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Trong số này 

 Đại sứ quán Israel đã tổ 

chức lễ trao tặng 15 chiếc 

xe lăn cho các trẻ em 

khuyết tật  

 Trao tặng 10 suất học 

bổng cho sinh viên khuyết 

tật  

 Những cánh cửa mới cho 

sinh viên khuyết tật  

 Hội thảo Bình đẳng và Hòa 

nhập cho người khuyết tật  

 Hội thảo giới và khuyết tật  

 Đại diện DRD tham gia 

khóa tập huấn quản lý dự 

án dựa vào kết quả  

 Thông báo: Đăng ký tham 

gia buổi gặp gỡ tư vấn của 

doanh nghiệp dành cho 

người khuyết tật  

 Chuyên đề: “Bạn hiểu gì 

về ung thứ vú?”  

 Lịch hoạt động sắp diễn 

ra.  

 Cảm nhận học bổng người 

bạn đồng hành của DRD  

 Danh sách ủng hộ chiến 

dịch 1forchange tháng 

6/2017  

 Rưng rưng cùng 'Ông giáo 

làng trên tầng gác mái'  

 Công ty TNHH Minh Phúc 

tuyển dụng vị trí Nhân viên 

chăm sóc khách hàng và 

Nhân viên Telesale sữa 

Vinamilk/Abbott tại Tp. 

HCM 

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 06 năm 2017 

Ông  Doron Lebovitch, Phó Đại sứ quán Israel, chia sẻ niềm vui cùng trẻ khuyết tật nhận xe lăn mới  

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


Đại sứ quán Isra-
el đã tổ chức lễ 

trao tặng 15 chiếc xe 
lăn cho các trẻ em 
khuyết tật 

S 
áng nay, ngày 28 tháng 6 

năm 2017 Trung tâm DRD 

phối hợp với Đại sứ quán Israel 

đã tổ chức lễ trao tặng 15 chiếc 

xe lăn cho các trẻ em đang điều 

trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và 

Phục hồi chức năng Tp.HCM, số 

1A Lý Thường Kiệt.  

Xe lăn Hy Vọng – WHEEL CHAIR 

OF HOPE là một sáng kiến nhằm 

sản xuất và cung cấp cho trẻ em 

khuyết tật cần di chuyển. Các xe 

lăn được thiết kế theo quy chuẩn 

của tổ chức y tế Thế giới WHO 

với mong muốn tăng cường việc 

học tập cho trẻ thông qua sự vận 

động. Những nhà sáng lập nên 

chương trình tin rằng được vận 

động từ lúc còn bé giúp mở ra 

cánh cửa cho trẻ, là cơ sở để trẻ 

tự tin và độc lập trong học tập. Và 

bằng cách tiếp cận giáo dục, sẽ 

tạo ra một thế hệ mới với kỹ 

năng, sự tự tin và có nhiều hy 

vọng.  

Tham gia lễ trao tặng có Ông 

Doron Lebovitch - Phó Đại Sứ 

Quan Israel; Ông Nguyễn Đăng 

Ngọc - Phó giám đốc Bệnh viên 

Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Tp.HCM; Bà Lưu Thị Ánh 

Loan - Quyền giám đốc DRD và 

15 trẻ với sự hỗ trợ của gia đình 

các em.  

Ông Doron Lebovitch - Phó Đại 

Sứ Quan Israel cho biết: "Chúng 

tôi luôn đặt câu hỏi làm thế nào 

để tạo ra một xã hội bình đẳng 

cho tất cả mọi người, đặc biệt là 

trẻ khuyết tật. Những hạn chế về 

vận động phần nào gây những 

khó khăn khiến cho các em ít có 

cơ hội tiếp cận giáo dục y tế, 

...năm nay, thay vì dùng tiền để tổ 

chức lễ quốc khánh, chúng tôi đã 

dùng số tiền này để trao tặng 

những chiếc xe lăn cho trẻ em 

Việt Nam, chúng tôi không xem 

đây là hoạt động từ thiện, mà là 

cách chúng tôi đóng góp vào xã 

hội Việt Nam, gia tăng cơ hội hòa 

nhập của trẻ em khuyết tật Việt 

Tin hoạt động 

2 

1 

Ông  Doron Lebovitch, Phó Đại sứ quán Israel, chia sẻ niềm vui cùng trẻ khuyết tật nhận xe lăn mới  
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Trao tặng 10 suất học 
bổng cho sinh viên 

khuyết tật 

S 
áng ngày 14/06/2017 Trung tâm 

DRD và Quỹ Tâm Nguyện Việt đã có 

buổi gặp gỡ và trao tặng 100.000.000 

đồng trên 10 suất học bổng (mỗi suất trị 

giá 10.000.000 đồng) dành cho sinh viên 

khuyết tật đang học tại các trường Đại 

học tại TP. Hồ Chí Minh.  

Đây là hoạt động tài trợ học bổng dài hạn 

của Quỹ Tâm Nguyện Việt trao tặng sinh 

viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, 

đạt thành tích học tập khá, giỏi; Là món 

quà rất ý nghĩa và thiết thực nhằm động 

viên, tiếp thêm sức mạnh cho sinh viên 

khuyết tật vượt qua khó khăn, hoàn thành 

tốt chương trình Đại học, và tự tin hoà 

nhập các hoạt động xã hội.  

Bản tin DRD 

2 

Nam. Chúng tôi hi vọng, những chiếc xe 

được thiết kế gọn nhẹ, màu sắc tươi sáng 

sẽ giúp các em thấy vui thích khi sử dụng 

và mang lại hiệu quả". 

Bà Phan Thị Thùy Hoa - Ngụ tại Kiên 

Giang phụ huynh cho biết: "Chúng tôi rất 

cảm ơn nhà tài trợ đã cho cháu tôi chiếc xe 

lăn, cho quà cho gạo ăn cũng hết, nhưng 

chiếc xe lăn có thể đi theo cháu tôi và chúng 

tôi có thể sử dụng lâu dài, tôi cảm ơn rất 

nhiều". Bản tin DRD 

Ảnh lưu niệm cuối buổi lễ trao học bổng cho Sinh 

viên khuyết tật  



Những cánh cửa 
mới cho sinh viên 

khuyết tật 

S áng ngày 3-6, Ngày hội “Một thế 

giới cho tất cả” thuộc khuôn khổ 

dự án "Tiếp cận giáo dục dành cho 

sinh viên khuyết tật" đã diễn ra tại 

Phòng đọc - Thư viện Trường ĐH 

KHXH&NV.  

Tham dự Ngày hội có sự hiện diện 

của bà Lưu Thị Ánh Loan, Giám đốc 

Trung tâm DRD, ThS. Phạm Thị 

Hồng Hoa - Phó Trưởng phòng Hợp 

tác quốc tế và Phát triển Dự án quốc 

tế, ThS. Bùi Thu Hằng - Giám đốc 

Thư viện Trường; ThS. Đào Đức Hà 

- chuyên viên Điều phối dự án, 

anh Nguyễn Tất Toàn - Bí thư đoàn 

trường cùng hơn 100 giảng viên, SV 

đến từ các khoa, bộ môn của trường. 

Phát biểu tại chương trình, bà Lưu 

Thị Ánh Loan nhấn mạnh: “Hiện tại, tỉ 

lệ người khuyết tật có trình độ từ cao 

đẳng trở lên chỉ có 0,1%. Đa phần, 

người khuyết tật phải đối mặt với rất 

nhiều khó khăn từ môi trường học 

tập, đi lại, sử dụng tài liệu cũng như 

việc thể hiện vai trò cá nhân trong 

tập thể, tổ chức. Nhận thấy những 

bất cập trên, từ năm 2013, chúng tôi 

đã triển khai dự án "Tiếp cận giáo 

dục dành cho sinh viên khuyết 

tật" đến các Trường ĐH-CĐ: Trường 

ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH 

KHXH&NV, ĐH RMIT cùng các 

trường ĐH tại Tây Ninh và Bình 

Định. Dự án vẫn đang và sẽ tiếp tục 

nhân rộng nhằm mang lại sự bình 

đẳng đồng thời hỗ trợ tối đa các hạn 

chế mà người khuyết tật gặp phải.” 

Đến với Ngày hội, người tham dự 

được trải nghiệm về những khó khăn 

của người khuyết tật trong sinh hoạt 

hằng ngày thông qua các hoạt động 

trải nghiệm: di chuyển bằng xe lăn, 

bịt mắt chống gậy,… Đồng thời, 

chương trình còn có các hoạt động 

hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ ký 

hiệu, cung cấp phương pháp hỗ trợ 

học tập, thực hiện tài liệu… cho 

người khuyết tật trong môi trường 

Đại học.  

Bạn Trần Thị Thu ( Khoa Thư viện – 

Thông tin học) chia sẻ: “Thông qua 

những hoạt động của chương trình, 

mình cảm thấy khâm phục nghị lực 

của các bạn SV khuyết tật, đặc biệt 

là các bạn khiếm thị. Việc mình phải 

bịt mắt và di chuyển trong hội trường 

đã là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, 

các bạn khuyết tật phải di chuyển ở 

nhiều khu vực như ngoài đường, 

những nơi có nhiều chướng ngại 

vật… thì quả là một thách thức”.  

Bên cạnh đó, Ngày hội còn triển khai 

4 gói sáng kiến hỗ trợ SV khuyết tật 

đến từ các đơn vị trong nhà trường:  

1. Cửa hàng quả lưu niệm đồng 

hành (Khoa Công tác xã hội): 

nhằm giúp các bạn SV khuyết tật 

có cơ hội được tự kinh doanh, 

học tập mô hình kinh doanh theo 

nhóm đồng thời tạo cơ hội việc 

làm để trang trải chi phí học tập 

và sinh hoạt. 

2. Sẵn sàng đồng hành (Khoa Giáo 

dục): văn phòng tư vấn và dịch 

vụ dành riêng cho SV khuyết tật 

đồng thời cung cấp các dịch vụ 

hỗ trợ SV khuyết tật tại học 

đường.  

3. Xây dựng sản phẩm thông tin 

phục vụ nhu cầu học tập và 

nghiên cứu của người khiếm thị 

(Thư viện Trường): Tổ chức, 

khai thác các sản phẩm thông tin 

dành cho người khuyết tật; tập 

huấn CBTV về kĩ năng phục vụ 

SV khuyết tật…  

4. Xây dựng kênh thông tin hỗ trợ 

sinh hoạt, học tập và giải trí và 

dành cho người khuyết tật (Khoa 

Thư viện – Thông tin học): Giúp 

trẻ em khuyết tật tiếp cận với 

sách đồng thời thực hiện cẩm 

nang sinh hoạt dành cho SV 

ĐHQG-HCM.  

Với nỗ lực xóa bỏ rào cản của người 

khuyết tật nói chung và sinh viên 

khuyết tật nói riêng, các gói sáng 

kiến trên hứa hẹn sẽ là một trong 

những cầu nối giúp người khuyết tật 

đến gần hơn với cộng đồng. 

Ngày hội là hoạt động trong khuôn 

khổ dự án "Tiếp cận giáo dục dành 

cho sinh viên khuyết tật" do Đại sứ 

quán Ailen tài trợ và trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn – 

ĐHQG-HCM phối hợp cùng Trung 

tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng 

lực Người khuyết tật (DRD) thực 

hiện, nhằm giúp các bạn sinh viên 

hiểu được những khó khăn của 

người khuyết tật phải đối mặt hàng 

ngày tại trường học và các công trình 

công cộng. Ngoài ra, Ngày hội nhằm 

tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ 

người khuyết tật hòa nhập với cộng 

đồng một cách hiệu quả, đặc biệt tại 

môi trường Đại học. 

Bài và ảnh: PHÙNG HẠO 

Tin hoạt động 

3 

3 

Không ít bạn gặp phải khó khăn khi trải nghiệm thử thách bịt mắt chống gậy  



Hội thảo 
Bình đẳng 

và Hòa nhập 
cho người 
khuyết tật 

T rong khuôn khổ dự 

án Tiếp cận vì sự 

hòa nhập của người 

khuyết tật, ngày 

21/06/2017 vừa qua, 

trung tâm DRD đã tổ 

chức 01 ngày hội thảo 

với chủ đề “Bình đẳng 

và hòa nhập” cho gần 

60 người khuyết tật tại 

Huyện phù Cát, tỉnh 

Bình Định. Đây là hoạt 

động quan trọng đáp 

ứng mục tiêu 1 của dự 

án là: Nâng cao nhận 

thức của cộng đồng và 

người khuyết tật về 

Quyền của người 

khuyết tật, đặc biệt có 

nhắc đến Quyền tiếp 

cận các công trình công 

cộng. Hội thảo được 

thực hiện thông qua sự 

cho phép của Sở Lao 

đồng thương bình và 

Xã hội tỉnh Bình Định và 

sự hỗ trợ của Phòng 

Lao động Thương binh 

và Xã hội Huyện Phù 

Cát.  

Tại hội thảo, bà Lưu Thị 

Ánh Loan – Quyền giám 

đốc DRD đã đặt ra 

nhiều câu hỏi cũng như 

tình huống liên quan 

đến việc người khuyết 

tật bị phân biệt đối xử 

hoặc bị động trong việc 

đóng góp các ý kiến liên 

quan. Đa số người 

khuyết tật cho rằng: 

“Người khuyết tật bị 

khiếm khuyết nên thiếu 

tự tin, dễ bị tổn thương 

và rất cần xã hội hỗ trợ 

để hòa nhập”. 

Một ý kiến khác: “Người 

khuyết tật tụi tui cần 

việc làm để làm việc và 

có thu nhập như mọi 

người, chứ không ai 

muốn ngửa tay xin..” 

Trong hoạt động liệt kê 

các từ ngữ hay gọi các 

dạng khuyết tật, đa số 

mọi người đều cho rằng 

“tụi tui lớn lên đều bị gọi 

như vầy cũng thấy 

không sao, mình cụt thì 

người ta kêu cụt, què 

thì người ta kêu què, 

nhưng còn coi thái độ 

người ta sao, người ta 

gọi mà gằng giọng hay 

mỉa mai thì có chút tủi 

thân…cũng buồn, mà 

bình thường thì không 

sao” 

Kết thúc hội thảo, bà 

Ánh Loan chia sẻ: 

“Không thể phủ định 

rằng giáo dục, việc làm 

là 2 trong số các chìa 

khóa quan trọng để 

người khuyết tật hòa 

nhập, tuy nhiên, để 

người khuyết tật tiếp 

cận được giáo dục, việc 

làm hay y tế, v.v..cũng 

rất cần yếu tố tiếp cận 

như con dốc, thang 

máy hay các hạng mục 

được xây dựng theo 

quy chuẩn xây dựng 

QCVN:10/2014 do Bộ 

Xây dựng ban hành..” 

Bản tin DRD 

Tin hoạt động 

4 

Hội thảo diễn ra trong không khí rất vui vẻ  
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Hội thảo giới và 
khuyết tật 

T rong khuôn khổ dự án Tiếp cận 

vì sự hòa nhập của người 

khuyết tật, ngày 22/06/2017 vừa 

qua, trung tâm DRD đã tổ chức 01 

ngày hội thảo với chủ đề: “Giới và 

Khuyết tật” cho hơn gần 60 người 

khuyết tật tại Huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định.  

Dẫn dắt hội thảo là Bà Dương Hiền 

Hạnh với nhiều năm làm việc trong 

lĩnh vực Bình đẳng giới và Phòng, 

Chống bạo lực gia đình. Với kinh 

nghiệm của mình, bà Dương Hiền 

Hạnh đã đưa ra nhiều tình huống 

cũng như các hoạt động thú vị để 

tham dự viên hiểu được đâu là biểu 

hiện của bạo lực và làm thế nào để 

hướng đến hạnh phúc.  

Tham dự viên phát biểu trong phần 

bài tập: Ai là nạn nhân của bạo lực? 

“Người khuyết tật dễ là nạn nhân 

của bạo lực hơn vì bản thân họ thể 

chất đã kèm, khó chống cự lại, thêm 

phần sống phụ thuộc nên càng khó 

chống lại bạo lực”.  

Cuối buổi chiểu, tham dự viên được 

chia nhóm để vẽ bức tranh bạo lực 

mà mọi người tưởng tượng, kết thúc 

là các bức tranh đa dạng về các loại 

bạo lực: cha dùng bạo lực đánh chửi 

con vì con không chịu học; Chồng 

đánh đập vợ dã man vì say rượu,…

hầu hết là các bức tranh u ám và 

đau lòng. Và qua đó, các nhóm cũng 

hô to khẩu hiệu “hạnh phúc là không 

có bạo lực”  Bản tin DRD  
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Người khuyết tật thảo luận nhóm  



Đại diện DRD 
tham gia khóa tập 

huấn quản lý dự án 
dựa vào kết quả 

N ằm trong khuôn khổ hỗ trợ 

nâng cao năng lực cho đối tác 

trong thỏa thuận hợp tác về dụng 

cụ chỉnh hình, Quỹ ICRC MoveA-

bility đã tổ chức khóa tập huấn về 

Quản lý dự án dự a vào kế t quả 

diễn ra từ ngày 22 – 24/5/2017 tại 

Hà Nội. Giảng viên tập huấn là cô 

Nguyễn Thanh Hường đến từ MDF 

Asia. Tham dự viên tập huấn có 14 

người đến từ đại diện các đối tác 

sau: Trung tâm DRD, Trung tâm 

Hành động vì sự phát triển cộng 

đồng (ACDC), Hội người khuyết tật 

tỉnh Đà Nẵng, Hội người khuyết tật 

tỉnh Cần Thơ, Trung ương Hội chữ 

thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ 

tỉnh Gia Lai - Bình Định - Cần Thơ 

- Đà Nẵng và Tp. HCM.  

Sau khóa học, nhóm đối tác cũng 

đã ngồi lại với Ban quản lý dự án 

MoveAbility chia sẻ những kinh 

nghiệm, khó khăn, giải pháp khắc 

phục và các câu chuyện thành 

công trong quá trình thực hiện 

công tác phát hiện, giới thiệu và 

theo dõi/đánh giá người khuyết tật 

hưởng lợi dự án của MoveAbility 

để từ đó thực hiện tốt hơn.  

Thông tin thêm, DRD đã phối hợp 

giữa MoveAbility 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 từ 6/2016 với số 

người hưởng lợi 50 người. Năm 

2017, DRD tiếp tục phối hợp với số 

lượng số người hưởng lợi thỏa 

thuận giới thiệu là 100 người.  

Để hiểu hơn về chương trình, vui 

lòng xem thêm thông báo về 

chương trình hỗ trợ dụng cụ chỉnh 

hình cho người khuyết tật năm 

2017 tại đây: http://bit.ly/

Thongbaodungcuchinhhinh2017 

Bản tin DRD 

Tin hoạt động 
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Tham dự viên trình bày thảo luận nhóm  
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Thông báo: Đăng ký 
tham gia buổi gặp gỡ 

tư vấn của doanh nghiệp 
dành cho người khuyết 
tật 

T rung bình, số lượng người khuyết tật liên 
hệ DRD để đăng ký tìm việc là 250 

người/năm. Tính đến giữa tháng 6/2017 đã 
có 210 người khuyết tật đăng ký tìm việc 
thuộc những dạng khuyết tật khác nhau. 
Điều đó phần nào nói lên rằng: Nhu cầu 
việc làm của lao động khuyết tật là rất 
lớn. 

Vấn đề mà DRD gặp phải trong quá trình 
giới thiệu việc làm cho người khuyết tật một 
mặt do NKT chưa đáp ứng được nhu cầu 
của doanh nghiệp mặt khác nhiều doanh 
nghiệp chưa có chính sách tuyển dụng lao 
động là người khuyết tật làm việc tại công ty. 

Ngoài 2 lý do chung trên mà chúng tôi nhắc 
đến, trong quá trình tiếp xúc với người 
khuyết tật tìm việc trong thời gian qua, khó 
khăn thực sự mà DRD gặp phải trong quá 
trình giới thiệu việc làm cho các bạn khuyết 
tật có thể kể đến như sau: 

- (1) Trường hợp người khuyết tật 
KHÔNG CÓ HỌC VẤN/CHUYÊN MÔN kèm 
với dạng khuyết tật YẾU TAY (dạng 
khuyết tật vận động yếu một hoặc hai tay, 
mất 1 hoặc 2 bàn tay/cánh tay...); 

- (2) Trường hợp những bạn KHÔNG CÓ 
HỌC VẤN/CHUYÊN MÔN kèm với dạng 
KHUYẾT TẬT NẶNG HOẶC ĐẶC BIỆT 
NẶNG (Những bạn cần những hỗ trợ từ 
những người khác trong quá trình di chuyển, 
trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày...); 

- (3) Lao động khuyết tật từ 30 tuổi trở lên 
thuộc tất cả các ngành nghề; 

- (4) Những bạn khuyết tật được gia đình 
bảo bọc, chăm sóc nhiều nên mong muốn 
tìm việc và gắn bó với công việc không cao; 

- (5) Trường hợp NGƯỜI KHIẾM THỊ và 
KHÔNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN nhất 
định; 

- (6) Lao động là người khiếm thính. 

Trong 6 khó khăn mà chúng tôi liệt kê trên 
thì trường hợp (1) và (3) là hai đối tượng mà 
chúng tôi đang nổ lực để tìm kiếm giải pháp 
nhằm hỗ trợ cho các bạn thuộc hai đối 
tượng này có thể tìm kiếm cho mình một 
công việc có thu nhập ổn định, phù hợp với 
trình độ và dạng khuyết tật của mình. 

Hiện tại DRD đang kết nối được với 2 doanh 
nghiệp là đối tác của Mobifone và Vina-
phone trong lĩnh vực chăm sóc khách 
hàng để hỗ trợ DRD giải quyết việc làm cho 
2 đối tượng này. (Địa điểm làm việc: Quận 
Tân Bình – HCM) 

Nếu bạn là người khuyết tật thuộc một 
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trong hai đối tượng trên mà chúng 
tôi nói đến và đáp ứng các yêu cầu 
cơ bản sau: 

- Có khả năng giao tiếp, nói chuyện 
điện thoại 

- Có quyết tâm và gắn bó với công việc 

- Biết sử dụng máy vi tính và thực hiện 
được những thao tác máy tính cơ bản 

Hãy đăng ký tham gia buổi GẶP GỠ 
DOANH NGHIỆP cùng DRD để được 
nghe tư vấn và giải đáp các thắc mắc 
liên quan đến vị trí công việc CHĂM 
SÓC KHÁCH HÀNG của công ty, có cơ 
hội tìm hiểu công việc và tham gia 
phỏng vấn cùng doanh nghiệp. 

Hạn đăng ký: 30/06/2017 

Bản tin DRD 

http://bit.ly/Thongbaodungcuchinhhinh2017
http://bit.ly/Thongbaodungcuchinhhinh2017


Chuyên đề: “Bạn 
hiểu gì về ung thứ 

vú?” 

S áng chủ nhật ngày 25/06/2017, 

Trung tâm DRD phối hợp với Mạng 

lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV[1]) tổ 

chức chuyên đề “Bạn hiểu gì về ung thư 

vú?”, với sự hướng dẫn của Bác sĩ Bùi 

Sỹ Nghĩa - cố vấn chuyên môn của 

BCNV từ Bệnh viện Ung Bướu Đà 

Nẵng. 

Chương trình đã cung cấp những kiến 

thức cơ bản để nhận biết các triệu 

chứng, biểu hiện bệnh ung thư vú như: 

Chảy dịch ở núm vú, có thể là dịch 

trong, vàng trong, màu sậm giống máu; 

Núm vú bị loét, rỉ dịch; Núm vú bị co kéo 

tụt vào trong; Sờ được một mảng lộm 

cộm trong vú hay cục u ở vú hay nách; 

Da vú bị nhăn, da dày giống da trái cam 

sành; Da vú bị thay đổi hình dạng và 

màu sắc khác biệt so với bên vú kia; 

Đau vú một hay nhiều nơi v.v. 

Bên cạnh đó, BS. Bùi Sỹ Nghĩa cũng 

chia sẻ cách thức biện pháp phòng và 

hỗ trợ điều trị ung thứ vú hiệu quả bằng 

cách: “Chúng ta hoàn toàn có thể phòng 

ngừa ung thư vú bằng chế độ ăn uống 

và luyện tập hàng ngày một cách khoa 

học như hạn chế thực phẩm chế biến 

quá kỹ, thực phẩm chứa nhiều đường, 

chất béo; Từ bỏ thuốc lá, giảm rượu bia 

và các chất kích thích…; Nên ăn nhiều 

củ quả vả rau xanh; Luyện tập thể dục, 

thể thao đều đặn và nghỉ ngơi hợp lí để 

có sức khỏe và sức đề kháng tốt…”  

Một tham dự viên chia sẻ: “Chương 

trình đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông 

tin cũng như kiến thức chuyên môn về 

ung thư vú, một căn bệnh mà cả nam và 

nữ điều có thể mắc phải. Tôi cũng biết 

thêm cách tự kiểm tra vú cho mình và 

người thân quen.” 

Bản tin DRD 

[1] Theo ghi nhận từ BCNV, cứ 22 giây 

có một 1 người chuẩn đoán mắc ung 

thư vú và mỗi 5 phút, có 3 phụ nữ đã 

qua đời vì ung thư vú; Hàng năm có 

khoảng 465.000 bệnh nhân ung thư vú 

qua đời, chiếm 14% tỷ lệ người mắc ung 

thư trên toàn thế giới; Một thống kê 

khác cho biết chi phí điều trị trung bình 

cho một bệnh nhân ung thư vú là 

khoảng 15.000 USD/năm; Những bệnh 

nhân có thu nhập trung bình 1.100 USD/

tháng hoặc thấp hơn sẽ rất khó khăn để 

chi trả cho việc điều trị bệnh. Hầu hết 

trong số đó đều phải sử dụng tiền tiết 

kiệm từ gia đình để duy trì cuộc sống, tạo 

nên thảm họa tài chính to lớn. 

Bản tin DRD 

Tin hoạt động 
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Chụp ảnh lưu niệm 
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Lịch hoạt động 
sắp diễn ra. 

 Ngày 04/7: Hội thảo Bình đẳng và 
họa nhập cho NKT tại Huyện Hòa 
Thành, Tây Ninh. 

 Ngày 05/7: Hội thảo Giới và 
Khuyết tật cho NKT tại Huyện 
Châu Thành, Tây Ninh. 

 Ngày 09/7, tại DRD: Họp nhóm 
Học bổng bàn kế hoạch 6 
tháng cuối năm 2017  

 Ngày 12/07: Hội thảo Luật và 
Chính sách tại Huyện Bến Cầu, 
Tây Ninh. 

 Ngày 14/7: Tập huấn Kỹ năng 
khảo sát mức độ Tiếp cận các 
công trình công cộng theo quy 
chuẩn QCVN:10/2014 do Bộ Xây 
dựng ban hành tại Tây Ninh. 

 Ngày 14/7: DRD phối hợp với 
Trung tâm Quản lý và Điều hành 
Vận tải Hành Khách Công cộng tổ 
chức hội thảo "Tăng khả năng tiếp 
cận phương tiện giao thông công 
cộng với người yếu thế"  

 Ngày 18/7: DRD phối hợp với 
Trung tâm Service-Learning thuộc 
ĐH Hoa Sen tổ chức tập huấn 
"Bình đẳng và Hòa nhập, Kỹ năng 
hỗ trợ NKT cho sinh viên" 

 Ngày 26/07: Hội thảo Luật và 
Chính sách tại Quy Nhơn. 

 Ngày 28/07: Tập huấn Kỹ năng 
khảo sát mức độ Tiếp cận các 
công trình công cộng theo quy 
chuẩn QCVN:10/2014 do Bộ Xây 
dựng ban hành tại Quy Nhơn. 

 Ngày 29/7: Sinh viên ĐH Hoa Sen 
thực hiện hoạt động thực tế "Một 
ngày làm người hỗ trợ cá nhân 
với người khuyết tật" tại khu du 
lịch sinh thái Thủy Châu  

 29/07: Đêm nhạc Phạm Duy - 
Đêm nhạc gây quỹ cho dự án Xe 
ba bánh hỗ trợ người khuyết tật. 

- Địa điểm: HCafe, 59 Tú Xương. 
- Thời gian: 19h30, ngày 29/07/2017. 
- Hotline 
đặt vé: 
0937 180 
689 (Quỳnh 
Hương) . 
- Giá vé 
180k (đã 
bao gồm 
một phần 
nước). 

>> 

http://www.drdvietnam.org/#_ftn1
http://www.drdvietnam.org/#_ftnref1


Cảm nhận học bổng người bạn 
đồng hành của DRD 

V ới phương diện là một người được nhận hỗ trợ từ 

quỹ học bổng của DRD, em cảm thấy rất vui mừng 

và vinh hạnh, bởi lẽ, chi phí sinh hoạt hằng ngày luôn là 

nỗi lo lớn của nhiều bạn sinh viên, đặc biệt là đối với 

em, nó lại càng là nỗi lo lắng nhiều hơn. Em là sinh viên 

khuyết tật vận động cong vẹo cột sống, đi lại bằng xe 

lăn, em không thể tự lo được cho bản thân và cần có 

mẹ theo chăm sóc. Ngay từ những ngày đầu khi bước 

vào trường Đại học, em thật không nghĩ mình sẽ tiếp 

tục bước trên con đường này, ở đâu đó em thấy được 

những khó khăn đang chờ và thấy mình không đủ tự 

tin, niềm tin để vượt qua nó. Nhưng từ khi nhận được 

học bổng em đã tự tin, lạc quan và có niềm tin vào con 

đường phía trước. Em đã nhận học bổng DRD gần 2 

năm nay, học bổng giúp em trang trải trong học tập 

cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày làm giảm bớt chi 

phí gia đình. 

Đối với em, nguồn học bổng không chỉ là 

nguồn an ủi về vật chất mà còn là nguồn động 

viên về tinh thần giúp em có thêm nghị lực và 

đạt được nhiều kết quả hơn. Nguồn học bổng 

như tiếp thêm động lực, không ngừng thôi 

thúc em phải luôn phấn đấu đạt kết quả tốt và 

trong học kì qua em đã được loại giỏi. Bên 

cạnh đó, em còn tích cực tham gia các buổi 

giao lưu cùng các em học sinh trường tiểu học 

Nguyễn Du, giao lưu với các em học sinh 

trường khuyết tật. 

Em thật thầm cảm ơn các anh chị, cô chú, 

những người luôn quan tâm tới em, truyền 

cho em thêm cảm hứng, sức mạnh để em tiếp 

tục đến trường. Em đã lấy những kiến thức 

học được trên lớp để giúp đỡ bạn bè và mọi 

người ở ký túc xá như sửa máy khi lỗi phần 

mềm, kèm những bạn học yếu hơn... Hơn thế 

nữa, trong những buổi giao lưu mà em tham 

gia, em đã giúp cho các em nhỏ thêm cố 

gắng, sống có ích hơn, đổi lại em cảm thấy vui 

vẻ và thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Đối 

với em “Cho và nhận” không phải là điều gì đó 

lớn lao, là cho đi không nhất thiết phải nhận 

lại. 

Từ khi nhận được học bổng, em luôn cố gắng 

hoàn thành các bài báo cáo, nhưng bản thân 

em cảm thấy mình chưa đóng góp được gì 

nhiều và cũng như việc kết nối các thành viên lại với 

nhau. Em sẽ cố gắng kết nối thành viên trong thời gian 

tới cũng như việc thực hiện kiến nghị miễn giảm học 

phí cho những sinh viên khuyết tật không thuộc diện sổ 

hổ nghèo hoặc cận nghèo. 

Chúc cô chú, anh chị luôn mạnh khỏe. Em xin chân 

thành cảm ơn! 

Chau Giàu – sinh viên năm 2 ngành Công nghệ thông 

tin, trường Đại học An Giang. 

Chiến dịch 1forchange 
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Danh sách ủng hộ chiến dịch 

1forchange tháng 6/2017 

 Đêm nhạc "Cho đời chút ơn"  ngày 20/5/2017—

6,300,000 đ 

 Mạng lưới ung thư vú Việt Nam ngày 25/6/2017—

3,000,000 đ 

2 



Tin bốn phương 
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Rưng rưng cùng 
'Ông giáo làng trên 

tầng gác mái' 

C ó điều gì ở một con người thiếu 

mất một tay, gầy gò này để 

khiến nhiều người yêu mến đến vậy, 

nhất là những bạn trẻ vốn chỉ dễ 

thần tượng những ngôi sao giải trí. 

Chiều tối 17-6, bất chấp trời đổ con 

mưa, đông kín bạn bè thân hữu và 

thật nhiều bạn trẻ đã đến Đường 

Sách TP.HCM để dự giao lưu và ra 

mắt quyển tự truyện "Ông giáo làng 

trên tầng gác mái" của thầy giáo - 

nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh. 

Trên sân khấu, Nguyễn Thế Vinh 

ngồi im lặng lẽ nghe lời mọi người 

nói về mình. Anh không cắt ngang, 

không tranh luận, không trao đổi sôi 

nổi, năng động, không thể hiện 

phong thái nhân vật hay thể hiện gì 

cả như nhiều nhân vật ở nhiều buổi 

ra mắt sách khác. Anh cứ hiền lành 

ngồi đó nghe và cười.  

Khi trả lời về bản thân mình thì anh 

bình thản, chân phương với chất 

giọng mộc mạc hồn hậu. Ấy vậy mà 

người nghe, bạn bè lại rưng rưng vì 

thương mến anh – một nhân cách 

sống đẹp quá kiên cường, hồn hậu, 

vượt lên bao nghịch cảnh khó khăn 

để thương người khác, để đùm bọc, 

dạy dỗ những đứa trẻ mồ côi, bụi 

đời thành tài.  

Rưng rưng vì thương cảm một cuộc 

đời quá thiệt thòi, cực nhọc, mẹ ra đi 

từ năm 7 tuổi, lăn lộn với đời để 

mưu sinh, để giúp đỡ gia đình với đủ 

nghề đi buôn, dạy kèm, vá xe, làm 

thuê chỉ với một cánh tay, một tấm 

thân gầy còm. 

Nói về chuyện của mình thì giản dị 

như vậy, nhưng khi Nguyễn Thế 

Vinh nói về những vấn đề của xã 

hội, chuyện lối sống của giới trẻ thì 

anh trở thành một con người khác. 

Anh quyết liệt, mạnh mẽ, sôi nổi hẳn 

lên. Trả lời câu hỏi của một bạn trẻ 

về việc giới trẻ hiện nay thiếu điều gì 

so với thế hệ trẻ trước đây, Nguyễn 

Thế Vinh đau đáu: 

“Giới trẻ bây giờ không quan tâm xã 

hội, không quan tâm người khác. Họ 

chỉ biết sống cho mình, nghĩ cho 

mình và làm điều  và làm điều mình 

thích là trên hết. Sống vì cái gì 

người ta tung hô mình lên, như trên 

mạng có bạn sẵn sàng đốt mình vì 

có một ngàn like thì khủng khiếp 

quá. Giới trẻ bây giờ rất ít người 

sống có lý tưởng, ít ra chỉ ở suy nghĩ 

là làm được cái gì giúp ích cho vài 

người thân quanh mình, cho đến 

giúp ích cho cộng đồng”. 

Không chỉ nói suông, bản thân cuộc 

sống – cuộc đời của Nguyễn Thế 

Vinh chính là một minh chứng cho 

việc anh sống có lý tưởng, có cống 

hiến cho cộng đồng, sống vì tình yêu 

thương những người xung quanh 

mình, yêu thương những đứa trẻ 

thiệt thòi để vun bồi, bù đắp cho 

chúng. 

Bị khiếm khuyết mất một cánh tay, 

mồ côi từ năm 7 tuổi, anh đã vượt 

khó để sống, làm việc, học hành 

như một người bình thường khi tốt 

nghiệp Đại học Kinh Tế, đi buôn 

bán, dạy kèm, làm thêm đủ việc để 

kiếm sống và phụ giúp gia đình. Anh 

có nghề dạy kèm từ nhỏ và đã dạy 

rất nhiều học trò đậu đại học, trong 

đó có nhiều trẻ mồ côi khuyết tật. 

Năm 2009 anh gom hết vốn liếng và 

vận dụng hết mọi công sức, quan hệ 

của mình để gây dựng Cơ sở Bảo 

trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi, 

khuyết tật Hướng Dương và gắn đời 

mình với nó. 

Quyển tự truyện Ông giáo làng trên 

tầng gác mái kể tuần tự những câu 

chuyện khó khăn, vui buồn, công 

việc, tình cảm mà Nguyễn Thế Vinh 

từng trải qua với giọng văn đơn 

giản. 

Song, cứ từng chương, từng chuyện 

trong quyển sách lại khiến người 

đọc rưng rưng như cảm giác bùi 

ngùi, thương cảm, thương mến, quí 

yêu, quí phục dành cho Nguyễn Thế 

Vinh tại buổi giao lưu vậy. Chẳng 

trách vì sao mà buổi giao lưu ra mắt 

sách của Nguyễn Thế Vinh lại đông 

người đến thế dù trời mưa - như MC 

nói “Ai cũng sợ anh Vinh cô đơn”. 

Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã viết 

về Nguyễn Thế Vinh: 

“Đọc tự truyện Ông giáo làng trên 

tầng gác mái của Vinh, thú thật đôi 

chỗ tôi đã phải dừng lại vì lòng rưng 

rưng một cảm giác khó tả - nhất là 

câu chuyện về mẹ Vinh, đã làm tim 

tôi thắt lại… Trong số những bạn bè, 

người quen của tôi, không ai có một 

hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy! Mà 

chắc cũng không có ai thầm lặng, 

kiên trì, lì lợm … đeo đuổi một công 

việc cực nhọc đến vậy!”  

HÒA BÌNH  

Nguồn: Báo Pháp Luật Online  

 

Lặng im nghe người khác nói về mình  

http://www.drdvietnam.org/plo.vn/van-hoa-giai-tri/rung-rung-cung-ong-giao-lang-tren-tang-gac-mai-709383.html


Việc làm cho người khuyết tật 
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Công ty TNHH 
Minh Phúc tuyển 

dụng vị trí Nhân viên 
chăm sóc khách hàng 
và Nhân viên Telesale 
sữa Vinamilk/Abbott tại 
Tp. HCM 
1. Nhân viên chăm sóc khách hàng 

cho các nhà mạng viễn thông di 

động 

Thời gian làm việc: 

Ca hành chính: (8h00 – 17h30) 

Ca xoay: Ca sáng (7h – 14h30), ca 

chiều (14h30 – 22h), ca đêm (22h00 

– 7h00, trung bình 1 ca/tuần) 

Ca Part time (8h00 – 14h00; 14h00 – 

20h00; 15h00 – 21h00; 18h00 – 00h; 

7h00 – 12h00; 12h00 – 17h00; 17h00 

– 23h00) 

Nơi làm việc: 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 qua 

điện thoại cho các khách hàng đang 

sử dụng một trong ba nhà mạng viễn 

thông Vina, Mobi, Viettel 

Yêu cầu tuyển dụng: 

Trình độ THPT hoặc Trung cấp trở 

lên, nếu là sinh viên thì có xác nhận 

của nhà trường 

Độ tuổi: 18 – 30 

Nam/nữ giọng nói dễ nghe, phát âm 

to rõ ràng, không nói tiếng địa 

phương 

Biết sử dụng tin học căn bản word, 

exel 

Đi lại lên cầu thang được 

Phải tham gia khóa đào tạo kỹ năng 

và nghiệp vụ từ 3 đến 4 tuần vào giờ 

hành chính, hỗ trợ 50 ngàn/ngày đào 

tạo 

Mức lương dao động: từ 4.500.000 

– 6.000.000/tháng 

2. Nhân viên Tele-Check – Talesale 

ngành sữa dinh dưỡng 

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, 

8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 

Nơi làm việc: 

Văn phòng 1: Trần văn Dư, P. 13, Q. 

Tân Bình, TP. HCM 

Văn phòng 2: Nguyễn Kiệm, P.3, Q. 

Gò Vấp 

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 (Vinamilk/

Abbott) 

Yêu cầu tuyển dụng: 

Tối thiểu Trung cấp, nếu là sinh viên 

thì có xác nhận của nhà trường 

Độ tuổi: 18 – 30 

Nam/Nữ, giọng nói dễ nghe, phát âm 

chuẩn (không ngọng, lắp, giọng địa 

phương), ưu tiên có kinh nghiệm tư 

vấn và bán hàng 

Tin học căn bản word, excel 

Yêu thích công việc, làm việc được 

trong môi trường áp lực cao 

Đi lại lên cầu thang được 

Mức lương: 

Lương cơ bản : 4.500.000 – 

6.000.000 đồng/tháng 

Thưởng hoàn thành công việc KPI: 

300.000 – 500.000 đồng/ tháng 

Thưởng doanh số: Nếu làm vị trí Tel-

esales (Từ 1.00000 – 3.000.000 

đồng) 

Thông tin chung cho các vị trí: 

Quyền lợi: 

Được đào tạo và cấp chứng chỉ Nghề 

Bán hàng qua điện thoại sau 5 tháng 

làm việc (Hoàn toàn miễn phí) 

Là nơi tốt nhất để các bạn sinh viên 

rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình 

huống, trải nghiệm môi trường làm 

việc thật, nhiều áp lực và năng động 

Được tham gia BHXH - BHYT, các 

chế độ phúc lợi khác của công ty 

Môi trường làm việc: Làm việc trên 

lầu, di chuyển bằng thang máy. Làm 

việc nơi cố định, không di chuyển ra 

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 

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  

 

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: kimphung@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. 

 


