
TRUNG TÂM KHUYẾT TẬT VÀ PHÁT TRIỂN 

Trong số này 

 Lễ ra mắt dịch vụ tư vấn 

pháp lý cho người 

khuyết tật (Tr.2) 

 Tập huấn cộng tác viên 

truyền thông tại Tây 

Ninh ngày 

9,10,11/4/2018 – khoá 

tập huấn của những trái 

tim  (Tr.3) 

 [SÁNG KIẾN MÀU CAM] 

Dự án tay chân giả 

thông báo tìm kiếm đối 

tượng thụ hưởng (Tr.3)  

 Khảo sát trạm chờ xe 

buýt Hàm Nghi (Quận 1) 

15.04.2018  (Tr.4) 

 Hoá ra yêu thương 

không khó, hoá ra bình 

yên thật giản đơn (Tr.5)  

 Cô giáo “trăng khuyết” 

truyền cảm hứng sau 

chương trình học tiến sĩ 

tại Úc (Tr.6) 

 Thông báo học bổng 

Người Bạn Đồng Hành 

dành cho sinh viên 

khuyết tật năm 2018 

(Tr.7)  

 Công ty Credit Manage-

ment Services (CMS) 

tuyển dụng điện thoại 

viên kênh ngân hang 

(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 04 năm 2018 



S áng ngày 17/04/2018, trong 

không khí chào mừng ngày 

“Chăm sóc và bảo vệ Người khuyết 

tật Việt Nam – 18/04”, Trung tâm 

DRD đã tổ chức buổi lễ ra mắt dịch 

vụ tư vấn pháp lý cho người khuyết 

tật. Tham dự buổi lễ gồm ông 

Nguyễn Văn Cử - Phó Giám đốc 

DRD, Luật sư Trương Thị Hòa - Văn 

phòng luật Trương Thị Hòa, Luật sư 

Đặng Đức Trí – Giám đốc Hãng luật 

Rome, ông Hứa Minh Tâm - đại diện 

Mặt trận Tổ Quốc, cùng các đại diện 

của các tổ chức xã hội cũng như các 

cá nhân là người khuyết tật gồm 

nhiều dạng tật: khiếm thị, khiếm 

thính, khuyết tật vận động.  

Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cử 

đã giới thiệu chung về dịch vụ tư vấn 

pháp lý cho người khuyết tật, đây là 

dịch vụ ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu 

rất lớn của cộng đồng người khuyết 

tật đó là nhu cầu được tư vấn về luật 

pháp. Hiện nay cả nước có hơn 7 

triệu NKT và chỉ 0,1% NKT được đi 

học cao đẳng và đại học và đây là 

rào cản rất lớn cho việc tiếp cận 

thông tin về pháp luật. Dịch vụ tư vấn 

pháp lý ra đời nhằm mục đích giảm 

bớt rào cản này, vì chỉ khi NKT tiếp 

cận đầy đủ với các thông tin pháp 

luật thì họ mới có thể thực thi hoàn 

toàn quyền lợi và nghĩa vụ của mình.  

Dịch vụ tư vấn này được DRD triển 

khai với hai hình thức là trực tiếp và 

gián tiếp, NKT có thể trực tiếp gửi 

email các thắc mắc về cho Ban cố 

vấn để được giải đáp, ngoài ra còn 

có thể truy cập ứng dung DLaw để 

tham khảo cũng như nghiên cứu các 

trường hợp cụ thể. Được biết ứng 

dụng DLaw chính là thành quả của 

một nhóm các sinh viên/thanh niên 

khuyết tật từng tham gia dự án “Nâng 

cao năng lực cho thanh niên khuyết 

tật” của DRD – một dự án do DRD 

thực hiện từ năm 2012 đến 2015.  

Trao đổi trong buổi ra mắt, Luật sư 

Trương Thị Hòa và Luật sư Đặng 

Đức Trí là hai thành viên trong Ban 

cố vấn cho biết: dịch vụ tư vấn này 

không chỉ dành riêng cho NKT mà 

còn có thể mở rộng ra cho người 

thân của NKT khi gặp khúc mắc về 

pháp luật. Phần hỏi đáp sau đó diễn 

ra vô cùng sôi nổi, liên tục các câu 

hỏi từ các tham dự viên là NKT được 

chuyển tới Ban cố vấn, các câu hỏi 

được đặt ra thuộc nhiều lĩnh vực 

như: kinh doanh, dân sự, giáo dục, 

v.v… càng cho thấy rõ tính thiết thực 

và đáp ứng đúng nhu cầu của dịch vụ 

tư vấn pháp lý.  

Buổi lễ kết thúc thành công, với mong 

muốn từ DRD cũng như từ Ban cố 

vấn là càng có nhiều người khuyết tật 

hơn nữa được tiếp cận với dịch vụ tư 

vấn pháp lý. Bởi mong muốn có được 

sự công bằng từ pháp luật là mong 

muốn chung của tất cả mọi người 

chứ không riêng gì NKT.  

Thanh Phương 

 

Tin hoạt động 

2 

1 Lễ ra mắt dịch vụ tư vấn pháp lý cho người 
khuyết tật 

http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nang-luc/gioi-thieu.html
http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nang-luc/gioi-thieu.html
http://www.drdvietnam.org/nang-cao-nang-luc/gioi-thieu.html


Tin hoạt động 
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T ừ 09-11/4/2018, DRD đã tổ 

chức khóa tập huấn Kỹ năng 

truyền thông cho 34 cộng tác viên 

truyền thông (CTVTT) Tây Ninh 

nhằm trang bị năng lực truyền thông 

vận động người khuyết tật (NKT) 

tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ người 

khuyết tật (CLB NKT).  

Qua 3 ngày tập huấn, CTVTT đã 

được trang bị kiến thức cơ bản về 

Khuyết tật, tàn tật, các rào cản, các 

mô hình hỗ trợ, vai trò và công việc 

của CTVTT trong quá trình thay đổi 

hành vi, lợi ích và trách nhiệm khi 

tham gia CLB. Đồng thời CTVTT 

cũng được thực hành lập kế hoạch 

và vận động NKT tham gia CLB NKT.  

Đặc biệt, 34 CTV (bao gồm trưởng 

ấp, cán bộ hội phụ nữ, cán bộ xã hội 

tại xã/phường, bí thư xã đoàn, cán 

bộ lao động thương binh và xã hội, 

phó chủ tịch hội người cao tuổi, ban 

công tác mặt trận ấp) đã tham gia 

nhiệt tình, làm việc cật lực suốt 3 

ngày và rất tâm huyết trong công tác 

hỗ trợ NKT.  

Một số chia sẻ của CTVTT khi tham 

gia tập huấn: 

"Đây là hướng đi tốt cho NKT, tôi sẽ 

tham gia hết mình để hỗ rợ NKT địa 

phương tôi" – anh Tuấn (NKT) chia 

sẻ. 

"Đây chỉ là bước đầu, khi thành lập 

CLB rồi CTVTT không chỉ dừng lại ở 

việc vận động NKT tham gia CLB mà 

còn vận động NKT tham gia các 

chương trình khác như học tập, học 

nghề, việc làm" – chị Huyên trưởng 

phòng LĐTBXH Hoà Thành 

"Khoá tập huấn theo một hướng mở, 

tôn trọng học viên, không gò bó như 

những lớp truyền thống. Rất thích 

giáo trình do DRD xây dựng vì đã 

bao gồm cả ý kiến của học viên" - chị 

Hằng cán bộ LĐTBXH xã Đồng Khởi. 

"Điều tôi tâm đắc nhất đó là DRD đã 

không áp đặt, độc đoán trong lúc tập 

huấn, đây là bài học cho CTVTT khi 

tiếp xúc với NKT, sẽ không quyết 

định thay mà để NKT tự quyết định" - 

ông Nhung trưởng ấp Chùm Dừa. 

Thanh Phương 

Tập huấn cộng tác viên truyền thông tại 

Tây Ninh ngày 9,10,11/4/2018 – khoá tập 

huấn của những trái tim 

2 

Tham dự viên trình bày kết quả làm việc nhóm  

D ự án hỗ trợ làm tay chân giả 

dành cho người khuyết tật, nạn 

nhân chất độc màu da cam và nạn 

nhân của bom mìn chiến tranh. 

TIÊU CHÍ ĐỐI TƯỢNG 

 Những người khuyết tật/nạn 

nhân chất độc màu da cam, nạn 

nhân bom mìn khuyết bàn tay/

cánh tay đang sinh sống tại khu 

vực TP.HCM, Long An, Đồng 

Nai, Bình Dương, Cần Thơ. 

 Độ tuổi từ 5 đến 25 tuổi, ưu tiên 

trẻ em (16 tuổi trở xuống). 

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ: Vui lòng 

đăng ký qua đường dẫn sau: http://

bit.ly/TAYGIA 

THỜI HẠN ĐĂNG KÍ: 20/04/2018 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ: Qua thông tin 1 

trong 2 đơn vị sau: 

1. Quỹ Hòa bình và Phát triển 

TP.HCM: 

 Ngô Nguyễn Thị Kim Dung, Trợ 

lý Dự án  

 Email: oi@hpdf.vn 

 Điện thoại: 090 525 4844 

2. Trung tâm Khuyết tật và Phát 

triển: 

 Phan Thị Rát 

 Email: ratphan@drdvietnam.com 

 Điện thoại: 0933 595 491 

[SÁNG KIẾN MÀU 

CAM] Dự án tay 

chân giả thông báo tìm 

kiếm đối tượng thụ 

hưởng 

3 

mailto:ratphan@drdvietnam.com


V ào sáng 7h30 ngày 15/4/2018, 

nhóm khảo sát tiếp cận của DRD 

– nhóm sinh viên nhận học bổng – đã 

có mặt tại trạm trung chuyển xe buýt 

trên đường Hàm Nghi (Quận 1, 

TP.HCM) để thực hiện khảo sát mức 

độ tiếp cận của trạm xe này đối với 

người khuyết tật. Được biết, đây là 

trạm trung chuyển xe buýt mới để phục 

vụ hành khách đi lại ở trung tâm Sài 

Gòn, chính thức đưa vào sử dụng trạm 

trung chuyển xe buýt Hàm Nghi để 

thay trạm trung chuyển xe buýt Bến 

Thành khi thi công xây dựng nhà ga 

ngầm tuyến Metro số 1.  

Nhóm khảo sát được chia thành 3 

nhóm nhỏ để thực hiện khảo sát tại 3 

địa điểm: nhà chờ xe, nhà vệ sinh và 

xe buýt.  

Nhóm khảo sát nhà chờ đã đi dọc các 

con đường ở trạm chờ xe để quan sát 

con dốc, thử lăn xe lăn và dùng thước 

đo tỉ lệ độ dốc. Có thể thấy, người 

khuyết tật bao gồm cả người đi xe lăn 

cũng có thể dễ dàng tự lăn xe lên dốc 

và đi lên nhà chờ mà không cần sự hỗ 

trợ từ mọi người. 

Dọc nhà chờ xe buýt này cũng được 

lắp 4 nhà vệ sinh công cộng tự động 

thông minh, sử dụng năng lượng mặt 

trời, có khả năng tự làm sạch, và cảnh 

báo một số trường hợp cấp bách phục 

vụ hành khách. Nhóm khảo sát nhà vệ 

sinh đã có cơ hội quan sát và thử dùng 

các thiết bị tại nhà vệ sinh công cộng 

này, cũng như thực hiện việc đo tỉ lệ 

độ dài của cửa ra vào. Ở đây, nhà vệ 

sinh được trang bị đầy đủ thiết bị và 

khá sạch sẽ, hiện đại.  

Về phần nhóm khảo sát xe buýt thì đã 

được trải nghiệm trên 2 tuyến xe số 18 

và 102. Nhìn chung, xe buýt khá 

thoáng mát sạch sẽ, có hệ thống âm 

thanh báo hiệu khi đến trạm; nhân viên 

xe buýt nhiệt tình và thân thiện; tài xế 

cũng đã dừng xe lại và tìm chỗ tắp xe 

để hỗ trợ cho người đi xe lăn. Trên 

tuyến xe buýt số 102, nhân viên soát 

vé đã hỗ trợ người đi xe lăn vô cùng 

thành thục và chuyên nghiệp; đây cũng 

là một dấu hiệu đáng mừng của việc 

nhân viên xe buýt đã đang và sẽ được 

tập huấn nhiều hơn về kỹ năng hỗ trợ 

người khuyết tật.  

Bên cạnh những điểm tích cực và tiện 

nghi hiện đại của trạm trung chuyển 

Hàm Nghi, tuy nhiên, sau khi khảo sát, 

vẫn còn một vài điểm cần xem xét và 

thay đổi để có thể phù hợp cho người 

khuyết tật hơn. Như nhà vệ sinh cửa 

bé hơn so với kích thước xe lăn, trước 

cửa vẫn còn bậc nhô lên nên sẽ gây 

khó khăn cho việc đẩy xe lăn lên; và 

không gian nhà vệ sinh chưa đủ rộng 

để xe lăn có thể đi vào. Đối với xe 

buýt, cửa lên xuống có quá nhiều bậc 

vì vậy người khuyết tật khó lòng mà di 

chuyển cũng như xe lăn không thể lên 

được nếu không có sự hỗ trợ từ người 

khác. Một người dân đi đường (khoảng 

hơn 50 tuổi) đã hỗ trợ khiêng xe lăn 

lên tuyến xe số 18 khi thấy bạn Vân 

(người thuộc nhóm khảo sát) không 

thể nào lên được xe buýt và nhân viên 

nữ soát vé cũng chưa biết cách hỗ trợ 

người khuyết tật: “Đáng lẽ xe buýt phải 

có cái gì hỗ trợ cho người khuyết tật 

như mấy cái mình thấy ở nước khác 

chứ.” – bác lên tiếng.  

Tập thể người khuyết tật nói chung và 

DRD nói riêng hy vọng rằng sẽ có 

những sự thay đổi tích cực hơn nữa, 

cũng như những trạm chờ xe buýt 

trong tương lai sẽ ngày càng được 

hoàn thiện và thân thiện hơn với người 

khuyết tật, giúp cho họ dễ dàng hoà 

nhập với cộng đồng.  

Thanh Phương 

Tin hoạt động 
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Khảo sát trạm chờ xe buýt Hàm Nghi (Quận 1) 

15.04.2018 4 

Nhóm khảo sát thực hiện đo kích thước cửa, thử sử dụng thiết bị và ghi chép 

lại  



C ó được cơ hội tham gia khóa học 

Mindfulness – based Transfor-

mation (MT61 - 7, 8, 9 /04/2018) đó thật 

sự là một trải nghiệm đầy ý nghĩa với 

tôi. Trong suốt thời gian tham gia khóa 

học luôn là cái cảm giác đó – Cảm giác 

mà thời gian dường như bị bỏ quên ở 

đâu đó, khi tôi kịp nghĩ đến nó, cũng 

chính là lúc tôi nhận ra thời gian 3 ngày 

tham gia khóa học đã kết thúc. 

Thời gian 3 ngày thật sự rất là ngắn 

nhưng tôi đã “nhận” đươc rất nhiều. Tôi 

nhận ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, 

những thứ tưởng chừng như rất quen 

thuộc và gần gũi nhưng bản thân lại 

chưa từng để tâm đến, chưa giây phút 

nào trân trọng.  Tôi đã có cơ hội được 

gặp gỡ rất nhiều anh, chị, cô, chú, được 

lắng nghe câu chuyện của mọi người, 

tôi đã nhận ra ai cũng mang trong mình 

một câu chuyện rất riêng, một vệt xám 

đen tối u buồn mà họ luôn cố giấu kín 

để không một ai phát hiện ra, hóa ra 

không chỉ riêng mình tôi. Câu chuyện 

của bạn sẽ trở nên thật nhỏ bé và sẽ 

chẳng là gì so với mọi người. 

Đến với  MT  bạn sẽ được quay ngược 

thời gian trở về làm một đứa con nít 6 

tuổi –  trở về với những điều đẹp đẽ 

trong trẻo mà khi năm tháng trôi qua 

bạn dần khôn lớn bạn đã vô tình đánh 

rơi hay đã vô tình lạc mất nó ở đâu đó 

mà bạn không hề hay biết, là đến với 

những cái ôm ấm áp, những cái đập 

tay, những cái choàng vai cùng nhau 

hát ca, là đến với những tiếng cười giòn 

tan, những giọt nước mắt, những giây 

phút lắng đọng đầy cảm xúc, và là nơi 

bạn được lắng nghe và lắng nghe câu 

chuyện của chính mình và mọi người, 

được thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản 

thân mà không phải lo ngại người khác 

sẽ đánh giá hay phán xét. 

Hãy tưởng tượng cuộc đời bạn như một 

bức tranh ghép hình gồm hàng ngàn 

mảnh. Có mảnh trơn tru nhẵn mịn, có 

mảnh góc cạnh gồ ghề, có mảnh màu 

hồng màu xanh và cả mảnh màu đen, 

xám. MT giúp bạn cách chơi ghép tranh 

sao cho hứng thú, giúp bạn nhận ra sự 

quan trọng của những mảnh góc cạnh 

gồ ghề tối màu, giúp bạn yêu quý mỗi 

một mảnh ghép, vì thiếu nó bạn không 

thể hoàn thiện cả bức tranh... Như vậy 

đó. Mỗi mảnh ghép tự thân nó không 

hoàn hảo, cũng giống như mỗi con 

người không ai là trọn vẹn. Nhưng đặc 

biệt ở MT, đó là môi trường mà ta dễ 

dàng bộc lộ bản tính hướng thiện bên 

trong, không gượng ép, không miễn 

cưỡng. Ở MT, ta hiểu cuộc sống không 

phải là điều gì quá phức tạp, nó có quy 

luật hẳn hoi, và nhờ đó, đời ta vận hành 

thật dễ, như con thuyền sẽ luôn được 

soi đường bởi ngọn hải đăng, bất chấp 

sóng ngầm hay bão biển. Ở MT, ta 

nhận thức sâu sắc rằng “vì ta là con 

người, ta được thiết kế để cần nhau”. 

Hoá ra yêu thương không khó, hoá ra 

bình yên thật giản đơn. Tất cả những gì 

đang diễn ra xung quanh bạn đều do 

chính bạn quyết định, chính bạn là 

người tạo ra.Tôi không muốn bạn lầm 

tưởng về một điều gì vĩ đại ở MT, dù 

thực sự ấn tượng trong tôi về MT vô 

cùng đặc biệt. MT trao cho tôi nhiều giá 

trị lớn lao bằng những cách rất đỗi giản 

dị bình thường. Chính sự đối lập ấy 

khiến tôi nhớ mãi. 

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến 

ban tổ chức chương trình, giảng viên, 

các anh chị trợ giảng và đồng ngôn 

MT61 đã luôn bên cạnh, đồng hành 

cùng tôi trong suốt khóa học và đặc biệt 

gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Khuyết 

tật và Phát triển (DRD) đã cho tôi cơ hội 

tham gia khóa học tuyệt vời lần này.  

Lê Thị Lệ Quyên 

Tin hoạt động 

5 

Hoá ra yêu thương không khó, hoá ra bình 

yên thật giản đơn 5 

Lê Thị Lệ Quyên (đứng đầu tiên từ trái qua phải) chụp hình kỷ niệm cùng đồng 

ngôn  
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C hị Võ Thị Hoàng Yến là người 

sáng lập và điều hành Trung tâm 

DRD, Giảng viên trường Đại học Mở 

TP. Hồ Chí Minh. Bạn bè, đồng 

nghiệp, sinh viên luôn đặt câu hỏi đầy 

cảm phục: Chị lấy đâu ra thời gian, 

sức lực, nhiệt huyết để làm việc, cống 

hiến cho xã hội nhiều như thế?  

- Chị tham gia rất nhiều hoạt động vì 

người khuyết tật tại Australia, điều chị 

học hỏi được là gì? Và chị dự định áp 

dụng những điều đã học được đó khi 

trở về Việt Nam như thế nào? 

* Trong những năm học Tiến sỹ 

thuộc Chương trình Học bổng Chính 

phủ Australia, tôi thường tham gia các 

hội thảo có sự tham dự của những tổ 

chức nghiên cứu hay có chương trình 

hỗ trợ người khuyết tật để chia sẻ kết 

quả nghiên cứu, kinh nghiệm, vận 

động chính sách hoặc đóng góp ý 

kiến cho các chương trình liên quan 

đến người khuyết tật của Chính phủ 

Australia. 

Tôi nghĩ những hoạt động liên kết và 

chia sẻ như thế cũng rất cần thiết cho 

Việt Nam bởi vẫn còn khoảng cách 

lớn giữa những chính sách hỗ trợ 

người khuyết tật và việc thực hiện các 

chính sách đó. Thêm nữa, việc thực 

hiện chính sách giữa các các địa 

phương cũng khác nhau. 

- Cuộc sống không phải lúc nào cũng 

dễ dàng. Khi chúng ta gặp khó khăn 

thì dường như chỉ xuất hiện những 

suy nghĩ tiêu cực, dù bản thân biết 

không nên nhưng thật sự rất khó để 

loại bỏ những suy nghĩ đó. Những lúc 

như vậy, chị thường làm gì để có thể 

vượt qua nó? 

* Thật tình là không dễ loại được 

ngay những suy nghĩ bi quan hay tiêu 

cực đâu. Tôi cũng phải trải qua một 

quá trình luyện tập để có được một 

thói quen tích cực như bây giờ. 

Những lúc bi quan tôi thường tìm xem 

đâu là nguồn gốc của những suy nghĩ 

tiêu cực của mình. Nó là do mình hay 

do những tác động bên ngoài. Có 

phải do mình mong đợi nhiều quá? 

Do mình đang muốn làm một điều 

quá sức mình khi điều kiện chưa cho 

phép? Do mình đang quá thương bản 

thân mà quên thực sự lắng nghe để 

hiểu tại sao người khác không ủng hộ 

mình? Do mình không đặt mình trong 

hoàn cảnh của người khác để hiểu tại 

sao họ thờ ơ đến như vậy? 

Khi mình biết được đâu là nguồn gốc 

bên trong của những suy nghĩ tiêu 

cực này thì mình có thể hóa giải được 

nó. Còn nếu nó là những tác động 

bên ngoài thì mình suy nghĩ, phân 

tích xem mình có tác động được gì 

đến nó không. 

Nếu có một hy vọng vào một hướng 

giải quyết nào đó thì mình sẽ thử đi 

tiếp theo hướng này. Còn nếu những 

điều đó nằm ngoài khả năng của 

mình lúc đó hoặc không tìm được 

hướng giải quyết thì mình chấp nhận 

thực tế và không suy nghĩ thêm về nó 

nữa. 

- Được biết chị vừa là giảng viên đại 

học vừa là nhà sáng lập kiêm giám 

đốc điều hành Trung tâm Khuyết tật 

và Phát triển (DRD) – mái nhà ấm áp 

nơi vun đắp các nỗ lực của cá nhân 

và cộng đồng người khuyết tật. Với 

những kiến thức và kỹ năng đã học 

tại Australia, chị có dự định phát triển 

DRD như thế nào trong tương lai? 

* Với những kiến thức và kỹ năng học 

được tại Australia, tôi mong muốn xây 

dựng DRD theo hướng trở thành một 

trung tâm thực hành CTXH chuyên 

nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực 

người khuyết tật và thanh thiếu niên. 

Trước hết, là xây dựng ở TP. Hồ Chí 

Minh như một mô hình mẫu. Ở đó, 

các dịch vụ xã hội như tư vấn, tham 

vấn, trị liệu tâm lý, thông tin, v.v… sẽ 

được cung cấp cho người khuyết tật 

và những nhóm dễ bị tổn thương 

khác. 

Trung tâm là nơi thân thiện và dễ tiếp 

cận với người khuyết tật, nơi họ có 

thể gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và 

học tập các kỹ năng cần thiết cho 

cuộc sống. Những nhóm đồng cảnh 

được hình thành và dẫn dắt bởi các 

anh chị nhân viên xã hội được đào 

tạo chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. 

Cô giáo “trăng khuyết” truyền cảm hứng sau 
chương trình học tiến sĩ tại Úc 

Chị Võ Thị Hoàng Yến và các bạn học trong lễ tốt nghiệp tiến sĩ tại Australia  
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Trung tâm cũng sẽ là nơi hướng dẫn 

thực hành cho các em sinh viên CTXH 

hay các ngành liên quan. Cái khó là 

tìm kiếm được tài trợ và một mặt bằng 

đủ rộng cho các hoạt động dự định. 

Ở Australia, những hoạt động hỗ trợ 

cộng đồng như vậy đều được ủng hộ 

và nhận được tài trợ toàn phần của 

chính phủ. Từ trước đến giờ DRD chỉ 

mới nhận tài trợ từ các tổ chức quốc 

tế hay chính phủ nước ngoài như Mỹ, 

Ireland, Hàn Quốc, và Australia. Chắc 

là tôi phải tiếp tục viết dự án và tìm 

kiếm tài trợ cho ý tưởng này. 

- Chị có thể tiết lộ dự định của chị 

trong thời gian tới? 

* Có lẽ tôi hơi tham lam một chút!Tôi 

vẫn tiếp tục điều hành các hoạt động 

của DRD và tham gia các hoạt động 

của Liên Hiệp Hội về Người Khuyết 

Tật Việt Nam trong vai trò Phó Chủ 

tịch phụ trách phía Nam. Đồng thời tôi 

vẫn thích làm việc với các em sinh 

viên và thanh niên nên đó cũng là một 

trong những ưu tiên. Tôi sẽ dành thời 

gian tham gia giảng dạy, tập huấn kỹ 

năng hay nói chuyện với các em, nếu 

được mời! 

Một kế hoạch quan trọng nữa là dành 

thời gian để chuyển luận văn của tôi 

thành sách, vì giáo sư của tôi và tôi tin 

rằng nó sẽ giúp ích cho các chương 

trình hỗ trợ người khuyết tật và những 

cộng đồng thiệt thòi khác. Còn một ý 

tưởng khác nữa, khá lớn, thì tôi xin 

tạm thời chưa tiết lộ! 

- Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi! 

PV thực hiện 

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. 

4. Tiêu chí lựa chọn 

- Gặp khó khăn về tài chính. 

- Có kế hoạch, mục tiêu học tập rõ ràng. 

- Có tinh thần cộng đồng/ biết vì người 
khác. 

Ưu tiên: Nữ, vùng sâu vùng xa, dân tộc 
thiểu số. 

5. Mức học bổng 

Trợ cấp hàng tháng: Có 2 mức hỗ trợ 

cho từng trường hợp của sinh viên 
khuyết tật: 1 triệu đồng và 500 ngàn 
đồng. 

6. Thời gian nộp hồ sơ 

Mỗi năm, DRD có 2 đợt nhận hồ sơ và 
xét học bổng: 

Đợt 1: Từ 25/4 đến 10/6 nhận. 30/6 hạn 
thông báo kết quả 

Đợt 2: Từ 1/10 đến 30/11 nhận. 30/12 
hạn thông báo kết quả 

7. Xét duy trì 

Đối với những sinh viên khuyết tật đã 
được nhận học bổng, ở những năm sau 
đó, các bạn không cần làm lại hồ sơ. 
Tuy nhiên, sinh viên phải gửi bảng điểm 
ngay khi có kết quả của từng học kỳ để 
chương trình xét quyết định tiếp tục trao 
học bổng hoặc dừng. 

8. Yêu cầu khi nhận học bổng 

- Gửi báo cáo đều đặn (3 tháng/lần). 

- Thái độ hợp tác và giữ liên hệ với 
nhóm học bổng thường xuyên. 

- Tham gia (có thể lựa chọn) các hoạt 
động thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã 
hội: dạy kèm cho trẻ khuyết tật, tham 
gia tổ chức các sự kiện, hỗ trợ các bạn 
sinh viên khuyết tật khác… 

9. Hồ sơ bao gồm 

- Đơn xét Học bổng người bàn đồng 
hành, gồm: Thông tin cá nhân và hoàn 
cảnh gia đình, qua một trong hai cách 
sau: 

o Hoàn thành mẫu đính kèm (Tải mẫu 
đính kèm) 

o Link đăng ký: http://bit.ly/
hocbongnguoibandonghanh 

- Bảng điểm kết quả học tập tổng hợp 
các học kỳ có dấu mộc nhà trường (đối 
với sinh viên năm 2 trở lên). 

- Photo học bạ Trung học phổ thông và 
giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên 
năm 1 nếu chưa có bảng điểm). 

- Photo giấy chứng nhận hộ cận nghèo, 
hộ nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình 
khó khăn về kinh tế (nếu có). 

- Một tấm ảnh toàn thân, nhìn rõ mặt và 
dạng khuyết tật. 

10. Thông tin liên hệ 

- Người phụ trách: Phan Thị Rát 

- Số điện thoại: 028 6267 9911 (nhánh 
114). Vui lòng gọi vào giờ hành chính 

11. Hình thức nộp hồ sơ 
Vui lòng gửi qua email hoặc bưu điện: 
Email: ratphan@drdvietnam.com 

Thông báo học bổng Người Bạn Đồng Hành 

dành cho sinh viên khuyết tật năm 2018 6 

http://www.drdvietnam.org/images/hinh%20tin/2018/04/Mau%20don%20xin%20Hoc%20bong%20NBDH_DRD.docx
http://www.drdvietnam.org/images/hinh%20tin/2018/04/Mau%20don%20xin%20Hoc%20bong%20NBDH_DRD.docx
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fhocbongnguoibandonghanh&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFl8gu0QHRk7Bmtbp8U8FIM1fB2Vw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fhocbongnguoibandonghanh&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFl8gu0QHRk7Bmtbp8U8FIM1fB2Vw
mailto:ratphan@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 chỉ làm việc: Đường 3/2, phường 12, quận 10, TP. HCM 

Thời gian làm việc: Làm giờ hành chính (8h/ngày), nghỉ cố định ngày Chủ Nhật. 

Mô tả công việc: 

- Quản lý danh mục khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân xảy ra quá hạn và đề xuất biện pháp xử lý; 

- Liên lạc, tư vấn và giúp đỡ khách hàng thanh toán cho Ngân hàng và Công ty tài chính; 

- Cập nhật tình trạng & báo cáo cho Team Leader. 

Yêu cầu: 

- Trình độ học vấn: 10/12 trở lên. 

- Nam/Nữ 

- Có khả năng thao tác đơn giản trên máy tính (tay & mắt tốt; nghe, nói tốt) 

- Giao tiếp hiệu quả, xử lý tình huống linh hoạt 

- Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm và thích ứng nhanh với công việc mới 

Lương: 

- Thử việc: 3.750.000 đồng/ tháng, + hoa hồng+thi đua. Thời gian thử việc: 2 tháng 

- Chính thức: Lương cứng: 4 triệu, + hoa hồng + thi đua (Thu nhập trung bình từ 6 đến 8 triệu/tháng tùy theo năng 

lực có thể cao hơn) 

Quyền lợi cộng thêm: 

- Được đào tạo về kỹ năng thuyết phục khách hàng 

- Thưởng tháng lương 13 

- Cơ hội thăng tiến lên cấp bậc cao 

- Tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp sau khi ký hợp đồng lao động chính thức 

- Được hưởng các chế độ của công ty như: ốm đau, nghỉ mát, tham gia các hoạt động vui chơi gắn kết nhân viên,…. 

- Môi trường hòa nhập, hòa đồng vui vẻ 

Hạn tuyển dụng: liên tục 

Số lượng: 10 người 

Việc làm cho người khuyết tật 

Công ty Credit Management Services (CMS) tuyển dụng điện thoại viên 
kênh ngân hàng 
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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: 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. 

 


