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N 



 

 

Đà Nẵng: Tập huấn về quyền và các vấn đề pháp lý liên quan 

đến bạo lực tình dục cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 

V 



 

 

Ngôn ngữ ký hiệu, tất cả cùng hòa nhập 



 

 

Ảnh minh họa 

M 

Ảnh minh họa 



 

 

Ảnh minh họa 



 

 

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 



 

 

************************************************************************* 

https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-4997-byt-kcb-2018-cham-soc-suc-khoe-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-khuyet-tat-166906-d6.html?id=310171&cid=84
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-4997-byt-kcb-2018-cham-soc-suc-khoe-phuc-hoi-chuc-nang-cho-nguoi-khuyet-tat-166906-d6.html?id=310171&cid=84
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-3945-bgddt-gmmn-2018-huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-giao-duc-mam-non-166844-d6.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/cong-van-3945-bgddt-gmmn-2018-huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-giao-duc-mam-non-166844-d6.html


 

 

Ảnh minh họa 

NỖI  

ĐAU 

CỦA 

NGƯỜI 

MẸ 

Ảnh minh họa 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
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Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (Trung tâm ACDC) là một 

tổ chức của và vì Người khuyết tật Việt Nam làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ 

người khuyết tật và những nhóm người yếu thế khác trong cộng đồng.       

Chúng tôi với một đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết và kinh nghiệm 

đang tìm kiếm những giải pháp khả thi nhằm xây dựng một xã hội không 

vật cản và vì quyền của người khuyết tật với tôn chỉ mục đích “Chia sẻ 

niềm tin và nâng cao vị thế” cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam. 

Hàng tháng, Trung tâm ACDC cho ra mắt Bản tin nội bộ Chính sách & Cuộc 

sống để phục vụ hữu ích hơn cho nhu cầu cập nhật tin tức của người khuyết tật 

Việt Nam và những tổ chức, cá nhân làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật 

tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ có những góp ý và cộng tác của các 

độc giả để bản tin ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực hơn. Bản tin sẽ 

được chuyển đến email của các Hội/Nhóm người khuyết tật trên toàn quốc, 

trên trang Fanpage và trang website chính thức của Trung tâm ACDC. 

Khi sao chép nội dung, cần liên lạc với Ban biên tập và ghi rõ nguồn. 

Liên hệ với Ban biên tập bản tin của Trung tâm ACDC: 

Điện thoại: 024 6675 3946    Email: minhtran@acdc.org.vn. 

Địa chỉ: Phòng 905, Tòa nhà Dream Center Home, 282 Nguyễn Huy Tưởng,  

  Thanh Xuân, Hà Nội. 

Ban biên soạn: 

Nguyễn Thị Lan Anh 

Đàm Việt Hà 

Trần Thị Minh 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 

Phan Ngọc Việt 

 

https://www.facebook.com/acdcvn/
http://acdc.org.vn/vi/

