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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.
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Các tổ chức bạn tìm hiểu các hoạt động tại DRD

Tin hoạt động
Phát động Liên hoan
"Vẻ đẹp Vầng Trăng
Khuyết" năm 2017
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Liên hoan “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết”
2017 vừa chính thức được phát động.
Đây là một trong nhiều hoạt động thiết
thực hưởng ứng Ngày Người khuyết tật
Việt Nam năm nay (18/4/2017).
Tại buổi họp báo diễn ra chiều 18/4, Ban
Tổ chức liên hoan "Vầng Trăng Khuyết
2017" cho biết, chương trình CLB Thanh
niên khuyết tật, trực thuộc Hội Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam khởi xướng và tổ
chức dành cho các đối tượng nữ thanh
niên khuyết tật trong độ tuổi 18 – 30.
Liên hoan "Vẻ đẹp Vầng Trăng Khuyết"
đã trải qua được 2 mùa năm 2013 và
2015, liên hoan cho thấy vẻ đẹp đa dạng
của người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 21 –
không nằm ở số đo nhân trắc học, mà là
vẻ đẹp nội tâm toát lên từ ý chí, nghị lực
và tài năng của mỗi con người.
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Chương trình là sự cổ vũ, động viên đối
với đối tượng nữ thanh niên khuyết tật,
để họ tự tin, đoàn kết, vươn lên trong
cuộc sống, hòa nhập ngày càng sâu rộng
vào các hoạt động của toàn xã hội.
Chương trình cũng nhằm thu hút sự quan
tâm của cộng đồng tới các vấn đề và
quyền của người khuyết tật, hướng tới
hình ảnh tích cực của người khuyết tật
trong xã hội, và thay đổi các quan niệm
không bình đẳng về năng lực và quyền
của người khuyết tật.
Liên hoan sẽ bắt đầu từ 18/4/2017 và kéo
dài tới Đêm Gala - Chung kết diễn ra vào
tháng 12/2017. Cụ thể, đến hết ngày
30/6/2017, ban tổ chức sẽ kết thúc quá
trình nhận hồ sơ đăng ký tham dự. Đến
tháng 7/2017 sẽ chấm sơ khảo dựa trên
hồ sơ và chọn ra 20 thí sinh vào vòng bán
kết. Tại vòng bán kết, Ban giám khảo sẽ
tới thăm, phỏng vấn trực tiếp và quay
phim tại nhà 20 thí sinh để chọn ra 10
người vào vòng chung kết diễn ra vào
tháng 12/2017.
>> Đọc thêm

Các tổ chức bạn tìm hiểu các hoạt động tại DRD

DRD
ngày
đồng
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tham dự
hội cộng

Ngày 26/04/2017 đại diện trung
tâm DRD tham gia hội chợ cộng
đồng do Trung tâm Service
Learning – Trường Đại học Hoa
Sen tổ chức. Hội chợ được tổ
chức với mong muốn tạo thêm
sân chơi lành mạnh cho sinh viên,
đồng thời cũng là dịp để sinh viên
tìm hiểu các đối tác cộng đồng và
có những hoạt động hỗ trợ phù
hợp.
Đến tham dự Hội chợ, DRD đã

giới thiệu hoạt động của tổ chức
cũng như bày tỏ mong muốn tìm
kiếm tình nguyện viên cho một số
các hoạt động: gây quỹ, quản lý
fanpage, dạy anh văn cho sinh
viên khuyết tật,…Hội chợ có sự
tham gia của 10 tổ chức như Mái
ấm Thiên Ân, Chương trình Bạn
trẻ em đường phố (FFSC), Trung
tâm Nghiên cứu, Tư vấn Công tác
xã hội và Phát triển cộng đồng
(SDRC), Tổ chức hành động vì
động vật hoang dã (AWO), Room
to Read, Open Group Vietnam,…
và hơn 200 lượt sinh viên/giảng
viên tham gia.
>> Đọc thêm

Lịch hoạt động tháng 05/2017
1. Ngày 08/05: Chương trình giao lưu Một thế giới cho tất cả tại
Trường trung cấp nghề phía Nam Tây Ninh.
2. Ngày 10-11/05: Tập huấn Bình đẳng và Hòa nhập cho người
khuyết tật dành cho cán bộ Phòng lao động và các cộng tác
viên tại Huyện Phù Cát, Tỉnh Quy Nhơn.
3. Ngày 23 - 24/05: Tập huấn Bình đẳng và Hòa nhập cho người
khuyết tật dành cho cán bộ Phòng lao động và các cộng tác
viên tại Huyện Gò Dầu, Tây Ninh.
4. Ngày 25/05 Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về cải tạo công trình
công cộng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng tại
Tây Ninh.
5. Ngày 20-21/05: Chương trình giao lưu sinh viên khuyết tật và
người đồng hành
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Tin hoạt động
Cơ hội việc làm cho
người khuyết tật tại
Công ty Land Talk
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Sáng ngày 20/4/2017 vừa qua, Trung
tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) đã
có chuyến viếng thăm tại Công ty Bất
động sản Land Talk tại địa chỉ số 10
Lượng Định Của, Phường An Khánh,
Quận 2, TP. HCM. Buổi làm việc có sự
tham gia chia sẻ của đại diện doanh
nghiệp ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng
Giám Đốc đơn vị tư vấn Công ty Land
Talk và đại diện từ Trung tâm DRD.
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Nhóm sinh viên khuyết tật cùng tham gia trò chơi với người đồng hành

Chương trình giao
lưu
sinh
viên
Khuyết tật ĐH Sư
Phạm và người đồng
hành

3

Nhằm tạo sự gắn kết, giao lưu,
chia sẻ giữa sinh viên khuyết tật
với người đồng hành trong dự án
“Tiếp cận giáo dục dành cho sinh
viên khuyết tật” (DARE), ban điều
phối dự án đã tổ chức chương
trình “Giao lưu sinh viên Khuyết tật
và người đồng hành” vào ngày
02/4/2017, tại trường Đại học Sư
Phạm TP.HCM với hơn 30 bạn
sinh viên khuyết tật và người đồng
hành tham dự. Ngoài mục tiêu giao
lưu buổi chia sẻ còn lồng ghép
hoạt động thông báo những hỗ trợ
mà các bạn sinh viên khuyết tật
nhận được trong giai đoạn quý
I/2017.

khuyết tật và người đồng hành.
Ngoài ra, chương trình còn là cơ hội
để ban dự án lắng nghe chia sẻ về
những khó khăn của sinh viên
khuyết tật trong quá trình học tập,
những chia sẻ thực tế về những
khó khăn của người đồng hành khi
tham gia dự án… giúp ban dự án
hiểu hơn và có kế hoạch/đề xuất hỗ
trợ phù hợp hơn cho các bên liên
quan khi tham gia vào dự án.

Đây cũng là một trong những hoạt
động định kỳ họp giữa Ban điều
phối dự án tại trường ĐH Sư
Phạm, Trung tâm DRD, nhóm
người đồng hành và sinh viên
khuyết tật theo kế hoạch hàng quý.
Hy vọng phía dự án, trường ĐH
Sư Phạm cùng các bạn sinh viên
sẽ luôn duy trì tốt hoạt động này để
có thể gắn kết các nhóm trong dự
án hơn nữa và cũng để có kế
hoạch triển khai và thực hiện tốt
Mở đầu là chương trình hoạt náo đã các hoạt động dự án theo như kế
làm cho không khí trở nên sôi động hoạch đã để ra.
và đắp ấp tiếng cười, tiếp đến là
các trò chơi xây dựng đội nhóm với
mong muốn tạo môi trường tương
>> Đọc thêm
tác, gắn kết các bạn sinh viên

Đại diện của DRD trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh

Tại Công ty Land Talk lao động là người
khuyết tật sau khi trải qua quá trình
phỏng vấn sẽ được đào tạo chuyên
môn và kỹ năng để đảm nhận được vị
trí nhân viên Telesale (Bán hàng qua
điện thoại). Ngoài kỹ năng chuyên môn,
công việc ở đây đòi hỏi người khuyết tật
phải luôn chủ động, chăm chỉ, cố gắng
phấn đấu để khẳng định năng lực với
doanh nghiệp. Với hệ thống thang máy
hỗ trợ, phòng làm việc tại Land Talk,
DRD nhận thấy đây là môi trường làm
việc tiếp cận với người khuyết tật, có
thể hỗ trợ một cách tốt nhất để người
khuyết tật làm việc.
DRD hy vọng rằng đây sẽ là một môi
trường làm việc để người khuyết tật có
cơ hội phát triển và khằng định giá trị
bản thân trong việc đóng góp xây dựng
cộng đồng.
Chi tiết về tin tuyển dụng vui lòng xem
tại: https://goo.gl/yeQdDi
>> Đọc thêm
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Tin hoạt động
Chương trình tập
huấn “Luật và chính
sách cho người khuyết
tật”
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Nằm trong khuôn khổ của dự án Tiếp cận
Giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật do
Đại sứ quán Ireland tài trợ. Đồng thời, với
mong muốn giúp cho sinh viên khuyết tật
có cái nhìn tổng quát về luật và chính
sách dành cho Người khuyết tật cũng
như thụ hưởng quyền của mình. Trung
tâm DRD tổ chức buổi tập huấn “Luật và
Chính sách dành cho Người khuyết tật”
vào 2 ngày 22 - 23/4/2017 tại Nhà khách
người có công – 168 Hai Bà Trưng, thu
hút hơn 30 bạn sinh viên khuyết tật thuộc
trường ĐH Sư Phạm và ĐH KHXH&NV
TP.HCM cùng một số trường đại học
khác tham gia, chương trình dưới sự
hướng dẫn của T.S Trần Thị Thùy Dương
– Giảng viên ĐH Luật TP.HCM
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Các bạn sinh viên tham gia trả lời câu hỏi của Báo cáo viên

Buổi tập huấn tập giúp các bạn sinh viên
khuyết tật hiểu và phân biệt được những
khái niệm về người khuyết tật liên quan
trong Luật người khuyết tật Việt Nam
cũng như trong Công ước quốc tế về
quyền người khuyết tật mà Việt Nam đã
ký và phê chuẩn; những mục đích và lợi
ích của việc phê chuẩn công ước này ở
Việt Nam, những quyền liên quan đến
người khuyết tật cần được bảo vệ được
quy định trong Luật...
>> Đọc thêm

Ông Trương Huy Vũ báo cáo kết quả cải tạo tại lễ bàn giao

Bàn giao các
công trình công
cộng tại Quy Nhơn
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Ngày 30 tháng 03 năm 2017 dự
án Tiếp cận vì sự hòa nhập của
người khuyết tật phối hợp với Sở
lao động thương binh và Xã hội
Tỉnh Bình Định (Sợ LĐTBXH)
thực hiện buổi hoàn công và bàn
giao 05 công trình có hạng mục
cải tạo tiếp cận hơn với người
khuyết tật. Tham gia buổi bàn
giao có đại diện của Sở Lao
độnng Thương binh và xã hội
Tỉnh Bình Định. Đại diện 05 đơn
vị có công trình cải tạo tiếp cận:
UBND phường Quang Trung,
UBND Phường Lê Lợi, Hội Bảo
trợ, Bệnh viên đa khoa Thành
phố, Trường Quốc học Quy
Nhơn, đại diện DRD, đại diện Đài
Phát thanh truyền hình Bình Định
và phóng viên Báo Bình Định
online.
Tại buổi bàn giao, ông Trương
Huy Vũ báo cáo kết quả cải tạo
trong thời gian từ ngày 2/03/2017
đến hết ngày 29/03/2017 trước
các đại biểu, ông Vũ chia sẻ:
“Thời gian thực hiện việc cải tạo,
dự án nhận được sự ủng hộ và
hợp tác tại các đơn vị, điều này
tạo nhiều thuận lợi cho quá trình
thi công. Tuy vậy, sự chủ quan từ

phía nhà thầu lại khiến cho tiến
độ thi công chậm hơn đến 13
ngày..”
Kết thúc nội dung báo cáo, Ông
Phan Đình Hòa - Phó giám đốc
Sở LĐTBXH Bình Định rất phấn
khởi khi các công trình được cải
tạo vừa đúng chuẩn, lại vừa đảm
bảo mỹ quan. Ông Hòa cho biết:
“Chưa có tổ chức nào triển khai
các hoạt động này tại Bình Định
tạo thêm lợi ích cho người khuyết
tật, còn nhiều cơ quan cần cải tạo
để nhiều người khuyết tật thuận
tiện hơn, đã có nhiều dự án
nhưng chưa tổ chức nào quan
tâm đến điều này”
Ông Bùi Trung Dũng – Hội bảo
trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi
Thành phố Quy Nhơn phát biểu:
“Tôi thấy đây là việc rất cần thiết
và thiết thực của dự án. Chúng tôi
là Hội bảo trợ làm việc với người
khuyết tật sử dụng xe lăn. Khi
được xây dựng cải tạo con dốc
ngay lối vào chúng tôi thấy đẹp và
vững chắc. Trong thời gian xây
dựng dù có bản vẽ, nhưng vào
thực tế chúng tôi có những góp ý
để điều chỉnh thì bên dự án tiếp
thu và thay đổi. Hội bảo trợ đã
được xây dựng khá lâu, khu nhà
vệ sinh đã cũ, người đi nạng đã
gặp khó khăn, người đi xe lăn thì
coi như thua rồi.
>> Đọc thêm
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Chiến dịch 1forchange
Chia sẻ từ sinh viên
khuyết tật tham gia
khóa học Biến đổi tư duy
– Mindset-Based Transformation lần thứ 55
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Em may mắn được Trung tâm DRD tạo
cơ hội tham gia khóa học Biến đổi tư
duy – Mindset-Based Transformationlần
thứ 55 vào ngày 14,15,16/4/2017. Đối
với em khóa học thực sự rất bổ ích, em
cảm thấy rất hài lòng, rất hạnh phúc. Từ
trước đến nay em chưa bao giờ tham
dự một chương trình nào hay đến như
vậy và rất phù hợp với em. Trong ba
ngày học đã để lại cho em những cảm
xúc khác nhau, vui có, buồn có, tội lỗi
có, và đặc biệt em đã làm được một
điều mà trước giờ em luôn cho là không
hẳn cần thiết để làm đó là nói lời yêu
thương tới mẹ.
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Ca sĩ Tuyết Trinh hát tại đêm nhạc

1 Đêm nhạc Cho
đời chút ơn gây
quỹ hỗ trợ dịch vụ Xe
ba bánh
Sáng ngày 18/04/2017 đại diện ban tổ
chức chương trình Một nửa đó là tôi đã
đến trao cho trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển Năng lực Người khuyết tật
số tiền gây quỹ được sau đêm nhạc
chủ đề: “Cho đời chút ơn” được tổ
chức vào ngày 15/04/2017 vừa qua.
Đêm nhạc Cho đời chút ơn được tổ
chức vào tối ngày 15/04/2017 tại quán
HCafe 59 Tú Xương thu hút 100 khán
giả. Chương có sự tham gia của các

ca sĩ khuyết tật và không khuyết tật đã
tạo nên một không gian âm nhạc
chung, dành cho tất cả mọi người.
Bà Quỳnh Hương cùng chồng là MC
Anh Luân cho biết: “Bản thân 2 vợ
chồng rất thích các giá trị mà DRD
mang lại cho cộng đồng người khuyết
tật, các giá trị này không nằm ở vật
chất mà nằm ở giá trị tinh thần và
mang tính phát triển. Cũng như dịch vụ
xe ba bánh, nó thật sự giải quyết nhu
cầu đi lại mang tính quyết định trong
việc hòa nhập xã hội của người khuyết
tật nên hai vợ chồng rất mong muốn
đồng hành cùng DRD bằng thế mạnh
của 2 đứa là tổ chức đêm nhạc hàng
tháng”

>> Đọc thêm

>> Đọc thêm

Danh sách ủng hộ

4 tháng 4/2017 chiến
dịch 1forchange

1. Cô Hương và chú Sơn — 180,000
VNĐ
2. Đêm nhạc “Cho đời chút ơn” —
6,000,000 VNĐ
>> Đọc thêm

1 buffet for change

cao. Nhiều trường hợp đã bước
được vào ngưỡng cửa Đại học, song
1-buffet-for-change - Một chiếc các em đành ngậm ngùi từ bỏ ước
vé buffet sẽ góp phần tạo nên thay mơ chỉ vì không đủ tiền đóng học phí
đổi gì cho cộng đồng? Đặc biệt là và trang trải cuộc sống khi một mình
sinh viên khuyết tật?
xa quê.
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Theo khảo sát năm 2007 của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội, chưa
đến 0,1% người khuyết tật (NKT) tốt
nghiệp Cao đẳng (CĐ) và Đại học
(ĐH). Sinh viên khuyết tật ngoài
những rào cản do đa phần môi
trường đại học thiếu điều kiện tiếp
cận, thì khó khăn về mặt kinh tế sẽ
khiến các em có nguy cơ bỏ học rất

Với niềm tin: nếu được trao cơ hội,
NKT (dù là khuyết tật nặng nhất)
cũng có thể trở thành những công
dân có ích, những nhân tố có thể đi
xây dựng cộng đồng hiệu quả, Trung
tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD)
cho ra đời chương trình Học bổng
mang tên Người bạn đồng hành vào
tháng 4 năm 2008. Tính đến

31/12/2016, Chương trình Học bổng
Người bạn đồng hành đã cung cấp
học bổng cho 373 sinh viên. Các em
tốt nghiệp ra trường có đủ chuyên
môn, kỹ năng và đã có việc làm ổn
định, giữ chức vụ cao trong các công
ty, có gia đình hạnh phúc, có vị trí
nhất định trong xã hội. Điển hình như
Lê Minh Duy (giám đốc trẻ của Công
ty Cogini Vietnam), Nguyễn Minh
Hảo (Quản lý dự án thuộc Công ty
Anable Code), Phan Thị Rát (Nhân
viên dự án), Hoàng Văn Thủ (Cán bộ
Pharmedic)…và nhiều trường hợp
thành công khác
>> Đọc thêm
nữa.
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Tin bốn phương
Sẽ tổ chức đối
thoại với người
khuyết tật!
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Trong hai ngày 11 và 12.4, Báo
Thanh Niên đã đăng loạt bài Đối xử
nhân văn hơn với người khuyết
tật!, đề cập thực trạng người khuyết
tật gặp nhiều khó khăn trong tiếp
cận bến bãi, nhà vệ sinh công cộng
và nhất là xe buýt, cũng như lối ứng
xử không đúng của một số tài xế,
tiếp viên...
Ảnh minh họa

Facebook phát triển
công nghệ gõ văn
bản bằng ý nghĩ

nữ mắc chứng mất trí Alzheimer sử
dụng trí não để di chuyển con trỏ trên
màn hình máy tính, và gõ ký tự với
tốc độ chậm.

Ngày 19/4, trang mạng xã hội Facebook đã công bố các dự án nghiên
cứu cho phép người sử dụng tạo văn
bản trực tiếp bằng ý nghĩ từ não bộ,
cũng như liên lạc với nhau qua lớp
da tay.

Ngoài dự án trên, nhóm "Building 8"
cũng đang nghiên cứu, phát triển một
hệ thống cho phép người dùng nghe
văn bản chỉ bằng cách chạm vào da
họ. Ý tưởng của dự án này bắt
nguồn từ chữ Braille, một hệ thống
chữ nổi dành cho người mù và người
khiếm thị. Tại hội nghị, một video
cũng đã được trình chiếu, trong đó
hai nhân viên Facebook nói chuyện
với nhau bằng cách chạm vào da tay
mình. Khi người A đeo một thiết bị
điện tử trên tay, người B sử dụng
một chương trình máy tính để
chuyển những thay đổi áp suất lên
tay người A và người A sẽ cảm nhận
được hình âm của từ trên tay mình.
Tuy nhiên, bà Dugan cho biết dự án
này cần nghiên cứu, phát triển thêm
nhiều năm nữa.
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Phát biểu tại một hội nghị thường
niên các nhà phát triển diễn ra ở
thung lũng Silicon, Giám đốc điều
hành Facebook Regina Dugan cho
biết dự án của nhóm "Building 8" quy
tụ hơn 60 nhà khoa học, kỹ sư và
các chuyên gia tích hợp hệ thống,
giúp con người gõ văn bản từ ý nghĩ.
Sử dụng những thiết bị cấy ghép
trong não bộ đã giúp người thực
nghiệm gõ được 8 từ/phút và mục
tiêu của Facebook là hợp tác với các
nhà nghiên cứu tại nhiều trường Đại
học ở Mỹ để tạo ra một "hệ thống
không xâm lấn", có thể gõ văn bản Hồi tháng 12 vừa qua, Facebook đã
trực tiếp từ ý nghĩ với tốc độ tối đa ký thỏa thuận với 17 trường Đại
học, trong đó có Đại học Harvard và
lên đến 100 từ/phút.
Princeton để hỗ trợ thúc đẩy các dự
Dự án này khi trở thành hiện thực sẽ
án nêu trên. Chịu trách nhiệm quản
là công cụ hữu ích với những người
lý dự án này là bà Dugan, từng là
khuyết tật, kể cả những người bình
Giám đốc Cơ quan phụ trách các dự
thường muốn liên lạc với bạn bè mà
không cần động tới điện thoại. Tại sự án nghiên cứu quốc phòng tối tân
kiện trên, bà Dugan đã cho trình (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.
chiếu đoạn video cho thấy một phụ

>> Đọc thêm

Sau khi báo đăng, ông Trần Chí
Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý
và điều hành vận tải hành khách
công cộng TP.HCM, đã có phản hồi
về những vấn đề liên quan.
“Cách đặt vấn đề của phóng viên
hoàn toàn đúng và những phản ánh
của người khuyết tật là có cơ sở”,
ông Trung khẳng định.
Ông Trung cho biết toàn TP.HCM
hiện có 2.553 xe buýt, hơn 4.000 vị
trí dừng đỗ và 500 nhà chờ. Trung
tâm đang thực hiện lộ trình về xây
dựng kết cấu hạ tầng giao thông
công cộng và phương tiện giao
thông tiếp cận, theo sự chỉ đạo của
UBND TP.HCM tại Quyết định số
20/2014-UBND ngày 30.5.2014.
Theo đó, đến năm 2020, xe buýt
được đầu tư thay thế để đáp ứng
quy chuẩn kỹ thuật về giao thông
tiếp cận (xe có lắp đặt thiết bị nâng
hạ, xe sàn thấp và sàn bán thấp
thuận lợi cho người khuyết tật sử
dụng) phải đạt 10%. Song song đó,
tất cả các điểm đầu, điểm cuối
tuyến, nhà ga và ít nhất 20% điểm
dừng nhà chờ xe buýt phải đảm
bảo điều kiện tiếp cận đối với người
khuyết tật. Riêng giai đoạn 2014 2017, số xe đổi mới đã được duyệt
là 1.680 chiếc. Đại diện trung tâm
cũng cam kết trong năm nay sẽ xây
85 vị trí nhà chờ
>> Đọc thêm
mới…
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Việc làm cho người khuyết tật
ty Bất động
1 Công
sản
Land
Talk
tuyển Telesale

- Sẽ được công ty đào tạo, trang
bị kiến thức trong 1 tuần liên quan
về bất động sản, luật và chính
sách liên quan khác

Địa chỉ làm việc: Lương Định Của,
phường Bình Khánh, quận 2, TP.
HCM

- Có tuyển làm bán thời gian 4
tiếng/ca

Thời gian làm việc: Từ 8h – 17h (từ
thứ 2 đến thứ 7)
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Telesale
Số lượng tuyển dụng: 4 - 8 nhân
viên (nam/nữ)
Yêu cầu công việc:
- Khuyết tật vận động, khiếm thị
- Trình độ 12/12
- Biết sử dụng vi tính cơ bản

- Tìm nội dung, hình ảnh và phim
thích hợp để nâng cao giá trị nội
dung
- Tiến hành nghiên cứu để đảm
bảo rằng tất cả các thông tin công
bố được cập nhật

Hạn tuyển dụng: Tháng 6/2017

- Tuân thủ các quy trình và hướng
dẫn của bộ phận tiếp thị

>> Đọc thêm

- Thu thập, phân tích và phân
đoạn dữ liệu

ty chuyên về
2 Công
tạp chí du lịch
tuyển trợ lý Digital
Marketing

- Hỗ trợ tiếp thị và Điều phối dịch
vụ khách hàng
- Hỗ trợ quản lý nội dung

Địa chỉ làm việc: Lầu 7 số 42/37
Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp.
HCM

Thời gian làm việc: Từ 8h00 –
- Có laptop hoặc điện thoại cảm
17h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)
ứng càng tốt
Số lượng tuyển dụng: 1 người
- Giao tiếp tốt, chăm chỉ, chịu khó
(Nam/nữ)
- Có chút ít kiến thức về xã hội
Yêu cầu công việc:
Mô tả công việc: Tư vấn và giới
- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh
thiệu nhà đất qua điện thoại
và tiếng Việt tốt
Mức lương: 20 ngàn/giờ (thưởng
- Đam mê và yêu thích công việc
hoa hồng 0,5%/tháng trên tổng doanh
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ
thu đem về từ hợp đồng khoảng 1
sở dữ liệu, phương tiện truyền
triệu – đến 3 triệu)
thông xã hội hoặc tiếp thị qua
Môi trường làm việc:
email
- Công ty có thang máy, thuận tiện
- Có sự hiểu biết về Google Anacho người đi xe lăn, nạng nẹp.
lytics là một điểm cộng
Thang máy từ hầm giữ xe, có chữ
- Có thái độ tích cực trong công
nổi
việc
- Môi trường làm việc phù hợp và
Mô tả công việc:
có hỗ trợ cho người khiếm thị
Lưu ý:

trực tuyến

- Gửi báo cáo hàng tuần và hàng
tháng theo phân công
- Thực hiện các nhiệm vụ và
nhiệm vụ liên quan khác để hỗ trợ
các thành viên khác trong nhóm
Mức lương: Thỏa thuận theo năng
lực
Môi trường làm việc: Có thang máy
lên tới lầu 6, còn lầu 7 (nơi làm việc)
thì tự đi thang bộ lên, nhà vệ sinh đi ở
lầu 6
Hạn tuyển dụng: Đến khi đủ người
>> Đọc thêm

- Đăng bài và phân phối nội dung

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

7

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.

