
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 

 Tập huấn “Bình đẳng và 
hoà nhập dành cho phụ 
huynh của người khuyết 
tật” (Tr.2) 

 Lễ trao tặng phẩm xe lăn, 
xe lắc cho người khuyết 
tật tỉnh An Giang ngày 
26/01/2018 (Tr.3)  

 DRD hướng dẫn kỹ năng 
hỗ trợ người khuyết tật 
cho các bạn sinh viên 
trường Cao đẳng Sư 
phạm Trung Ương 
TP.HCM (Tr.3) 

 Tập huấn “Xây dựng giáo 
trình tập huấn kỹ năng 
thành lập câu lạc bộ” (Tr.4) 

 Thông báo về việc ngưng 
dịch vụ “Hỗ trợ di chuyển 
bằng xe ba bánh cho 
người khuyết tật” từ ngày 
31/01/2018 (Tr.4) 

 Họp nhóm học bổng đầu 
năm 2018 (Tr.5) 

 Khóa học thật ý nghĩa về 
nội dung, hấp dẫn về hình 
thức (Tr.5) 

 Mạnh thường quân ủng hộ 
các hoạt động DRD (Tr.5) 

 VĐV dự HCMC Marathon 
2018: Họ đã sống, đã chạy 
như thế! (Tr.6) 

 Tập huấn kỹ năng sản 
xuất tài liệu truyền thông 
ngày 
26,27,28/12/2017 (Tr.6) 

 Học bổng Chính phủ Aus-
tralia 2018 bắt đầu nhận 
hồ sơ từ hôm nay 
1/2 (Tr.7) 

 DRD thông báo lịch nghỉ 
Tết Mậu Tuất 2018 (Tr.7) 

 Công ty TNHH up4distribu-
tion tuyển dụng nhân viên 
tìm kiếm dữ liệu (Tr.8) 

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 năm 2018 



Đ 
ược sự tài trợ của Cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và 

sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tây Ninh, Trung tâm khuyết tật 

và phát triển (DRD) đã phối hợp với 

Sở Lao Động Thương Binh và Xã 

Hội tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn 

về “Bình đẳng và hoà nhập” cho 64 

phụ huynh của người khuyết tật. 

Khoá tập huấn đã diễn ra trong 3 

ngày liên tiếp (từ 17 đến 19/1/2018) 

tại Khu phố Ninh Trung, xã Đồng 

Khởi và xã Long Thành Bắc. Đây là 3 

xã nằm trong phạm vi hoạt động của 

dự án “Tiếp cận cho mọi người” giai 

đoạn 2017-2020.   

Nội dung tập huấn hướng đến việc 

giúp thân nhân của người khuyết tật 

hiểu đúng các khái niệm liên quan đến 

các vấn đề khuyết tật bao gồm: 

- Khuyết tật và tàn tật 

- Các mô hình hỗ trợ người khuyết tật 

phổ biến hiện nay 

- Quyền của người khuyết tật 

- Các khó khăn và rào cản của người 

khuyết tật và gia đình khi tham gia các 

hoạt động xã hội 

- Hoà nhập 

- Giải pháp để trợ giúp người khuyết 

tật có cuộc sống bình đẳng, tiếp cận 

các công trình công cộng, giáo dục, y 

tế, việc làm… 

Từ đó, các thành viên trong gia đình 

người khuyết tật có cái nhìn tích cực 

về khả năng của người khuyết tật, tạo 

điều kiện để họ hoà nhập cộng đồng.  

Bằng phương pháp tập huấn chủ 

động có sự tham gia mà trong đó học 

viên là trọng tâm, tập huấn viên đã 

thiết kế nhiều hoạt động (thảo luận 

nhóm lớn, thảo luận nhóm nhỏ, trò 

chơi) thu hút sự chủ động học tập của 

các phụ huynh. Bài học được đúc kết 

từ chính kinh nghiệm của tham dự 

viên đã giúp họ thuận tiện trong việc 

tiếp thu các kiến thức mới.  

Ghi nhận từ chia sẻ sau tập huấn và 

quan sát cho thấy, phần đông tham 

dự viên đã có thể nói được các khái 

niệm liên quan các vấn đề khuyết tật, 

quyền của người khuyết tật, các khó 

khăn và giải pháp để người khuyết tật 

được tham gia bình đẳng các hoạt 

động ngoài xã hội.  

Một số phát biểu của tham dự viên 

sau tập huấn còn cho thấy phương 

pháp giáo dục chủ động thực sự đã 

tạo nên sự mới mẽ và hứng thú cho 

người học bởi nó tạo điều kiện để học 

viên được chia sẻ và học tập từ chính 

kinh nghiệm của mình. “Tôi cảm thấy 

cởi mở hơn vì được chia sẻ và học 

tập từ mọi người. Cách giảng giải của 

cô gần gũi nên tôi dễ tiếp thu. Tôi 

mong là sắp tới, chương trình sẽ đến 

được nhiều địa phương để họ cũng 

có cơ hội học hỏi như chúng tôi.” Một 

học viên của khu phố Ninh Trung chia 

sẻ. Một học viên khác nói: “Tôi có con 

khuyết tật. Nhiều lúc nó nói tôi không 

hiểu. Đôi khi đi làm về mệt mà nó 

quấy thì mình quạo rồi không kiềm 

được bản thân. Có lẽ cần nhiều thời 

gian để tôi nhớ kỹ hết các điều đã 

học, nhưng trước mắt điều tôi có thể 

làm là tôi nên suy nghĩ đến việc để 

cho nó đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều 

người.” 

Thanh Tùng 

Tin hoạt động 

2 

1 Tập huấn “Bình đẳng và hoà nhập dành cho phụ huynh của người 
khuyết tật” 

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 



Tin hoạt động 

3 

N 
gười khuyết tật gặp rất nhiều khó 

khăn trong cuộc sống, đặc biệt là 

người khuyết tật ở các tỉnh vùng xa. 

Một trong những khó khăn đó là 

không có phương tiện để đi lại, học 

tập, mưu sinh và tham gia các hoạt 

động cộng đồng nhằm giúp cho 

người khuyết tật được tự tin hội nhập 

xã hội, không còn là gánh nặng cho 

gia đình và góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho người khuyết 

tật. Vì vậy, để có được một chiếc xe 

lăn, xe lắc là niềm mơ ước của rất 

nhiều người.  

Chiều ngày 26/01/2018 lúc 14h tại 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

(DRD), Quỹ Tâm Nguyện Việt đã 

thông qua DRD để tài trợ 04 xe lăn và 

11 xe lắc cho người khuyết tật ở 

Châu Đốc, tỉnh An Giang. Buổi lễ xin 

hân hạnh được đón tiếp: về phía nhà 

tài trợ: ông Vũ Đình Thái – Chủ tịch 

Hội đồng quản lý kiêm Giám Đốc Quỹ 

Tâm Nguyện Việt, bà Hồ Thị Mộng 

Thu – Phó Giám Đốc Quỹ Tâm 

Nguyện Việt, ông Hứa Tiến Hùng – 

Phó Giám Đốc Quỹ Tâm Nguyện 

Việt; về phía đại diện tỉnh An Giang: 

ông Lê Châu Hùng – Chủ tịch Hội 

bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và 

bệnh nhân nghèo TP.Châu Đốc, tỉnh 

An Giang; về phía đơn vị tổ chức: bà 

Lưu Thị Ánh Loan – Quyền Giám Đốc 

DRD; cùng với sự tham gia của một 

số anh chị khuyết tật đại diện người 

hưởng lợi của buổi lễ trao tặng.  

Trong buổi lễ, ông Vũ Đình Thái – 

Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Giám 

Đốc Quỹ Tâm Nguyện Việt chia sẻ 

rằng, ông mong những chiếc xe lăn, 

xe lắc này sẽ phần nào giúp cho anh 

chị em khuyết tật có thể tự mình đi ra 

ngoài và dùng nó làm phương tiện di 

chuyển kiếm sống. Ông cũng gửi lời 

hỏi thăm và chúc sức khoẻ đến với 

những anh chị khuyết tật không mặt 

trong buổi lễ trao tặng.  

DRD xin chân thành cảm ơn sự tài trợ 

của Quỹ Tâm Nguyện Việt, sự hiện 

diện của đại diện tỉnh An Giang và anh 

chị em khuyết tật của tỉnh đã đến và 

chia sẻ niềm vui này. 

Thanh Phương 

2 
Lễ trao tặng phẩm xe lăn, xe lắc cho người 

khuyết tật tỉnh An Giang ngày 26/01/2018 

Ban Giám Đốc Quỹ Tâm Nguyện Việt cùng với bà Lưu Thị Ánh Loan – Quyền Giám Đốc DRD 
trao tặng xe lăn, xe lắc cho đại diện NKT tỉnh An Giang  

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 

T rong ngày 16-17/01/2018 Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

đã tiếp nhận 8 bạn sinh viên năm 

nhất - khoa Công tác xã hội trường 

Cao đẳng Sư phạm Trung Ương 

TP.HCM đến tìm hiểu về hoạt động 

và mô hình hỗ trợ người khuyết tật 

của trung tâm.  

Ngoài được chia sẻ về quá trình 

hình thành và phát triển cũng như 

những kết quả mà DRD đã đạt được 

trong hoạt động hỗ trợ người khuyết 

tật, các bạn sinh viên còn có cơ hội 

tìm hiểu về những kiến thức cơ bản 

nhằm hỗ trợ người khuyết tật ngoài 

cộng đồng cách hiệu quả. Đặc biệt, 

các bạn còn có cơ hội được nhân 

viên trung tâm hướng dẫn trực tiếp 

về kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật – 

Đây là một trong những kỹ năng khá 

quan trọng cần được trang bị nhằm 

giúp các bạn tự tin khi tiếp xúc và hỗ 

trợ nhóm đối tượng người khuyết tật 

trong cộng đồng.  

DRD được biết đến là một trong 

những trung tâm hoạt động hỗ trợ 

người khuyết tật dựa vào mô hình 

công tác xã hội. Hy vọng những kiến 

thức mà DRD cung cấp cho các bạn 

sinh viên lần này sẽ phần nào đó 

giúp các bạn bước đầu hình dung 

ban đầu về cách làm việc và hỗ trợ 

đối tượng người khuyết tật cũng 

như gia tăng sự nhiệt huyết của các 

bạn trên con đường học tập nhằm 

hỗ trợ các đối tượng yếu thế, trong 

đó có người khuyết tật.  

Tú Quyên 

DRD hướng dẫn 

kỹ năng hỗ trợ 

người khuyết tật cho 

các bạn sinh viên 

trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung Ương 

TP.HCM 

3 



N 
gày 8, 9 và 10/1/2018, Trung tâm 

Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã 

tổ chức tập huấn “Xây dựng giáo 

trình tập huấn kỹ năng thành lập Câu 

lạc bộ” dành cho thành viên ban vận 

động địa phương. Hoạt động nhằm 

nâng cao năng lực cho các thành 

viên nòng cốt, những người có tiềm 

năng khởi xướng các tổ chức tự lực 

của người khuyết tật tại địa phương 

trong vùng dự án “Tiếp cận cho mọi 

người” dưới sự tài trợ của USAID. 

Khoá tập huấn thu hút sự tham gia 

của 17 thành viên, trong đó có 3 đại 

diện người khuyết tật xã Đồng Khởi 

(tỉnh Tây Ninh) và 1 cán bộ địa 

phương, nơi thí điểm mô hình câu 

lạc bộ người khuyết tật đầu tiên của 

tỉnh.  

Bằng phương pháp chủ động, lấy sự 

tham gia của học viên làm trọng tâm, 

khoá tập huấn đã giúp các thành viên 

ban vận động nắm bắt được những 

kiến thức cơ bản về vai trò của của 

câu lạc bộ người khuyết tật trong 

việc nâng cao nhận thức về quyền và 

năng lực của người khuyết tật. Bên 

cạnh đó, học viên còn được tạo điều 

kiện để thao diễn các bước của tiến 

trình thành lập câu lạc bộ người 

khuyết tật, phương pháp giao tiếp và 

thu hút sự tham gia của các thành 

viên câu lạc bộ tiềm năng trong 

tương lai. Qua thực hành, học viên 

có thể rút ra được những kinh 

nghiệm hữu ích đồng thời tránh 

những sai sót khi áp dụng vào thực 

tế. 

Dưới đây là một số chia sẻ của các 

thành viên tham gia học tập theo 

phương pháp chủ động.  

Anh Lâm, thành viên Ban vận động 

thành lập câu lạc bộ người khuyết tật 

tại xã Đồng Khởi cho hay: “Đây là lần 

đầu tiên tôi tham gia lớp tập huấn 

theo phương pháp chủ động. Tôi 

cảm thấy đây là phương pháp hay vì 

tôi được đưa ý kiến, chia sẻ kinh 

nghiệm mà trước giờ tôi không được 

người khác lắng nghe. Lần đầu thực 

hành trước lớp, tôi khá run và hồi 

hộp, nói còn sai sót nhưng tôi được 

khuyến khích và tôn trọng. Tôi tin 

nếu có thêm thời gian và thực hành 

nhiều, tôi sẽ làm tốt hơn trong những 

lần tới.”  

Anh Vàng, một người khuyết tật 

đang ấp ủ mong muốn thành lập câu 

lạc bộ tại địa phương chia sẻ: “Tôi 

đến đây với nguyện vọng học và học 

để hiểu cho bản thân trước, sau đó 

là đem áp dụng những điều đó vào 

thực tế. Tôi hiểu được những lợi ích 

của việc thành lập câu lạc bộ người 

khuyết tật tại địa phương tôi. Biết 

được các bước để thành lập một câu 

lạc bộ sẽ giúp chúng tôi có bước 

chuẩn bị tốt.”  

Qua đánh giá sau khoá học, ngoài 

những kiến thức và kỹ năng đạt được, 

phần lớn các thành viên ban vận động 

cho hay rằng họ đều rất trông chờ vào 

sự ra đời của câu lạc bộ người khuyết 

tật đầu tiên của tỉnh, nơi mà người 

khuyết tật có cơ hội cùng làm việc và 

nói lên tiếng nói của người khuyết tật, 

để được tham gia đầy đủ và có vị trí 

bình đẳng trong xã hội.  

Thanh Phương 

Tin hoạt động 

4 

Toàn cảnh lớp tập huấn   

4 
Tập huấn “Xây dựng giáo trình tập huấn kỹ 

năng thành lập câu lạc bộ” 

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 

T rung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển 
Năng Lực Người Khuyết Tật (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, dịch vụ 
“Hỗ trợ di chuyển bằng xe ba bánh 
cho người khuyết tật” do Cơ Quan 
Hợp Tác Quốc Tế Hàn Quốc (KOICA) 
tài trợ đã kết thúc vào ngày 
31/01/2017. Mặc dù vậy, DRD vẫn nỗ 
lực vận động tiếp tục duy trì dịch vụ 
trong suốt một năm qua nhằm góp 
phần “giúp NKT tự tin, nâng cao chất 
lượng cuộc sống trong môi trường 
không phân biệt đối xử”. 
Mặc dù với mọi nỗ lực vận động của 
mình nhưng DRD đã không thể tiếp 
tục duy trì dịch vụ này. DRD rất lấy 
làm tiếc thông báo kể từ ngày 
31/01/2018, dịch vụ “hỗ trợ di chuyển 
bằng xe ba bánh cho người khuyết 
tật” sẽ chính thức ngừng hoạt động. 
DRD trân trọng cảm ơn Quý khách 
hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng 
dịch vụ trong suốt thời gian qua.  
Trân trọng!  
DRD 

Thông báo về việc 

ngưng dịch vụ “Hỗ trợ 

di chuyển bằng xe ba 

bánh cho người khuyết 

tật” từ ngày 31/01/2018 



Đ 
ể lượng giá kế hoạch mà nhóm 

học bổng đã xây dựng 6 tháng 

cuối năm 2017 và bàn kế hoạch cho 

năm 2018 trước khi về quê ăn Tết, 

nhóm đã có buổi họp mặt tại DRD 

vào từ 8h - 11h30 vào sáng ngày 

21/1/2018 với sự tham gia của 10 

bạn sinh viên nhận học bổng của 

DRD.  

Xuyên suốt chương trình, các bạn đã 

có những hoạt động chia sẻ về bản 

thân và những thành tựu các bạn đạt 

được trong năm vừa qua, những 

cảm xúc, những vui buồn mà các 

bạn đã cùng nhau trải qua trong 

quãng thời gian đồng hành cùng 

nhóm học bổng. 

Từ những bạn sinh viên rụt rè, ngại 

đám đông, nay các bạn đã trưởng 

thành và dạn dĩ hơn rất nhiều, có thể 

tự tin chia sẻ trước đám đông và gắn 

kết với tập thể hơn những ngày đầu 

khi mới vào nhóm. 

Phần cuối của chương trình chính là 

các bạn sinh viên cùng chị Phan Thị 

Rát – Điều phối nhóm học bổng, 

cùng ngồi lại và nhìn nhận những 

khó khăn thách thức cũng như 

những thay đổi tích cực của các bạn 

trong năm 2017 và tìm ra hướng đi 

mới, những giải pháp tốt hơn cho 

năm 2018. 

DRD thân chúc các bạn sinh viên 

luôn học tập thật tốt và nỗ lực hết 

mình trên con đường các bạn chọn. 

Thanh Phương 

Tin hoạt động 
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Sinh viên tự tin chia sẻ về câu chuyện của mình  

5 
Họp nhóm học bổng đầu năm 2018 

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 

L ời đầu tiên, em xin gửi lời cám ơn chân 

thành đến Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển (DRD) đã tạo cơ hội cho em được 

tham gia khóa học Mindfulness-based 

Transformation – lần thứ 60 (12-13-

14/01/2018). Đối với em, đây là một khóa 

học thật ý nghĩa về nội dung, hấp dẫn về 

hình thức và đặc biệt đã giúp cho em có 

góc nhìn về bản thân cũng như cuộc sống 

một cách cởi mở và đa chiều hơn thông 

qua những chia sẻ thực tế cùng những bài 

thực hành của các diễn giả trong chương 

trình.    

Đến với khóa học này, không những em 

được học tập, vui chơi, giao lưu mà còn 

được tự khám phá bản thân của mình một 

cách đơn giản nhưng lại rất bao quát nhất 

từ suy nghĩ đến thái độ và hành động. 

Trong thiết kế của chương trình em đã 

được gặp ngỡ và giao lưu với khách mời là 

các anh chị có những nghị lực phi thường 

dù có không ít khó khăn thách thức trong 

cuộc sống đã ban tặng nhưng các anh chị 

vẫn giàu ý chí, tự vươn lên và đã gặt hái 

được nhiều thành công khiến cho mọi 

người xung quanh rất nể phục và ngưỡng 

mộ và đó cũng là nguồn động lực nhắc nhở 

em cần phấn đấu hơn. 

Trải qua ba ngày của khóa học, điều mà em 

tâm đắc nhất đó chính là những trải nghiệm 

mới về việc chăm sóc sức khỏe cá nhân từ 

các bài tập yoga, hoạt động ngủ sâu hay 

các bữa ăn chậm tưởng chừng thật đơn 

giản nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng. 

Thông qua khóa học, em đã may mắn có cơ 

hội nhìn lại bản thân một cách cụ thể hơn, 

có suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống và 

định thân về những hoạch định cần thực 

hiện trong tương lai. Em mong rằng trong 

thời gian sắp tới sẽ có nhiều bạn sinh viên 

khuyết tật hơn được tham gia khóa học ý 

nghĩa này. Và một lần nữa em xin chân 

thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến 

toàn thể anh chị đang công tác tại Trung 

tâm DRD.  

Bùi Thị Dung – Sinh viên khiếm thị đang 

học năm thứ tư – Ngành Tâm lý học – 

Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM. 

Khóa học thật ý nghĩa 

về nội dung, hấp dẫn 

về hình thức 
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1. Nhóm bạn “The Glen” ủng hộ học 

bổng “Người bạn đồng hành” 

1.050 AUD 

2.Đỗ Thị Thu Hồng ủng hộ học bổng 

“Người bạn đồng hành” 1.000.000 

VNĐ  

3.Ca đoàn Kito Vua(Úc) ủng hộ hoạt 

động DRD 5.550 AUD 

Mạnh thường quân 

ủng hộ các hoạt động 

DRD 



T inh thần lạc quan cùng khát vọng chiến 

thắng số phận nghiệt ngã là những gì 

mà các VĐV khuyết tật và nạn nhân chất 

độc màu da cam mang đến HCMC Mar-

athon 2018.  

Những người tham dự cùng với nhà tài 

trợ chính đã tổ chức quyên góp và trao 

195 triệu đồng cho người khuyết tật và 

nạn nhân chất độc da cam, thông qua 

Quỹ Hòa bình và phát triển TP.HCM 

HCMC Marathon 2018 cũng là một giải 

thu hút rất nhiều các runner khuyết tật và 

nạn nhân chất độc màu da cam với hơn 

một trăm VĐV tham gia.  

Đây chính là "sáng kiến màu cam" nhằm 

giúp những phận đời không may mắn có 

cơ hội được tham gia những hoạt động 

thể thao bình đẳng với bao người 

bình thường khác.  

Cũng như tất cả các "chân chạy" 

lành lặn, các runner có số phận 

kém may mắn này cũng phải hoàn 

thành hết cự ly của mình mà ở đây 

hầu hết tại nội dung 5km...  

...chỉ khác chăng họ về đến đích 

trên những chiếc xe lăn...  

...hay trên những đôi nạng ẩn chứa 

bên trong ý chí cùng khát vọng vươn 

lên.  

Số phận cướp đi một phần cơ thể...  

...như đôi chân...  

...hay đôi mắt nhưng tuyệt nhiên không 

thể chống lại được khát vọng sống, khát 

vọng vươn lên thách thức định mệnh từ 

những con người tưởng như yếu ớt bé 

nhỏ.  

Mặc dù gặp phải muôn vàn khó khăn, 

thách thức...  

...nhưng các "chiến binh bất khuất" này 

vẫn không bao giờ bỏ cuộc, không bao 

giờ đầu hàng số phận để về đích trong 

sự thán phục của tất cả mọi người.  

Hải Đăng 

Tin hoạt động 
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Các vận động viên khuyết tật tham gia chạy 

7 
VĐV dự HCMC Marathon 2018: Họ đã 

sống, đã chạy như thế! 

N 
goài việc nâng cao năng lực cho 

cộng đồng người khuyết tật trong 

các dự án, DRD cũng không quên 

nâng cao năng lực cho chính nhân 

viên của mình bằng cách tổ chức các 

buổi tập huấn nội bộ. Gần đây nhất là 

tập huấn về Kỹ năng Sản xuất tài liệu 

truyền thông được tổ chức trong vòng 

3 ngày 26,27,28/12/2017 dưới sự hỗ 

trợ của thầy Lê Đại Trí cùng với sự 

tham gia của toàn thể nhân viên DRD.  

Trong 3 ngày tập huấn, nhân viên DRD 

được hướng dẫn cặn kẽ cách để thiết 

kế và sản xuất một bộ tài liệu truyền 

thông phù hợp nhất với đối tượng mà 

DRD hướng đến – người khuyết tật 

tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, thầy Lê 

Đại Trí còn cho tập thể cùng sắm vai 

và thao diễn các bước khi đi xuống địa 

phương khảo sát tài liệu. 

Tập thể DRD đã, đang và sẽ không 

ngừng nâng cao và phát triển bản thân 

để có thể có được kỹ năng và ra được 

những sản phẩm hỗ trợ cộng đồng một 

cách tốt nhất. 

Thanh Phương 

Tập huấn kỹ năng 

sản xuất tài liệu 

truyền thông ngày 

26,27,28/12/2017 
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Nhân viên DRD thực hành thử nghiệm 
bản mẫu tài liệu truyền thông  

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 



Tin bốn phương 

7 

H ôm nay 1/2, Học bổng Chính phủ 

Australia 2018 chính thức nhận 

hồ sơ của các ứng viên. Thời hạn 

kết thúc nhận hồ sơ là ngày 

30/4/2018, thời hạn nộp hồ sơ dài 

hơn các năm trước một tháng.  

Đây là học bổng dành cho cán bộ cơ 

quan trung ương và chính quyền địa 

phương (bao gồm cả các tổ chức 

đoàn thể), nhân viên làm việc tại các 

tổ chức phi chính phủ, nhân viên các 

doanh nghiệp Việt Nam, cán bộ 

giảng dạy và cán bộ nghiên cứu sẽ 

sang học bậc sau đại học (Thạc sỹ) 

tại các trường đại học uy tín 

của Australia. 

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa 

trên trình độ chuyên môn, năng lực 

cá nhân, thành tích học tập và quan 

trọng nhất là khả năng đóng góp cho 

sự phát triển của Việt Nam. 

Các ứng viên là người khuyết tật, 

người dân tộc thiểu số hoặc đến từ 

những vùng nông thôn khó khăn 

cũng được khuyến khích nộp hồ sơ 

xin học bổng. Một số chính sách hỗ 

trợ sẽ được áp dụng để nhóm ứng 

viên này được tham gia một cách 

bình đẳng. 

Các ứng viên được đánh giá dựa 

trên trình độ chuyên môn, năng lực 

cá nhân, thành tích học tập và quan 

trọng nhất là khả năng ảnh hưởng 

tới những thách thức về phát triển tại 

Việt Nam. 

Theo đó, các lĩnh vực nghiên cứu sẽ 

thuộc diện được xét duyệt học bổng 

gồm: Quản trị và tăng trưởng kinh tế, 

giao thông, nước sạch và vệ sinh 

môi trường, giáo dục, bình đẳng giới, 

nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

người khuyết tật, biến đổi khí hậu... 

Để biết thêm thông tin thêm về học 

bổng, tiêu chí hợp lệ và các yêu cầu 

về hồ sơ có thể tham khảo tại địa 

chỉ: 

http://bit.ly/

AustraliaAwardsScholarship  

Hoặc gửi email:  in-

fo@australiaawardsvietnam.org 

Học bổng Chính phủ Australia là một 

cấu thành quan trọng trong chương 

trình trợ giúp của Chính phủ Austral-

ia dành cho Việt Nam và nhằm đáp 

ứng các nhu cầu về phát triển và 

nguồn nhân lực ưu tiên của Việt 

Nam. 

Học bổng Chính phủ Australia được 

Chương trình Phát triển Nhân lực 

Việt Nam – Australia thay mặt Bộ 

Ngoại giao và Thương mại (DFAT) 

Australia quản lý. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam là 

tổ chức đối tác đại diện cho Chính 

phủ Việt Nam trong Chương trình 

Học bổng Chính phủ Australia. 

Từ năm 1974, trên 6.000 sinh viên 

Việt Nam đã học tập tại các trường 

đại học Australia bằng học bổng 

Chính phủ Australia, nhiều người 

trong số đó đã và đang góp phần tạo 

nên những thay đổi quan trọng trong 

quá trình phát triển của Việt Nam./. 

Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN 

Nguồn: bnews.vn 
Học bổng Chính phủ Australia 2018 bắt đầu nhận hồ sơ từ 1/2. Ảnh: DFAT  

Học bổng Chính phủ Australia 2018 bắt đầu 
nhận hồ sơ từ hôm nay 1/2 

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 

K 
ính thưa Quý đồng nghiệp, đối 

tác và bạn bè, 

Để anh chị em nhân viên, cộng tác 

viên và tình nguyện viên của Trung 

tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) 

hưởng được một cái Tết trọn vẹn 

đầm ấm bên gia đình, DRD xin thông 

báo sẽ tạm ngưng hoạt động từ 

ngày 12/02/2018 đến 

23/02/2018 (nhằm ngày 27 tháng 

Chạp đến hết mùng 8 tháng Giêng 

năm Mậu Tuất). Sau ngày 

23/02/2018, DRD chính thức hoạt 

động trở lại bình thường. 

Mọi thông tin hay thắc mắc xin vui 

lòng liên hệ địa chỉ 

mail: info@drdvietnam.com. 

Trung tâm Khuyết tật và Phát triển 

kính chúc Quý anh/chị vạn sự như ý 

và những điều tốt đẹp may mắn nhất 

trong năm Mâu Tuất 2018 sẽ đến với 

quý vị và gia đình.  

Trân trọng. 

DRD 

DRD thông báo lịch 

nghỉ Tết Mậu Tuất 

http://bnews.vn/tag/australia/75238/1.html
http://bnews.vn/hoc-bong-chinh-phu-australia-2018-bat-dau-nhan-ho-so-tu-hom-nay-1-2/75241.html
mailto:info@drdvietnam.com
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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  

Đ ịa điểm làm việc: Tòa nhà Anna, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM 

Số lượng tuyển: 3 (Nam/nữ) 

Yêu cầu:  

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc tương đương trở lên 

Sử dụng thành thạo máy tính: Microsoft Office 

Có khả năng viết, đọc hiểu tiếng Anh 

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc 

Yêu thích công việc tìm kiếm và phân tích thông tin trên internet 

Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập 

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc  

Mô tả công việc: 

Chịu trách nhiệm tìm kiếm dữ liệu 

Thu thập dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng 

Đối chứng, thống kê, phân tích dữ liệu 

Cụ thể công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong khi phỏng vấn 

Quyền lợi: 

Bao ăn trưa 

Có tiền thưởng khi hoàn thành tốt công việc 

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật 

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động 

Được tham gia các hoạt động vui chơi, du lịch của công ty 

Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân và nghề nghiệp. 

Môi trường làm việc: Phòng làm việc ở tầng trệt nhưng có 1 số bậc thang ở ngoài tòa nhà (tòa nhà có thang máy) 

Thời gian thử việc: 2 tháng 

Mức lương và thời gian làm việc: 

Đối với nhân viên thử việc: 

Lương 1.800.000/ tháng/nhân viên làm việc bán thời gian, 

Lương 3.500.000/ tháng/nhân viên làm việc toàn thời gian 

Lương đối với nhân viên chính thức: 

2.300.000/ tháng/nhân viên làm việc bán thời gian 

4.500.000/ tháng/nhân viên làm việc toàn thời gian 

Hạn tuyển dụng: Đến khi đủ số lượng 

Việc làm cho người khuyết tật 

Công ty TNHH up4distribution tuyển dụng nhân viên tìm kiếm dữ liệu 

Mừng xuân Mậu Tuất 2018 

mailto:vieclam@drdvietnam.com


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: thanhphuong@drdvietnam.com  

SĐT: (028) 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. 

 


