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Thân gửi quý đối tác, 

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Trung tâm ACDC để 

“Chia sẻ niềm tin và nâng cao vị thế” cho cộng đồng người khuyết tật 

trong năm vừa qua. 

Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi chúc bạn 

một kỳ nghỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. 

Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới 2019 thịnh vượng! 

Trân trọng./. 

Trung tâm ACDC 



 

 

Đêm Gala vinh danh các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự phát 

triển của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam 
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N 

Hội thảo Tăng cường năng lực của người khuyết tật, 

đảm bảo hòa nhập và công bằng 



 

 

Ảnh minh họa Hãy lên tiếng Phòng ngừa và ứng phó Bạo lực tình dục đối với 

phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật 

H 

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

Đà Nẵng: Ra mắt câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật Quận Thanh Khê 
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Một số nét khái quát về thực trạng pháp luật Việt Nam về 

ngôn ngữ ký hiệu  

Ảnh minh họa 



 

 

Ảnh minh họa 



 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-162-2018-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-khong-dan-dung-321856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-162-2018-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hang-khong-dan-dung-321856.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-145-2018-nd-cp-bo-sung-them-doi-tuong-duoc-mien-hoc-phi-167958-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-145-2018-nd-cp-bo-sung-them-doi-tuong-duoc-mien-hoc-phi-167958-d1.html


 

 

Ảnh minh họa 
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Ảnh minh họa 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YBOX.VN tuyển thực 

tập sinh 

https://goo.gl/forms/atmWiGfldJDcx5ay2
https://goo.gl/forms/atmWiGfldJDcx5ay2


 

 

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/

