HCM, HĐND 

TP.HCM, Sở Xây Dựng TP.HCM.  

Sở Văn hóa  và Thể Thao TP.HCM 

đã trả lời kiến nghị số 01/KN/DRD-

IL/2017 . Theo đó, Sở có ý kiến: 

Việc lắp thanh barie ở các tuyến 

đường Pasteur, Lý Tự Trọng, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, 

Quận 1 làm ảnh hưởng an toàn cho 

người đi bộ, gây khó khăn cho NKT 

khi di chuyển bằng xe lăn. Đây 

không phải là biện pháp tích cực 

lâu dài. Do đó cần phải tiếp tục tăng 

cường công tác vận động tuyên 

truyền ý thức chấp hành Luật Giao 

thông đường bộ, đồng thời có biện 

pháp chế tài mạnh để ngăn chặn 

tình trạng chạy xe trên vỉa hè của 

người tham gia giao thông. 

5 

>> Đọc thêm 

Mạnh thường quân đeo vòng nguyệt quế cho bà Bùi Thị Hồng Nga  

>> Đọc thêm 

Danh sách ủng hộ 

tháng 3/2017 chiến 

dịch 1forchange 

1. Cô Hương & Chú Sơn (Thụy 

Sỹ) — 969.000 VNĐ 

2. Trung tâm LIN — 300.000 VNĐ 

>> Đọc thêm 

 

http://www.drdvietnam.org/tin-bon-phuong/17966-hanh-phuc-tu-doa-hoa-ngay-8-3.html
http://www.drdvietnam.org/van-dong-bien-ho/17987-so-van-hoa--va-the-thao-tphcm-da-tra-loi-kien-nghi-ve-thanh-barie-doi-voi-nguoi-khuyet-tat.html
http://www.drdvietnam.org/danh-sach-ung-ho.html


Việc làm cho người khuyết tật 

5 

Công ty TNHH Minh 
Phúc tuyển dụng 

nhiều vị trí 
Số lượng tuyển dụng: 20 nhân 
viên. 

Các vị trí tuyển dụng: 

1. Nhân viên chăm sóc khách 
hàng cho các nhà mạng viễn 
thông di động 

Thời gian làm việc: 

- Ca hành chính: (8h00 – 17h00) 

- Ca xoay: Ca sáng (7h – 14h30), ca 
chiều (14h30 – 22h), ca đêm (22h00 
– 7h00) (làm tối đa 2 – 3/tháng). 

- Ca Partime (8h00 – 14h00; 14h00 
– 20h00; 15h00 – 21h00; 18h00 – 
00h; 7h00 – 12h00; 12h00 – 17h00; 
17h00 – 23h00) 

Nơi làm việc: Số 36-38A, Trần văn 
Dư, phường 13, quận Tân Bình, TP. 
HCM 

Mô tả công việc: Tư vấn giải đáp 
thắc mắc và chia sẻ thông tin với 
khách hàng 

Yêu cầu tuyển dụng: 

- Trình độ THPT trở lên, sinh viên 
mới tốt nghiệp, sinh viên đang chờ 
xét tốt nghiệp, sinh viên năm cuối 
thuộc các khối ngành 

- Nam/nữ giọng nói dễ nghe, phát 
âm to rõ ràng, không nói tiếng địa 
phương 

- Biết sử dụng tin học căn bản là một 
lợi thế 

- Đi lại lên cầu thang được 

Mức lương: từ 4,000,000 – 
6,000,000/tháng 

Quyền lợi: 

- Môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, năng động 

- Được tham gia các khóa đào tạo kĩ 
năng chuyên môn và nghiệp vụ 

- Được tham gia các BHYT – BHYT, 
các chế độ phúc lợi của Công ty 

Lưu ý: Sẽ được đào tạo từ 3 – 4 
tuần 

2. Nhân viên tư vấn Visa Hoa Kỳ 
bằng tiếng Lào 

Thời gian làm việc: 

- Sáng: Ca xoay 8h00 – 16h30, 9h – 
17h30 

- Chiều 11h30 – 20h00 (làm 1 – 2 
ca/tuần) 

Nơi làm việc: Số 371 Nguyễn Kiệm, 
phường 3, quận Gò Vấp, TP. HCM 

Mô tả công việc: Hỗ trợ qua điện 
thoại cho khách hàng có nhu cầu xin 
Visa Hoa Kỳ bằng tiếng Lào 

Yêu cầu tuyển dụng: 

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng, 
kỹ năng làm việc nhóm 

- Chịu khó, ham học hỏi 

- Trình đô tiếng Anh căn bản 

- Thành thạo kỹ năng (nghe, nói, 
đọc, viết) tiếng Lào 

- Ưu tiên ứng viên đã từng học Đại 
học quốc gia Lào, giao tiếp bằng 2 
ngôn ngữ 

- Đi lại lên cầu thang được 

Mức lương: từ 7,000,000 – 
10,000,000/tháng 

Quyền lợi: 

- Môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, năng động 

- Được tham gia các khóa đào tạo kĩ 
năng chuyên môn và nghiệp vụ 

- Được hưởng các quyền lợi theo 
quy định của Pháp luật và của Công 
ty 

3. Nhân viên Tele-Check – Ta-
lesale ngành sữa dinh dưỡng 

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 
từ thứ 2 đến thứ 7 (Chủ nhật nghỉ) 

Nơi làm việc: Số 36, Trần văn Dư, 
phường 13, quận Tân Bình, TP. 
HCM 

Mô tả công việc: 

- Gọi điện thọai cho khách hàng theo 
danh bạ Công ty cung cấp 

- Xác nhận dòng sữa khách hàng 
đang sử dụng/ tư vấn bán hàng về 
các mặt hàng sữa dinh dưỡng 

Yêu cầu tuyển dụng: 

- Trình độ thiếu thiểu Trung cấp (có 
giấy CNTN tạm thời) hoặc là sinh 
viên đang theo học các khối ngành 

- Giọng nói to rõ, khỏe khoắn, dễ 
nghe 

- Biết sử dụng vi tính văn phòng. Ưu 
tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành 
sữa dinh dưỡng 

- Đi lại lên cầu thang được 

Mức lương: 

- Lương cơ bản: 4,000,000 – 
4,200,000/tháng 

- Thưởng khuyến khích công việc: 
300,000 ngàn/tháng 

- Thưởng bán hàng khi đạt doanh 
số: 1,500,000 – 2,800,000/tháng 

Quyền lợi: 

- Môi trường làm việc chuyên 
nghiệp, năng động 

- Được tham gia các khóa đào tạo kĩ 
năng chuyên môn và nghiệp vụ 

- Được hưởng các quyền lợi theo 
quy định của Pháp luật và của Công 
ty 

Thông tin chung cho các vị trí: 

Chế độ bảo hiểm: Có BHXH và 
BHYT 

Môi trường làm việc: Làm việc trên 
lầu, di chuyển bằng thang máy. Làm 
việc nơi cố định, không di chuyển 
ngoài thị trường 

Hồ sơ: Công chứng không quá 06 
tháng 

- Đơn xin việc. 

- Sơ yếu lý lịch + 2 ảnh 3x4. 

- Khám sức khỏe, CMND, hộ khẩu. 

- Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt 
nghiệp tạm thời/Giấy chứng nhân 
SINH VIÊN. 

Hạn tuyển dụng: Hàng tháng 

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/17983-cong-ty-tnhh-minh-phuc-tuyen-dung-nhieu-vi-tri.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. 

 


