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“CHÚNG TÔI Đ Đ C Đ
NG MINH ĐI

Ã GẠT BỎ ƯỢ ỊNH KIẾN CHO RẰNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT LÀM VIỆC KÉM HIỆU
QUẢ; THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI CHỨ ỀU NÀY.”

SungJoo Kim,QuảnlýNhânsự, CôngtyCJTelenix, Seoul

Nhiều doanh nghiệp trong khu vự ã nhận ra rằng người khuyết tật có thể làm việc vớ ất tốt
và họ còn giúp ại nhiều lợi ích khác cho doanh nghiệp. Cuốn

ã
được biên soạn theo yêu cầu của người sử dụ ộng, những người cầ ể có thể tận
dụng nguồn nhân lực còn chưa được khai thác này. Các chủ doanh nghiệp này hiểu rằ ể có thể tạo
được chỗ ứng trong một thị trường toàn cầ ạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải tận dụng

ược mọi tài năng, ồng thời thể hiện trách nhiệm với cộ ồng củ ịa bàn nơi doanh nghiệ
ạ ộng .

Với tư cách là một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, ILO có vị trí ặc biệt trong việc nghiên
cứu các vấ ề liên quan ến người khuyết tật và việc làm.Thành viên của tổ chức ILO bao gồm Chính
phủ, ại diện người sử dụng ộng và ại diện của ngườ ộng các tổ chức công đoàn. ILO
hoạ ộng trong các lĩnh vực liên quan đến quan hệ ộng, ối xử công bằng với ngườ ộng và
chống phân biệ ối xử tại nơi làm việc, cách thức thực hiện hiệu quả nhằm tăng cường khả
cạ ấ ộng và khả ản lý. ILO cũng vận ộng tuyên truyền về
quyền của người khuyết tật vớ ểm người khuyết tật có thể có nhữ ể nếu
đượ ối xử công bằng và có các cơ hội bình ẳng. Rất nhiều doanh nghiệp cũng nhận thức đượ

ều này.

Các doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc vì nhiều lý do. Một số doanh nghiệp mới
ầu làm như vậy chỉ ể tuân thủ luậ ộng của nước sở tại, trong khi một số doanh nghiệp khác

tuyển dụng người khuyết tật vì chính người khuyết tật hoặc các tổ chức của người khuyết tật tìm ến
doanh nghiệp. Lại có những doanh nghiệp nhận người khuyết tật vì họ nghiêm túc thực hiện cam kết
không phân biệ ối xử hoặc muốn thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nhiều doanh
nghiệp hiểu rõ lợi ích của việc tuyển dụ ộng khuyết tật vào làm việc. Nói một cách đơn giản,
thông qua phân tích lợi ích kinh doanh người ta ã công nhận rằng một khi có cơ hội và được giao
công việc phù hợp với khả năng, người khuyết tật sẽ là những nhân viên tốt và góp phần mang lại
nhiều lợi ích khác cho doanh nghiệp.

Khi nghiên cứu cuốn ”này hoặc tìm hiểu các tài liệu được nêu tại y, các doanh
nghiệp sẽ thấy việc tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc hay giữ việc làm cho những người bị
thương tật khi làm việc là một hành động rấ ối với doanh nghiệp trên nhiều khía cạnh.
Các nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của các doanh nghiệp cho thấy khi người khuyết tật hoà nhập
được tại nơi làm việ ấ ộng của tất cả các nhân viên thường được cải thiện hơn. Tinh
thầ ồ ội trong nhóm tăng lên và việc tiết kiệm chi phí được thực hiện nhờ giảm được các khoản
chi cho ổi nhân sự, tuyển dụng nhân viên mới và đào tạo lại. Những nhân viên là người khuyết
tật có thể giúp doanh nghiệ ịnh và phát triển các dịch vụ hoặc thiết kế các sản phẩm cho một
phân khúc thị trường thường bị bỏ qua là thị trường dành cho người khuyết tật cùng gia đình và bạn
bè họ. Do dân số ngày càng già đi, nhóm người này ngày càng tăng về số lượng. Họ tìm ến và mua
các sản phẩm và dịch vụ ược thiết kế ứng cho nhu cầu của họ.
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2
Cuốn sách này cung cấp các nguồn thông tin giúp các doanh nghiệp và tổ chức muốn thành công
trong việc gặt hái hiệu quả kinh doanh tốt th ng qua tuyển dụng, thuê ộng và giúp nhân viên là
người khuyết tật trụ việc lâu dài với công việc.Tài liệu tập hợp những nguồn thông tin và trường hợp

ển hình ã thực hiện thành công những việc nêu trên. Cuốn sách nhằm mụ
ệp trong khu vực hiểu rõ hơn về ngườ ộng khuyết tật cũng như về lợi ích của việc sử dụng
ộng là người khuyết tật.

Việc phân tích lợi ích của tuyển dụng người khuyết tật sử dụng ộng là
người khuyết tật có thể ại tác ộng tích cực cho doanh nghiệp. Dưới đây là các lý do mà phân
tích này chỉ ra:

Người khuyết tật là những

Doanh nghiệp có sử dụng ộng là người khuyết tật thường cho biết rằng nếu tính theo
nhóm, những người khuyết tật làm việc ngang bằng hoặc tốt hơn các đồng nghiệp không
bị khuyết tật xét trên các phương diện như năng suất, an toàn và mứ ộ chuyên cần.

Người khuyết tật thường trụ lâu dài với công việc hơn. Các chủ sử dụ ộng là người
biết rất rõ những hậu quả của việ ổi nhân viên như giảm ấ ộng,
chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới.

Thuê ộng là người khuyết tật giúp
Nhiều doanh nghiệp cho biế ồ ội và ạ ức của nhân viên được cải thiện

khi có ngườ ộng khuyết tậ ội ngũ nhân viên.

Người khuyết tật là . Ở
nhiều quốc gia, người khuyết tật có những kỹ ất cần cho doanh nghiệp, cả về
chuyên môn lẫn các kỹ ải quyết các vấ ề thường nhật, các kỹ năng này có thể

ược chuyển giao sang các nhân viên khác.

Người khuyết tật
. Đó là phân khúc thị trường những người khuyết tậ

ình và bạn bè họ.Theo tính toán, thu nhập sau thuế và phí bảo hiểm hàng năm của người
khuyết tật ướ ạt 200 tỷ USD tại Mỹ, 50 tỷ USD tại Anh và 25 tỷ USD tại Canada. Bỏ qua thị
trường này có nghĩa là đã ể mấ ỉ những người tiêu dùng khuyết tật mà cả

ình và bạn bè họ. Dân số đang già đi, tỷ lệ khuyết tật cũng tăng lên tương ứng. Sẽ rấ
ối với doanh nghiệp nếu có được những nhân viên biết trực tiếp và ngọn ngành

các nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ của phân khúc thị trường tiêu dùng này.
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LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ LAO ĐỘNG LAO ĐỘNG KHUYẾT TẬT LÀ GÌ?

Nhiều chủ sử dụ ộng lo ngại việc tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc sẽ làm tăng chi
phí. Liệu họ có cần phải tạo một chỗ làm việc với thiết kế ặc biệt hay trang bị cho họ những thiết bị

ắt tiền hay không? Câu trả lời cho hầu hết các trường hợp này là không. Hãy nghiên cứu những
trường hợp có thực nêu trong tài liệu này và tiếp cận nguồn thông tin như hướng dẫn. Hãy tìm ọc
các báo cáo nghiên cứu trường hợp và nghiên cứu những chính sách của doanh nghiệ ển hình.
Nế ã tin vào lợi ích của việc tuyển dụng người khuyết tật, tài liệu này còn cung cấp cho bạn một
danh sách các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ ơn vị đào tạo và các tổ chức của
người khuyết tật được liệt kê theo tên các quốc gia theo thứ tự bảng chữ cái rất hữu ích cho doanh
nghiệp bạn. Nếu bạn cần có thông tin nhanh, hãy tham khảo danh mục ở cuối cuốn sách cùng các
Phiếu thông tin thực tế như những thông tin mẫu mà doanh nghiệp có thể tìm ược bằng cách tiếp
cận các nguồn tài liệu được liệt kê.

Chúng tôi hoan nghênh những phản hồi của bạn về cuốn ”. Chúng tôi luôn cố
gắng ể ến cho các bạn những thông tin mới nhất và các địa chỉ liên hệ cập nhật, nhưng như
các bạn ã biết, các thông tin liên lạc và địa chỉ web thườ ổi. Mong bạn vui lòng thông báo
cho chúng tôi nếu biết có bất kỳ sự ổi nào. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên truy cập vào Góc
dành cho Người sử dụ ộng trên trang web ( ) ể tìm hiểu
nhiều thông tin hơn về ILO và đặc biệt là về cuốn “Quản lý Cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật“
Quy chuẩn thực hành của ILO

Chúc bạn thành công và cạnh tranh tốt trên thị trường.
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Tìm hiểu về các vấ ề khuyết tật và ngườ ộng khuyết tậ òi hỏi tố
ì. Chương này của cuốn sách liệt kê các tổ chức và các ẩn phẩm của các tổ chức đó (được cấp miễn

phí hoặc có sẵn bán) về vấ ề việc làm cho người khuyết tậ ồng thời, cũng có một số tư liệu với các
thông tin riêng về ịnh pháp luật hoặ ều kiện khác của quốc gia sở tại, tất cả ều có giá trị
hướng dẫn chung cho mọi quốc gia và mọi môi trường làm việc.

Đây là tổ chức của người sử dụ ộng chuyên cung cấp các Phiếu thông tin thực tế, bản tin và
thông tin trực tuyến trên mạng. Nháy chuột vào phần“Bản tin”và“Phiếu thông tin thực tế”trên danh
mục, bạn sẽ thấy mộ ầ ủ .

Tiêu đề các ấn phẩ ã ược tóm tắt trong Phiếu thông tin thực tế mẫu:

Cơ quan dịch vụ công Cana a là một tổ chức quốc gia chuyên về quản lý nguồn nhân lực trong lĩnh
vực dịch vụ công. Phòng Nhân lự ạng của cơ quan này có một ấn phẩm cấp miễn phí trên mạng
rấ ảo là “Xây dựng nơi làm việc thân thiện với ngườ ộng khuyết tật”

Viện EDI cung cấp nhiều nguồn thông tin về tài liệu và các ấn phẩm. Một số có thể tải miễn phí từ trên
mạng và một số khác có thể ặt mua hoặc yêu cầu cung cấp. Nhấp chuột vào đường link “EDI's digital
commons collection“ (bộ tài liệ ện tử tổng hợp của EDI) vào trang“Publications“ (Ấn phẩ ể tìm
danh sách ầ ủ các ấn phẩm hoặc tìm kiếm theo lĩnh vực chuyên môn hoặc từ khoá.

Tiêu đề một số ấn phẩm:

Nghiên cứu so sánh các chính sách về môi trường làm việc và cách ứng xử nhằm khắc phục
phân biệ ối xử với người khuyết tật, 2004 (

)

Vấ ề khuyết tật trong môi trường làm việc kỹ thuật cao, 2003 (
)

n đ i lao đ t không đ n kém hay khó khăn
g

n đ t. Đ
qui đ c các đi đ

ng lao đ

t danh sách đ y đ

m đ đ

đ
c Đa d

t đáng tham kh i lao đ

đ
u đi m) đ

đ y đ

t đ

n đ

Mạnglướingườisửdụ ộngvớingườikhuyếttậtcủaÚc

Têntrangweb:

CơquanDịchvụCôngCanada(CPSA)

Trangweb:

ViệnViệc làmvàcácVấ ềvềngườikhuyếttậ ạihọcCornell, Mỹ

Trangweb:

nglaođ

nđ t (EDI),Đ

Phỏngvấnngườikhuyết tật,2007

Quảnlýhỗtrợngườiquay lại làmviệcsauthươngtật,2007

Đàotạongườikhuyết tật,2007

Comparative Study of Workplace Policy and

PracticesContributingtoDisabilityNon-discrimination,2004

Disability inaTechnology-

DrivenWorkplace,2003

ẤN PHẨM HIỆN CÓVÀ ĐƯỢC CẤP MIỄN PHÍ QUA INTERNET

www.emad.asn.au

www.psagency-agencefp.gc.ca

www.ilr.cornell.edu/edi

GIỚITHIỆUVỀ HƯỚNG DẪN NÀY

Nhiều chủ sử dụ ộng muốn thuê ộng là người khuyết tật cho biết họ gặp
ìm kiếm thông tin về các vấ ề liên quan ến người khuyết tật và về ộng là người khuyết tật

g muốn tìm việc làm ứng ợc những yêu cầu của doanh nghiệp. Mặc dù, tình hình và nguồn
thông tin tại mỗi quốc gia là khác nhau trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương, cuốn hướng dẫn này
vẫn thực sự có ích. Cuốn sách liệt kê các tổ chức, nguồn thông tin giúp các chủ sử dụ ộng

ốn tận dụng những lực lượ ộ ả người khuyết tật.

Cuốn có các thông tin sau:

Thông tin về cách tiếp cập với các ấn phẩ ề cậ ến lĩnh vực việc làm và các vấ ề
khuyết tậ ều ấn phẩm ợc cấp miễn phí và có thể tìm được trên mạng.

Danh sách các trang web dành riêng cho người sử dụ ộng hoặc cung cấp thông tin
chung về lĩnh vực người khuyết tật;

Các ví dụ ển hình ể tham khảo về chính sách doanh nghiệp và những kinh nghiệm thực
tiễn thành công về giải quyết việc làm cho người khuyết tật;

Danh sách các tổ chứ ịa phương và các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp
các chủ doanh nghiệp muốn tuyể ộng là người khuyết tật;

Một số nội dung khác như các danh mục và phiếu thông tin thực tế cung cấp thông tin trực
tiếp và ngắn gọn.

ng lao đ lao đ khó khăn trong
t n đ đ lao đ
đan đáp đư

ng lao đ đang
mu ng lao đ ng khác nhau, trong đó có c

m đ p đ n đ
t, trong đó nhi đư

ng lao đ

đi đ

c đ
n lao đ

Khả ệc làmnăngVi

CAÙC AÁN PHAÅM

3

CAÙC
AÁN

PHAÅM

76



3

Tổchứcvìviệc làmchongườicaotuổivàngườikhuyếttậtNhậtBản(JEED)

Trangweb

ại họcThịnh vượngChungVirginia (Virginia CommonwealthUniversity), Trung tâmĐào tạo

vàNghiêncứuPhụchồiChứ vềHỗtrợtạinơi làmviệcvàTrụviệc (VCU-RRTC),Mỹ

Trangweb

PhòngGiaothôngvàDu lịch (TTD) thuộcUỷbanKinhtếvàXãhội củaLiênHiệpQuốcphụtrách

khuvựcChâuÁ-TháiBìnhDương(UNESCAP)

Trangweb

PhòngThươngmạiMỹ

JEED cung cấp tư vấntrực tuyến trên mạng về việc làm cho các chủ sử dụ ộng và người khuyết
tật ở Nhật Bản. Nhấp chuột vào “To see 2006 edition” (Xem phiên bản 2006) trên trang web bằng
tiế ể tải tài liệu“Supporting the Employment of Persons with Disabilities, 2006”(Hỗ trợ việc
làm cho người khuyết tật, 2006)

:

Trang web của trung tâm VCU-RRTC về hỗ trợ tại nơi làm việc và hỗ trợ trụ việc cung cấp khá nhiều
thông tin, nguồn tài liệu và báo cáo nghiên cứu về các vấ ề việc làm và người khuyết tật. Nhiều ấn
phẩm được cấp miễn phí trên trang web và một số khác có thể mua qua các trang web có đườ

ến. Truy cập vào mục “Nghiên cứu” (“Research”) hoặc “Nguồ ể xem danh sách các
bài viết, sách và báo cáo vắn tắt, nghiên cứu trường hợp, phiếu thông tin thực tế, các sách chuyên đề
hoặc tài liệu hướng dẫn.

:

Tiêu đề ấn phẩm mẫu:

( cho người
khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) do Phòng Giao thông và Du lịch của UNESCAP phát
hành năm 2003 phân tích các nhân tố kinh tế cơ bản nhằm phát triển du lịch phi rào cản và nhận diện
một số ển hình thành công về thực hành du lịch phi rào cản trong khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương. Ấn phẩm có thể tải từ mục“Publications archives”(Lưu trữ ấn phẩm) trên trang web.

:

The Institute for a Competitive Workforce - ICW (Viện Nghiên cứu Vì Lực lượ ộng Cạnh tranh)
thuộc Phòng Thương mại Mỹ cung cấp các ấn phẩm về tuyển dụng người khuyết tật. Truy cập mục

AssistiveTechnologyasaWorkplaceSupportFactSheet,2005(CôngnghệHỗtrợ-Phiếuthông

tinthựctếvềHỗtrợtạiNơi làmviệc,2005)

Business, Disability and Employment: Corporate Models of Success, 2004, (Doanh nghiệp,

Ngườikhuyết tậtvàViệc làm:Môhìnhdoanhnghiệpthànhcông,2004) )

Employers' Views ofWorkplace Supports: VCU Charter Business Roundtable's National Study

of Employers' ểm của

chủ sử dụ ộng về hỗ trợ tại nơi làm việc: Chuyên đề cấp quốc gia về kinh nghiệm của

chủ sử dụ ộng với nhân viên khuyết tật trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn về ều lệ

Kinhdoanhcủ ạihọcVCU,2002)

Recruiting QualifiedPeoplewithDisabilities (TuyểndụngNgườiKhuyết tậtCóTrình ộ)

Barrier-Free Tourism for People with Disabilities in the AsiaPacific Region Du lịch phi rào cản
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Experiences with Workers with Disabilities Monograph, 2002, (Quan đi

ng lao đ

ng lao đ Đi
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www.jeed.or.jp/english

www.worksupport.com

www.unescap.org/ttdw
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n đ

ột số trang web tuyển dụng qua mạng ện tử: Nhữ ều cần biết về khả
ếp cận của người khuyết tật, 2002 (

)

Chương trình Cải thiện Nhà máy của ILO (FIP) là một dự án về đào tạo nhằm phát triể ực của
các nhà máy tại các quốc gia thực hiện dự án trên lĩnh vực quan hệ ộng, sức khoẻ, an toàn và điều
kiện làm việc. Chương trình đào tạo FIP có một tiểu chuyên đề . ể tải
ấn phẩm này, vào mụ ể học nhiều hơn nữa) trên trang chủ của trang web, và
tìm ến tiểu mục về các vấ ề khuyết tật.

:

Trang web “Khuyết tật và Việc làm” của ILO cung cấp danh sách các ấn phẩm, tài liệu làm việc, bài
nghiên cứu và báo cáo về tập huấn và việc làm cho người khuyết tậ ể tải ẩn phẩm, vào mục
(“Publications and working papers”(Ấn phẩm và tài liệu làm việc)) trên trang chủ.

:

Tiêu đề ấn phẩm mẫu:

Ability Asia là một chương trình về người khuyết tật của ILO dành riêng cho khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương. Trang web của chương trình cung cấp thông tin, nguồn tài liệu và danh sách ấn phẩm
liên quan đến nhiều vấ ề về khuyết tật trong khu vực. Xem mục “Ấn phẩm” (“Publications”) trên
trang web.

Tiêu đề ấn phẩm mẫu:

A Review of Selected E-Recruiting Websites:

DisabilityAccessibilityConsiderations,2002

Vấ ềkhuyết tật tại nơi làmviệc

Quychuẩncủa ILO-Quản lýcơsởvìhòanhậpcủangườikhuyết tật, 2002 (ILOCodeofPractice

onManagingDisability intheWorkplace,2002)

Sức khoẻ Tâm thần tại Nơi làm việc: Giới thiệu và Tóm tắt chính, 2002 (Mental Health in the

Workplace: IntroductionandExecutiveSummaries,2000)

Khaimở Tiề : Hội nghị Bàn tròn các Tập đoàn a quốc gia về các vấ ề Khuyết tật và

Việc làmtạikhuvựcChâuÁ-TháiBìnhDương-VănbảnCuộchọp,2005 (Unlocking Potential:

AMultinationalCorporationRoundtableonDisabilityandEmploymentAsiaand thePacific -

Proceedingsof theMeeting,2005)

Tiến về phía trước: Hướng tới Việc làm Bền vững cho người Khuyết tật - Một số ví dụ về Kinh

nghiệm thành công trong đào tạo nghề và việc làm tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương,

2003 (Moving Forward: Toward Decent Work for People with Disabilities Examples of Good

Practices inVocational TrainingandEmployment fromAsiaandthePacific,2003)

Việc làmvàngườikhuyết tật (EmploymentandDisabledPersons) (Tài liệucungcấpthôngtin)

Kiến thức cơ sở ịnh giá khả nghề nghiệp (The Basics of Vocational Assessment)

(Tài liệumangtínhchấtcungcấpthôngtin)

Tổchứ ộngQuốctế (ILO)

Trangweb

Trangweb

Trangweb:
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Trangweb

ViệnNghiêncứuQuốctếvềNgườiKhuyếttật (WID),Mỹ

Trangweb

:

Tiêu đề ấn phẩm trả tiền mẫu:

(Hoan nghênh ngườiTiêu dùng Khuyết tật)

(Hướng dẫn giao tiếp với người khuyết tật)

(Hồ sơ việc làm)

(Hiện thực hoá tiề )

Các tài liệu tóm tắt (về nhiều vấ ề kể cả cách bố trí hỗ trợ cho các cá nhân với nhiều hạng
khuyết tật khác nhau)

WID là trung tâm về chính sách công ợc quốc tế công nhận, hoạ ộng nhằ ẩy phong trào
vì người khuyết tật thông qua nghiên cứu, ạo, hỗ trợ và giáo dục công. Mục ấn phẩm
(“Publications”) trên website của WID cung cấp các ấn phẩm trả tiền, và ờng dẫn tới các nguồn và
ấn phẩm khác có thể tải từ trên mạng.

:

Tiêu ề ấn phẩm mẫu mà các chủ sử dụ ộng quan tâm:

(Làm thế nào để người khuyết tật có thể tiếp cận với kỹ thuật:
Mô hình thực hành thành công nhất tại các công ty công nghệ thông tin và điện tử, 2005

Thắc mắc về vấ ề khuyết tật: Sách hướng dẫn dành cho các nhà Quản trịTài khoản Phát
triển Cá nhân, 2002 (có thể tải miễn phí)

WelcomingDisabledCustomers

DisabilityCommunicationGuide

EmploymentActionFiles

RealisingPotential

How to Create Disability Access to Technology: Best Practices in Electronic and Information

TechnologyCompanies, 2005

)

Asking about Disability: A Guide for Individual Development Account Administrators, 2002

(

)

m năng

n đ

đư t đ m thúc đ
đào t
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đ ng lao đ

n đ

www.employers-forum.co.uk

www.wid.org

"ICW“ trên bảng chọn“Program”(Chương trình) của trang web. Ấn vào mục“Publications”(Ấn phẩ
ể tìm các tài liệu về tuyển dụng người khuyết tật.

:

Tiêu đề ấn phẩm mẫu

Vụ Chính sách việc làm cho người khuyết tật - Bộ ộng Mỹ cung cấp các ấn phẩm về nhiều vấ ề
liên qua ến việc làm cho người khuyết tật. Phần “Archives” (Lưu trữ) cung cấp danh sách tài liệu
thông tin thực tế (Phiếu thông tin thực tế).

Tiêu đề Phiếu thông tin thực tế mẫu:

cho các nhân viên có
khuyết tật ẩn, 2000)

( ạng và người khuyết tật, 1996)

(Doanh nghiệp nhỏ và
tự tạo việc làm của người khuyết tật, 2000

m)
đ

Lao đ n đ
n đ

Đa d

Trangweb

Bộ ộngMỹ

Trangweb:

DisabilityEmployment101,2004(Việc làmchongườikhuyết tật101,2004)

Disability: Dispelling the Myths How People with Disabilities Can Meet Employers' Needs,

2004) (Người khuyết tậ ịnh kiến - Làm thế nào để người khuyết tậ ứng

đượcyêucầucủachủsửdụ ộng,2004)

Accommodating Employees with Hidden Disabilities, 2000 (Bố trí

DiversityandDisabilities,1996

SmallBusinessandSelfEmployment forPeoplewithDisabilities,2000

)

t: Xua tan các Đ t đáp

nglaođ

Laođ

Tổchứ ộngQuốctế.

Trangweb

Diễn n của Chủ sử dụ ộng về vấ ề khuyết tật, Vương quốc Anh

cLaođ

đà ng lao đ n đ

Video “
( : Tuyển dụng người Khuyết tật - ểm của Chủ sử dụ ộng và Khả n ,

dưới dạng ợc phát hành nhằm vào giới chủ sử dụ ộng, khuyến khích họ tuyển
dụng người khuyết tật bằng cách cho thấy những lợ ặc biệt của việc tuyển dụng này. ể có
video clip này và thông tin liên hệ hoặc xin bản sao củ ình này, truy cập vào mục“Employers”
(Chủ sử dụ ộng) trên trang web

:

Diễn ủ sử dụ ộng về Người khuyết tật là một tổ chức thành viên của các chủ sử dụ
ộng quan tâm và ủng hộ vấ ề khuyết tật. Diễn n cung cấp hàng loạt các ấn phẩm miễn phí

hoặc phải trả tiề ề cập cụ thể ến phương án kinh doanh, tuyển dụng và hỗ trợ ộng khuyết
tật cũng như thu hút người tiêu dùng khuyết tật.Truy cậ ể xem danh mụ ầ ủ các ấn
phẩm và giá của chúng.

AbilityAsia: Hiring People with Disabilities - Employers Perspectives and Ability Thailand"

AbilityAsia

AbilityAsia

Quan đi ng lao đ ăng Thái
Lan) đĩa CD đư ng lao đ

i ích đ Đ
a đĩa h

ng lao đ

đàn ch ng lao đ ng
lao đ n đ đà

n đ đ lao đ
p trang web đ c đ y đ

3

www.uschamber.com

www.dol.gov/odep

ẤN PHẨM CẤP MIỄN PHÍTHEOYÊU CẦU

ẤN PHẨM PHẢITRẢTIỀN

www.ilo.org/abilityasia
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Càng ngày các trang web càng cung cấp nhiều hơn những tài liệu hướng dẫn và thông tin có giá trị về
việc làm và người khuyết tật. Phần này liệt kê những trang web chọn lọc của các tổ chức của chủ
doanh nghiệ ề cậ ến vấ ề khuyết tật, đó là các tổ chức cung cấp thông tin dành riêng cho các
chủ doanh nghiệp và các tổ chứ ấp thông tin chung về người khuyết tật. Phần
này cũng liệt kê danh sách các địa chỉ website của các tổ chức chuyên của người khuyết tật, của các tổ
chức quốc tế và tổ chức của Liên Hiệp Quốc chuyên về vấn ề khuyết tật.

Mạng lưới các doanh nghiệp Úc về người khuyết tật, Úc
Trang web:

Uỷ banTư vấn Doanh nghiệp, Cam-pu-chia
Trang web:

Diễn đàn của Chủ sử dụ ộng về vấ ề khuyết tật,Vương Quốc Anh
Trang web:

Mạng lưới Chủ sử dụ ộng về vấ ề khuyết tật, Liên Hiệp các Chủ doanh nghiệp Ceylon,
Sri Lanka
Trang web:

Hiện thực hoáTiềm năng,Vương Quốc Anh
Trang web:

PhòngThương mại Mỹ
Trang web:

Workway, Ai-len
Trang web:

Trang web của ILO − Góc dành cho Chủ sử dụ ộng
Trang web:

Viện nghiện cứuViệc làm và Người Khuyết tậ ại học Cornell, Mỹ
Trang web:

Mạng lưới tuyển dụng và trợ giúp chủ sử dụ ộng, Mỹ
Trang web:

Tiếp cận việc làm JobAcess, Úc
Trang web:

Mạng lưới Hỗ trợ Bố tríViệc làm, Mỹ
Trang web:

Trung tâm Quốc gia về Tăng cườngViệc làm cho Người Khuyết tật, Ấ ộ.
Trang web:

p đ p đ n đ
c khác, trong đó cung c

đ

ng lao đ n đ
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ng lao đ
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ng lao đ
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AbilityAsia

TỔ CHỨC CỦA CHỦ

THÔNGTIN CHO

SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

www.employersnetworkondisability.com.au

www.bac.org.kh

www.employers-forum.co.uk

www.empfed.lk/employment.htm

www.realising-potential.org

www.uschamber.com

www.workway.ie

www.ilo.org/abilityasia

www.ilr.cornell.edu/ped

www.earnworks.com

www.jobaccess.gov.au

www.jan.wvu.edu

www.ncpedp.org
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4

Liên minh Khiếm thịThế giới (World Blind Union)
Trang web:

Liên hiệp Người khiếm thính Quốc tế (World Federation of the Deaf )
Trang web:

Liên hiệp Người khiếm thính và khiếm thịThế giới (World Federation of the Deafblind)
Trang web:

Mạng lưới Quốc tế Người Sử dụng và Người sống sót sau tai nạn thuộc Khoa Tâm thần học
(World Network of Users and Survivors of Psychiatry)
Trang web:

Tổ chứ ực làm việc quốc tế (Workability International)
Trang web:

Quỹ Phục hồi Chứ ốc tế (World Rehabilitation Fund)
Trang web:

Liên kếtToàn cầu của Liên Hiệp Quốc
Trang web:

ILOThông tin Chung
Trang web:

ILO Chương trình AbilityAsia
Trang web:

ILO Người khuyết tật vàViệc làm
Trang web:

ộng An toàn
Trang web:

Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc, khu vực Châu Á -Thái Bình Dương (ESCAP)
Trang web:

Tổ chức United Nations Enable
Trang web:

Tổ chức Lương thực của Liên hiệp quốc (FAO) Trao quyền cho người khuyết tật ở nông thôn
khu vực Châu Á -Thái Bình Dương
Trang web:

Ngân hàng Phát triển Châu Á
Trang web:

c Năng l

c năng Qu

ILO Lao đ

TổchứccủaLiênHiệpQuốc

Tổchứckhác

www.worldblindunion.org

www.wfdeaf.org

www.wfdb.org

www.wnusp.net

www.workability-international.org

www.worldrehabfund.org

www.unglobalcompact.org

www.ilo.org

www.ilo.org/abilityasia

www.ilo.org/employment/disability

www.ilo.org/safework

www.unescap.org/esid/psis/disability

www.un.org/esa/socdev/enable

www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/PPdirect/PPre0035.htm

www.adb.org/socialprotection/disability.asp

CÁCTỔ CHỨC QUỐCTẾVÀ KHUVỰC

Worksupport.com Thông tin, nguồn tài liệu và nghiên cứu về các vấ ề việc làm và người
khuyết tật, Mỹ
Trang web:

Trung tâm phát triển Châu Á -Thái Bình Dương về vấ ề khuyết tật
Trang web:

Dịch vụ Phục hồi Chứ của KhốiThịnhVượng Chung , Úc
Trang web:

Kho tàngThông tin về Người khuyết tật, Mỹ
Trang web:

ổi vàThông tin Nghiên cứu Phục hồi Chứ ốc tế, Mỹ
Trang web:

Kỹ thuật cho tất cả mọi người (Tech for All ), Mỹ
Trang web:

Hành động vì người khuyết tật và phát triển,Vương quốc Anh
Trang web:

Tổ chứcTrên cả ực Quốc tế (Beyond Ability International)
Trang web:

Tổ chức Braille Không Biên giới
Trang web:

Tổ hợp Daisy (Daisy Consortium)
Trang web:

Tổ chức Biến Nhận thức về Người Khuyết tật thành Hành động (Disability Awareness in
Action), Mỹ
Trang web:

Tổ chức Người khuyết tật Quốc tế (Disabled Peoples' International)
Trang web:

Quỹ Giáo dục và Bảo vệ Quyền của Người Khuyết tật, Mỹ
Trang web:

Tổ chức Người khuyết tật Quốc tế (Handicap International)
Trang web:

Tổ chức Hoà nhập Quốc tế (Inclusion International)
Trang web:

Tổ chức Phục hồi Chứ ốc tế (Rehabilitation International)
Trang web:

n đ

n đ

c năng

Trung tâmTrao đ c năng Qu

Năng l

c năng Qu

www.worksupport.com

www.apcdproject.org

www.crsaustralia.gov.au

codi.buffalo.edu

cirrie.buffalo.edu

www.tech-for-all.com

www.add.org.uk

www.beyond-ability.com

www.braillewithoutborders.org/ENGLISH

www.daisy.org

www.daa.org.uk

www.dpi.org

www.dredf.org

www.handicap-international.org

www.inclusion-international.org

www.rehab-international.org

THÔNGTIN CHUNGVỀVẤN ĐỀ HOÀ NHẬP NGƯỜI KHUYẾTTẬT

CÁCTỔ CHỨC NGƯỜI KHUYẾTTẬT
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Nhiều công ty lớn và tổ chức của các chủ doanh nghiệp có chính sách hoặc tuyên bố chính thức về
nguyên tắ ạng hóa việc làm và/hoặc không phân biệt tại nơi làm việc. Một số công ty có chính
sách riêng về tuyển dụng người khuyết tật, một số khác lại xây dựng các dự án hoặc chương trình hợ

ặc biệt nhằm khuyến khích đào tạo, tạo việc làm và/hoặc chương trình hoà nhập tại nơi làm việc
cho người khuyết tật. Một số mẫu chính sách, nguyên tắc và sáng kiến khác nhau liên quan đến người
khuyết tật và việc làm đượ ề cập trong phần này của cuốn Hướng dẫn. Dưới đây là tên các chính
sách và các trang web:

Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc
Trang web:

ện báo và Điện thoại Mỹ
Trang web:

HãngThông tấn Anh BBC
Trang web:

Liên Hiệp các Chủ sử dụ ộng Ceylon
Trang web:

Tổ chứ ộng quốc tế ILO
Trang web:

Khách sạn Marriott International
Trang web:

Tổ chức Marriott vì người khuyết tật
Trang web:

Công ty Nike
Trang web:

Công ty Nike
Trang web:

Tập đoàn Ngân hàngWestpac
Trang web:

c đa d
p

tác đ

c đ

Công ty Đi

ng lao đ

c Lao đ

www.acci.asn.au

www.att.com

www.employers-forum.co.uk

www.empfed.lk

www.ilo.org

www.marriott.com

www.marriott.com/foundation/default.mi

www.nike.com/nikebiz

www.nike.com/nikebiz/nikeresponsibility

www.westpac.com.au

Ban Giám đ n đốc Uỷ ban châu Âu vềViệc làm và cácVấ ề Xã hội .

Ngân hàngThế giới.
Trang web:

Trang web: europa.eu.int/comm/employment_social/disability/index_en.html

www.worldbank.org/disability
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5

việc và cho việc cải cách các chế ộ bồi thường cho ngườ ộng ể tạo các ưu đãi và hỗ trợ tốt hơn
đối với ngườ ộng bị thương tật quay trở lại làm việc, cũng như để tránh những chi phí và rủ

chủ sử dụ ộng sẵn sàng tuyển dụng hay duy trì việc làm cho các nhân
viên khuyết tật.

ACCI ủng hộ các chính sách khuyến khích sự tham gia và các cơ chế hỗ trợ cho người khuyết tật:

ảm bảo cho người khuyết tật được tham gia với tất cả ực họ có vào lao động và đời
sống cộ ồng;

Thừa nhận rằng khuyết tậ ồng nghĩa với không có khả năng làm việc và yêu cầu
người khuyết tật nhận việc làm ở những nơi phù hợp với họ;

Không khuyến khích ểm dựa chủ yếu vào trợ cấp thu nhậ ối với những người
khuyết tậ ực tố ể làm việc;

ặt ra những yêu cầu phù hợp về trách nhiệm với nhau của cả hai nhóm người khuyết tật
và không khuyết tật;

Hỗ trợ nhiều nhấ ối với những người cầ ến sự trợ giúp nhất, bao gồm cả những giải
pháp việc làm có trợ giúp;

ảm bảo rằng những người khuyết tậ ực làm việc được cảm nhận nhữ ểm
tích cực mà công việc mang lại cho họ ồng thờ ảm bả ều kiện sống với thu nhập từ
việc làm của họ phải cao hơn so với cuộc sống dựa hoàn toàn vào bảo trợ xã hội;

ịnh hướng lại các quỹ hỗ trợ công chuyển từ trợ cấp thu nhập thụ ộng sang trợ giúp
phục hồi chức năng và việc làm;

Không tạo ra nhữ ổi bất ngờ trong cơ cấu lực lượ ộng mà không có kế
hoạch hỗ trợ phù hợp và được chuẩn bị kỹ dành cho các chủ sử dụ ộng.

Úc có tỷ lệ người khuyết tật tham gia đào tạo và học nghề thấ ất vọng, chưa đến 2,5% so với
11% tổng số người Úc trong ộ tuổ ộng. Tỷ lệ trụ ến hết khóa đào tạo và tỉ lệ người có việc làm
sau đào tạo cũng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của người không khuyêt tật, lý do là người
khuyết tật thường bỏ dở nhiều hơn đồng thời người khuyết tật qua đào tạo cũng khó kiếm việc hơn.

ACCI khuyến khích các chính sách giáo dục và đào tạo nhằm:

Phát triển và thừa nhận các kỹ ị trườ ộng;

Cải thiện môi trường chuyển tiếp từ trường phổ thông sang các cấp học và đào tạo cao
hơn cho những người khuyết tật trẻ;

Tăng cường việc tham gia giáo dục và đào tạo nghề thông qua chương trình hỗ trợ sớm từ
trong trường phổ thông;

Hỗ trợ phù hợ ể người khuyết tật có thể tham gia các khóa học và đào tạo;

đ i lao đ đ
i lao đ i ro

không đáng có cho các ng lao đ

Đ năng l
ng đ

t không đ

quan đi p đ
t có năng l t đ

Đ

t đ n đ

Đ t có năng l ng đi
, đ i đ o đi

Đ đ

ng thay đ ng lao đ
ng lao đ

p đáng th
đ i lao đ đ

năng tham gia th ng lao đ

p đ

Sựthamgiacủangườikhuyếttậtvàhỗtrợdànhchohọ

Giáodụcvàđàotạochongườikhuyếttật

MỤCTIÊU VỀ CHÍNH SÁCH

PHÒNGTHƯƠNGMẠIVÀCÔNGNGHIỆPÚC(ACCI)

Việc làm cho nguời khuyết tật1

CÁC NGUYÊNTẮC CỦA CHÍNH SÁCHVIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾTTẬT

Thông qua chính sách chung về việc làm, ACCI vậ ộng việc xây dựng một hệ thống cho phép tất cả
người dân Úc tự do cạnh tranh trên thị trườ ộng. Do mỗi cá nhân có mứ ộ khuyết tật khác
nhau, ACCI ủng hộ một lực lượ ộ ạ ọi người có thể tham gia làm việc ở bất
cứ ọ thấy ủ khả

n đ
ng lao đ c đ

ng lao đ ng đa d ng trong đó m
đâu h có đ năng.

Hiện nay hơn 670.000 người Úc ở ộ tuổ ộng được nhận tiền trợ cấp khuyết tật nhiều hơn cả số
người nhận trợ cấp thất nghiệp. Con số này đã tăng hơn 60% trong 10 năm qua. Xu hướng này cho
thấy lực lượ ộng Úc, vớ ộ tuổi ngày càng già đi và số lượng người khuyết tật ngày càng nhiều
hơn, có nguy cơ làm tổn hại nghiêm trọng tới nguồ ộng và làm tăng đáng kể chi tiêu công.
Trong thờ ại sức khoẻ và tuổi thọ được cải thiện và nhiều trường hợp người bị tai nạ ộng tại
nơi làm việc bị khước từ với lý do gây mất thời gian, vấ ề tỷ lệ người khuyết tậ ần đượ ặt
ra một cách nghiêm túc. Các chính sách khuyến khích dựa nhiều hơn vào hỗ trợ về thu nhập cần phải
được thay thế bằng các chính sách tốt hơn về phục hồi chứ và tạo việc làm.

Việc chú trọ ến việc làm cho người khuyết tật ã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết; lý do là cách
tiếp cậ ã không ại kết quả tốt về việc làm cho người khuyết tật, những người có khả năng
làm việ ẻ ồng thời còn dẫ ến một loạt các chính sách và chuơng trình mang tính chắp vá.

Thông qua chính sách giáo dục và đào tạo, ACCI mong muốn tăng cường sự bình ẳng về cơ hội đào
tạo và lựa chọn cho những người có nhu cầ ặc biệt trong đó có người khuyết tật. Chính sách này

ồng nghĩa với việc tạo cho người khuyết tật được tiếp cận và hỗ trợ hợp lý về giáo dục và đào
tạ ảm bảo cho họ có cơ hội phát triển kỹ năng mà thị trườ ộng cầ ể ứng được yêu cầu
của doanh nghiệp.

Thông qua chính sách kinh tế ề ra các mục tiêu dài hạn là tạo việc làm đầ ủ và phân phối thu
nhập và tài sản trong cộ ồng một cách phù hợp. Chính sách theo đó người khuyết tậ ộ
tuổ ộng phụ thuộc hoàn toàn vào trợ cấp thu nhập trong suốt cuộ ời họ ã làm suy yếu các
mục tiêu trên. Nếu không có giải pháp sử ổi, tình trạng này sẽ dẫ ến việc chi tiêu công tăng cao
đến mức không thể tiếp tục hỗ trợ được.

ịnh về quan hệ tại nơi làm việc suy cho cùng phả ộng khuyến khích chứ không phải là
cản trở việc làm của người khuyết tật. Chính sách về quan hệ tại nơi làm việc của ACCI dựa trên
nguyên tắc đơn giản hóa và giảm thiểu số lượ ịnh và đặc biệt là dựa trên quyết tâm của
chủ sử dụ ộng và nhân viên liên quan tới vấ ề việc làm cho người khuyết tật. Cách tiếp cận
mang tính bảo trợ, chỉ dựa trên quyền của người khuyết tậ ối vớ ịnh về việc làm cho người
khuyết tật sẽ làm suy giảm chứ không giúp tăng cường việc làm cho họ.

Chính sách của ACCI còn nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách về an toàn sức khoẻ ộng, phục
hồi chức nằng và giúp người bị khuyết tật trở lại làm việc. Cùng vớ ộ tuổi ngày càng , tỷ lệ người
khuyết tật trong cộ ồ ặc biệt là trong nhóm ngườ ộng ở lứa tuổi cao cũng tăng lên. Xu
hướng này đòi hỏi phải ưu tiên nhiều hơn cho công tác phòng ngừa tai nạn và bệnh tật tại nơi làm

đ i lao đ

ng lao đ i đ
n cung lao đ

i đ n lao đ
n đ t gia tăng c c đ

c năng

ng đ đ
n cũ đ đem l
c đáng k , đ n đ

đ
u đ

cũng đ
o đ ng lao đ n đ đáp

, ACCI đ y đ
ng đ t trong đ

i lao đ c đ đ
a đ n đ

Quy đ i có tác đ

ng các quy đ
ng lao đ n đ

t, đ i quy đ

lao đ
i đ tăng

ng đ ng, đ i lao đ

1
Tải về từ: www.acci.asn.au/text_files/policies/2007/EmploymentPeopleDisabilitiesPolicy2007.pdf
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Đ đi

t đ ng theo qui đ a Úc, theo đó t
c đ

Đ

năng c p đ t đ
Đ

Đ Đ đ i lao đ

các đi
ng đ c đ

Đ Đ t
đ

Đ trong đó xác đ

t đ đáp Đ

i đa m

i lao đ o đi
c năng

n đây nh t trong qui đ Đ đ đ i lao đ ng
đ n đ

p đ
c đó. Trong khi

doanh nghi
t đ

năng doanh nghi

ảm bảo rằng người khuyết tật có được hưởng các chính sách về ều kiện làm việc linh
hoạt giống như tất cả các nhân viên khác, bao gồm thoả thuận cá nhân và thoả thuận có sự
tham gia hay không tham gia của công đoàn.

ACC cam kế ạt mục tiêu về sức khoẻ và an toàn lao độ ịnh củ ất cả mọi
người làm việ ều phải có một chỗ làm an toàn và một phương thức làm việc an toàn, tùy vào điều
kiện thực tế, bao gồm:

Tăng cường hiệu quả công tác sức khoẻ và an toàn lao động (VSATL ), giảm thiểu thương
tật khi làm việc và bệnh nghề nghiệp;

Tăng cường khả ủa doanh nghiệ ể tăng cường hiệu quả các hoạ ộng và mục
tiêu vềVSATL ;

ảm bảo hệ thống VSATL và chế ộ bồi thường cho ngườ ộng phải khuyến khích
những biện pháp can thiệp sớm;

Khuyến khích tinh thần trách nhiệm của nhân viên và kêu gọi họ thông báo về ều
kiện có thể ảnh hưở ến mứ ộ an toàn lao động cần thiết tại nơi làm việc của doanh
nghiệp;

ảm bảo rằng công tác nâng cao nhận thức về VSATL phải được lồng vào nội dung hoạ
ộng khai trương cơ sở cũng như các chương trình dạy và đào tạo nghề;

Xây dựng chính sáchVSATL ịnh rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân;

Thu hút sự tham gia của tất cả các nhân viên để nâng cao hiệu quả công tác sức khoẻ và an
toàn lao động;

Cung cấp thông tin và chương trình đào tạo cần thiế ể ứng nhu cầu VSATL của cơ
sở và đảm bảo sự tham gia của nhân viên;

Giảm tố ọi rủi ro, kể từ các khâu phát hiện, đánh giá và kiểm soát rủi ro, không ngừng
giám sát, đánh giá và rà soát các nguy cơ;

Cải tiến các chính sách bồi thường cho ngườ ộng nếu chính sách này chưa tạ ều
kiện tốt cho việc phục hồi chứ và quay trở lại làm việc sớm.

Các xu hướng gầ ấ ịnh về quản lý VSATL và chế ộ ền bù cho ngườ ộ
òi hỏi doanh nghiệp phải có trách nhiệm chăm sóc cao hơn, điều này có thể dẫ ến việc các chủ

doanh nghiệp không mặn mà với việc tuyển dụng những người có nhiều rủi ro về sức khoẻ và an toàn
lao động. Xu hướng này hầu như không giúp tăng cường cơ hội việc làm cho người khuyết tật trong
môi trường công nghiệ òi hỏi chi phí cao cho các qui trình kiểm soát rủi ro nâng cao. Các doanh
nghiệp tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc cần được miễn bị phạt nếu họ làm việ

ệp mong muốn tăng cường việc làm cho người khuyết tật trong môi trường làm việc
không có phân biệ ối xử, việc chuyển chi phí hỗ trợ người khuyết tật của Chính phủ thành chi phí và
rủi ro của doanh nghiệp sẽ chỉ cản trở khả ệp tuyển dụng người khuyết tật.

SỨC KHỎE, ANTOÀN LAO ĐỘNGVÀ ĐỀN BÙ CHO NGƯỜ ỘNGI LAO Đ

Đ
năng i đang có nhu c

o đi năng trong quá tr
năng khi khuy n đ c đây;

c đ

t đ ng lao đ
ng đ

đ trong đó
c đ

Đ
y đ

, đ ng đ ng đ

ông đ ng đi

ng đ
đ c đ do đ c đi t đ

c theo đu

t lao đ

c đ i các quy đ c theo đó h năng c

ảm bảo rằng người khuyết tật được chấp nhận là những ứng viên tiềm năng tham gia
vào các chương trình đào tạo các kỹ xã hộ ầu, nếu việc chấp nhận
những ứng viên này vào học không tạo ra gánh nặng quá sức cho cơ sở đào tạo;

Tạ ều kiện cho người khuyết tật nâng cao kỹ ình làm việc và đào tạo
lại kỹ ết tật trở thành rào cả ể họ quay lại với công việc trướ

Chính sách phải liên kết một cách hiệu quả với các chương trình việc làm và đào tạo trước
việc làm giúp cho những người khuyết tật được trợ giúp liên tụ ể sau khi hoàn thành
chương trình học tập và đào tạo có thể chuyển sang làm việc.

ACCI ủng hộ các chính sách việc làm nhằm các mục tiêu:

Tổ chức hoạ ộng nhằm khuyến khích tuyển dụ ộng khuyết tật với các chủ doanh
nghiệp và với cộ ồng nói chung;

Xây dựng danh mục việc làm ể người khuyết tật có thể lựa chọn có ghi nhận một
cách thực tế và công tâm các hoàn cảnh và năng lực của từng cá nhân và mứ ộ hỗ trợ cần
thiết;

ảm bảo hỗ trợ về mặt chuyên môn trong tuyển dụng và hoà nhập người khuyết tật ở nơi
làm việc; sự hỗ trợ này phải được phối hợp chặt chẽ và thông tin đầ ủ về nhu cầu của
doanh nghiệp ồng thời cũng thể hiện rõ đây là một phần trách nhiệm của cộ ồ ối
với người khuyết tật;

Kh ặt ra nhữ ều kiện bất lợi và những gánh nặng vô lý cho các doanh nghiệp
mong muốn tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc;

Khẳ ịnh rằng không phải ngành nào cũng có thể cung cấp hỗ trợ cho người khuyết tật
ến cùng một mứ ộ ặ ểm riêng của loại hình hoạ ộng chính của từng ngành;

Giảm thiểu những phức tạp và thủ tục rườm rà trong các chương trình việc làm và giáo dục
và đào tạo nghề dành riêng cho người khuyết tật;

Xây dựng kênh kết nối hiệu quả giữa các chương trình phục hồi chức năng, đào tạo và
quay trở lại làm việc sau thương tật;

Công nhận và tuyên dương những doanh nghiệp có nỗ lực lớn trong việc tăng cường
tuyển dụng người khuyết tật vào làm việc trong doanh nghiệp của mình.

Chắc chắn các doanh nghiệp sẽ tạo được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn cho người khuyết tật nếu có
một quy trình đơn giản và dễ thực hiện.

ACCI tích cự ổi các chính sách liên quan đến quan hệ tại nơi làm việc:

Hỗ trợ doanh nghiệp theo “Chính sách hỗ trợ tiền công“ khi họ nhận những người mà
năng suấ ộng bị hạn chế vì lý do khuyết tật.

Nỗ lự ổi mớ ịnh cứng nhắc về nơi làm việ ạn chế khả ủa chủ
doanh nghiệp trong hỗ trợ và bố trí việc cho người khuyết tật;

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾTTẬT

QUAN HỆTẠI NƠI LÀMVIỆC
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công nghệ hỗ trợ và thích nghi, chính những công nghệ này lại góp phần xoá bỏ các rào cản ối với
người khuyết tật.

ò tích cực trong phát triển, giám sát và đánh giá các chính sách và sáng kiến về giáo
dục và đào tạo cũng như các chính sách và chương trình về thị trườ ộng nhằ ảm bả
ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các ngành kinh tế trong bối cảnh một nền kinh tế toàn cầ

ộng và đầy tính cạnh tranh. Từ ộ này, ACCI là một tổ chức lý tưở ò dẫn dắt trong
xây dựng các giải pháp mới nhằm tăng cường sự tham gia và khả ạnh tranh của người khuyết
tật trên thị trườ ộng.

đ

ACCI đóng vai tr
ng lao đ m đ o đáp

u năng
đ góc đ ng đóng vai tr

năng c
ng lao đ

CHỐNG PHÂN BIỆ ỐI XỬ

ỊNH HƯỚNGTƯƠNG LAI

KHUNG CHÍNH SÁCH

T Đ

Đ

ACCI ủng hộ nguyên tắc chung về bình ẳng cơ hội, một nguyên tắc nền tảng cho mọi luật chống
phân biệ ối xử. ACCI nỗ lực quảng bá cho ý tưởng rằng phân biệ ối xử là mộ ều không thể chấp
nhận được trong công tác nhân sự, nó không thể trở thành cơ sở xác đáng khi đưa ra quyế ịnh về
nhân sự và làm như vậy là đi ngược lại với lợi ích của doanh nghiệp.

Chính sách chống phân biệ ối xử củ ối với người khuyết tật được đưa vào kế hoạch chi tiế
ể xây dự ịnh về hệ thống quan hệ nơi làm việc của Úc, có tên là

Các doanh nghiệ ã phải chịu những gánh nặng lớn gồm một loạ ịnh có trong các luật
Liên bang và Chính phủ về chống phân biệ ối xử. Việ ặt thêm ịnh mới với những nghĩa vụ
không thực tế và không cụ thể ối với doanh nghiệp, hoặc những yêu cầu bắt buộc như hạn mức về
việc làm sẽ không được doanh nghiệp hưởng ứng.

ể ạt được sự tiến triển thực sự trong lĩnh vực này, Chính phủ và cộ ồng cần có nỗ lực liên kết
chặt chẽ và phối hợp với các doanh nghiệ ể ạt được những mục tiêu chính s

1. Xoá bỏ nhữ ểm trong các chính sách xã hội và lao động gây khó khăn cho người khuyết tật
tham gia làm việc;

2. Xem xét các nguyên nhân làm gia tăng sự phụ thuộc của người khuyết tật vào các chế ộ phúc lợi
và các vấ ề cần phải giải quyết ể hạn chế tỷ lệ áng kể người tách khỏi lực lượ ộng;

3. Tăng cường tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua chương trình đào tạo, hỗ trợ tại
nơi làm việc và giáo dục cộ ồng.

4. Tạo sự ồng bộ và dễ dàng để chuyển giao giữa các chương trình nhằ ỡ người khuyết tật
trong giáo dục và đào tạo, đào tạo trước việc làm, việc làm và khả ở lại làm việc sau
thương tật;

5. Nâng cao nhận thức của cộ ồng về lợi ích của việc tăng cường việc làm cho người khuyết tật
và tuyên dương những doanh nhgiệp cam kết tuyển dụng người khuyết tật;

6. Hỗ trợ ầ ủ trên cơ sở thông tin rộng rãi và có chính sách khuyến khích các chủ doanh nghiệ
ồng thời giảm thiểu rủi ro và thủ tục quan liêu rườm rà;

ảm bảo rằng các doanh nghiệp sẽ không phải có nghĩa vụ chị ều chỉnh một khi
các biện pháp cải cách hệ thống phúc lợi ã tạo ra nhữ ổi lớn trong thành phần của thị
trườ ộng.

Tăng trưởng kinh tế liên tục và bền vững là nền tảng cho cải thiện mức sống của ngườ
ộng, người khuyết tật có thể có nhữ ữu ích và cũng chia sẻ những lợi

ích do việc làm mang lại.

ồng thời, ACCI ghi nhận rằng việc nâng cao khả năng người khuyết tậ ộng và vào các
lĩnh vực khác của cuộc sống cộ ồng sẽ tạo nhiều cơ hội lớn hơn cho phát triển thị trường với các

đ
t đ t đ t đi

t đ

t đ a ACCI đ t
đ ng qui đ

p đ t các quy đ
t đ c đ quy đ

đ

Đ đ ng đ
p đ đ au đây:

ng đi

đ
n đ đ đ ng lao đ

ng đ
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đ ng thay đ
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HÃNGTHÔNGTẤNANHBBC

Kế hoạch hành động về Tuyên ngôn Mạng lưới người Khuyết tật của ngành Truyền
thông và Sáng tạo

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BBC

2

Mạng lưới Người Khuyết tật Ngành Truyền thông và Sáng tạo (BCIDN) kết nối các kênh truyền thông
lớn tại Vương quốc Anh nhằm tìm hiểu và giải quyết các vấ ề liên quan đến người khuyết tật trong
ngành truyền thông. Mạng lưới tạ ều kiện thuận lợi hơn để các thành viên tuyển dụng và giữ
người khuyết tật lại làm việc sau thương tậ ồng thời tuyên truyền và chia sẻ những kinh nghiệm
thực tiễn thành công nhất trong ngành. BCIDN được thành lập với sự ỡ của Diễn đàn Các chủ
sử dụ ộng về Người Khuyết tật với tất cả các thành viên của BCIDN tham gia vào diễn đàn.

Là thành viên của BCIDN, Hãng thông tấ ã xây dựng kế hoạch hành động nhằm mụ

Tăng cường sự xuất hiện của người khuyết tật trên sóng phát thanh và truyền hình.

ố lượng người khuyết tật trong mọi lĩnh vự ộng.

Tăng cường tiếp cận với các dịch vụ trên sóng phát thanh và các phương thức truyền
thông khác.

ảm bảo người khuyết tật tiếp cận ược các toà nhà công sở của hãng.

ề ra mục tiêu xây dựng chân dung người khuyết tật trên truyền hình, hầu hết các mục tiêu đề
ã ạt được:

Ít nhất một nhân vật thường xuyên là người khuyết tật trong các tập phim phát sóng
thường xuyên trên kênh BBC 1 (Paul Henshall ở thành phố Holby).

Ba chương trình truyền hình sự kiện và giải trí trên kênh BBC1 và BBC2, mỗi chương trình ít
nhất có sự tham gia của một người khuyết tật trong toàn bộ các tập (Vượt ra ngoài Biên
giới (Beyond Boundaries), kênh BBC 2 có 11 người khuyết tật tham gia; Chương trình Ade
Adepitan trên Xchange, kênh BBC 1 & CBBC, và hiện tại là chương trình Vòng Thể thao
(Sportsround), kênh BBC 1, và Grandstan trên BBC 1 giới thiệu về giải quần vượ

ới giành cho người khuyết tật ngồ

Ba chương trình giải trí chính nhiều tập trên BBC1 và BBC 2: trong 50 người chơi, ít nhất có 1
người khuyết tật (Weakest Link & Jet Set trên BBC 1, Mastermind trên BBC 2).

BBC3 sẽ phát sóng một vở kịch hoặc phim giải trí nhiều tập với một nhân vật là người
khuyết tật xuất hiện thường xuyên. Chương trình này thành công hơn cả chương trìnhTôi
với Stupid (I'm with Stupid) bắ ầu phát sóng trên BBC 3 từ ngày 10/09/2006 kể về một số
nhân vật khuyết tật, bên cạ
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cđ

ặt mục tiêu tăng cường sự xuất hiện của người khuyết tật trên sóng phát thanh và
truyềnhình.

Nhữngviệ ã làm:

CÔNGTY ĐIỆN BÁOVÀĐIỆNTHOẠI MỸ (AT&T)

Chính sách của công ty về người khuyết tật (Mỹ)

AT&T cam kết thực hiện một chương trình hành ộng nhằ ảm bảo cơ hội bình ẳng và cung cấ
ều chỉnh hợp lý cho các ứng viên và nhân viên đủ ực làm việc nhưng có hạn chế về mặt thể

chất và tâm thần. Sẽ không ai có thể bị phân biệ ối xử một cách trái luật với lý do họ có khuyết tật về
thể chất hay tâm thần, hoặc với lý do họ cần được cung cấ iều chỉnh phù hợp, hay vì họ là một cựu
chiến binh được hưởng trợ cấp.

AT&T có chính sách tuyển dụng, thuê, đào tạo và thăng chức cho người khuyết tật, các cựu chiến binh
diệ ặc biệt, cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam và cựu binh thuộc các diện khác mà không bị
bất kỳ sự phân biệt nào áp dụng cho tất cả các vị trí việc làm. Hơn nữa, chính sách này còn ảm bảo
rằng tất cả các công việc về nhân sự ều được quản lý theo cách không dung túng bấ ỳ ộ
phạm pháp nào liên quan đến vấ ề khuyết tật, các quyế ịnh về tuyển dụng ều xuất phát từ yêu
cầu của công việc.

Các nhân viên và ứng viên dự tuyển không phải chịu bất kỳ sự quấy rố ạ, ép buộc hoặc phân
biệt nào vì lý do họ ã tham dự hoặc có thể tham dự các hoạ ộ

Viết đơn khiếu nại;

ỡ hoặc tham gia vào mộ ều tra, kiểm tra việc chấp hành, phiên xét xử hoặc bất kỳ
hoạ ộng nào liên quan đến việc thực hiện Mục 503, Luật Phục hồi Chứ

ủa Mỹ) bản sử ổi, hoặc Luật Hỗ trợ ều chỉnh cho Cựu bình chiến tranhViệt Nam 1974
(VEVRAA), bản sử ổi, hoặc bất kỳ luật nào của liên bang, bang và địa phương quy định cơ
hội bình ẳng cho các cá nhân người khuyết tật, cựu chiến binh với thương tậ ặc biệt,
cựu chiến binh từ thời chiến tranhViệt Nam và cựu chiến binh thuộc các diện khác;

Phả ối bất kỳ hành động hoặc thông lệ nào trái với Mục 503 (VEVRAA) hoặc các ịnh
về thực hiện Luật này trong bất kỳ luật liên bang, bang và địa phương nào đòi hỏi việc làm
bình ẳng cho người khuyết tật, cựu chiến binh với thương tậ ặc biệt, cựu chiến binh từ
thời chiến tranhViệt Nam và cựu chiến binh thuộc các diện khác.

Thực hiện các quyền khác được Mục 503 (VEVRAA) hoặ ịnh về thực hiện Luật
này bảo hộ.

AT&T cam kết sẽ kiểm tra giám sát và đánh giá tính hiệu quả của chương trình hành ộng này của
mình.
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Tải về từ: www.employers-forum.co.uk/www/bcidn/manifesto/2006-action-plans/bbc-bcidn-report.pdf
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Phát hiện cơ bản từ nghiên cứu về người khuyết tật này cho thấy tầm quan trọng của
chương trình truyền hình nhiều tậ ối với người khuyết tật mong muốn học hỏi qua TV,
mở cánh cửa cho họ tiếp cận với thế giới, giúp họ hiểu mọi thứ từ các mối quan hệ ến
những thứ diễn ra trong quán rượ ều này thôi thúc mong muốn mãnh liệt được xem
họ thể hiện chính mình trong các chương trình như vậy hơn bất cứ ều này càng
trở nên đặc biệt có ý nghĩa sau khi họ xem tình tiết câu chuyện hiệ ủa
một người ở ề ứa con của Billy và Honey mắc hội chứng Down.

BBC phối hợp với Kênh 4 và Trung tâm Diễn viên đang vậ ộng quyên góp cho Quỹ Tài
năng Diễn viên Khuyết tật, đây là một chương trình đào tạo và phát triển dành cho 25 diễn
viên khuyết tật được tuyển chọn qua các buổi diễn thử công khai trên toàn quốc. Mục đích
là tập hợp các tài năng diễn xuất khuyết tậ ến vớ ạo diễn.

Chương trình Children (Trẻ em) củ ã phối hợp chặt chẽ với Hội Trẻ em Khiếm thính
Quố ể ời một cuốn hướng dẫn các nhà sản xuất chương trình về cách thức
làm sao để đưa trẻ em khiếm thính lên các chương trình cũng như để trẻ em khiếm thính
có thể xem được chương trình của họ.

Hướng dẫn ối với các nhà sản xuất phim là cuốn hướng dẫn dành cho các nhà sản xuất
chương trình về Luật Chống Phân biệ ối xử với Người Khuyết tật (DDA) đang được cập
nhật và phát hành lại.

Gần đây, hàng loạt các chương trình của BBC được kiể ể về các chương
trình cho khán giả trường quay và những người tham gia xét trên ộ luật DDA. Các
cuộc họp với các nhóm làm chương trình được tổ chức nhằ ảm bảo rằng những yêu
cầ ề ợt kiểm tra phải được thực hiện sao cho tuân thủ ật DDA.

Mộ ợt khảo sát về cách xây dựng hình ảnh phát vào các giờ ểm của đài truyền hình
BBC ã được thuê thực hiện, kết quả dự ịnh được tổng kết vào cuố ết quả
khảo sát sẽ được giới thiệ ặt Chương trìnhTruyền hình và sẽ được sử dụ ể
phổ biến chính sách hoà nhập và khắc hoạ chân dung tiêu biểu cho thời gian tới.

Ban truyền hình BBC TV (sắp tới sẽ ổi thành ban Tầm nhìn BBC) gầ ới bổ nhiệm
Mary Fitzpatrick làm Biên tập viên thường trực chuyên trách về ạng nhằm tăng cườ

ạng hoá các sản phẩm củ ặc biệt chú trọng các vấ ề người khuyết tật và vấ
ề dân tộc.

Mary hiện đang rà soát lại các mục tiêu chương trình Xây dựng hình ảnh Người khuyết tật
nhằm xây dựng các mục tiêu mới có tầm vươn xa hơn.

Chương trình truyền hình ã ặt hàng nhưng chưa phát sóng bao gồm Luật Đường phố
Mới phần 2 và một phim mới dành cho trẻ em nói về ội bóng rổ với những
vậ ộng viên khuyết tật.

Chương trình truyề ã ặt hàng nhưng chưa phát sóng bao gồm vở kịch
(Những cô gái của Rean), phát vào buổi chiều trên Kênh 4, của tác giả Kaite O'Reilly,

một người bị khiếm thị; vở kịch (Rạng đông), phát vào các buổi chiều, của nhà
văn bị khuyết tậtTom Ray và một vở kị ặt hàng cho chương trình phát sóng buổi chiều
do một tác giả khiếm thị là SueTownsend viết.
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Desperados

Rean's

Girls

DayBreak

Mỗ ất hai chương trình giới thiệu những người khuyết tật
thành đạt với tham vọng xây dựng hình tượng một tài năng trên truyền hình mới dựa trên
những nguyên mẫu có thậ ặ ểm của Ray Charles; Mohammed Ali).

Bên cạ òn nhiều ví dụ khác cho thấy cam kết ngày càng cao của BBC nhằm giới thiệu và khắc
họa hình ảnh những người khuyết tật trên các chương trình truyền hình:

Chương trình New Street Law and Ready Steady Cook trên BBC 1, cập nhật tuyên ngôn của
BCIDN trên BBC.

Ballamory và Điề ặc biệt trên Cbeebies

Cách âm, MộtThứ có tên gọi làTình yêu,T ốc và Mastermind Con trên BBC 2

Ngôi nhà củaTinyTearaways trên BBC 3

Frank Gardner, Phóng viên tin tức của BBC mới bị khuyết tật, được giới thiệu qua nhiều
phóng sự.

(Giữ Liên hệ cùng Bạn và Người thân của Bạn) trên Kênh phát
thanh số 4, do Peter White phụ trách , thường xuyên đề cậ ến những vấ ề dành cho
người khuyết tật và liên quan đến người khuyết tật, tương tự chương trình
(Giờ Phụ nữ) và (Lời khuyên Dễ nghe) do Gyles Brandreth phụ trách.

Nick Clarke, phát thanh viên của PM bị khuyết tật do ung thư, thực hiện một chương trình
nhật ký ghi âm về những trải nghiệm của anh và về việc anh mấ ã ảnh hưởng
tới bản thân anh và gia đình anh như thế nào. Chương trình được phát sóng trên Kênh
phát thanh số 4 ngay trước khi anh trở lại làm việc trong vai trò là phát thanh viên gạo cội
của PM.

(Người bắn cung) trên Kênh phát thanh số 4 có diễn viên nam khiếm thị
ật chơi nhạc Jazz.

(Rào cản âm thanh) - trên Kênh phát thanh số 4, một vở kịch có sự tham gia
của diễn viên nam khiếm thính Steve Day.

(Ánh sáng), một vở kịch trên Kênh phát thanh số 4 với sự tham gia của diễn viên
nam ngồ ột nhân vật phải ngồ

MS củaTôi vàTôi - một vở kịch khác phát trên đài số 4 do Jim Sweeney viết kịch bản và bản
thân anh cũng chính là một MS.

Vở kịch trên Kênh phát thanh số 3, kịch bản do Kaite O'Reillymột nhà văn khiếm thị viết.

Vở kịch , (Xem Nhện) cũng phát trên Kênh phát thanh số 3, do Andy Mclay
viết kịch bản và trình diễn, kể về trải nghiệm của ông như một người bị liệt.

BBC lầ ầu tiên đặt hàng một nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về những khán giả
khuyết tật mong muốn học hỏi quaTV, tìm hiểu những gì họ thường xem, suy nghĩ của họ
về mứ ộ ứng nhu cầu của họ và trong tương lai họ muốn xem những chương trình
cụ thể nào trên truyền hình.
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In Touch and You and Yours

Women's Hour

SoundAdvice

The Archers

SoundBarriers

The Lights

Peeling

Watch theSpider
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Tiếp tục thực hiện chương trình (Mở rộng), chú trọng hơn vào những vị trí làm việc
tại khu vực sản xuất và xem xét khả ố lượng những người được tuyển dụng
hàng năm theo chương trình này. Tổ Tiếp cận liên BBC cho đế ã hoạ ộng đượ

ấp hàng loạt dịch vụ cho các nhân viên là người khuyết tật từ dịch vụ
về tiếp cận dành cho nhân viên mới tuyển hoặc nhân viên mới bị khuyết tật, những chế ộ

ều chỉnh hợp lý cho những người hướng dẫ ã qua đào tạ ể họ có thể tham gia một
số vai trò trong hoạ ộng sản xuấ ến những dịch vụ hỗ trợ và tư vấn chung. Bên cạ

ện nay Tổ này cũng tư vấn cho các nhóm sản xuất làm việc với các cộng tác viên là
người khuyết tật về những vấ ề liên quan đến kỹ thuật và sản xuất, như trong bộ phim
Desperados.

Tiếp tục duy trì vị ốc kỹ thuật chuyên về công tác trợ giúp.

Luậ ịnh rằng việc các nhà cung cấp dịch vụ ối xử với người khuyết tật một cách kém ưu
đãi hơn người khác mà ẽ bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Các nhà
cung cấp dịch vụ:

Phải áp dụng ều chỉnh hợ ối với các thông lệ, chính sách và quy trình khiến người
khuyết tật không thể sử dụng hoặc gặ ột cách bất hợp lý trong việc sử dụng
dịch vụ.

Phải cung cấp các thiết bị hỗ trợ như điện thoại sử dụng ký tự hoặc cung cấp thông tin dưới
các dạ ặc sách chữ nổi cho người mù) để giúp người khuyết tật có thể
sử dụng được dịch vụ, vì nếu không họ sẽ không thể tiếp cận được dịch vụ.

ối với chương trình phát thanh, ”các dịch vụ”bao gồm:

Các chương trình (có phụ ề, miêu tả bằng âm thanh và ký hiệu)

Các dịch vụ hỗ trợ chương trình (đường dây hỗ trợ, sách hướng dẫn, tài liệu giới thiệu
phiếu thông tin thực tế)

Trang web thông tin trực tuyến .

Các cam kết cung cấp dịch vụ:

BBC cam kết rằng 100% các chương trình phát sóng trên BBC 1, BBC2, BBC News24, BBC 3,
BBC 4, CBBC and CBeebies ều có phụ ề vào năm 2008.

Hiện nay, 95% các chương trình trên BBC 1 và BBC 2, 80% chương trình trên các kênh khác
ã có phụ ề.

BBC cam kết 5% chương trình trên tất cả các kênh trên sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ ký
hiệu vào năm 2008.

Hiện tại, ít nhấ ã có 4% chương trình trên mỗi kênh đã được thể hiện bằng ngôn ngữ ký
hiệu.

Cuối cùng, BBC cam kết 10% các chương trình trên kênh BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, CBBC
và Cbeebies sẽ có mô tả âm thanh vào năm 2008.
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ố người khuyết tật tham gia sản xuất chương trình cho BBC theo kế hoạch nội bộ
của BBC hoặc theo hợ ồ ặt bên ngoài sản xuất.

Không ngừng tích cực khuyết khích đưa người khuyết tật lên các chương trình chủ ạo
cũng như các chương trình mục tiêu theo kế hoạch chủ ạo, như (Vượt
qua ranh giới) và (Tôi với Stupid).

Triển khai tìm kiếm người dẫn chương trình dành cho người khuyết tật đang rèn luyện kỹ
năng cho chương trình phát thanh (Trẻ em).

ối với đài phát thanh, nghiên cứu lại cách làm để ảm bảo rằng các chương trình phục vụ
người khuyết tật phả ỉ của Cập nhật Tuyên ngôn của BCIDN BBC dành
cho thính giả là người khuyết tật. Chuyên mục Sự thật (Factual) trên đài BBC cũng đang dự
kiến cho phát ịnh kỳ Bản tin Người Khuyết tật.

Việ ối xử một cách thiếu bình ẳng với những ứng viên hoặc nhân viên là người khuyết
tật với lý do liên quan ến khuyết tật của họ là hành vi vi phạm pháp luật trừ trường hợ

ối xử

Các chủ sử dụ ộng còn phải thu xế ều chỉnh hợp lý nếu nơi làm việc hoặc cách
bố ều kiện làm việc gây nhiều bất tiện cho ngườ ộng bị khuyết tật.

Xem xét lại những cách thức tuyển dụng sao cho tạ ều kiện ể người khuyết tật tiếp cận
được các cơ hội việc làm (quy trình quảng cáo, tuyển chọn và đánh giá)

ều chỉnh hợ ối với những ộng là người khuyết tật hoặc bị khuyết tật trong
quá trình làm việc .

Cam kết của BBC về mức hỗ trợ hợp lý dành cho nhân viên là người khuyết tật của Hãng
được ghi rõ trong hợ ồng thuê nhân viên qua công ty Capita.

ỷ lệ nhân viên khuyết tật đang làm việc tại Hãng và ặt mục tiêu phả ạt
được 4% nhân viên là người khuyết tật vào tháng 12/2007 và sau đó sẽ ại. Hiện
nay, BBC là hãng thông tấn duy nhất tuyên bố công khai mục tiêu này.

Tham vấn nhân viên là người khuyết tật của Hãng.

Công tác thực hiện mục tiêu trên sẽ thường xuyên được Hộ ồ ạng của Hãng kiểm
tra, Hộ ồng này - do Mark Thompson làm chủ tịch với các thành viên đều là các trưởng
phòng.

Không ngừng theo dõi lực lượ ộng là người khuyết tật của Hãng.

Beyond Boundaries

I'mWithStupid.

Children

2. BBCđ t đ

tDDAquiđ

Đ ngquyđ

ặtmục tiêu tăng số lượngngười khuyết tật làmviệc trongmọi lĩnh vựchoạ ộng của
Hãng,kểcảtrongsảnxuất

Luậ ịnh:

ểthựchiệnđượcnhữ ịnhluậtpháptrên,BBCsẽkhôngngừng:

Ngoài ra,BBCcũngcamkết:

VIỆC LÀM

5

M
OÄT

SOÁ VÍ DUÏ VEÀ CHÍNH
SAÙCH

5

M
OÄT

SO
ÁV

ÍD
UÏ

VE
ÀC

HÍ
NH

SA
ÙCH

2928



Giao diện được xây dựng với sự tư vấn của NhómTiếp cậnTruyền thông Mới của BBC và nhiều chuyên
gia tư vấn về tiếp cận. Những ý kiến tư vấn vẫn tiếp tục được ứng dụng vào từng bước thiết kế của BBC
iPlayer, tạ ều kiện cho nhóm Phát triển xây dựng cơ sở cho thiết kế các giao diện có thêm những
chứ ếp cận chẳng hạn như hiển thị các lựa chọn cài đat .

BBC iPlayer cũng sẽ tích hợp các dịch vụ tiếp cận áp dụng trên truyền hình (phụ ề, mô tả bằng âm
thanh và ngôn ngữ cử chỉ kiểu Anh). Mỗi giả ều được thiết kế theo tiêu chuẩn cao của dịch vụ
truyền hình chung của BBC và tớ phả ạt được cam kết của BBC về tiếp cận dịch vụ truyền
hình .

Với tiếp cận được xem như một trong những mục tiêu chính, BBC iPlayer sẽ ịnh chuẩn về tiếp cận
cho tất cả các dịch vụ số của BBC trong tương lai.

ắ ầu kế hoach dài hạn nhằm nâng cấp lối ra vào cho nhân viên, khách và
các nghệ sỹ khuyết tật ở tất cả các công sở của Hãng ầu, chúng tôi tiến hành kiểm tra
toàn bộ các toà nhà và lập một danh sách dài những nơi cần nâng cấ ể xem xét và có
hành động cụ thể. Danh mụcTuyên bố Nâng cấp của BCIDN BBC ã ịnh từ những việc
rất nhỏ ến những việc lớn liên quan đến toàn bộ toà nhà. Tiếp theo, Dự án òng
Làm việc của BBC khở ộng một kế hoạch cụ thể triển khai trong một chương trình cuốn
chiế ến nay tiêu tốn hơn 3 triệu bả ể nâng cấp toàn bộ các toà nhà.

ến nay, các công việ ã triển khai cơ bản như sau:

Lối ra vào bên ngoài toà nhà và bãi ỗ xe

Dốc thoải cho xe l n mới làm và nâng cấp

Khu vực lễ tân

Công trình vệ sinh (mới làm và nâng cấp)

Cửa ra vào mới, một số cửa tự ộng và sửa chữa ván ô cử ể tăng cường tầm nhìn

Biển chỉ dẫn được cải tiến tốt hơn

Cung cấp thiết bị cảnh báo cho người khiếm thính và tai nghe trợ thính

Nâng cấp thiết bị nâng ôtô

Thang nâng mới cho Belfast

Nâng cấp hệ thống ánh sáng và màu tương phản cho người khiếm thị

Làm mới và nâng cấp hệ thống tay vịn

Nâng cấp hệ thống đường ra vào các trường quay và khu vực dành cho khán giả

Trang bị phòng thay ồ tốt hơn

Dự án hỗ trợ nhân viên là người khuyết tật tại khu vực làm việc của họ
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4.BBCđ đi ti ănphặtmục tiêuđảmbảocó lối ếpcậnđượcchongườikhuyết tậtvới tòanhàv òng
củaHãng

Nhữngchi tiếtnângcấp

VĂN PHÒNG LÀMVIỆC CỦA BBC

Hiện tạ ã có ít nhất 8% nội dung của các kênh nêu trên đã được mô tả âm thanh. BBC
hiệ ã vượ ịnh mức Ofcom về tiếp cận dịch vụ theo quý và cũng đang hoàn thành định
mức do Ofcom yêu cầ

BanThông tin của BBC cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình và các tài liệu công bố khác của
BBC dưới nhiều dạng khác nhau cho phép nhiề ối tượng có thể tiếp cận. Danh bạ Thông tin của
BBC được phát miễn phí; ngoài bản tiêu chuẩn, còn có một phiên bản Tiếng Anh rút gọn, một phiên
bản ghi âm và một phiên bản in cỡ lớn.

BBC tiếp tục cam kết sản xuất các chương trình sao cho ngày càng có nhiều khán thính giả tiếp cận
đượ ều này được thể hiện ở việc thành lập một nhóm chuyên trách về tiếp cận cho khán thính giả
(năm 2005 và 2006) vào đợt đầu nhằm cung cấp các thông tin giáo dục có chỉ dẫn, cho chương trình
BBC Jam (hiệ ã thôi không còn phát sóng) và đợt thứ hai tập trung vào việc cung cấp dịch vụ ể chờ
cho phép nhiều người tiếp cận, bắ ầu với chương trình BBC iPlayer.

Dịch vụ phụ ề mẫu cho các chương trình sau này trên trang bbc.co. uk được cung cấp lầ
ầu tiên vào năm 2005/06 trong cả hai chương trình Click Online và iMP (Interactive

Media Player) thử nghiệm. Nhờ thực hiện dịch vụ mẫu trên mà trang thông tin bbc.co.uk
có thể phát triển các công nghệ cần thiế ể gắn phụ ề cho các nộ ể chờ. Cuối
cùng là cung cấp dịch vụ phụ ề ầu tiên cho nội dung AV trực tuyến như một phần của
chương trình BBC iPlayer vào n

BBC bắ ầu - trang My Web, My Way (tạ ịa chỉ bbc.co.uk/accessibility) vào năm 2005.
Trang web này nhằm mục tiêu trang bị cho người sử dụng máy tính các công cụ và kiến
thứ ể họ có thể khai thác triệ ể mạng internet, cho dù họ có bị khuyết tật hay không và
cho dù họ sử dụng bất kể hệ ều hành nào (Windows, Mac hoặc Linux). Trang web này tư
vấn và hỗ trợ cho tất cả những ai muốn có nhữ ổi về cách hiển thị

ổi hệ ều hành hoặc máy tính thông qua tư vấn về nhiều phần cứng chuyên dùng như
các loại bàn phím, chuột và phần mề ể lựa chọn như phần mềm nhận biết giọ

ọc qua màn hình và ữ.

Kênh Cbeebies đã làm việc kỹ với các trẻ em bị rối loạ ậ ộng như bệnh bại não ể có
thể thiết kế hàng chục trò chơi vui nhộn dành cho trẻ em 6 tuổi và dưới 6 tuổi có thể tự
mình tham gia. ội ngũ nhân viên củ ã chứng tỏ rằng việc thiết kế và điều
chỉnh các trò chơi có thể ều khiển bằng công tắc chứ không phải bằng thiết bị bấm tay
như Roly Mo, Snag a Snoot, Teletubbies: Cùng đếm nào, Teletubbies: Peek-a-boo, Tots TV:
Bài hát đếm (tự ộng hoạ ộng với một công tắc duy nhất), Boogie Beebies: Tôi là ai?;
Razzledazzle: Chit Chat Chest, Mộ ề ặc biệt: Nông trại Macdonald Cũ, Mộ ề ặc
biệt: Trò chơi giao thông-Transport Snap, Tikkabilla: Nhà hát Xúc cảm - Emotion Theatre,
Những người hầu gái,Thuyền trưởng Jake của tàu Startastic: Những người hầu gái,Trốn và
Nghe, Cuộc phiêu lưu của chú vịt Debbie, Những người hầu gái: Soạn nhạc cùng Max (tất
cả những trò chơi này đều có thể tìm thấy trên trang web www.bbc.co.uk).

BBC cam kết làm cho các chương trình truyền hình cùng các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến của họ
phải được dễ tiếp cận nhấ ề án BBC iPlayer cho một dịch vụ truyền hình trực tuyến không phải là
ngoại lệ, tích hợp kinh nghiệm tốt nhất về thiết kế website dễ tiếp cận và dịch vụ tiếp cận truyền hình
vào chung một dịch vụ .
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Xâydựngmớivànhữngnângcấplớn

NhữngcamkếthiệnnaycủaBBC

Ngoài những nâng cấp kể trên, BBC cũng nâng cấp lối ra vào tất cả các khu vực mới phát triển thêm,
chủ yếu ở Toà nhà White City và nhà Broadcasting House ở Luân đôn và Pacific Quay ở Glasgow. Bên
cạ ình tiến hành bất cứ sửa chữa lớn nào đối với các toà nhà hiện có, chúng tôi chú ý
xem có thể nâng cấp lối ra vào toà nhà hay không. Mỗi khi xem xét chọn mộ ị ểm mới, bao giờ
chúng tôi cũng yêu cầu kiểm tra tất cả ều kiện như luậ ịnh. Báo cáo kết quả kiểm tra
cho phép chúng tôi quyế ị ị ểm đó có phù hợp không.

Tất cả các thông tin chi tiế ề cập ở ể hiện sự nghiêm túc của chúng tôi trong việc nỗ lực triển
khai những nâng cấp lớn và cần thiết.Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đó là cả một quá trình và chúng
tôi vẫn còn nhiều thách thức cần phải giải quyết liên quan đến tiếp cận ặc biệt ở một số toà nhà cổ
và lớn.Tuy nhiên, chiến lược của chúng tôi là rõ ràng, chúng tôi cam kết chắc chắn sẽ tiếp tục cải thiện
tiếp cận của toàn bộ các toà nhà làm việc của BBC.

(2006)
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LIÊNHIỆPCÁCCHỦ SRILANKASỬDỤNGLAOĐỘNG

Quy chuẩnThực hành trong Quản lý vấ ềhoà nhập ngườikhuyết tật tại nơi làm việc

CAM KẾTVỀ CHÍNH SÁCH

MỤCTIÊU

TÍNH PHÁP LÝ CỦA QUY CHUẨN

THẾ NÀO LÀ KHUYẾTTẬT?

n đ 3

Quy chuẩn này, do Liên Hiệp các chủ sử dụ ộng Sri Lanka Mạng lưới hòa nhập người khuyết
tật biên soạn, nhằm mục đích hướng dẫn về quản lý các vấn ề liên quan đến người khuyết tật tại nơi
làm việc và được khuyế ể các chủ sử dụ ộng xem xét và vận dụng một cách phù hợp
trên tinh thần xây dựng.

Liên hiệp cam kết xây dựng một lực lượng lao động mang tính ạng, phản ánh trung thực nhu cầu
và nguyện vọng của nhân viên, khách hàng và cộ ồng mà tổ chức này phục vụ. Các tổ chức chấp
thuận Quy chuẩn này cũng cam kết sẽ thực hiện quản lý công tác hòa nhập người khuyết tật tại cơ sở
một cách hiệu quả nhằm tạ ều kiện cho các nhân viên là người khuyết tậ ực với cơ
sở thông qua công việc đang thực hiện, qua vị trí công việc phù hợp với kỹ năng và năng lực của họ.

Quy chuẩn này nhằm các mục tiêu:

Tạo cơ hội việc làm tốt cho người khuyết tật và tăng cường các triển vọng liên quan đến
việc làm cho người khuyết tật vì lợi ích chung của ngườ ộng, của tổ chức và của xã hội
nói chung bằng cách tạ ều kiện tuyển dụng dễ dàng, hỗ trợ nhân viên bị khuyết tật
quay trở lại làm việc, giữ chỗ làm và tạo các cơ hộ ến trong công việc.

ẩy việc thực hiện xây dựng môi trường làm việc an toàn, dễ tiếp cận và đảm bảo cho
sức khỏe.

ảm bảo rằng môi trường làm việc và cách thực hiện công việc không mang nhữ ịnh
kiến phân biệt và rào cản vô lý có thể cản trở người khuyết tật cống hiến hết sức mình cho
công việc mà họ là người có trình ộ phù hợp.

Tối ưu ủa nhân viên khuyết tậ ối với tổ chức.

Quy chuẩn này không ràng buộc các nghĩa vụ pháp lý và cũng không phải là văn bản luậ ịnh do cơ
quan hữu trách ban hành. Việc tham khả ể áp dụng quy chuẩn này hoàn toàn dựa trên cơ sở tự
nguyện của các tổ chức mong muốn thực hiện các mục tiêu nêu trên hoặc những mục tiêu khác có
liên quan.

Khuyết tật có thể đượ ịnh nghĩa là những khiếm khuyết về cơ thể, giác quan, trí tuệ hoặc tâm thần,
có ảnh hưởng bất lợ ến triển vọng của một người trong tìm kiếm việc làm, quay trở lại làm việc sau
thương tật, trụ việc và thăng tiến trong công việc.
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Vấ ề bảo mật thông tin phải được duy trì mọi nơi mọi lúc ên
ến người khuyết tật, người khuyết tật ã được nhận việc, sau khi tham khảo người

phụ trách trực tiếp, sẽ quyế ịnh những thông tin nào liên quan đến khuyết tật có thể
ồng nghiệp biết.

Nên phân công một nhân viên khác hướng dẫn và hỗ trợ trong thờ ầu cho người
nhân viên mới theo thoả thuận giữa hai bên. Nhân viên mới cần được nói cho biết họ sẽ
liên hệ vớ ể được tư vấn và giúp đỡ về bất kỳ vấ ề nào liên quan đến khuyết tật cũng
như về qui trình theo dõi nếu có yêu cầu.

Nhân viên khuyết tật cần được tạo các cơ hội bình ẳng như các nhân viên khác để ạt
được các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiế ể có thể phát huy hết tiề ủa mình
trong tổ chức.

Các nhân viên cần được khuyến khích làm đơn ề nghị đượ chức, nâng bậc ặc
biệt trong các trường hợp họ có thể lưỡng lự vì cảm giác mình là người khuyết tật hoặc
cảm thấy có những trở ngại trong môi trường làm việc.

Thông tin về phát triển nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến cần được truyền bá bằng cách
thức và ngôn ngữ tiếp cận được tới các nhân viên là người khuyết tật.

Người quản lý cầ ặc biệt tới vấ ề sức khoẻ và an toàn của người khuyết tật
nhằ ảm bảo họ cùng các đồng nghiệp được biế ầ ủ về các quy trình an toàn lao

ộng.

Phòng tổ chức nhân sự cần biết nhiều phương pháp khác nhau về sơ tán người khuyết tật
(người sử dụ ặc nhân viên có khuyết tật về vậ ộng). Trong mọi trường hợp,
nhân viên khuyết tật cần được tư vấn trước về cách thức sơ tán khỏi toà nhà một cách an
toàn và bình tĩnh khi xảy ra tình trạ ộng khẩn cấp, được xem như một phần củ

ủi ro.

Trưởng phòng hoặc/và người phụ trách trực tiếp cầ ảm bảo rằ ủi
ro phải được triển khai và kế hoạch sơ tán nhân viên phải được xây dựng sẵn.

Trong trường hợp nhân viên bị thương tật trong quá trình làm việc hoặc khuyết tật trở nên
nặng hơn, mục tiêu quan trọng nhất là tạ ều kiện cho họ tiếp tục hoặc quay lại làm công
việc chính của họ. Trong trường hợp không thể làm được như vậy, cần phải xem xét tìm
việc làm thay thế thích hợp ngay trong tổ chức ến các kĩ năng và năng lực của
nhân viên bị khuyết tật, tạo cơ hội đào tạo lại họ trong trường hợp cần thiết.

Người phụ trách trực tiếp cần tham khảo ý kiến nhân viên khuyết tật vào nhữ ạn
thích hợp về nhu cầu của họ, xem khuyết tật có ảnh hưởng gì tới công việc của họ trong
công việc tương lai. Ví dụ, tham khảo ý kiến vào thời điểm khi thấy nhân viên ở trong tình
trạng khuyết tật đang ngày một xấ
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Sứckhoẻvàantoàn

Nhân viên bị khuyết tật trong khi làm việc hoặc bị khuyết tật nặng hơn

CÁC NGHĨAVỤ ĐƯỢ ỊNHTRONG QUY CHUẨNC QUY Đ

Nghĩavụchung

Tráchnhiệmcủanhàquảnlý -Tuyểndụngvàlựachọn

Giới thiệu,đàotạovà trợgiúptrongcôngviệc

Tổ chức cam kế ối xử với người khuyết tật một cách không thua kém so với các nhân viên khác
trong mọi vấ ề liên quan đến việc làm.

Tổ chức sẽ có thực hiện ều chỉnh hợp lý ở mọi nơi có thể nhằm triệt bỏ những rào cản bất công và
không phù hợp với ạo lý gây cản trở cho sự ủa các nhân viên là người khuyết tật.

Dưới đây là một số ví dụ về ều chỉnh :

ều chỉnh lối ra vào cơ quan và vị trí làm việc.

Trang bị các thiết phị phù hợp hặ ổi thiết bị theo yêu cầu.

Có chế ộ nghỉ việc hợp lý cho những nhân viên cầ ều trị phục hồi chứ
ểm tra thương tật hay chạy chữa.

Tạ ều kiện đào tạo hoặc tái đào tạo tùy khi cần thiết.

ứng các yêu cầu hợp lý về ảm bả ều kiện an toàn riêng.

Tạ ều kiện giám sát/hướng dẫn công việc một cách phù hợp.

ảm bảo quảng cáo tuyển dụng phải đượ và đảm bảo không mang tính
phân biệ ối xử, việc này được thực hiện thông qua việc đưa thêm mộ ệp
khuyến khích nhiều ứng viên dự tuyển khác nhau và khích lệ người khuyết tật nộp hồ sơ.

Ứng viên là người khuyết tậ ứng những tiêu chuẩn lựa chọn cơ bản cần được tạo cơ
hội vào vòng phỏng vấn.

Các nhân viên tham gia vào quy trình tuyển dụng cần được giới thiệu về nội dung của Quy
chuẩn này.

ều kiện có thể, trong quá trình tuyển dụng, chủ sử dụ ộng cần áp dụng
nhữ ều chỉnh cần thiết ể tạ ều kiện cho các ứng viên là người khuyết tật tham gia
và thể hiệ ực của họ một cách bình ẳng với các ứng viên khác. Chẳng hạn, cho
phép sử dụng phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong phỏng vấn.

Người phụ trách trực tiếp cầ ảm bảo rằng những thông tin cần thiết liên quan đến công
việc và nơi làm việc như tài liệu chỉ dẫn công việc, giáo trình, nộ ối với nhân viên, thủ
tục khiếu nại và các qui trình về an toàn và sức khoẻ phải được thông báo cho các nhân
viên là người khuyết tật dưới hình thức họ có thể tiếp cận và nhận được thông tin ầ ủ.

Người phụ trách trực tiếp chịu trách nhiệm thảo luận với nhân viên là người khuyết tật về
các nhu cầu cá nhân của họ, chẳng hạn nhu cầu về một số trang thiết bị ặc thù. Người
quản lý trực tiế ồng thời chịu trách nhiệ ảm bảo ể người khuyết tật được hỗ
trợ một cách hợp lý. Cầ ể chuyên gia về nguồn nhân lực tư vấn về bố trí sắp xếp chỗ làm
việc hoặc giúp tổ chức cho các chuyên gia về kinh tế ộng ực tế nơi làm việc
của nhân viên và tư vấn về những trang thiết bị phù hợp cần thiết.
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Tạo cơ hội tăng cường kinh nghiệm làm việc cho người khuyết tật

Tổ chức khuyến khích và tăng cường tạo cơ hội nâng cao kinh nghiệm làm việc, cơ hội
đào tạo cho người khuyết tật những kỹ năng và năng lực khác nhau nhằm tăng cường
phát triển nghề nghiệp và tạo thêm điều kiện tiếp cận việc làm cho họ.

Nhân viên khuyết tật có quyền trình bày mọi lo lắng về khuyết tật hoặc vấ ề nảy sinh từ
khuyết tật của họ với người phụ trách trực tiếp và nếu cầ ề ạt lên cấp quản lý cao hơn
theo quy trình của đơn vị.

Khi ứng viên xin việc hoặc nhân viên cảm thấy bị phân biệ ối xử hoặc bị thiệt thòi do
khuyết tật của mình trong quá trình tuyển dụng hoặc quá trình làm việc, cần có một lộ
trình ể những khiếu nại này được chuyển tới người quản lý nhân sự liên quan; và để sao
cho những khiếu nại này đượ ều tra và giải quyết thích đáng theo yêu cầu.

Phòng nhân sự cũng hoan nghênh những ý kiến phản hồi về Quy chuẩn này, đặc biệt là
những ý kiến liên quan đến các mối quan tâm hoặc các vấ ề mà bất kỳ nhân viên khuyết
tật nào có thể gặp phải khi áp dụng và thực thi Quy chuẩn này.

Chủ sử dụ ộng sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động gây phiền nhiễu nào xuất phát
từ lý do khuyết tật.

Chủ sử dụ ộng chịu trách nhiệ ảm bảo rằng các nhân viên tham gia lựa chọn tuyển dụng
cũng như làm các công việc khác liên quan đến tuyển dụng phải được cung cấp thông tin và đào tạ

ầ ủ về các vấ ề khuyết tật. Mọi nhân viên trong tổ chức phải nắm đượ ều khoản của Quy
chuẩn này ể ảm bảo tuân thủ các nguyên tắc và cách làm được nêu trong Quy chuẩn.

(2006)
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VĂNPH ĐỘNGQUỐCTẾ(ILO)ÒNGLAO

Chính sách vềViệc làm cho Người Khuyết tật
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òng cam kế ảm bảo sự tiếp cận việc làm bình ẳng tạ òng Lao ộng Quốc tế và ý
thức rằng việc tuyển dụng và duy trì mộ ội ngũ nhân viên có kỹ năng và đa dạng kể cả người
khuyết tật là vì lợi ích củ òng. Do ủ òng là tích cực quảng bá
cho tiếp cận bình ẳng của người khuyết tật với các cơ hội việc làm ngay trong ILO. Để ạt được
mục tiêu này, Văn phòng tiến hành tìm hiểu và gỡ bỏ những rào cả ối với việc làm, thăng tiến
và trụ việc cho người khuyết tật ồng thời ẩy việc xây dựng mộ về môi trường
làm việc dựa trên sự công bằng ể bảo vệ quyền của người khuyết tật đượ ối xử một cách xứng
đáng và được tôn trọng cũng như quyền được hưởng những lợi ích và điều kiện bình ẳng về
việc làm. Trên tinh thần như vậy òng chủ trương rằng việc đưa ra những biện pháp tích
cực nhằm ứng những yêu cầ ặc biệt của người khuyết tật sẽ không được coi là sự phân
biệ ối xử ối với các nhân viên khác.

òng ILO ghi nhận rằng người khuyết tật bao gồm cả những người có khuyết tật dễ dàng
nhận thấy cũng như những người có khuyết tật ít biểu lộ ra ngoài hơn. Cho dù khuyết tật có hiển
hiện rõ ràng hay không, người khuyết tật có thể cần được cung cấp ều chỉnh hợ ể có thể
tìm việc làm một cách bình ẳng, cũng như được hưởng những lợi ích và ều kiện bình ẳng khi
làm việc. Chính sách này được áp dụ ối với qui trình lựa chọn và tuyển dụng từ ạn tiếp
nhậ ầ ến suốt quá trình làm việc của nhân viên, đối với quá trình trụ việc và trở lại
làm việc sau thương tật của những người bị khuyết tật trong quá trình làm việc.

3. “Người khuyết tật”đượ ịnh nghĩa là:

òng ILO ghi nhận rằng một khuyết tật có thể chỉ là tạm thời xét về bản chất òng
tiến hành những biện pháp hợp lý ể bố trí sắp xếp cho những người có khuyết tật tạm thời
trong bất kỳ ều kiện khả thi.

5. Thuật ngữ“ ều chỉnh hợ ượ ịnh nghĩa là những biện pháp cần thiết nhằm tạ ều kiện
cho người khuyết tật có thể tiếp cận, thực hiện công việc và thăng tiến, tham gia học tập và các
cơ hội ến nghề nghiệp khác. ều chỉnh hợp lý có thể bao gồ ều chỉnh và sửa sang
máy móc thiết bị và/hoặ ổi nội dung công việc, thời gian làm việc và tổ chức công việc,

ổi môi trường làm việc nhằm tạo tiếp cận với nơi làm việc, tạ ều kiện làm việc thuận lợi
cho người khuyết tật. Những yêu cầu ều chỉnh hợp lý nêu trên phải không tạo ra gánh nặng
quá sức òng về mặt tài chính hoặc về khả ực hiện, ảnh hưởng ến qui trình
làm việc chung hay tới thời gian của hợ ồng ộng ã dự tính.

Phạmvivàápdụngcủachínhsách

ịnhnghĩaĐ

Một cá nhânmàkhả ìmviệc, trở lại làmviệc, trụ việc và thăng tiến trong công việc phùhợpbị

giả ểdohậuquả củamột khiếmkhuyết được thừanhậnvề thể chất, giác quan, trí tuệhoặc

tinhthần

năng t

mđángk

4 Quản lý cơ sở vì hoà nhập của Người khuyết tật
Công ước của ILO về

Định nghĩa này được lấy từ , Quy tắc thực hành ILO (2002), đoạn 1.4 , được
mở rộng dựa trên định nghĩa về khuyết tật nêu trong Phục hồi công việc và nghề nghiệp (Người khuyết
tật), 1983 (Số 159).

Tình trạng khuyết tật tạm thời được định nghĩa như một sự suy giảm được chuẩn đoán không kéo dài hơn 12 tháng.5
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Điềuchỉnhhợplý

Lựachọnvàtuyểndụng
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òng có trách nhiệm cung cấp ều chỉnh hợp lý nhằm cho phép người khuyết tật có thể
vào làm việc và trụ việc tại ILO. Nguyên tắc ều chỉnh hợ ược áp dụng vào mọi khía cạnh
việc làm, bao gồm:

Tuyển dụng, lựa chọn và bổ nhiệm

Hướng dẫn nghề nghiệp

Cơ hội đào tạo

ến hoặc chuyể ổi

Trụ việc

Trở lại làm việc

7. Trách nhiệm của người khuyết tật là phải thông báo vớ òng về nhu cầu cần được cung
cấ ều chỉnh hợp lý, nhất là khi nhu cầu không dễ nhận biết. Bản chất và mứ ộ ều chỉnh
hợp lý cần được quyế ịnh dựa trên nhu cầu cụ thể củ òng có thể từ chối cung
cấ ều chỉnh nế ề có thể gây ra gánh nặng bất hợp lý. Trong trường hợp từ chối,

òng sẽ phải nêu rõ yếu tố bất hợ .

òng khuyến khích người khuyết tật nộp hồ sơ vào những vị trí làm việc tạ òng. Vì
thế òng phải có thêm một vài lời về chính sách của ILO khuyến khích việc làm cho người
khuyết tật trong các quảng cáo tuyển nhân viên rằng hồ sơ xin việc của người khuyết tật sẽ được
hoan nghênh. Hơn nữa, khi có thể òng còn gửi những thông báo tuyển dụng tới các tạp
chí và các tổ chức mang tính chuyên ngành nhằm quảng bá về việc làm cho người khuyết tật.

9. Qui trình tuyển dụng và lựa chọn cũng bao gồm các biện pháp tích cực sau:

Mẫu đơn xin việc yêu cầu các ứng viên khuyết tật nêu chi tiết những yêu cầu về ều chỉnh
hợp lý ể họ có thể cạnh tranh dự tuyển một cách công bằng với các ứng viên khác và Văn
phòng sẽ cố gắng hết sứ ể ứng mọi yêu cầu hợp lý.

Khi có người khuyết tật tham gia thi tuyển hoặc phỏng vấn, Ban Nguồn nhân lực của Vụ
Phát triển Nguồn nhân lực hoặc nếu việc tuyển chọn được phân công cho cấp dưới, người
chịu trách nhiệ ều phối quá trình lựa chọn và tuyển dụng phả ảm bả ều kiện
phù hợ ể nhận ứng viên là người khuyết tật và sẵn sàng trợ giúp theo yêu cầu khi họ ến
phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và làm bài kiểm tra (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn
bởi những việc như tiếp cận toà nhà, những thiết bị riêng, cho thêm thời gian thực hiện
phỏng vấn và làm bài thi trong quá trình tuyển dụng và lựa chọn). Các bài thi tuyển phải
được trình bày dưới hình thức sao cho người khuyết tật có thể tiếp cận được.

Các thành viên hộ ồng phỏng vấn phải được hướng dẫn về quy trình phỏng vấn và lựa
chọ ối với người khuyết tật.

Các tiêu chí lựa chọn sẽ được xem xét lại ể ảm bảo các ứng viên được lựa chọn theo
những tiêu chí khách quan liên quan đến yêu cầu cơ bản của vị trí công việc và không có
tiêu chí nào có thể gián tiếp phân biệ ối xử với các ứng viên khuyết tật vì lý do không liên
quan ến công việc.

Trang website tuyển dụng của ILO sẽ được duy trì theo đúng các tiêu chuẩn hiện nay về
tiếp cậ ể cho phép số lượng ộc giả ảo nhất có thể tiếp cận.

Những biện pháp tích cực tương tự cũng sẽ được áp dụng cho tuyển dụng thực tập sinh.

10. Một khi được tuyển dụng, các nhân viên khuyết tật có quyền phát triể ầ ủ tiề ề
nghiệp của mình một cách bình ẳng với các nhân viên không bị khuyết tật. Nhằm mục đích này,
Văn phòng cam kết dành cho các nhân viên khuyết tật được tiếp cận cơ hội đào tạo và phát triển
nghề nghiệp bình ẳng với nhân viên không bị khuyết tật. (thông qua cung cấp ều chỉnh hợp
lý theo nhu cầu).

11. Thông tin về cơ hội phát triển nghề nghiệ ến và đào tạo được công bố dưới dạng phù
hợ ể người khuyết tật có thể tiếp cậ ặc biệt là các thông tin được công bố qua mạ ện tử.

12. Cơ hội cho nhân viên khuyết tật tham gia chương trình đào tạo, hội thảo, hội nghị và diễn đàn có
thể tạo cơ hộ ến sẽ được phát triển và thông báo ở mứ ộ rộng rãi nhất có thể. Việc sử
dụng các phương tiệ ọc, phiên dịch và các tài liệu đượ ều chỉnh phù hợp sẽ được hỗ trợ khi
cần thiết và thích hợ ể người khuyết tật có thể ầ ủ vào các sự kiện trên.

13. Việ kiể ểm thực hiện công việc của nhân viên khuyết tật được thực hiện theo các
tiêu chí khách quan liên qu ến những nhiệm vụ chính của công việc mà nhân viên đó đảm
nhiệm. Với nhữ ợt đánh giá như vậy cần hết sức tránh dùng những tiêu chí có thể phân biệ

ối xử một cách gián tiếp với nhân viên vì lý do họ bị khuyết tật hoặc vì họ cần được cung cấp
ều chỉnh hợ ể thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của công việc.

ối với một nhân viên bị thương tật khi làm việc hoặc một nhân viên có khuyết tật trở nên nặng
hơn, Văn phòng sẽ có những biện pháp tích cực nhằm tạ ều kiện cho họ trụ việc hoặc trở lại
làm việc sau thời gian nghỉ làm do thương tật hoặc do khuyết tật trở nên nặng hơn. Thông qua
tham vấn với nhân viên đó,Văn phòng sẽ ịnh và áp dụng chính sách ều chỉnh hợp lý nhằm
giúp họ trụ việc hoặc quay trở lại làm việc. Những biện pháp này có thể bao gồm bố trí phù hợp
về nơi làm việc, lịch làm việc và cách tổ chức công việc, đào tạo lại và sắp xếp lại việc làm.

15. Khi thích hợp, òng tham khảo lấy ý kiến của nhân viên liên quan để ịnh cần những
ều chỉnh hợp lý nào ể giúp người khuyết tật làm việc thuận lợi hơn. Văn phòng cam kết thực

hiện mọi biện pháp hợp lý nhằm xoá bỏ những bất tiện và rào cản ối với việc làm của người
khuyết tật liên quan đế ều kiện kỹ thuật và vật chất , bao gồm:

(a) Tất cả các toà nhà mới hay các hoạ ộng sửa chữa nâng cấp toà nhà hiện tại dùng cho nhân
viên làm việc phải tuân thủ nhữ ịnh pháp luật của nước sở tại liên quan đến tiếp cận và sử
dụng những nơi công cộng cho người khuyết tật. Trên tinh thần này, Văn phòng sẽ triển khai mọi
biện pháp thích hợp nhằ ảm bảo nhân viên khuyết tật được bố òng làm việc phù hợp
với nhu cầu riêng của từng người, bao gồm việc xây dựng lối ra vào riêng, chỗ ỗ xe riêng khi cần
thiết.Thiết bị phòng cháy chữa cháy phải được thiết kế phù hợp với tất cả nhân viên khuyết tật.
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Bímậtthôngtin

ềukhoảnchuyểntiếp

18. Văn ph

19. Văn ph quan đi c
đ đ Văn Ph t,
Văn ph năng n đ n đ y đ

n đi n
đ n đ y đ

(Tháng 7 năm 2005)

òng sẽ tôn trọng bí mật thông tin do bất cứ nhân viên nào cung cấp liên quan đến tình
trạng sức khoẻ và khuyết tật của họ.

òng bày tỏ ểm rõ ràng rằng trong khi luôn giữ vững cam kết thực hiện nguyên tắ
ảm bảo cơ hội tiếp cận việc làm bình ẳng trong nội bộ òng ILO cho người khuyết tậ

òng có thể chưa có khả gỡ bỏ ngay lập tức mọi rào cả ể thực hiệ ầ ủ chính
sách này đối với từng trường hợp riêng. Tuy nhiên, Văn phòng sẽ tiếp tục cải thiệ ều kiện tiế

ến thực hiệ ầ ủ những biện pháp bảo vệ người khuyết tật như chính sách quy định.

Đi

Phònglàmviệc

Họp,hộinghị,hội thảovàtoạđàm

Chế ộlàmviệc linhhoạt

Tiếpcậnthôngtin

Phổbiếnthôngtinvàtậphuấnnângcaonhậnthức

Giámsátvàthựchiện
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òng sẽ tiến hành các bướ ể ảm bảo môi trường phòng làm việc phù hợp với những
người có các nhu cầ ặc biệt, bao gồm, tùy theo trường hợp cần thiế kinh tế ộ

ối với môi trường làm việc theo tiêu chuẩn của khoa họ ộng khi một nhân viên khuyết tật
mới tuyển bắ ầu làm việc và bất cứ khi nào việc chuyển phòng làm việc gây ra xáo trộn lớn tới
môi trường làm việc cho các nhân viên, chẳng hạn chuyển từ òng trụ sở chính về

òng ịa phương.

n phòng sẽ tiến hành các biện pháp phù hợp nhằ ảm bảo người khuyết tật có thể
ầ ủ vào các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, thảo luận hay các diễn đàn khác. Thiết bị hỗ trợ

trình bày và phương tiện truyền thông khác, tùy mứ ộ thuận tiện, cần dễ tiếp cận ối với người
khuyết tật về thể chất cũng như giác quan, và các tài liệu liên quan cần được trình bày dưới dạng
tiếp cận được. Cũng cần chú ý tớ ều kiện tiếp cậ ị ểm tổ chức các sự kiện trên để ảm
bảo rằng nhân viên khuyết tật có thể ra vào dễ dàng.

ều kiện phù hợp và có thể, nhân viên liên quan và người phụ trách bộ phận trực tiếp
có thể thống nhất thỏa thuận một chế ộ làm việc linh hoạt nhằ ứng yêu cầu công việc củ

òng và nhu cầ ặc biệt của nhân viên. Dưới đây là một vài ví dụ về các kinh nghiệm tốt ở
lĩnh vực này:

Thời gian bắ ầu và kết thúc ngày làm việc linh hoạ ể người khuyết tật dễ dàng khắc
phụ ể gặp phải khi sử dụng phương tiện giao thông công cộ ể đi
làm và về nhà;

Nghỉ giữa giờ nhằ ứng nhu cầu của người khuyết tật cần thời gian dùng thuố ịnh
kỳ hay cần được nghỉ ngơi ngắn;

Các biện pháp khác như bố trí giờ làm rút ngắn hoặc chế ộ làm việc từ xa với sự hỗ trợ của
công nghệ phù hợp doV òng cấp.

òng sẽ thực hiện các biệ ảm bảo cung cấ ủ các phương tiện công nghệ
thông tin cho mọi nhân viên, bao gồm mạng nội bộ, các trình ứng dụng và hệ thống dữ liệu dưới
dạng dễ tiếp cận. Về khía cạnh này, các nhân viên khuyết tật sẽ được hỏi ý kiến về những thiết bị
hoặ ồ ạ ặc thù họ cầ ể thực hiện công việc, bao gồm tạ ều kiện cho họ tiếp cận với
các công cụ công nghệ thông tin.

16. Thông tin chung về khuyết tật tại nơi làm việc, về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật được
phổ biến cho tất cả các nhân viên nhằ ảm bảo mọi người hiể ầ ủ về chính sách và những
nguyên tắc cơ bản của chính sách về người khuyết tật.

òng sẽ tổ chức rà soát định kỳ số lượng các ứng viên khuyết tật tham dự tuyển dụng, số
người được vào danh sách ứng viên qua vòng sơ khảo củ ợt tuyển dụng và số lượng người
được lựa chọn và phân công công việc. Bên cạ ứ ột lầ òng sẽ

ệu quả của các biện pháp triển khai liên quan đến chính sách tăng cường cơ hội việc làm cho
người khuyết tật và triển khai các bước nâng cao hiệu quả của các biệ ếu cần thiết.
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QUỸMARRIOTVÌNGƯỜIKHUYẾTTẬT

Những nhịp cầu... nối nhà trường với doanh nghiệp (Mỹ)

Quỹ Marriott dành cho Người Khuyết tật được thành lậ ở ình J. Willard Marriott,
người sáng lập ra Công ty Marriott International. Richard E. Marriott, chủ tịch tập đoàn khách sạn Host
Marriott Corporation giữ cương vị chủ tịch Hộ ồng Quản trị của Quỹ.

Sứ mệnh của Quỹ là hỗ trợ tạo việc làm cho những người trẻ tuổi bị khuyết tậ ể thực hiện sứ mệ
ỹ ã xây dựng và triển khai chương trình“Những nhịp cầu .. nối nhà trường với doanh nghiệp”

giúp các học sinh là người khuyết tật sắp tốt nghiệp trung học phổ thông tìm được việc làm tại các
doanh nghiệ ịa phương.Với trọng tâm lâu dài là phát triển nghề nghiêp, chương trình còn tiếp tục
giúp các thanh niên này trưởng thành và tiến bộ trong công việc. được triển khai từ
cuố ại hạt Montgomery, Maryland, cho đến nay vẫn tiếp tục hoạ ộng. Kể từ khi thành
lập, Quỹ ã mở rộng hoạ ộng trong nhiều thành phố thuộc Atlanta, Chicago, Los Angeles,
Philadelphia, San FranciscovàWashington DC.

Giáo dục, đào tạo và hỗ trợ là hoạ ộng chính của mô hình ể chuẩn bị cho thanh
niên làm quen với công việc, chương trình tổ chức hướng dẫn và đào tạo cho các thanh niên và gia
đình họ ể hỗ trợ các doanh nghiệp, chương trình mở các lớp huấn luyện về các vấ

ề liên quan đến nơi làm việc như giao tiếp, giám sát và kỷ luậ ể hỗ trợ quá trình sắp xếp việc làm,
tại mỗ ị ểm triển khai các nhân viên chương trình giúp công ty ịnh các vị trí
làm việc phù hợp, bố ể kết nối các mối quan tâm và năng lực của thanh niên với các yêu cầu của
công việc, hỗ trợ không ngừng cho cả doanh nghiệp và các thanh niên. Hơn nữa, chương trình còn hỗ
trợ và tạ ều kiện cho các chủ sử dụ ộng và thanh niên tham gia vào quá trình lập kế hoạch
và thúc đẩycác cơ hội phát triển nghề nghiệp.

ến nay, Chương trình ã hỗ trợ sắp xếp việc làm cho hơn 7.800 thanh niên có được
việc làm tốt tại hơn 1.500 doanh nghiệp. Phần lớn thanh niên là thành viên của nhóm dân tộc thiểu số
và nhiều người trong số họ gặp nhiề ề kinh tế và xã hội. Hiện nay, cứ mỗi năm Chương
trình giúp ỡ thêm 1.100 thanh niên. Đối với những thanh niên trưởng thành đó, tương lai có nghĩa
bao gồm cả triển vọng việc làm và thực hiện công việc với một vai trò mới và quan trọng là một thành
viên mang lạ ộ ồng của mình.

Quỹ Marriott dành cho Người khuyết tật là một tổ chức phi lợi nhuận và các dự án trong khuôn khổ
chương trình cũng được tài trợ một phần từ tài trợ của Bộ ộng và Bộ Giáo dục Mỹ
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(Tháng 6 năm 2005)
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Nhữngnhịpcầu

Công ty MARROTT INTERNATIONAL

Tuyển dụng người khuyết tật

Tại Công ty Marriott, chính sách về sử dụng mộ ội ngũ nhân viên đa dạng được thực hiện nghiêm
túc và rất được coi trọng. Cam kết của Công ty về phát triển tiề ồn nhân lực và nguyên tắc
cơ hội bình ẳng cho mọi ngườ ã có từ cách đây hơn 75 năm. Ngày nay, Marriott International là
một công ty kinh doanh dịch vụ khách sạn hàng đầu, với khoảng 133.000 nhân viên trên khắp thế
giới.

Marriott chú trọng nhiều ế ả ủa nhân viên hơn đến việc người nhân viên có khuyết tật hay
không. Kinh nghiệm cho thấy người khuyết tật có thể là những nhân viên làm việc hiệu quả. Những
kết quả khảo sát trong ngành khẳ ịnh rằng: chi phí bố trí công việc nói chung là nhỏ và thường
không tiêu tốn bao nhiêu; các nhân viên khuyết tật không khó quản lý hơn các nhân viên không bị
khuyết tật; các nhân viên khuyết tật có chỉ số làm việc an toàn ngang bằng vớ ồng nghiệp
không bị khuyết tật; và các nhân viên khuyết tật làm việc tốt giống như các nhân viên khác có cùng
một vị trí công việc.

Tuyển dụng người khuyết tật là một phần không thể tách rời của chính sách việc làm của Marriott.
Vấ ề trọng tâm trong chiến lược của công ty là mở rộng mạng lưới ứng viên bằng cách xây dựng
các quan hệ hợp tác có lợi với hàng loạt các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật tham gia vào lực lượ

ộng.

Việ ạo luật Người Khuyết tật Mỹ (ADA) tạo cơ hội cho Marriott kiể ịnh kỹ lại những
trang thiết bị của công ty cũng như các ịnh về tuyển và sử dụ ộng nhằ ảm bảo họ
không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn ứng được nhữ ợi và các yêu cầu của người khuyết
tật. Thông qua Ban Cơ hội Việc làm Bình ẳng của công ty, mộ ội chuyên trách về ã xây dựng
chương trình đào tạo toàn diện có tên“Xoá bỏ Rào cản”, được thiết kế cho nhân viên ở tất cả các cấ

ộ. Trong khi luật ADA ịnh người khuyết tật sẽ không bị lãng quên, chương trình này giúp
Marriot tạo dựng một môi trườ ứng được cả nội dung và tinh thần củ ạo luật.

Các nguyên tắ ịnh hướng cho hoạ ộng của Marriott trong việc tuyển dụng người khuyết tật một
cách hiệu quả ổi cởi mở về nhữ ợi và tiêu chuẩn là vấ ề mấu chốt cho một chương
trình hiệu quả; nâng cao hiểu biết và giáo dục cho cả cấp quản lý và nhân viên là rất quan trọng cho
việc tuyển dụng và giúp các nhân viên khuyết tật trụ việc. Quan trọng hơn cả, việc tạ ều kiệ ể
phát huy hết các kỹ ực và sở trường của mỗi cá nhân trong công việc là trọng tâm cho mối
quan hệ ộng lâu dài và có lợi cho cả công ty lẫn ngườ ộng.

Marriott tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ hoạ ộng hiệu quả nếu tuyển dụng được những cá nhân
xuất sắc nhất, bất kể họ là người khuyết tật hay không. Công ty sẽ tiếp tục tạo cơ hội bình ẳng cho tất
cả nhân viên và là doanh nghiệ ầu trong việc tuyển dụng người khuyết tật. Khi từng người được
lợi thì cũng có nghĩa là Marriott được lợi. Những nỗ lực và cam kết của từ ã đóng góp cho
thành công chung của công ty.
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ứu chữa và gây thoái hoá khiến ông bị đau chân kinh niên và không thể vậ ộ ại trong các giả
ấu. Không hề bị nao núng bởi khuyết tật hay những rào cản của giải PGA có thể ọa ến sự

nghiệp chơi gôn của mình, năm 1998 Martin đâm đơn kiện việc ban tổ chức giải PGA từ chối yêu cầu
củ ấu bằng cách di chuyển trên xe lăn và như vậy là vi phạm quyền tự do công dân
của ông chiểu theo Luật Người Mỹ Khuyết tật. Và Martin đã thắng kiện.

ã lập ra giải thưở ể tôn vinh những nỗ lực của các vậ ộng viên
giống như Martin đã vượt qua những thách thức về thể chất, tinh thần, xã hội và văn hoá để vượt lên
giành được thành công trong hoạ ộng thể thao, hoặc những ngườ ã giúp ỡ các vậ ộng viên
khác cũng phả ối mặt với những thách thức tương tự. Những ngườ ã được trao giải thưởng này
gồ ột cầu thủ củ ội bóng đá người khuyết tật Mỹ và là ngườ ầu
trong lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm về các khuyết tật trong thể thao; 2002)
một vậ ộng viên bơi lội 14 tuổi cụt 2 chân và vậ ộng viên điền kinh của câu lạc bộ Bloomington,
Cal., ngườ ực cho Quỹ Các vậ ộng viên gặpThử

ậ ộng viên đạp xe 26 tuổi và nhà vậ ộng tích cực cho phong trào nâng cao hiểu biết
về người khuyết tậ ến từ Ghana; Jesse Billauer bị liệt cả tay và chân, người khởi xướng ra Quỹ có tên
gọi Cuộc sống Vẫn Cuộn Trôi (Life Rolls On) kêu gọi nâng cao nhận thức về thương tật cột sống. Giải
thưởng bao gồm một huy chương bạc và tiền thưở ỹ dành cho một tổ chức từ thiện
của những ngườ ạt giả ã quyế ị ỡ những người khuyết tật.

ỡ các vậ ộng viên khuyết tật khác như vậ ộng viên chạy đường dài bị mù Marla
Runyan, vậ ộng viên chơi gôn DennisWalters, đội bóng rổ NBA PortlandTrailblazers'Wheel Blazers
và nhiề ội vậ ộng viên bóng rổ ngồi xe lăn nam và nữ người Canada cũng như đội vậ ộng viên
tham dự giải Olympic người khuyết tật Canada thông qua Liên đoàn điền kinh và thể dục thể thao
Canada.

ỷ ban Olympic Quốc gia Mỹ tuyên bố Nike trở thành nhà tài trợ chính thức và nhà
cung cấp dụng cụ thể ội tuyển Olympic và Paralympic Mỹ năm 2006 và 2008. Lần ầu
tiên trong lịch sử, các vậ ộng viên Olympic vàThể thao khuyết tật Paralympic Mỹ trong trang phục
thể thao của Nike tượng trưng cho sự sáng tạo và khát vọng bước lên bục chiến thắng.

Sự hợp tác giữa hai tổ chức thể thao hàng đầ ộng cải thiện tầm nhìn của các vậ ộng viên
Mỹ. Mối quan hệ hợp tác này cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho cả hai tổ chức tăng cường thực hiện
một cách có hiệu quả các chương trình hoàn toàn mới và ủng hộ mạnh mẽ hơn cho hoạ ộng thể
thao Olympic vàThể thao khuyết tật Paralympic cùng các vậ ộng viên ở mọi cấp.

NIKE:NIKEVÀNGƯỜIKHUYẾTTẬT

CON SỐVỀ NGƯỜI KHUYẾTTẬT

NIKEVÀ CÁCVẬ ỘNGVIÊNN Đ

Sứ mệnh của Nike là“Mang ổi mới và khát vọ ến từng vậ ộng viên* trên thế giới.”Và theo lời
phát biểu của Bill Bowerman, thành viên đồng sáng lập của Nike, chúng tôi tin tưởng rằng“nếu bạn
có một cơ thể, bạn là một vậ ộng viên”

Nhưng trước hết, bạn là một con người, một cá thể với những tài năng hiếm có và một triển vọng duy
nhất, khác với tất cả những người khác. Nike được xây dựng dựa trên ý thứ ộc lập mãnh liệt, niềm tự
hào, óc tưởng tượng và lòng quyết tâm. Doanh nghiệ ã phát triển thành mộ ịa chỉ làm việ

ạng và sáng tạ ời một số sản phẩm tốt nhất và mang tính cách tân nhất về giày, trang phục
và dụng cụ thể thao cho vậ ộng viên trên thế giới. Xuất phát từ mục tiêu chính của chúng tôi là làm
sao để các vậ ộng viên phát triển hết mức tiề ủa họ, chúng tôi không ngại tạo ra sự khác
biệt. Chúng tôi tự hào và tận hưởng chúng và sử dụng chính sự ạng của mình ể nâng tầm cho
mọi thứ chúng tôi làm ra.

Sự ạng tại Nike có nghĩa là tôn vinh cả một thế giới những ý tưởng, những cơ hội và những con
ngườ chèo lái doanh nghiệp. Nike nỗ lực tuyển dụng những nhân viên có thể thể hiện và am
hiểu các vậ ộng viên và người tiêu dùng. Chúng tôi tin tưởng và khuyến khích những khác biệt
trong cách nhìn, tập quán và cơ sở nền tảng trong hệ thống cung cấp của công ty. Chúng tôi nỗ lực
xây dựng một môi trường làm việc giúp cho từng cá nhân cũng như toàn cộ ồng Nike phát triển.

Mặc dù khó có được con số thống kê chính xác, theo ước tính của ILO, trên thế giới có 610 triệu người
khuyết tậ ảng 400 triệu người ở các nướ ển. Tại mỗi quốc gia, theo ước
tính khuyết tật có ảnh hưởng tới từ ến 20% dân số và con số này có thể còn cao hơn do điều kiệ

ức khoẻ và dinh dưỡng nghèo nàn từ lúc trẻ; do số lượng người già đang ngày càng gia
tăng, và nội chiến ở một số quốc gia. Trên toàn Châu Âu có khoảng 39 triệu người mang khuyết tật ở
dạng này hoặc dạng khác, tại Mỹ có 54 triệu người và khoảng 100 triệu người ở Mỹ bị ảnh hưởng
thông việc những quan hệ mật thiết của họ với những người khuyết tật mà họ biết.

Nike là một doanh nghiệp có khoảng 25.000 nhân viên vớ ủ mọ ực. Nike công nhận những
lợi ích từ việc có mộ ộ ộ ạng và vì vậy Công ã làm hết sức mình ể tuyên truyền
giáo dục ngườ ộng và cộ ồng nhân viên về ộng sâu xa và giá trị to lớn mà các nhân viên,
vậ ộng viên và người tiêu dùng là người khuyết tậ ự thành công của doanh nghiệp
và mang lại thịnh vượng chung cho các cộ ồng nơi chúng ta đang sống và làm việc.

Hoạ ộng của Nike's DNA gắn bó chặt chẽ với các vòng thi ấu/sự cạnh tranh thắng lợi. Chúng tôi
tôn vinh các vậ ộng viên và bản chất cạnh tranh của thể thao. Chúng tôi tìm kiếm sự vượt trội dù ở
bất cứ và trong những ví dụ về sự vượt trội này có cả những vậ ộng viên đã vượt lên trên khuyết
tật của mình với nguyện vọng mãnh liệt được ấu.

Casey Martin là thành viên của Hội Chơi gôn Chuyên nghiệp và vậ ộng viên của Nike không ngừng
tìm hiểu về hội chứng Klippel-Trenauny-Weber, một tình trạng hiếm gặp, hiện không có khả
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NIKE VÀ QUẢNG CÁO

Mạng lướinhânviênkhuyết tật củaNike (DEN)đượchình thànhtháng3năm2000và làmộtphầncủa
Mạng lướ ạngNhânviên củadoanhnghiệp. Sứmệnh củaDEN là“tạogiá trị gia tăng và làmgiàu
choNike và cho các cộ ồngnơi cóhoạ ộngcủaNikebằngcách tăng cường sựhoànhậpvà khai
thác tố ựccủangườikhuyết tật”.

ể ngỏ cửa chào đón sự tham gia của tất cả nhân viên người Mỹ, tổ chức họpmặt hàng tháng,
thamgia tích cực vàonhiều chương trìnhbaogồm tài trợ cho các hoạ ộng xungquanh tháng10 là
Tháng Toàn quốc Nâng cao Hiểu biết về Việc làm cho Người Khuyết tật, tổ chức các ngày tư vấn về
khuyết tật với cáchoạ ộngthể thao thíchnghi,mờ ếnnói chuyệnvànhiềuhoạ ộ

ã giúp lên kế hoạch và thực hiện tài trợ của tập đoàn Nike cho Hội nghị ực Linh hoạt
(FlexAbility) lần thứ nhất diễn ra vào tháng 10 năm 2001 như một phần trong chiến dịch thông tin
công cộngdobangOregon tài trợ nhằmhỗ trợ các doanhnghiệp tuyểndụng, thuênhân viên và giữ
lại cácnhânviênkhuyết tật.

Nike tựhào là thànhviênvàngcủaỦybanQuốcgia vềDoanhnghiệpvàNgườiKhuyết tậtnhờnhững
nỗ lực củamạng lưới DEN củaNike. Ủy ban này là cơ quanquốc gia hàngđầu về nguồnnhân lực cho
doanhnghiệpchuyênvề thuê,hợptácvà tiếp thị chongườikhuyết tật.

DEN thường xuyên làm việc với Các nhàmáy sản xuất của Nike trong công tác giám sát, đánh giá và
tăng cường tiếp cận cho người khuyết tật. DEN tự hào vềmối quan hệ chặt chẽ với Phòng Quan hệ
Nhân viên và Laođộng củ các nhómphối hợp chặt chẽ vớ ể tăng cường tuyển
dụngvàgiúptrụviệcchocácnhânviênkhuyết tật.

Trong buổi lễ tôn vinh các vậ ộng viên củ ã biểu dương những tấmgương sáng
về tinh thầ ấu như vậ ộng viên xe lăn trong quảng cáo “Just Do it” từ thời kỳ ầu vào cuối
những năm 1980. Chúng tôi cũng tuyên dương vậ ộng viên chạy ma-ra-tông bị HIV Ric Munoz
trong một chương trình quảng cáo “Just Do It” khác của Nike vào năm 1995 được Tuần báo Giải trí
(EntertainmentWeekly) công nhận là một trong“50 Quảng cáoThươngmại Truyền hìnhVĩ ại nhất
của Mọi Thờ ại”. Vậ ộng viên Thể thao khuyết tật Paralympic người Úc John Maclean toả sáng
trongquả .
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NIKEVÀCỘ ỒNGNGƯỜIKHUYẾTTẬTNGĐ

Nikemở rộng hỗ trợ cho người khuyết tật hoà nhập vào cộ ồng bằng cách gia nhập các tổ chức,
cơ quan và hiệp hội nhằm không ngừng nỗ lự ỡ và nâng cao giáo dục cộ ồng về người
khuyết tật.

ợp tác với Quỹ ự ể phát triển và tăng cường hoạ
ộng doanh nghiệp nhưmột cách tạo sự ộc lập về kinh tế cho người khuyết tật. Quỹ
ã trợgiúpvềmặtkỹ thuậ ểgiúpNikemởrộngcácchương trìnhmuasắmvàcungcấ ạngcho

cácdoanhnghiệpdongười khuyết tật làmchủ ổi lại, Nikedànhchoquỹnàymộtgiải thưở ểhỗ
trợcácnỗ lựccủahọtrongviệ ẩyphát triểnkinh tếcủangườikhuyết tật.

ắ ầu hỗ trợ chương trình gây quỹ của Rick Hansen Wheels In Motion.
Khoảng 11.000 ngườ ã tham gia vào sự kiện này tại hơn 160 cộ ồng trên toàn Canada.
Những ngườ ạp, trượ ạ ề xe lăn và đi bộ kêu gọi giúp cải
thiện cuộc sống của những người bị chấn thương cột sống. Chương trình này ã gây quỹ được hơn
600.000USDphụcvụchohoạ ộngnghiêncứuvềbệnhcột sống.

Nike khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi hỗ trợ các chương trình hành ộng cộ ồng của
các cá nhân ở cấp quốc gia và địa phương tại Bỉ ức, Hà Lan, Tây BanNha và AnhQuốc. Tại Tây
BanNha, Nike hợp tác với quỹ Empresa y Sociedad trongmột số dự án vì người khuyết tật. Tất cả các
dự ềuđược thựchiệndựa trênniềm tin rằng thể thao làmộthoạ ộng có tính chất như chất xúc
tác quan trọng cho sự kết nối xã hội. Chương trìnhTình nguyện viênThành phố Berlin củ
ế ã duy trì đượ ệ ỗ trợ xây dựngmột phong trào hoạ ộng từ thiện trong

toàn quốc theo đó hàng năm có 16 nhân viên cửa hàng được tạo cơ hội làm việc trong các dự án xã
hộivề thể thao trongcộ ồngnhữngngườibị thiệt thòivì khuyết tật.

Từ năm1972, các nhân viên và vậ ộng viên củ ã quyên góp tiền, hàng, hiện vật và thời gian
phục vụ tình nguyện cho rất nhiều chương trình cộ ồng và tổ chức phi lợi nhuậ ều
tổ chứchoạ ộng vì cộ ồngngười khuyết tậ ã ợi nhận trước thuế củanăm
trước đó cho các chương trình cộ ồng trên toàn thế giới, bao gồm Quỹ Lance Armstrong, AIDS
ResourceAlliance, InternationalSpecialOlympicsvàcác tổchứckhác.

Từnăm2000, thôngquacácnhânviêncủamìnhNike ãquyêngópđượchơn500.000USDchocác tổ
chức y tế củaMỹ thôngqua Chương trìnhHòa nhậpNhân viên (EmployeeMatch Program) bao gồm
Special Olympics Oregon, Oregon Games, the Muscular Dystrophy Association, Cystic Fibrosis, the
Maine Handicapped Skiing và nhiều chương trình khác. Tại Oregon, Nike hỗ trợ tổ chức CCI
Enterprises, một tổ chức phi lợi nhuận về dịch vụ phục hồi chức năng chuyên tổ chức dạy nghề, thu
xếpviệc làmvàcungcấpdịchvụviệc làmchongườikhuyết tật.

ng đ
c giúp đ ng đ

Tháng 1 năm 2003, Nike h Năng l c (Abilities Fund) đ t
đ đ Abilities Fund
đ tđ pđad

.Đ ngđ
c thúcđ

Tháng 6 năm 2003, Nike b t đ
i Canada đ ng đ

i tham gia đua xe đ t băng, ch y đi n kinh, đua
đ

tđ

đ ng đ
, Pháp, Đ

ánđ t đ
a Nike tính
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web phù hợ ể nhiều người có thể tiếp cận được, vì hành ộng tài trợ hộ ền rồng Tham
vọngNgườiKhiếmthị với cácvậ ộngviên toàn làngười khiếmthị.Hơnnữa,Nike còn tài trợ chocác
cơ hội của tổ chứcTư vấn Khuyết tật và sẽ tham gia vào Hộ ồng Cố vấn cho chủ doanh nghiệp của
OCB.

Ngân hàng Giàymột chiếc (One Shoe Bank) làmột dịch vụ của Nike dành cho người bị mất 1 chân.
Một số lượngnhỏgiàymột chiếc được tậphợpvà lưu trữ tại trung tâmphânphốiWilsonville và cung
cấpmiễn phí cho nhữnng người bị mất 1 chân nếu họ liên hệ với chương trình. Chương trình Ngân
hàngGiàymộtchiếc làmviệcnửangàydophòngDịchvụKháchhàngcủ ềuhành.

m2005)

p đ đ i đua thuy
nđ

i đ

aNikeđi

(Tháng05nă

NGÂNHÀNGGIÀYMỘTCHIẾCCỦANIKE ONESHOEBANK

NIKEVÀ OLYMPICS ĐẶC BIỆT

Sửdụ ộngLÀNGƯỜIKHUYẾTTẬTnglaođ

Kể từ òngNike khu vực ChâuÂu,TrungĐông vàChâu Phi (EMEA) đã phối
hợp với Special Olympics Châu Âu và Á Âu triển khai dự án phát triể ữ cho Special
Olympics Châu Âu và Á Âu. Dự án đưa ra khái niệm“hợp nhất”: Vậ ộng viên có khuyết tật về tinh
thầ ấu cùng với các phụ nữ hoàn toàn bình thườ ột sự kiện liên
ChâuÂuđãhội tụgần1.000vậ ộngviên từ12quốcgia trongkhuvực.

Tháng 9 năm 2003, Special Olympics và Nike tuyên bố chương trình hợp tác tại TrungQuốc với mục
tiêucó6.000vậ ộngviênmới thamgia,nângsốvậ ộngviêncủaSpecialOlympicsởnướcnày lên
186.000người. Chương trìnhnày làmộtphần trongkếhoạ ề tuyểndụng,đào tạovà truyền
kinh nghiệm thi ấu cho 500.000 vậ ộng viên tại Trung Quốc vào năm 2005. Nike ủng hộ 600 sản
phẩmNikeGOvàbộdụng cụ thể thao trị giá 550.000USDmà sau đóđược Special Olympics tạiTrung
Quốcphânphối chocác trườnghọc tạ ịaphươngtrongnămhọc tới.

Tại Oregon, Nike và Special Olympics Oregon đã hợp tác được hơn 10 năm. Vào tháng 7 năm 2003,
Nike được vinhdanh vì ã tài trợ cho16 vậ ộngviên từ lứa tuổi thiếuniên lớp trênđếnhơn40 tuổi,
những người có thành tích xuất sắc trong hoạ ộng thể thao và đại diện cho bang thamdựThế vận
hộiSpecialOlympics lầ ầu tiên tổchứcngoàinướcMỹ.

Nhà máy gia công giày dép Chang Shin tại Việt Nam từ ã tăng cường tạo việc làm cho
người khuyết tật bắt ầu với việc khở ộng chương trình thử nghiệm 1 năm dành cho nhân viên là
người khuyết tật mongmuốn làm việc toàn thờ ồng thời hỗ trợ các nhân viên khuyết tật hoà
nhậphoàntoànvàođời sốngxãhộinhưcáccôngdânkhôngkhuyết tật khác.Nikehỗtrợkỹ thuậtcho
các nhàmáygia côngnhằm triển khai quá trình này.Tháng 07năm2003, Nike và 6 nhàmáygia công
giàydépChangShinđã tặng3.000USDchoQuỹTrái timVàngđể tài trợ chocác vậ ộngviênkhuyết
tậ ạihộiThể thaokhuyết tật trùbị toànquốc .

TạiTrung tâmPhânphốiWilsonville củaNike tạ ã ký hợ ồng với doanhnghiệ
ể ổi lại công tynày tuyểndụngtừ15-17người khuyết tật về thểchất, thínhgiác, thịgiácvà tâm

thầnvào làmviệcnhưmộtbướ ệmtrongquá trìnhphát triểnnghềnghiệpbắ ầutừ sựnươngtựa
vàoCCI. Nhữngngười khuyết tật này làmcôngviệ ộpchoTrung tâmphânphối, cụ thể làgấp
các hộp có kích cỡ ể đóng gói và vận chuyể ập ghim hộp và xếp hộp thành hàng
theokíchcỡkhácnhautrênbăngchuyềntheoyêucầ ểđónggóigiàyvàohộp.

Các vị trí tuyển dụng tại Nike được tự ộ ải trên trang web của Ủy ban Quốc gia về Doanh
nghiệp và Người Khuyết tật (www.business-disability.com). Nhóm làm việc về các vấ ề của nhân
viên tạ ìmkiếmcác trangwebhướngtớingười tìmviệc làngườikhuyết tật.

Nike thựchiệnbố trí hợp lý chonhânviên là người khuyết tật chodùhọ là người khuyết tậtmớ ược
tuyển dụng hay là nhân viên bị khuyết tật từ trước. Phòng Quan hệ Nhân Sự của Nike phối hợp với
nhân viênđương sự, với phòngTrangThiết bị và PhòngNghiên cứ ộng vềTrách nhiệmDoanh
nghiệ ể thuxếpcácbốtrí cần thiết .

Năm2003,Nikeđượcnhậngiải thưởngDoanhnghiệpCủaNămdànhchokhuvực tưnhândoUỷban
vì Người Khiếm thị Oregon trao vì trong nhiề ã bố trí tạ ều kiện thuận lợi cho nhân viên
khiếm thị làm việc dài hạn Irene Faulkner; vì cam kết tuyển dụng chuyên gia riêng để thiết kế trang

tháng 12 năm2002,Vănph
n bóng đá n

n đ
n thi đ ng khác. Tháng 06 năm 2005,m

nđ
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NIKE

QuychuẩnvềLãnhđạoKhôngPhânbiệtĐốixử

QUYCHUẨN

YÊUCẦU

Thuê nhân công, tiền lương, lợ ến, nghỉ việc hoặc về hưu phải dựa trên yếu tố duy nhất
là khảnănghoàn thành các côngviệc củangườ ộng.Tất cả cácnhà thầu củaNikephải camkết
thực hiện nguyên tắ ối xử bình ẳng với tất cả các cá nhân không phân biệt sắc tộc, màu da, giới
tính, quốc tị ộ tuổi, tôngiáo, tình trạnghônnhân, xuhướnggiới tính, bả sắc ềgiới ểm
về giới, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật hoặc bất kỳ nhân tố nào khác không liên quan đến
côngviệc.

1. Mỗi nhà thầukýhợ ồngvớiNikephải cómột chính sáchbằ ảnvề chốngphânbiệ ối
xửbaogồmcácnộidung:

Các tuyênbốvềyêucầutuânthủpháp luật sở tại;

Tênvàchứcdanhcủacánhânchịu tráchnhiệmquản lýchínhsách;

Cácphươngthứ ểngười trongnộibộphảnánhkhiếunại;

Tuyên bố rằng những quyế ịnh về tuyển dụng nhân công, chế ộ lương, lợ
ến,nghỉviệchoặcnghỉhưuchỉdựaduynhấtvàonăng lực làmviệccủanhânviên.

2. Từngnhà thầucầnniêmyếtchínhsáchnày trênbảngtindànhchonhânviên.

3. Từng nhà thầu phải thông báo về chính sách này cho nhân viênmới trong thời gian hướng dẫn
côngviệcvà trongcácbuổigặp lãnh ạ

4. Từng nhà thầu không được yêu cầu các nhân viên tương lai tiết lộ các thông tin cá nhân không
liênquanđếncôngviệchoặcpháp luậ ịnh.

5. Từngnhà thầuphải thôngbáocácvị trí tuyểndụ ếncácnhânviênhiệnđang làmviệc.

6. Từng nhà thầu cầ h giá các cách thức thực hiện ụng thông qua việc xem xét các
hồsơxinviệ ể ảmbảotuânthủ

7. Từng nhà thầu phải tuân thủ những ịnh, chính sách củ ịa phương sở tại về việc làm cho
nhữ ối tượng việc làm được chỉ ịnh khuyến khích chẳng hạn những người bị khuyết tật về
thểchất.

i ích, thăng ti
i laođ

c đ đ
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t đ đ i ích, thăng
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đ osauđó.

t khôngquyđ

ngđ

n đán đang áp d
cđ đ đúngchínhsách.

quy đ a đ
ng đ đ

8. Từng nhà thầu phả ảm bả ều kiện bình ẳng về trả lương ến, nghỉ hưu và/hoặc
nghỉ việc chỉ ứ duy nhất trên trình ộ học vấn, trình ộ chuyênmôn và năng lực thực hiện
cácnhiệmvụcủanhânviên.

i đ o đi đ , thăng ti
căn c đ đ

(Tháng10năm2002)

TẬPĐOÀNNGÂNHÀNGWESTPAC

KếhoạchHànhđộngvềTiếpcậncủ

GIỚITHIỆUVẮNTẮT

aWestpacnăm20066

Lời biên tập viên: Dướ là một phần trích ạn từ Kế hoạch hành động về Tiếp cận củ

2006, bao gồm 58 trang. Kế hoạch bao gồm 9 mục tiêu liên quan đến nhận thức về vấ ề khuyết tật, việc

làm cho người khuyết tật, khả ếp cận trang web của Westpac, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại và

các thiết bị tự phục vụ ều kiện tiếp cận các toà nhà, hoà nhập người khuyết tật vào hoạ ộng

marketing và thăng tiến, các sáng kiến kinh doanh, kiểm tra và đánh giá. Đoạn trích này bao gồm thông

tin tổng quát, kế hoạch hành động cho Mục tiêu 2: Tăng cường việc làm cho người khuyết tật.

i đây đo a Westpac năm

n đ

năng ti

, đi t đ

“Làmột tập đoàn hàng đầu trên thế giới về thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp, chúng tôi cam kết
xâydựngmộtmôi trường trongđóngười tiêudùng làngười khuyết tật có thể tiếpcậnmột cách thỏ

ới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các nhân viên được tuyển theo nguyên tắc chọn
người xuất sắc nhất cho công việc, bất kể ngườ ết tật hay không”David Morgan - Tổ

ốc

KếhoạchHànhđộngvềTiếp cận ủaWestpac thểhiện camkết củangânhàngvề cải thiện
ềukiện tiếpcậ ốivới cácdịchvụngânhàngvàcơhộiviệc làmchongườikhuyết tật.

ểmnổi bật của Kếhoạch, (đây là kế hoạch thứbađược trình lênỦybanNhânquyền vàCơhội Bình
ẳngtừ ),gồmcácnộidungsau:

Xâydựngchương trìnhđào tạomới vềnhận thức“LàmViệcĐúng”mà tất cả cácnhânviên
đang làmviệcphảihoànthànhtrước tháng2/2007

Cungcấpdịch vụphiêndịchAuslan choCuộchọp toàn thểhàngnăm, cuộchọpnày cũng
được truyềnhình trực tiếp trênmạng.

Chú thích tất cả những b cao cấp chiếu cho người tiêu dùng đế
ệpvàcácnhânviênxem

Thiết kế lại hệ thống xếp hàng trong các chi nhánh được tân trang lại với các thiết bị ều
khiểnhìnhảnhvàâmthànhmàkhôngcầnsửdụ ếnsố thứtựvàhàngrào.

Phốihợpchặt chẽhơnvới tổ chứccungứng tuyểndụ ể thuhútnhiềuứngviênkhuyết
tậtvàhỗtrợchothànhcôngcủahọ

Lầ ầu tiên, tổ chứcđào tạonângcaonhận thức về sức khỏe tinh thần chohơn3000nhà
quản lýphụ ộinhânviênkhácnhau.

Bêncạn , chúng tôi sẽ tiếp tục tăngcườngkhả ếpcận thôngquaviệc cải tiếncôngnghệvà
làm việc với 100 nhà cung cấp hàng đầu nhằ ộng tới chính sách của họ về khả ếp cận
bình ẳng

Làmột doanhnghiệp hàngđầu trên thế giới về thực hiện nghĩa vụ doanhnghiệp, chúng tôi tin rằng
việc làm của chúng tôi là đúng. Với hơn 8 triệu người tiêu dùng, 27.000 nhân viên (trong đó 4% là

a
đáng v

i đó có khuy ng
Giámđ

năm2006 c
đi nđ

Đi
đ năm2001

ăng video n thăm doanh
nghi

đi
ngđ

ngđ

nđ
tráchcácđ

hđó năng ti
m tác đ năng ti

đ

6
Tải về từ:

Tài liệu này có sẵn ở định dạng khác.
www.westpac.com.au/internet/publish.nsf/Content/WICRCU+Disability+Action+Plan
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MỤCTIÊU2:TĂNGCƯỜNGVIỆCLÀMCHONGƯỜIKHUYẾTTẬT

Môtả

Phươngpháp ựchiện

Tổ ốcvàtráchnhiệmđượcphâncông

Một trong những mục tiêu chiến lược chủ chốt của Westpac là trở thành “doanh nghiệp được lựa
chọn”, thu hút được những nhân viên tận tâm, có chí tiến thủ ể cùng chúng tôi nâng cao giá trị
ản của doanh nghiệ ều này có nghĩa là phải tuyển dụng những người tốt nhất bao gồm cả

nhữngngườikhuyết tậ ục tiêucủachúngtôi là:

ảmbảothông lệ tuyểndụngvà thuhútnhân tài củaWestpachoàn toàn tuân thủnguyên
tắcCơhộiviệc làmbình ẳng.

ảmbảo rằngWestpac tậphợpđượcnhiềuứngviên khácnhaubaogồmcảngười khuyết
tậ òngmôigiớihoặc trực tiếpquamạngCareers@Westpac (C@W)

Chútrọngxâydựnggiảiphápnhấtquánvề tuyểndụngngườikhuyết tật.

Các thông lệvềnơi làmviệc linhhoạtđượcxâydự ể ứngnhiềuhoàncảnhsốngvà làmviệc cá
nhân khác nhau của các nhân viên. Westpac đã thực hiện các chính sách và quy trình tuyển dụng
chốngphânbiệ ối xử, ặcbiệt làđối vớingười khuyết tật.Cácchínhsáchvàqui trìnhnàyđượccông
bố trên Sáchhướngdẫnnhân viênWestpac vàđưa vàoTrung tâm thông tin tuyểndụngnguồnnhân
lực củaWestpac, có sẵn trênmạngnội bộ Intranet. Nhữngngười ngoài doanhnghiệp có thể tìm thấy
thông tin trên trang web của chúng tôi www.westpac.com.au ở mục 'Westpac Info'
tab/Careers/Diversity.

Hiện tại, rấ ể ịnh trực tiếpmứ ộ khuyết tật của nhân viên. Đó là lý do vì sao chúng tôi có
cuộ ều tra tự nguyện hàng năm (thông qua cuộc Khảo sát Triển vọng Nhân viên) về nhân viên,
trong đó có cả việc cung cấp thông tin về khuyết tật. Trong khi vẫ ảmbảo quyền riêng tư cá nhân
thông tin khảo sát được giúp chúng tôi không ngừng cải tiến các thông lệ về nơi làm việc của
Westpac.

NhânviênWestpac cầnhoàn thànhkhóa tậphuấnvềngười khuyết tật vàđược thôngbáo
vềkếhoạchAAP2006

Nhân viên và người quả ược tiếp cận và tìm hiểu các chính sách chống phân biệ ối
xử liên quan đến tuyển dụng, đào tạo và tạo cơ hội cho người khuyết tậ
ồmbốtríhợp lýnơi làmviệc

Không có khiếu kiện nào theo luật DDA 1992 hoặc luật chống phân biệt củ ịa phương
hoặccủabang.

Số liệu thốngkêvề lực lượ ộngvànếucó thể, số liệu thốngkêvềnhữngtrườnghợp
bốtríhợp lýnơi làmviệc.

Giám ốcphụtráchNhânsựvàN ng lực làmviệc
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người khuyết tật, 16% là người chăm sóc khách hàng), 270.000 cổ đông tư nhân, chúng tôi cũng tin
tưởng rằng việc này sẽ ại lợi ích cho tất cả mọi người kể cả người khuyết tật và giúp doanh
nghiệpchúngtôiphát triểnbềnvữngtrongtương lai lâudài.

Làdoanhnghiệphàngđầuvề thựchiệnnghĩa vụdoanhnghiệp trong lĩnhvựcngânhàng,Westpac tin
tưởng vào những nguyên tắc của Luật Chống Phân biệ ối xử với người khuyết tật (DDA) của Chính
phủ liênbangnăm1992.Hànhđộngphânbiệ ối xửvớingườikhuyết tật sẽkhôngđượcchấpnhận.

Như được nêu rõ trong , chúng tôi cam kết xây dựngmột môi
trường trongđókháchhàng làngười khuyết tật có sự tiếp cậnbình ẳngvới các sảnphẩmvàdịch vụ
của chúng tôi và các nhân viên được lựa chọn theo nguyên tắc là người tốt nhất cho vị trí công việc,
bất kể ngườ ết tật hay không.Với hơn8 triệu kháchhàng, 27.000nhân viên và 270.000 cổ
đông tư nhân, chúng tôi có trách nhiệm làm những việ ặt họ và cộ ồng nơi mà
chúngtôiđanghoạ ộngtừ

Kể từ khi triển khai KếhoạchHànhđộngChốngPhânbiệt ối xử vớiNgười Khuyết tật lần thứnhất và
lần thứ hai vào các năm 2001 và 2004, chúng tôi đã có những bước tiến quan trọng trong việc thực
hiệncáccamkết củamình.Chúng tôi ã triểnkhai thànhcônggần80%các sángkiếnđượcnêu trong
các kế hoạch trướ ố những sáng kiến chưa hoàn thành, nhiều hoạ ộ ã được thay
thếbằng các chủ trươngphát triển côngnghệ vàdo cónhữ ổi tronghoạ ộng kinhdoanh.
Nhữnghànhđộngvẫn cònphùhợp thì được chuyển sangKếhoạchmới nàyđể ảmbảohoàn thành
bằngđượchoặcđưachúngtrở thànhmộtphầncủahoạ ộngkinhdoanhhàngngày.

Chúng tôi hiểu rằ ể tiến lên và chúng tôi phấn khởi nhận thấy rằng chính nhờ
thực hiện các Kế hoạch hành động chống phân biệ ối xử với người khuyết tật mớ ất, nay
được chúng tôi gọi là Kế hoạchHànhđộng vềTiếp cận (AAP),màWestpac với tư cáchmột tổ chứ ã
tiến xa hơn, vượ ạn chỉ dừng ở mứ ộ tuân thủ, tới g ạn mớ ọi người
thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi đang hàng ngày áp dụ ểm tiên
phong về các vấ ề khả ếp cận. Giải quyết những vấ ề đó ngày càng đơn giản trở thành
“cáchmàchúngtôi vẫn làmbìnhthườ

Củng cố cho sự ổi đó là cảmột loạt các nguyên tắc và giá trị giúp nâng tầm cách hành xử giữa
chúng ta với nhau trongnhóm làmviệc và với các kháchhàng, giúpđảmbảo tínhminhbạch, cáchxử
lýcôngbằngvàbảovệ lợi íchcủacáccổ
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Nguyên tắc Kinh doanh của Chúng tôi7

GIỚITHIỆUCHUNG

7
Nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi, đặt ra vấn đề làm th ế nào ngân hàng th ực hiện hoạt động kinh doanh của mình

theo cách màh ọ hoàn thành được các nghĩa vụ về xãh ội, môi trường vàk inh tế, có sẵn tại www.westpac.com.au
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NGƯỜI CHỊU
TRÁCH NHIỆM

2.1Ðánhgiátuyểndụngcủanhàcungcấp

Rà soát ội ngũhiện tại ể ánhgiá khản ngcungcấpvàquản lýmột
hệ thốngcácứngviên adạng:

Ðánhgiá cácmặt về v nhóa của các v nphòngngay từgiai oạn yêu
cầuthôngtinban ầu.

Ðánhgiákinhnghiệmtìmkiếmnhiềuứngviên adạng

Xây dựng thànhmột yêu cầu trong Ðiều khoản và Ðiều kiện của Hợp
ng,Thỏa thuậnvềcáccấp ộdịchvụ

đ ă

ă ă đ
đ

đ

đồ đ

đ đ
đ

Giám đốc phụ trách Nhân
sự và Năng lực làm việc
Careers@Westpac

2.2 Thuhútvàkhai thácnguồn

Tiếp tục hợp tác với ối tác hiện nay của tập oàn là tổ chứcViệc làm
choNgườikhuyết tật củaÚc

Nghiên cứu xây dựng quan hệ hợp tácmới với các nhà cung cấp khác
nhằmmởrộngnguồntiềmn ngvềcácứngviên làngườikhuyết tật.

Thực hiện cách tiếp cận tiên tiến hơn bằng cách cho phép nhà cung
cấptiếpcận trực tiếpvới cácvị trí chịu tráchnhiệm.

Ðánhgiá các nội dunghướngdẫnquảng cáo và các tuyênbố về sự a
dạng ộingũ lao ộng.

đ đ

ă

đ
đ đ

Giám đốc phụ trách Nhân
sự và Năng lực làm việc
Careers@Westpac

Mở rộng hoạt ộng quảng cáo, tức trên các phương tiện thông tin
khác với thông tin ại chúng nhằm vào khu vực người khuyết tật, các
trangwebtìmviệckhác.

Soạnthảocác tài liệuhỗtrợhoạt ộngmarketing.

đ
đ

đ

Giám ốc phụ trách Nhân

sự và N ng lực làm việc

Careers@Westpac

đ

ă

2.3.Giáodục

Xác ịnhvà thuêmộtnhómnòngcốt cácnhàquản lý tuyểndụng

Ðánh giá các nội dung hướng dẫn quảng cáo và các tuyên bố về a
dạng ộingũ lao ộng

Ðưa thêmmột dòng thể hiện khuyến khích người khuyết tật nộp hồ
sơ.

đ

đ
đ đ

Giám ốc phụ trách Nhân

sự và N ng lực làm việc

Careers@Westpac

đ

ă

2.4 Ðánh giá quy trình tuyển dụng ể ảmbảo kết quả bình ẳng cho tất cả
cácứngviên.

đ đ đ Giám ốc phụ trách Nhân

sự và N ng lực làm việc

Careers@Westpac

đ

ă

2.5Kiểmtra &Ðánhgiá

Tiếp tục qui trình tìm kiếm và biện pháp ang áp dụng với các nhà
cungcấp angcộngtácvàcácnhàcungcấpmới.

đ
đ

Giám ốc phụ trách Nhân

sự và N ng lực làm việc

Careers@Westpac

đ

ă

6 Ðiềuchỉnhnơi làmviệc

Duy trì quan hệ với các nhà nghiên cứu về lao ộng ể họ tư vấn những thay ổi
cần thiếtvềnơi làmviệcphùhợpvớingườikhuyết tật.

đ đ đ
Giám ốc phụ trách Nhân

sự và N ng lực làm việc

Careers@Westpac

đ

ă

NGÀY THÁNG MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC

Tháng 9/2006 (hoàn thành) Xây dựng thành một yêu cầu trong điều khoản và điều kiện
củaHợpđồng,Thỏa thuậnvềcáccấpđộdịchvụ

Tháng 12/2006 C@W tiếp cận ợc nhiều ứng viên a dạng ể tuyển cho các
vị trí ợcC@Wquảngcáo rangoài và chocácvị trí doHudson
phụtrách

đư đ đ
đư

Tháng 12/2006 Gặpnhiềuứngviên tiềmnănghơn.

Tháng 3/2007 Nhómnòng cốt tuyển dụng và t ng cường sự a
dạngứngviên.

Nâng cao hiểu biết của những người quản lý
tuyển dụng về chính sách Cơ hội Việc làm Bình
ẳng.

ă đ

đ

Ðánh giá tổng thể lần ầu ngày 30 tháng 9 (hoàn
thành) sau ó tiếp tục tiến hành ánh giá

đ
đ đ

Ðảm bảo qui trình tuyển dụng của cả C@W và các ối tác
tuyểndụng của công ty hoàn toàn tuân thủ chính sáchCơhội
Việc làmBình ẳng.

đ

đ

Tháng9/ 2006 (hoàn thành) và ang tiếp tụcđ Khả n ng ánh giá nguồn ứng viên do các ại lý giới thiệu
hoặc thông qua tuyển dụng trực tiếp và xác ịnh những
nguồnkhôngtuyểndụng ợc.

ă đ đ
đ

đư

Đang tiếp tục Chuyên gia nghiên cứu lao động sẵn sàng tư vấn khi có yêu
cầu.

HÀNH ĐỘNG
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VÍ DUÏ VEÀ CAÙC MOÂ HÌNH
HOAÏT ÑOÄNG HIEÄU QUAÛ
Nhiều doanh nghiệp và tổ chức ở khu vực Châu Á -Thái Bình Dương đã có kinh nghiệm thành công
trong tuyển nhân viên là người khuyết tật, giúp họ ấ ộng, tạo được lợi thế cạnh
tranh trên thị trườ ộng,mở rộng thị trường kháchhàng và cải thiện tình trạngnhảy việc, tăng
cường quảng bá cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tinh thần làm việc
của nhân viên. Phần này sẽ trình bày một số ví dụ về mô hình hoạ ộng hiệu quả trong đào tạo và
tuyểndụngnhânviên làngườikhuyết tật.

Các ví dụ được lấy từ các nước gồm:

Sri Lanka

Việt Nam

Hàn Quốc
Website: www.cjtelenix.com

Sri Lanka
Website:

Philippines
Website:

ặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc.
Website:

Hàn Quốc
Website:

Nepal
Web site:

Trung Quốc
Web site:

Châu Á và Thái Bình Dương.
Web site:

tăng năng su t lao đ
ng laođ

t đ

Đ

Công ty nhựa CEI (CEI Plastics)

Chang Shin

CJ Telenix

Liên hiệp chủ sử dụ ộng Sri Lanka

Tập đoàn thực phẩm Jollibee

JWMarriott

Bảo hiểm nhân thọ Kyobo

Nanglo International

Panasonic

UBS AG

các ng lao đ

www.empfed.lk

www.jollibee.com.ph

www.marriott.com/hkgdt

www.kyobo.co.kr

www.cybersansar.com/nanglos

www.panasonic.cn

www.ubs.com
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CÔNG TY NHỰA CEI PLASTICS

Sri Lanka

Công ty nhựa là một doanh nghiệp kiểu mẫu về người khuyết tật trong mạng lưới các
doanh nghiệp Sri Lanka. Doanh nghiệ ã tiên phong trong nỗ lực tuyển dụng người khuyết tật và
đã chứngminh rằ ộng là người khuyết tật làmviệc hiệu quả cũngngangbằnghoặc thậmchí
cao hơn các đồng nghiệp không bị khuyết tậ ốc nhàmáy CEI Anver Dole, “Nhân viên
khuyết tật ham học hỏi hơn, dễ đào tạo và thường làm việc tận tình hơn các đồng nghiệp không
khuyết tậ ấ ộng của họ thường ở trên mức trung bình và họ quan hệ rất tốt với các
nhânviênkhác”

Với quân số khoảng 300 nhân viên, CEI Plastics là nhà cung cấp chính các sản phẩm nhựa cho các
doanhnghiệpngay tại Sri Lankahoặc trên thếgiới nhưCoca-Cola, Sơn ICI Paints vàUnilever.Trong số
nhân viên, có hơn40nhân viên là người khuyết tậ ềungười bịmùhoàn toàn, số khác bị
khiếmthịvới thịgiáckém,mộtsốngười cókhuyết tật thểchấthoặc tinh thần.

CEI Plastics tổ chứccác ca làmviệc trong suốt24giờmộtngàyvàcácnhânviênkhuyết tậtđượ
ầ ủ vào các dây chuyền lắp ráp và sản xuất. Trên dây chuyền làmviệc người nọ ở vị trí nối tiếp

người kia thật khó phân biệt ai là người khuyết tật, ai không khuyết tật. Mặc dù ông Dole cho biết
trướ ng nhà máy từng xảy ra tai nạn nhưng chưa bao giờ có tai nạn xả ối với người
khuyết tật.

Không chỉ được tham gia vào các dây chuyền lắp ráp, nhân viên khuyết tật ở CEI Plastics cũng được
giao việc ởmọi lĩnh vực hoạ ộng của công ty như bộ phận bán hàng, xưởng sửa chữa và phòng kế
toán. Tại bộ phận bán hàng, các containers sản phẩm nhựa được bán với số lượng lớn, nhân viên
khuyết tật về trí tuệ làm công việc bốc vác, vận chuyển.Tại xưởng sửa chữ ã tuyển dụng
côngnhânbịkhuyết tậtvề thểchấ ồ ất lànhnghềvề ộng
cơ. Một số nhân viên lòa được bố trí làm trợ lý về ảm bảo chất lượng, một nhân viênmù hoàn toàn
đượcxếpviệc trự ện thoại.

Người khuyết tật luôn phải vượt qua nhiề n trong cuộc sống và ông Dole tin tưởng rằ
ều đó làm họ ặc biệt sẵn sàng đối mặt với các thách thức trong công việc. Trường hợp của

Padmasiri Wijekoonn là một ví dụ, Anh là một người khiếm thính, làm việc trong dây chuyền dán
nhãn cho sảnphẩmnhựa củaCEI, nhưhộ ựngkem.AnhWijekoonn từ trướ ã có tiếng là làmviệc
hiệu quả hơn so vớ ồng nghiệp sángmắt; anh thường xuyên đạ ất dán 500 nhãn sản
phẩmtrong1giờ,nhanhhơnnhiều tố ộ trungbình từ ến275sảnphẩm/giờ.

ÔngDole thúnhận rằ ã rất lo lắngkhi lầ ầu tiên tuyểndụngngườ ộngkhuyết tật vào
năm1989.Ôngbănkhoănkhôngbiết liệuhọcó thíchnghi đượcvớimôi trường làmviệc và cácđồng
nghiệp sẽ ối xử với họ ra sao. Nhưng rồimọi lo lắng của ông ều không xảy ra và như ông cho biết,
ôngkhôngngờđược rằng lợi ích thuđược lại lớ ếnnhưthế.

CEI Plastics
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CHANG SHIN

ViệtNam

Chang Shin là nhà thầu phụ của Nike tại Việt Nam, sản xuất hàng triệu đôi giày quần vợt mỗi tháng.
Trong số nhân viên thamgia sản xuất có 161 người có khuyết tật về cơ quan vậ ộng, thính giác và
thị giác, với mứ ộ ẹ khác nhau. Các nhân viên khuyết tật làm việc song hành với các công
nhân bình thường tại 22 xưởng sản xuất của Chang Shin với tổng số lên đến 18.500

ã thànhcông trongviệc tạ ềukiệnhòanhậpchongười khuyết tậtmàkhôngcầ ến
sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ hoặc các tổ chức hội người khuyết tật ởmột quốc giamà luậ

ộngcónhữ ềukhoả ã lỗi thờ ịnhngười khuyết tật chỉ được làmviệc 7giờmộtngày.
Hyvọ ềukhoảnnàysẽsớmđượ ổi.

Chang Shin bắ ầu tuyển dụng nhân công là người khuyết tật từ ến của ông
chủ Chang Shin tại HànQuốc (Cơ sở sản xuất củ ặt tại TrungQuốc cũng tuyển dụng nhân
công là người khuyết tật). Kể từ ã không ngừ ấ ộng, tỷ lệ
nhânviênđượcgiữ lại tăng lên, tình thần làmviệc vàhình ảnh củadoanhnghiệpđượcnâng cao.Đây
làmộtmôhìnhhiệuquảvềchínhsáchcamkếtvà tuyểndụngnhâncôngmộtcáchsángtạo.

Theo Oliver Edolsa, Trợ ốc Chang Shin về Tuân thủ Trách nhiệm Doanh nghiệ ã
vậndụngcách làmsáng tạo thôngquabố trí chomột sốnhânviêncónhucầuvề trước sớmhơn1giờ
sovới nhữngnhânviênkhác.Với sựhỗ trợ kỹ thuật củaNike và các tổ chứ ã tìm ra
những công việcmà thời gian làm việc trong ngày ngắn hơn không ảnh hưở ến dây chuyền lắp
ráp, chẳng hạn các công việc sản xuất trong khâu chuẩn bị các linh kiện, bộ phận bảo trì duy tu. Ban
ầ ã làmviệc với cơ quannhà nước xin tiến hành thử nghiệmchophép 25 côngnhân

khuyết tật tình nguyện làm việc 8 tiếng 1 ngày. Chương trình thử nghiệ ã thành công và cả Nike
lẫn cơ quan quản lý hữ ể ại và sử ổi trong tương lai điều khoản
luậ ã lỗi thời.

Hai nhânviênkhuyết tậ ãđượ ứcnhờhoàn thànhcôngviệc xuất sắc vàmột sốkhácđược
đưa vào giữ các vị trí quan trọng trong nhàmáy; ví dụmột người được giao chịu trách nhiệm bảo trì
hệ thống làmlạnh.

ÔngEdolsa thừanhận rằ ầu lãnh ạo rất lo lắngkhingười khuyết tật cảmthấy thiếu tự tinvào
khả ủamình và những nhân viên không khuyết tật có vẻ không chắc chắn rằng liệu họ có thể
phối hợp làmviệc với các nhân viên khuyết tật.Và rồ ã nhận ra rằng thờ ã xóa bỏhết tất
cảmọi rào cản.Ngaykhimọingười thấ ực củangười khuyết tật khônghề thấpkémhơnvàkhi
ChangShinbiết cáchbố trí ngày làmviệc chohọ,người khuyết tậ ã tự tinhơnvàcácnhânviênbình
thườ ãnhanhchóngchấpnhậnvàủnghộhọ.

Do số nhàmáyđặt tại thànhphốHồChíMinh tăng lên, tỷ lệ nhảy việc từ doanhnghiệp này sangdoanh
nghiệ ọt. Chang Shin có tỷ lệ nhảy việc hàng năm là 26% - song không phải với người
khuyết tật. Cả thảy chỉ có 2 người khuyết tật nghỉ việc. “ Nếu nói về những thuận lợi chung thì nhìn
chung, tỷ lệ nhảy việc của người khuyết tật là rất rất thấp so với các nhân viên khác” , ông Edolsa giải
thích.

Sáng kiển của Chang Shin trong việc thuê công nhân là người khuyết tậ ã ại danh tiếng tốt
cho công ty, được nhiều bài viết khen ngợi trên báo chíViệt Nam. Chương trình người khuyết tật củ

ã góp phần nâng cao hình ảnh của công ty trong nội bộ doanh nghiệp và cải thiện cả
tinh thần làmviệc.ÔngEdolsa chobiết“Chúng tôi được côngnhận là đãnỗ lực làmmột việc tốt, điều
này không chỉ đượcChínhphủViệtNam, báo chí và các tổ chứcbênngoài khác ánhgiá cao,mà còn
đượcngaycảchínhnhânviêncủacôngtynhìnnhận.”
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CJTELENIX

HànQuốc

CJ Telenix là một chi nhánh chuyên hoạ ộng về marketing từ xa của Công ty CJ Home Shopping,
mộtmạng lưới mua sắ ình ầu tiên tại Hàn Quốc. CJ Telenix tuyển dụng 1.200 nhân viên làm
marketing từ ơn 60người có khuyết tật về thể chất. Hầuhết nhân viên khuyết tật tại CJ
Telenix thựchiệnnhiệmvụphụcvụkháchhàngngay tạinhàhọ.

Giống như ở nhiều nước khác, HànQuố ịnh về chỉ tiêu việc làm yêu cầu doanh nghiệp phải
tuyểndụngmột tỷ lệngườikhuyết tậtnhấ ịnh.Nếudoanhnghiệpkhôngthựchiệ ịnhnày,họ
sẽphải trảmột khoản thuếphạtmàChínhphủ sẽ sửdụ ểđào tạo, dạy lại nghề, hoặcdành cácưu
đãi cho một số chương trình tuyển dụ ể tăng cường việc làm và khả ệc làm cho người
khuyết tật. Trong nhiề ã duy trì tỷ lệ nhân viên khuyết tật là 0,06% (thấp hơn rất
nhiều so với chỉ tiêu 2%) và hàngnămphải trả thuế phạt. Nhưngnăm2003, doanhnghiệ ã liên hệ
với Cơ quan tăng cường việc làm cho người khuyết tật Hàn Quốc (KEPAD) - Cơ quan chính phủ chịu
tráchnhiệmvềđào tạo lại tay nghề ếnnay, doanhnghiệ ã ạt tỷ lệ sửdụngnhânviên khuyết tật
là 5,1%. CJTelenix không chỉ tiết kiệmđược chi phímà còn phát hiện ra rằng sự ổi trong chính
sách tuyển dụngmang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn, làm cho tỷ lệ nhảy việc thấp hơn vàmứ ộ
hài lòngcủacảngười tiêudùng lẫnnhânviênđượcnângcao.

ổi bắ ầu khi Tổ ố ều hành An Jung-Gyu xem xét hệ thống làm việc tại nhà cho
các nhân viên phụ trách dịch vụ khách hàng nhưmột phương thứ ể nâng cao hiệu quả hoạ ộng
và kinh doanh. Được KEPAD cổ ã triển khai hệ thống làm việc tại nhà để thu hút sự
thamgiacủacácnhânviênkhuyết tật.

CJTelenix và KEPADđã xây dựnghợp tác liên thông trongđóKEPAD chịu trách nhiệm tuyểndụng và
đào tạo trước việc làm cho nhân viên khuyết tật. Ứng viên nộp hồ sơ tuyển vào CJTelenix thông qua
KEPADvàphả ạt yêucầu tuyểndụng tương tựnhưvới tất cả cácứngviênkhác.Thực tế ếnnay
chỉ 17%ứng viên khuyết tật nộphồ sơ theođườngKEPAD/CJTelenix được chấpnhận. Các nhân viên
vừa được đào tạo chung vừa đào tạo làm việc tại KEPAD 1 tháng trước khi bắ ầu công việ
ọ ượcCJTelenixđào tạo.Tuynhiên,KEPADtiếp tụchỗ trợ thôngqua tưvấnvềbố trí sắpxếpnơi làm

việc và trợgiúpkhi cần thiết. Saukhi hoàn thànhhợ ồ ộ ừngnhânviênmớiđượ
ềhiệuquả làmviệ ểcó thểđượckýhợ ồngkhôngthờihạn.

Chỗ làmviệc tại nhà củaCJTelenix cũnggiốngnhư tại trụ sở trung tâmchínhvới bànghế, váchngăn,
máy tính,mànhìnhLCD, Internet tố ộ caovàđiện thoại cùng loại. Nhânviên củaKEPADsẽ ịnh
các thiết bị hỗ trợ ặc biệt và bố trí nào là cần thiế ể KEPAD trợ cấp thông qua các chương trình tài
trợ.TheoCJTelenix, chi phí lắ ặ òng tại nhà caohơnkhoảng20%sovới tại trụ sở trung tâm.
Tuy nhiên, lãnh ạo công ty tin rằng lợi ích thu ược từ những khoả ầu tư này sẽ rấ ể xét về

ất lao ộngvàmứ ộhài lòngcủacảkháchhàng lẫnnhânviên.

Nhân viên làmviệc tại nhà củaCJTelenix được giám sát thôngquahệ thống camera trực tuyến và hệ
thố ều khiển từ xa. Ông Chang-BeomYoo, 34 tuổi sử dụng xe lăn là một trong những
nhân viênmarketing từ xa của CJTelenix. Ông chobiết “Thật là tốt khi tôi có thể làmviệc tại nhà, tôi
khỏi cần phải lo lắng về việ ại”. Tuy nhiên, ông lại không được giao tiếp vớ ồng nghiệp,“nhưng
doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình và sự kiện làm cho chúng tôi cảm thấymình vẫn thuộc về
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doanh nghiệp”. “Nhân viên làm việc tại nhà đượ ụ sở chính của trung tâm phục vụ khách
hàngquađiện thoại 2 lầnmộ ểduy trì quanhệvớ ồngnghiệpvàngườiphụ tráchvàđể
biết trongdoanhnghiệpcónhữnghoạ ộnggì”.ÔngYoochobiết thêm“Doanhnghiệpkhôngphân
biệ ối xử với các nhân viên làm việc tại nhà khi xem xét cơ hộ ến. Tôi có cơ hội bình ẳng
miễn là tôi có làmviệc”

ốcphụ tráchnhân sựcủacông tySung JooKimchobiếtnhân tố ẩyCJTelenix tiếp
tục tuyển dụng người khuyết tật chính là hiệu quả làm việc cao của họ. Ông giải thích chỉ số chất
lượngmàCJTelenexsửdụ ểđo lườngmứ ộhài lòngcủakháchhàngcho thấykhôngcósựkhác
biệtgiữanhữngkháchhàngđượcnhânviênkhuyết tậtphụcvụvànhữngkháchhàngđượccácnhân
viên không khuyết tật phục vụ; một số nhân viên khuyết tật thường xuyên có chỉ số hài lòng của
kháchhàngcaohơn.Và theochỉ số ứ ộhài lòngcủanhânviênCJTelenix, nhânviênkhuyết tật
hài lòng với công việc củamình hơn là các nhân viên không khuyết tật. Ông Kim tin tưởng rằng các
nhân viên khuyết tật của CJTelenix trung thành với công ty hơn và có tỷ lệ nhảy việc thấp hơn so với
nhânviênkhôngkhuyết tật.

Ông Kim cho biết theo kết quả phân tích trên “Chúng tôi đã xóa bỏ đượ ịnh kiến rằng nhân viên
khuyết tật làm việc kém hiệu quả hơn và trường hợp của doanh nghiệ ã chứ
ề ệc làm là chìa khóa ể cómột cuộc sống ộc lập. Có việc làm cho phép tôi

sốngtự lập”
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Liên hiệp EFC xây dựngMạng lưới các thành viên vào năm2005, từ ố lượng thành viên và đối tác
ngày cànggia tăng.Gầ ối hợpvới cácdựánkhác củ ểmở rộngphạmvihoạ ộng.
Chẳnghạn, thôngquaChương trìnhCải thiệnNhàmáy của ILO (FIP),Mạng lướ ãđào tạo chonhiều
nhàmáy sửdụngchương trìnhmới của FIP có tên là HòanhậpNgười khuyết tật tại nơi làmviệc. Phối
hợp vớimột dự án khác của ILO và các trung tâmdịch vụ việc làm JobsNet (sử dụng chương trình kết
nối việc làmbằngmáy tính),Mạng lướ ãkhởi xướngmộtchiếndịch truyền thông lớnđể tiếpcậnvới
nhữngngười tìmviệc trênkhắ ấtnước.

Vào giữa năm 2006, Liên Hiệp các Chủ sử dụ ộng Srilanka ã xây dựng được cuốn
cho giới truyền thông vàmột nhómgồm

hơn 200 chủ sử dụ ộng, quan chức chính phủ và đại diện của các tổ chức xã hội. Hoạ ộ
ầu của EFC và một số chủ sử dụ ộng ển hình ã được làm thành một chương trình

phóng sự được quay thành video của ILO có tên Khả Mạng lưới các Chủ sử
dụ ộng về Người Khuyết tật được xem là một hình mẫu trong khu vực và trên toàn cầu; các
thành viên chia sẻ kinh nghiệm của họ tại nhiều diễn đàn của khu vực và của Ngân hàng thế giới ở
WashingtonDC.

Khi EFCđượcgiới thiệu lầ ầu tiên, nhữngngườ ứ ầu LiênHiệ ã thừanhận sự cần thiết phải
đưavào thựchànhnhữnggì trướ ổchứ ã tuyên truyền.ÔngMeghamali Aluwihare, cố vấnvề
quan hệ ộng cho biết “Khi chúng tôi mới thành lập mạng lưới, chúng tôi muốn xây dựng một
mẫu hình cho các thành viên”. EFC ã tuyển nhân viên lễ tân là người khiếm thị, một nhân viên làm
việc với hiệuquả ạc vàđã khơi nguồn cảmhứng cho cácdoanhnghiệp thànhviên khác
tạocáccơhội tươngtựchonhiềunhânviênkhuyết tậtkhác.
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thực hành về Quản lý cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

AbiliyAsia).

LIÊN HIỆP CÁC CHỦ SRI LANKASỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Sri Lanka

LiênHiệpChủ sửdụng L ộng Sri Lanka ã biến thamquanhọc tập của ILO thànhmột trong
nhữ ển hình ấn tượng nhất của khu vực về sáng kiến của các doanh nghiệp nhằ ổ
ộ và khích lệ tuyển dụng người khuyết tật. Mạng lưới của các doanh nghiệp về người khuyết tật

được hình thành từ ộ của Liên Hiệ ến Anh Quốc học hỏi về tiềm
ệc làmchongười khuyết tật tạiDiễnđàncác chủdoanhnghiệpvềngười khuyết tật. Hiệnnay,

Mạng lướ ã có các thành viên chính thức với mộ gồm rất nhiều doanh nghiệp trong
nước và quốc tế, cóQuy chuẩnHoạ ộng giúp hướng dẫn các doanh nghiệp Sri Lanka về cách thức
tạ ềukiệnchonhânviênkhuyết tậthòanhậpvàomôi trường làmviệc.

Saukhi hình thành,Mạng lưới các chủ sửdụ ộng ã tài trợhai hội thảovềnângcaonhận thức
của doanh nghiệp, tiến hành điều tra tại các thành viên của Liên hiệ ể ịnh số liệu về tuyển
dụngnhân viên khuyết tật củahọ và xâydựngmột cơ sởdữ liệu vềnhữngngười khuyết tậ ìm
việc.Thôngquabản tin,Mạng lưới biểudươngnhững tấmgươngdoanhnghiệphoạ ộnghiệuquả
tới các thànhviênđểkhuyếnkhíchcác thànhviênkhác tuyểndụngnhânviênkhuyết tật. Cùngvới sự
phát triển củamình, Mạng lưới các chủ sử dụ ộng ngày càng đóng vai trò tiên phong trong
việcnângcaogiá trị củanhânviênkhuyết tật.

Khi nhiều chủ sử dụn ộngbày tỏ ìm các ứng viên khuyết tật, Mạng lưới chủ sử dụ
ộng với sự hỗ trợ kỹ thuật củ ã kết nối với tổ chức phi chính phủ có tên làMotivationTrust

và Bộ An sinh Xã hộ ể giải quyết vấ ề. Họ triển khai hoạ ộng tiếp cận nhằm tìm kiếm người
khuyết tậ ìm việc, bắ ầu sàng lọc và giúp họ chuẩn bị phỏng vấn xin việc. Được sự hợp tác
củ ối tác,Mạng lưới tổchứcmộthội thảokhácvềnângcaonhận thứccủachủsửdụ ộng
và lần này buổi chiều cùng ngày còn có thêm hội chợ việc làm dành cho người khuyết tậ ìm
việc. Gần 25 doanh nghiệp hàng đầu tạ ã tham dự hội chợ và hơn một nửa trong số 75
người tìm việ ã được tuyển dụng sau hội chợ này. Ví dụ, Bodyline làmột chi nhánh liên doanh của
tập đoàn MAS Holdings và là một trong những doanh nghiệp lớn nhất củ ặ

ệc tìmngườigiámsát chất lượngcó thể sửdụngphầnmền thiết kếhỗ trợmáy tínhCAD.
Tạihội chợviệc làm,cuối cùngBodylinecũn ã tìmđượchainhânviênđạt tiêuchuẩn.

Mạng lưới và cácđối tácmàgiờ ồmcảBộ ộng, Cơquanphát triểnquốc tếHoaKỳ
ã tổ chức thêm nhiều hội chợ việc làm tại Colombo và đang lên kế hoạch tổ chức các hội chợ ở

nhiều tỉnh thànhkhác.

Thành viên của Mạng lưới không chỉ tuyển dụng mà còn tổ chức đào tạo và có các hỗ trợ khác cho
người khuyết tật và doanh nghiệp. Ví dụ, Hãng Hàng không Sri Lanka ã lậpmột đĩa CD hướng dẫn
các chủ sử dụ ộng thamgia hội chợ việc làm sử dụng ngôn ngữ cử chỉ nhờ ọ có thể giao
tiếp với những người tìm việc khiếm thính. Công ty TNHH ID Lanka tổ chức các khóa đào tạo tiếng
Anh cho người tìm việc khuyết tậ ặc biệt là những ngườimuốn tìm việc trong lĩnh vực công nghệ
thông tin và tài chính. Một trường tư ở ịa phương cũng mở các lớp đào tạo công nghệ thông tin
miễn phí cho người khuyết tật vào các ngày thứ 7 do các giáo viên và nhân viên phòng công nghệ
thôngtin sửdụngngàynghỉ ểdạy.
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TẬP ĐOÀNTHỰC PHẨM JOLLIBEE

Philippines

DựánNhânsựKhiếmThínhcủa Jollibee làmộtcâuchuyệnấn tượngvớ ệnảnhvàdịch
vụ ại nụ cười chomọi người. Đây là mối quan hệ hợp tác thành công giữa doanh nghiệp và tổ
chứcphi chínhphủ, dẫ ếnhơn50nhân viên khiếm thínhđược tuyển vào làmviệc tại các cửa hàng
ở thủ ữngnhân viên này đãgiúp Jollibeemở rộ ối tượngngười tiêu dùng, nhưmột
minhchứngkhácvềphươngánkinhdoanhcósửdụngnhâncông làngườikhuyết tật.

Tập đoàn Thực phẩm Jollibee được Tony Tan Caktiong sáng lậ ban ầu là một hiệ
ếnnay, tậpđoànnày có6 công ty convàhơn1.000 cửahàngđồănnhanhvàdịch vụ trọngói ở

6 quốc gia. Tập đoàn này hiệ ắm một thị phầ ể lên tới 50% thị trườ ồ
ạ ự tài tình và thành công củ ã thể hiện theomột hướng

khác. Nhờ việc hợp tác với Quỹ STEAM (Special Training, Employment, Advocacy andManagement)
một Tổ chức phi chính phủ của Phillipines chuyên về đào tạ ặc biệt, việc làm, hỗ trợ và quản lý với
cam kết tạo cơ hội việc làm cho người khiếm thính, Jollibee bắ ầu tìm hiểu về phương án kinh
doanhcósửdụngnhâncông làngườikhuyết tật.

Câu chuyệnbắ ầu với Cromwell Umali,một nhân viên bán hàng khiếm thính vàAgaMuhlach,mộ
ệnảnhPhillipines.Umali làmviệc trongmộtcửahàngbánquầnáokhánổi tiếngvàđãgặp

ngườidiễnviênkhi đangđimua sắm.AnhMuhlach, ngoài danh tiếngdiễnviênđượcyêu thích còn là
một ngôi sao nổi tiếng về ủng hộ nhiệt tâm cho các chương trình trách nhiệm xã hội củ

ã nhờ Muhlach hỗ trợ cho một chương trình mới của Jollibee nhằm tạo cơ hội việc làm cho
ngườikhiếmthính.

Hợp tácgiữa JollibeevàSTEAMbắ ầu.Theobảnghinhớgiữahaibên, STEAMtuyểndụngvà tổchức
đào tạo trước làmviệcchocácnhânviên tương laibị khiếmthínhcủa Jollibee.Đào tạobaogồ

ếpxãhội,quanhệvàgiao tiếpvới kháchhàng,giao tiếp trongcôngviệcvàđịnhhướngcơ
bảnvề côngviệc. STEAMcũng tổ chứcđào tạo về sửdụnggiácquanvà tổ chứchội thảo vềngônngữ
cửchỉ cơbảnnhưcủaMỹchocácnhânviên của Jollibee làmviệc với nhânviênkhiếmthính.Vớ
ểmrằngsựhỗ trợ củ ình làmộtnhân tốquan trọ ối với sự thànhcông trongcôngviệc của

ngườikhuyết tật, STEAMcũnghỗtrợchocảngườikhiếmthínhvàgiađìnhhọ.

STEAM hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và ứng viên với nhau, sắp xếp việc làm. Các giảng viên chuyên
nghiệp của STEAM cũng hỗ trợ chương trình đào tạo trong quá trình làm việc của Jollibee. Umali
hiện là một trong những giảng viên đó. Ngoài hỗ trợ đào tạo ra, Jollibee thấy không cần thiết phả

ổi các thiếtbịhoặcnộidungcôngviệcchocácnhânviênkhiếmthính làmviệc tại côngty.

Ông Poblete, Phó Tổ ốc phụ trách nhân sự của Jollibee cho biết phản hồi của khách hàng
liên quan đến nhân viên khiếm thính của Jollibee là tích cực và họ ã thu hút đượcmột số lượng lớn
người tiêu dùng là người khiếm thính. Tuyển dụng nhân viên khiếm thính có thể cho phép Jollibee
vươn tới một thị trường lớn hơn không chỉ bao gồm cộ ồng người khuyết tật. Theo một người
quản lý cửa hàng của Jollibee“ Hầuhết nhân viên khiếm thính xuất thân từ ình bình thường
vànhữ ìnhnày là ối tượngkháchhàngchínhcủachúngtôi”

Jollibee đang lên kế hoạchmởmột cửahàngdo toàn các nhân viên khiế ềuhành vàđây có
thể trở thànhcơsởđàotạochonhânviênkhiếmthínhmới.
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JW MARRIOTT

ặckhuhànhchínhHồngKông,TrungQuốcĐ

Marriott International nổi tiếng thế giới về tuyển dụng người khuyết tật là một câu chuyện về tầm
nhìn của doanh nghiệp với nhiều khách sạnMarriot khai thác tố ồn nhân lực bằng cách sắp
xếpnhân viên khuyết tật vàonhiều vị trí công việc khác nhau. JWMarriott HồngKông,một phần của
câu chuyện chungcho thấymột ví dụ về sự tài trí.Trên thực tế, sáng kiếnđào tạo và tuyểndụngnhân
viên thiể trí tuệ ã thành công ếnmức các khách sạn lớn khác tại HồngKông cũng tranh thủ
tuyểndụngnhữngngườimàMarriotkhôngtuyểndụngđược.

Sáng kiến Châu Á bắ ầ ủ tịch Hội Hong Chi, một tổ chức phi chính phủ lớn nhất
củaHồngKôngnhiệt tình hỗ trợ và đào tạo nhữngngười thiể ệ ện thoạ ốc
phụ tráchnhân sự củaMarriott tạiHồngKôngvànêu ramột ý tưởng.Tại thờ ể ềnkinh tế củ
ặc khu hành chính đang chuyể ổi từ nền kinh tế dựa vào sản xuất sang nền kinh tế dựa vào dịch

vụvà rấtnhiềuviệc làmđãđượcchuyểnvề ại lụcvì cónhâncôngrẻhơn.ChươngtrìnhdoTrungTâm
đào tạonghề tái hòanhậpPinehill củaHộiHongChi tổ chứcđào tạocáckỹnăngnhưđóngđồmộc là
nhữngkỹ ònphùhợpvới thị trườ ộ ầnphả ổi.

Đó chính là thờ ể ự hợp tác giữa HongChi vàMarriott vìmột số lý do.Thứ nhấ
ìm kiếm lợi thế trên thị trườ ộng ngày càng cạnh tranh trong lĩnh vực

dịch vụ ồng thờ ìm kiế ối tác cho chương trình về trách nhiệm doanh nghiệ
ối với cộ ồng có tên“Tinh thần phục vụ”. Và lúc Hong Chi đề nghị hợp tác thì cũng là lúc khách

sạn đang được cải tạo lớ ểm cuối cùng này rất quan trọng vì nó tạo cơ hội xây dựng tại cơ sở đào
tạo của Hong Chi hai phòng giống hệt phòng của khách sạn Marriott giống cả về kích cỡ, bố ồ
ạc, trang trí và kể cả các vật dụ ểở ỗi phòng. Cácphòngnày là nơi tổ chức

đào tạo thiết thực theo chương trìnhđào tạo về côngviệc dọnphòngdohai bênphối hợp thựchiệ
ừ hội trường tới nơi đào tạo có cảm giác như đang đi trong hành lang của khách sạ

ốc nhân sự của Marriott Hong Kong cho biết“ Nhà thầu xây dự ã nhất trí bổ
sung thêm dự án trên (hai phòng tại Hong Chi) mà không phải trả thêm phí nhân công và sử dụng
nguyênvật liệu lấy từkhocủachúngtôi”. Kếtquả làcóđượcmộtmôi trườngđàotạo thực tế.

Khi các học viên kết thúc khóa học tại Hong Chi, họ sẽ chuyển sang khách sạ ể học hỏi
thêmcáckinhnghiệmthực tế và thamgia chương trìnhđào tạo trongquá trình làmviệc với cùngcác
nhân viên và quản lý của khách sạn. Chuyên gia đào tạo của Hong Chi sẽ đi kèm học viên trong
khoảng thời gian từ ến 3 tuầ ọc viên được nhận làm nhân viên của khách sạ ình
của cáchọc viênđượcmờ ạ ể tìmhiểu về chương trình việc làmbằngcách trực
tiếpchứngkiếnmôi trường làmviệcvàgặpgỡ ồngnghiệpvàngườiquản lý.

Marriott tuyển dụngnhiều học viên hoàn thành các khóa đào tạo nhưng không thể tuyển tất cả.Tuy
nhiên, các khách sạn cao cấ ã theo chânMarriott tuyển dụng những người làm buồng
phòng mà họ ã đào tạo và các học viên tốt nghiệp không gặp mấ ìm việc làm.
Chương trình này sau đó cũng đào tạo thêm các nghiệp vụ khách sạn khác như giặt là giúp tuyển
dụngnhiềunhânviênkhuyết tật.

Giốngnhưmọihợp tác thànhcông,quanhệhợp tácgiữahaibênđãđượcmởrộ ãhỗ trợ
HongChi xâydựngmột chương trìnhdạy làmbánhvànướngbánh, ồng thời đã chia sẻmột số thực
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đơn làm bánh quy nổi tiếng của khách sạn. JWMarriott cũng thường xuyênmua rau sạch của Hong
Chi trồng tại trang trại ở làngPinehill và thườngxuyênđặtmua tạpdề, khănquàngcổcủaxưởngmay
củaHongChi, tạonhiềucơhộiviệc làmchonhiềuhọcviênkhuyết tậtkhác.

Theo bà Ng, “Các học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo củ ều là những nhân viên
trung thự ể tới sự thành công của khách sạn”. Song phải nói rõ ràng lợ ến
với cả hai bên. Nhờ có sáng kiến này, các học viên của Hong Chi được học thêm những kỹ năng
chuyênmônmới.

Hiện tại, Hong Chi đang lên kế hoạchmởmột khách sạn nhỏ ểmở rộng chương trình đào tạo cho
nhiều người khuyết tật hơn cũng như đào tạo nhiều lĩnh vực hơn. Và sẽ không có gì là ngạc nhiên
rằngMarriott cũng lênkếhoạchhỗtrợhọ.
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BẢOHIỂMNHÂNTHỌKYOBO

HànQuốc

Bảo hiểm nhân thọ Kyobo là một doanh nghiệp lớn với 4.551 nhân viên và có tài sản khoảng 40 tỷ
won (khoảng 44 tỷ USD) và 5 triệu cổ ến lượ ệ ổi này đã
xác ịnh lại sứ mệnh của mình và tuyên bố rằng doanh nghiệp muố ỡ mọi người vượ

ộc sống”. Theo lờiTổ ốc công ty, có sự ổi này là do“Công ty cầ ổi
mới chiến lược và phương pháp quả ể ứng hiệu quả hơn các điều kiện của thị trườ

ổi...”. Kếhoạchcủacôngty là lập radanhmụcviệc làmdànhcho ộng làngườikhuyết tật.

Các lãnh ạo cao cấp nhất của Kyobo yêu cầu giao cho các nhân viên khuyết tật những công việ
ộng chứ khôngphải chỉ đơn thuần tuyển dụnghọmột cách hình thứ ể hoàn thành chỉ tiêu

phân bổ và đưa họ vào làm ở những vị trí thiếu sáng tạo. Trung tâm phục vụ khách hàng qua điện
thoại có thể có những vị trí thích hợ ặ ểm hoạ ộng của bộ phận này cũng quan trọng
không kémgì 20.000 nhân viên kế hoạch tài chínhbánbảohiểmvàmang lại hài lòng cho khoảng10
triệu khách hàng. Nhân viên của trung tâm hỗ trợ tư vấn về các sản phẩmbảo hiểm, hướng dẫn vay
nợvà thựchiệ ều tramứ ộhài lòngcủakháchhàng.

ầu, có 10 phụ nữ khuyết tật trong đó 4 người có khuyết tật nặng được tuyển dụng vào năm
2003; trong cùng năm sau đó có thêm20 phụ nữ khuyết tật được tuyển dụng trong đó có 8 người bị
khuyết tậtnặng.Donhữngngườikhuyết tật làmviệc tố ãmởrộngcơhội chocácnhânviên
khuyết tật vào làm việc tại phòng công nghệ thông tin và 1 năm sau đó tuyển thêm 2 nhân viên
khuyết tật (trong đó 1 người bị khuyết tật nặng). Năm2005, 6 nhân viên nữ khác, trong đó có 4 nhân
viên khuyết tật nặng, được tuyển dụng vào làm việc tại trung tâm phục vụ khách hàng qua điện
thoạ ế ị ạnghóanhân viên trung tâmnày vốnhầuhết là nữ và tuyển
thêm 5 nhân viên nam khuyết tậ ệp tuyển dụng 4 nhân viên khuyết tật tốt
nghiệ ẳng cho phòng công nghệ thông tin và lên kế hoạchmở rộng quymô tuyển dụng cho
cả phòng phát hành hợ ồng và phòng bồi thường. Như vậy, cho tớ ã tuyển dụng 55
nhân viên với khuyết tậ ể tìm các ứng viên, Kyobo nhờ ến sự hỗ trợ của Cơ quan xúc
tiếnviệc làmchongười khuyết tậtHànQuốcgiới thiệu rấtnhiềuứngviên thôngquamạngtrực tuyến
trên toànquốc.

Trung tâmphục vụ khách hàng qua điện thoạ òi hỏi những kỹ ế ện thoại và sử
dụ ểnhânviênkhuyết tậ ặcbiệt lànhữngnhânviênkhuyết tậtnặngcó thể thíchứng
được với công việ ã thực hiện nhiều bố ều chỉnh như có nơi đỗ xe gần cửa ra vào, xây
dựng lối đi dành cho xe lăn vànhà vệ sinhphùhợp, cung cấp các kỹ thuật hỗ trợ ều chỉnh chỗngồi
làmviệcnhưchỗ ểchânvàđiềuchỉ ộ caocủaghế.Hơnnữa, nhânviênkhuyết tậtđược cácnhân
viên cónhiều kinhnghiệmhơn kèmcặ ểgiúphọhọc việc và thích nghi với nơi làmviệcmới. Hàng
quý,Giám ốc trung tâmphụcvụkháchhàngquađiện thoại tổchứchọpvới cácnhânviênkhuyết tậ
ểhỏ ữngvấ ềphát sinhnhằmxâydựngmộtmôi trường làmviệc thuận lợi.

Bên cạ doanh nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm giúp các nhân viên tìm
nhà thuê gầ òng và có lố ại thuận tiện. Doanh nghiệp còn cấp cả phương tiệ ại cho
nhânviênkhuyết tậtnếucóyêucầu.
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Jong-Sook Kim, 39 tuổi, sử dụng xe lăn, nhân viên của Kyobo, rất ca ngợi các nỗ lực của công ty. “Có
đườ ởnhững chỗ cần thiết, công ty còn ể tôi chỗ ngồi làmviệc gần trưởngnhómvà
ngườihướngdẫncủa tôi”. Còn Jong-Sook,mộtbàmẹcóhai connhỏ, chobiết“cóviệc làmthật sự tạ
ều kiệ ình”bao gồm cả bốmẹ chồng.“ Công việc còn giúp tôi ở chỗ nhờ có việc

làmmà tôi có thểduy trìmộtnhịp sốn ều ặn rất tốt cho sức khỏecủa tôi.Đây lànơi tốtnhấtmà tôi
từng làmvàtôimuốnđược làmởđâycàng lâucàngtốt”

Theo mộ ề hiệu quả công việc và mứ ộ hài lòng của khách hàng, nhân viên
khuyết tậ ạ ểm cao tương đương với c ồng nghiệp không bị khuyết tậ ạt 87 và 88.6 điểm
trên 100 cho các thông số ịnh lượng và định tính so vớ ểm 88.9 và 87.5 của nhân viên không
khuyết tật.

Kyobo có tiếng trongngành làmộtdoanhnghiệp tiênphongvàhàngđầuvề ạ ứcquản l
ổchứcTưvấnchoHộiQuản lýHànQuốc (mộtdoanhnghiệpnổi tiếngchuyênvề ệu

quả vàmứ ộhài lòng của kháchhàng) côngnhậnKyobo là“Doanhnghiệ ấtHàn
Quốc”vì nhữ ực cho xã hộ ó chính sách hòa nhập người khuyết tật vào
giađìnhchungcủadoanhnghiệp.

ng cho xe lăn đi đ
o

đi n cho tôi giúp gia đ
gđ đ

t báo cáo đánh giá v c đ
t đ t đi ác đ t, đ

đ i đi

“đ ođ ý”. Năm
2004, t đánhgiáhi

cđ pđáng tôn vinhnh
ng đóng góp tích c i trong đó c

NANGLOINTERNATIONAL

Nepal

Nanglo International quản lý 4 chuỗi nhà hàng khác nhau với hơn chục nhà hàng ở trong nội thành
vàxungquanh thủ ấtquen thuộcvới thanhniênvàkháchdu lịch. BakeryCafé là chuỗi
nhà hàng thành công nhất trong số các cơ sở của Nanglo, với 7 cửa hàng ở ều làmnên
sự ặcbiệt củaBakeryCaféchính làcáchgiảiquyếtviệc làm:43 trongsốcácnhânviêncủahọ làngười
khiếmthính.

ố họ làm việc phục vụ bàn,mặc dù cũng có hai ngườ ứng quầy phục vụ và 4 ngườ ã lên chức
ca trưởng. Nhân viênbồi bàn khiếm thínhdùngmột thiết bị phục vụ theođó kháchhàng chỉ việc chỉ
vàomónmàhọ chọn trong thựcđơn.Nếu có yêu cầugì khác haybất cứ trục trặc nào, sẽ cómộtquản
lý không bị khuyết tậ ến hỗ trợ. Nhân viên bồi bàn khiếm thính nhận phiế ặ ức ăn
chokháchvà thanhtoánhóađơn.

Nanglo bắ ầu tuyển dụng nhân viên khiế ề nghị Hội người khiếm
thính Nepal giúp tìm những ứng viên đạt yêu cầu. Kể từ ếng lan truyền và Nanglo không
còn khó kh ì ể tìmnhân viênmới, hầu hết các ứng viên tự tìm ến với doanhnghiệp.Tiêu chuẩn
tuyểndụng củ ối với nhân viên khuyết tật khônghề thấphơnnhân viên bình thường,mọi
ngườ ềuphải làmbài kiểm tra và được lựa chọndựa trên kỹ ục vụ khách hàng và khả
ọcvàviết tiếngAnhvà tiếngNepal.

ốcphụ tráchTổchứcSựkiệncủaNangloAratiGurungchobiếtdoanhnghiệpmuốnduy trì lâu
dài sáng kiến này và đã xây dựngmột hệ thống đào tạo của riêng công ty không cầ ến hỗ trợ của
các tổ chức phi chính phủ hoặc hội người khuyết tật. Sau khi qua vòng thi viết, học viên khiếm thính
bắ ầuđượcđào tạo trước việc làm trong 3 tháng, doTổ i ốc củaNanglo ShyamKakshapati
thamgiagiảngdạy.Trongquá trình tuyểndụngvàđào tạo trướcviệc làm,Nanglocódùngphiêndịch
sửdụngngônngữ cử chỉ.Mọi nhân viên củ ềuđượcđào tạo (kể cả nhân viênmới) sử dụng
ngônngữkýhiệuở trình ộcơbả ộtnhânviênmới tuyểnbắ ầucôngviệcquađào tạo
ngay trongcôngviệc thì ãkhôngcòncầ ếnphiêndịchnữa.

Các nhân viên khiếm thính cũng tham gia vào các khóa đào tạo chung cho tất cả các nhân viên của
Bakery Café. Shyam Lama, một nhân viên khiếm thính phục vụ bàn cho biết: “Các khóa đào tạo
thường xuyên khích lệ tôi làm việc tích cực hơn.Và khi thấy các nhân viên khác học ngôn ngữ cử chỉ,
tôi cảmthấ ộng lự ể làmviệc tốthơn!”.

ChịGurungnhớrằ ầu longại lớnnhất củaNanglo làkháchhàngsẽphả ốinhânviênkhiếm
thính phục vụ bàn. Lãnh ạo Nanglo sợ rằngmọi người sẽ ộ“coi thường”nhân viên khuyết
tật. Tuy nhiên thực tế ã chứng tỏ rằng lo ngại đó là không có cơ sở và Nanglo đã rất vui mừng thấy
rằng khách hàng của họ không những chỉ chấp nhậnmà còn rất yêumến những nhân viênmới này.
Chị Gurung cho biết thêm: ”Cho đến nay, nhân viên khuyết tậ ã trở thành những người nổi tiếng
nhất trong chuỗi nhàhàngBakery Café”và chị cũng chobiết các nhân viên khuyết tậ
ựcchẳngkémgì”.“Đó làmột thực tế ãđượcchứngminh”, chịnói.
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PANASONIC

TrungQuốc

TrungQuốc làmột trongnhữngnềnkinh tếphát triểnnhanhnhất thếgiới và thị trườ ộngdồi
dàocủanướcnày lànguồnnhân lựcsảnxuấtcủa rấtnhiề ốcgia trên thếgiới vàcácnhà
thầu phụ của họ. Tuy nhiên, một số thành phố ắ ầu phả ối mặt với tình trạng thiế
ộng. Nhưng những công ty như Panasonic đã phát hiện ra nguồ ộng tiềm ẩn là những người

khuyết tật.

Hợp tác với LiênHiệpNgười khuyết tật ThượngHải, PanasonicTrungQuố ã tuyểndụnghàng trăm
nhân viên với nhiềumứ ộ khuyết tật khác nhau vào làm việc tại 30 nhàmáy. Nhờ ã
ạt vượt mức chỉ tiêu tuyển dụng người khuyết tật của Chính phủ. Không phải nộp tiền phạt như

trước đây và tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trườ ộng là hai ưu thế mà Panasonic giành
đượcnhờsángkiếnmớ ềtuyểndụngngườikhuyết tật.

Thực ra, Panaso ã tuyển dụng nhân viên khuyết tật từ trước khi hợp tác với Liên hiệp Người
Khuyết tật, nhưngphả ợ ến sự hợp tác này công tymớ ẩymạnh thànhmột thông lệ. Panasonic
và Liên hiệ ã phối hợp lên danh sách những người tìm việ ứng yêu cầu và sắp xếp họ vào
những vị trí công việc phù hợp, đào tạ ể họ làm việc tốt và tạ ều kiện bố trí hợp lý cho họ. Liên
hiệp cũng tổ chức các hội chợ việc làm để giúp Panasonic tuyển dụng và lựa chọn những ứng viên
khuyết tậ ứng yêu cầu. Panasonic cho biết các hội chợ việc làm đã giúp họ rất nhiều trong việc
tìmđượcnhữngứngviênđủ ựcvới cáckỹ ạngmàhoạ ộngsảnxuấtyêucầu.

Liên hiệp tổ chức đào tạo trước việc làm cho các ứng viên khuyết tật mà Panasonic tuyển dụng qua
hội chợ việc làm. Sau đó, Panasonic giúp các học viên khuyết tật hòa nhập vào chương trình đào tạo
thường xuyên với sự hỗ trợ và tư vấn củamột chuyên gia của Liên hiệp khi cần thiết. Liên hiệ

ầmquan trọng của hợp tác với Panasonic do hãng này có hoạ ộng rộng khắpTrungQuốc
và thươnghiệuđượccôngnhậnkhắptoàncầu.

Lao Guomin, Phó Chủ tịch Liên hiệp Người khuyết tật Thượng Hải cho biết “Thành công củ
ã tạo ramột tấmgươngchocáccôngtykhácđanghoạ ộngtạiTrungQuốchọc tập”

DaoJin,mộtcôngty liêndoanhTrung Nhật sảnxuất thiếtbị lạ ãhọc theoPanasonic.Họcũngxây
dựngmối quanhệhợp tác tương tự với Liên hiệp và tuyểndụngnhân viên khuyết tật vàonhiều vị trí
làmviệckhácnhautrongcácnhàmáycủamình.
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UBS Ag

KhuvựcChâuÁ-TháiBìnhDương

UBS làmột trong những tập đoàndịch vụ tài chính hàngđầu trên thế giới, có trụ sở chính tạiThụy Sỹ
vàđặ òng tại 50quốcgia.Mục tiêu củaUBS là thuhút, giúp trụ việc và tạ ều kiệnphát triển
chonhữ ộngvàđãápdụngnguyêntắcnày để tuyểndụngngườikhuyết tật.

Trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chi nhánh của UBS tạ ã tuyển dụng nhân viên
khuyết tật vào làm việc từ nhiề ừ ã triển khai thêm chương trình
thực tập sinh khuyết tật dành cho sinh viên đại học tại Hồng Kông, Singapore và Úc. UBS sử dụng
chương trìnhnày ểphát hiện“sớm”nguồnnhân lực tài năng có chất lượng caogiúphọ có khả

ểnnguồnnhân lự ạng.

ể thu hút các ứng viên, UBS đã hợp tác rộng rãi với các trường họ ại học, cơ quan Chính phủ, tổ
chức phi chính phủ và các văn phòng dịch vụ việc làm để triển khai các chương trình hợp tác ở hầu
hết các thành phố lớn trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các chương trình này khuyến khích
ngườikhuyết tậtnộphồsơvàochươngtrình thực tậpsinhhoặcvàocácvị ần tuyểnkháccủa
côngty.

Các chương trình thực tập toàn thờigianvàbán thờigianđượccơcấ ể ứngcácyêucầuvà thời
gian của sinh viên cũng như nhu cầu của các lĩnh vực kinh doanh khác. Hiện tại, UBS có các thực tập
sinh làngười khuyết tật làmviệc tại cácphòngngânhàng ầu tư, vốncổphiếu, nghiệp vụ, lãi suất cố
ịnh, pháp luật, côngnghệ thông tin, tài chính vàphòng các vấ ề cộ ồng.Những thực tập sinh

nàyđảmnhiệmnhiềuvai trò từnghiêncứu,quản lýdựánvàphântích tài chính tớihỗ trợhànhchính.

Lãnh ạoUBS coi chương trình thực tập sinh làmột cầunối quan trọ ể cung cấpnguồnnhân lực
tài năng chưa được khai thác hết có thể ều kỹ ệm và triển vọng cho
doanhnghiệp.

ố ạnghóaNhân lựcToàn cầu khu vực ChâuÁ -Thái BìnhDương chobiết“Các
nhân viên làm việc cùng với các nhân viên khuyết tật ngày càng nhận thức được rằng người khuyết tật
có thể ểvàosự thànhcôngcủaUBSvànhữ ủahọbù lạihoàn toànnhững
chiphí bỏ ể tạ ềukiện thuận lợi chohọhòanhậpvớimôi trường làmviệc.UBS tạocơhội việc làm
trên toàncầuchomọingười vớinhiềuhoàncảnhkhácnhaukểcảnhữngngười cókhả

ực tập sinh nhận thấy rằng chương trình vươn tới tương lai tạo cơ hội cho họ được khámphá và
phát triển tiề ủabảnthânvàcóđượcnhững kinhnghiệmgiúphọ ổi cảcuộ ời.

JasonHo,một thực tập sinh khiếm thị tại PhòngCác vấ ề Cộ ồng củaUBSHồngKông chobiết
“Tôi chưa bao giờ dámmơ được làm trong một ngân hàng đầu tư như UBS. Được tham gia chương
trình thực tậ ã tạo nguồn hứng khởi cho tôi và tạo cơ hội bình ẳ ể tôi thể hiện khả
ủamìnhmặcdùtôi làngườikhiếmthị”

AnhHochobiết côngviệcmang tính“thách thức”cao khiến anhphải liên tục ”vượt lên trênbản thân
mình”. “Tôi cảm thấy rất thoải mái được làm việc dưới quyền chị phụ trách, chị ấy luôn tin tưởng vào
năng lựccủa tôi, tạocơhộivàchotôiquyềnracácquyế ịnh”

Trên thực tế, sự thành công của chương trình này ã làm t ầ ối với thực tập sinh của các
phòngkhácnhauvàở ềunàyđã thúc ẩyUBS tiếp tục sángkiếnbằngcách thường
xuyêntổchứccácchươngtrìnhvươntới tương lainhằ ồncungnhữngứngviên tiề
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u nămnay. Hai nămv a qua, công ty đ

đ năng
phát tri cđad

Đ c, đ

tríđangc

uđ đáp

đ
đ nđ ngđ

đ ngđ
đóng góp nhi năng, kinh nghi

RanDe Silva, Giámđ cĐad

đónggópđángk ngđónggópc
rađ ođi

năngkhácnhau”.
Các th

mnăngc thayđ cđ

nđ ngđ

p sinh đ đ ng đ năng
c

tđ

đ ăng nhu c u đ
cácchinhánhkhác,đi đ

mtăngngu mnăng.
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CụcViệc làm

Bộ ộng,ThươngbinhvàXãhội (MOLISA)

DựánGoodforBusiness

Laođ

CụcViệc làmquản lý 170 trung tâmdịch vụ việc làm trên cả nước; các trung tâmnày lập danh
sách các vị trí tuyểndụng của các doanhnghiệp. Các Phòng Lao ộngViệc làmcấphuyện, Hội
Phụ nữ, nh niên, Công ị thuộc Bộ quốc phòng cùng kết hợ ều
hànhcác trungtâmnày.Rấtnhiều trungtâmcũngtổchứcdạynghềchongườikhuyết tậtvàcó
thể ều chỉnh chương trình dạy nghề tùy theo nhu cầu của ngườ ộng và của doanh
nghiệp. Bộ ộngMỹ ã đào tạo riêng về giải quyêt vấ ề người khuyết tật cho nhân viên
tại10 trungtâm.

Liênhệ: ChịNguyễnThịHảiVân
ệnthoại: 84.4.8269513

Email:
Website:
ịa chỉ: 2, Phố ễ,

QuậnHoànKiếm,
Hà Nội.

Liênhệ: AnhTàoBằngHuy
ệnthoại: (84-4)38269513-314

Email:
Website:
ịa chỉ: 2, Phố ễ,

QuậnHoànKiếm,
Hà Nội.

Dự ánGood for Business làm việc với cả doanh nghiệp và người khuyết tật tại Hà Nộ ể nâng
cao tỷ lệ người khuyết tật làm việc trong các doanh nghiệp là thành viên của Phòng Thương
mại Mỹ tại Hà Nội. Nếu những doanh nghiệp này không thể tạo ợc việc làm cần thiết cho
người khuyết tật, các doanh nghiệp không phải là thành viên sẽ ợc liên hệ. Dự án còn tổ
chức ạo cho chủ sử dụ ộng về nhận thứ ối với người khuyết tật, sắp xếp nhân
viênkhuyết tậtvàonhữngcôngviệcphùhợpvàkếtnốiviệc làmthôngquamạng internet.

Liênhệ: Chị NguyễnThịLanAnh
ệnthoại: (84-4)3513.1389

Fax: (84-4)3513.1390

đ
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nguyenohaiovan@yahoo.com
www.molisa.gov.vn

huytb@molisa.gov.vn
www.molisa.gov.vn
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Email:
ịa chỉ: Tầng3,Số214,PhốNguyễnLươngBằng

Quậ ố
HàNội

Trung tâmTinhọcSaoMaidànhchoNgườiKhiếmthị tạiThànhphốHồ ặt trọng tâm
hoạ ộngvàonângcaocácứngdụng tinhọ ểngười khiếmthị có thể sửdụng.Trung tâmtổ
chứccáckhóa tạovề tinhọc, nghiêncứunângcaoứngdụng thực tiễnvà trợgiúpkỹ thuật.
CácnhânviêncủaTrung tâmSaoMai tiếpxúcvới cácchủdoanhnghiệ ểhỗ trợ tạ ềukiện
làm việc phù hợp cho các nhân viên bị khiếm thị và cung cấp tư vấn trợ giúp tiế

ịnhvàcài ặt các thiếtbị kỹ thuậthỗ trợcần thiết theoyêucầu.

Liênhệ: ĐặngHoàiPhúc
ệnthoại: (84-8)3849.5069

Fax: (84-4)6293.8300
Email:
Trangweb:
ịa chỉ: 4/12BV nChung

Phường13
QuậnTânBình
TP.HồChíMinh

Tổ chức trợ giúp người khuyết tật là một tổ chức phi chính phủ hoạ ộng với mục tiêu nâng
cao chất lượng cuộc sống chongười khuyết tật trên khắ ất nướcViệt Nam thôngquahỗ trợ

ạo trực tiếp và các chương trình tăng cường cải cách luật pháp và chính sách. Tổ chức
nàyquảngbá cho việc xóabỏ trở ngại tạo tiếp cậndễdàng tới các cơ sởhạ tầng vàgiao thông
công cộng và nỗ lự ổi nhận thức của cộ ồng về người khuyết tật. VNAH cung cấp
các thiết bị phục hồi chứ ết bị ào tạo và trợ giúp dành cho người khuyết tật. Thông
qua ban cố vấn của doanh nghiệp, VNAH tổ chức o tạo về nâng cao nhận thức cho doanh
nghiệp, tổ chứcmạng lưới và chia sẻ thông tin và tìm việc làmphù hợp với trình ộ của người
tìmviệckhuyết tật .

Liênhệ: ÔngRobert Horvath
ệnthoại: 84.4.747.3000

Email:
Website:
ịa chỉ ếu

Quậ ống
HàNội

Tổ chức Quan Tâm Thế giới tập trung hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật thông qua ạo
nghề về các lĩnh vực như may, thêu, ửa chữ ạp, sửa chữ ện, thực hành
máy vi tính và làm tóc. Tổ chức kết nối doanh nghiệp với người tìm việc khuyết tật và tổ chức
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TrungtâmTinhọcSaoMaidànhchoNgườiKhiếmthị

HộiTrợgiúpNgườikhuyếttậtViệtNam(VNAH)

TổchứcQuanTâmThếgiới (WorldConcernDevelopmentOrganization)

lananh@idea.org.vn

info@saomaicenter.org
www.saomaicenter.org

bobhorvath@vnah-hev.org
www.vnah-hev.org
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tđ đ ĐàN

Đi

Đ

ạo về các vấ ề khuyết tật, hỗ trợ về thiết bị và giúp tạ ều kiện tiếp cận cho người
khuyết tật.WorldConcernhoạ ộngtrên ịabàncác tỉnhHảiDương,QuảngNam, ẵngvà
NinhBình.

Liênhệ: ChịNguyễnThịThanhHiên
ệnthoại: (84-4)3562.6311, sốmáy lẻ 108

Fax: (84-4)3562.6312
Email:
Website:
ịa chỉ: Phòng1403,101LángHạ,

QuậnĐốngĐa
HàNội

nthien@wcasia.org
www.worldconcern.org
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Các tài liệu hướngdẫn và Phiếu thông tin thực tế trìnhbày trong chươngnàyđược thu thập từnhiều
nguồnkhácnhau.Nhiều tài liệu trongsố ểđược tìm thấy trêncác trangweb, cùngcácnguồn
thông tin . Những nguồn này cung cấp thông tin nhanh và được xemnhư ví dụ về những tài liệu có
thể tìm thấy trên các trangweb khác nhau. Những tài liệ ể ã được cấpphép in ra hay được
công bố rộng rãi trên internet cho công chúng.Một số dữ liệu trong số ể là những thông tin
riêng củamộtnướchay thểhiện luật củanướcđó liênquan tới vấ ề việc làmchongười khuyết tật.
Tuy nhiên, những bảng kiểm tra và phiếu thông tin thực tế ể hữu ích cho việc xây dựng các
qui trìnhvềnơi làmviệc, về tuyểndụngvàgiữnhânviênmộtcách“thân thiệnvớingườikhuyết tật”.

Tuyểndụngngườikhuyết tật

Các hướng dẫn về ối với người khuyết tật trong doanh nghiệp và phiếu các
yếutố tự

Hòanhậpcủangườikhuyết tật

Ngônngữ

Vượtquamặccảmvà lo lắng

Chiến lược thânthiệnvớingườikhuyết tật

Nhữngràocản liênquanđến ộ

Khuyết tậtvề thầnkinhvàbệnhtâmthần

Khuyết tậtẩn

Du lịchphi ràocản

đócó th

uđó có th đ
đó có th

nđ
đó có th

chính sách đ
đánhgiá

tháiđ

8

SAÙCH HÖÔÙNG DAÃN
VAØ PHIEÁU THOÂNG TIN
THÖÏC TEÁ

7
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8
Có một số thay đổi nhỏ để sửa những lỗi sai trong phiếu thông tin thực tế
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TUYỂN DỤNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT

www.dol.gov
www.dol.gov/odep/pubs/ek96/chcklist.html

Bộ ộngMỹ
Trangweb:
Tải xuốngtừ:

Laođ

NÊN! KHÔNG NÊN!

Nên biết có thể tìm và tuyền dụng người khuyết
tậtở âu.đ

Nên

Nên

Nên

Nên

Nên

Nên

Nên

Nên

Nên

biết cáchgiao tiếpvớingườikhuyết tật.

ảmbảo rằngmẫuhồsơxin việc và cácbiểu
mẫu của công ty không có câu hỏi về khuyết tật,
và những hồ sơ này cần ợc thiết kế dưới dạng
phù hợp ể mọi người khuyết tật ều tiếp cận

ợc.

xemxét ể soạn thảo thành v nbản cácmô
tả công việc xác ịnh rõ những nhiệm vụ thiết
yếucủacôngviệc.

ảm bảo rằng các yêu cầu về kiểm tra y tế
phải tuân thủ Luật Người khuyết tật Mỹ
(AmericanswithDisabilitiesAct -ADA).

tạo bầu không khí thư giãn và giúp người
khuyết tật cảmthấy thoảimái.

cung cấp iều kiện bố trí hợp lý tại nơi làm
việc ể các ứng viên ủ khả n ng có thể cạnh
tranh ể ợc tuyểnvào làmviệc.

ối xử với người khuyết tật giống như cách
bạn ối xử với những ứng viên hay nhân viên
bình thường khác, tỏ rõ bạn tôn trọng phẩm
cáchcủahọ.

biết rằng trong số những người ợc luật
ADAbảovệcónhữngngười có trình ộnhưngbị
AIDS, ung thư, tổn thương tâm lí, iếc, mù và
n ng lựchọckémhay thiểun ngtrí tuệ.

hiểu rằng tiếp cận ợc hiểu không chỉ n
thuần là tiếp cận về môi trường mà bao gồm cả
việc tạo những iều kiện hình thức ể những
người khiếm thị hay thiểu n ng tiếp cận ợc,
cũng như lắp ặt các cảnh báo/tín hiệu phù hợp
vớinhữngngườikhiếmthính.

đ

đư
đ đ

đư

đ ă
đ

đ

đ
đ đ ă
đ đư

đ
đ

đư
đ
đ

ă ă

đư đơ

đ đ
ă đư

đ

Không nên

Không nên

Không nên

Không nên

Không nên

Không nên

Không nên

Không nên

Không nên

Khôngnên

cho rằng không thể tuyển dụng
ngườikhuyết tật.

cho rằng người khuyết tật không
ợc ào tạo ủ trình ộ học vấn và kĩ n ng ể

làmviệc.

cho rằng người khuyết tật không
muốn làmviệc.

cho rằng nghiện rượu hay nghiện
ma túy khôngphải là khuyết tật thực sựhoặc trợ
giúp những người lạm dụng ma túy không
thuộc ối tượngcủaADA.

hỏi trong phỏng vấn người xin việc
xemhọcóphải làngườikhuyết tậtkhông

cho rằng chỉ một số công việc nhất
ịnh làphùhợphơnvớingườikhuyết tật.

thuê một người khuyết tật nếu
người này có rủi ro cao sẽ gây hại cho sức khỏe
hay an toàn của công chúng, nếu không thể bố
trí hợp lý chohọ ểgiảm rủi rohay khản nggây
hại.

thuê người khuyết tật không ủ
trình ộ ể thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu
của công việc ngay cả khi ã ợc giúp bố trí
iềukiệnhợp lý.

cho rằng bạn phải cố giữ nhân viên
khuyết tậtkhông ủkhản ng.

cho rằng cấp trên của bạn cần khóa
ào tạo ặc biệt ể biết nên làm việc với người

khuyết tậtnhưthếnào.

đư đ đ đ ă đ

đ

đ

đ ă

đ
đ đ

đ đư
đ

đ ă

đ đ đ

NÊN! KHÔNG NÊN!

Nênphát triển những quy ịnh về thực hiện bảo
mậtnhững thông tin y tế củanhânviên.Nên ào
tạo ội ngũ những người quản lý về cách bố trí
hợp lý iềukiện làmviệcchonhânviên.

đ
đ

đ
đ

Khôngnên

Khôngnên

Không nên

Không nên

Không nên

Khôngnên

Không nên

cho rằng chi phí bảohiểm tai nạn sẽ
tãng lêndothuêngườikhuyết tật làmviệc.

cho rằngmôi trường làmviệc sẽmất
an toànnếucónhânviên làngườikhuyết tật.

cho rằng bố trí hợp lý iều kiện làm
việc là ắt.

cố suy xét hay hình dung xem bạn
phải làmmột việc gì ặc biệt nếu có ứng viên là
ngườikhuyết tật.

cho rằng chỗ bạn không có bất cứ
việc làm nào mà một người khuyết tật có thể
làm.

ưa racác lập luận ánhgiáy tế.

cho rằng một người khuyết tật
không thể làm ợcviệcdocókhuyết tật chodù
nhìn thấy ợchaykhôngnhìn thấy ợc .
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HƯỚNG DẪN VỀ CHÍNH SÁCH CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ BẢNG TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

www.independentliving.org
www.independentliving.org/studyworkabroad/disability-information-checklist/checklist-corporate-

disability-policy.pdf

ViệnSố ộc lập ,Thụ ển (IndependentLiving Institute, Sweden)
Trangweb:
Tải xuống từ:

ngĐ yĐi

“ người tiêudùngvà kháchhàng tạo
thànhmột phầnbản sắc tổ chức củ ì vậy, camkết này cầnđược nhấnmạnh và thể hiện
thành một tuyên bố ngay trên website của công ty. Chính sách về người khuyết tật cần đượ ặt
thànhmộtphầnriêngtrongtài liệu.”

Khi xây dựng chính sách doanh nghiệp về hòa nhập cho người khuyết tật là người tiêu dùng hay
nhânviên làmviệc tại côngty,bạncầnghinhớnhữ ểmsau:

ạngcủadoanhnghiệpbạn,nếucó,phải cócáchnói thật rõ ràngvề“người khuyết tật”,
sẽbaogồm:

Một tuyên bố ngắn gọn vềmục tiêu và những lý do cơ bả ể xây dựng chính sách tuyển
dụng người khuyết tật của doanh nghiệp và bất kỳ dẫn chiếu ến các ịnh pháp luật
liênquan.

Tên củaphòngbanvàbộphận tổ chức của công ty chịu tráchnhiệm thựchiện chính sách,
baogồmcảtênvàchi tiết liênhệcủa (các)nhânviênđiềuphối.

Mộtbảnmôtả rõ ràngqui trìnhgiảiquyếtcáckhiếunại.

Trả lời những câu hỏi thường gặp, chẳng hạn như vềmứ ộmongmuốn của công ty tạ
ều kiện hòa nhập cho người khuyết tật, kinh nghiệm về bố trí cho những người khuyết

tật thuộccácdạngkhácnhauvàcó thể tìmthêmthôngtinở

Hãy ghi nhớ rằng nhu cầu tiếp cận là khác nhau tùy theo mỗi người. Mộ ề ối với người này là
không thể tiếp cận được lại có thể không hẳn là trở ngại với người khác. Mộ òng trên gác
không có thangmáy có thể không phải là trở ngại với một người có thị ối
với những doanh nghiệp nhỏ, trong tình huống này, thay vì không có bất kì một chính sách nào về
người khuyết tật, chúng tôi gợi ý nên xây dựngmột chính sách thực dụng hơn với những chi tiết về
nhữngtrởngại riêng, chẳnghạnnhư:

“Chúng tôi hoan nghênh người khuyết tậ ến với chúng tôi với tư cách là nhân viên, thực tập sinh
và tìnhnguyệnviên.Tuynhiên, dođiềukiệ òngcủachúng tôi hiệnnằmtrêngác cao, chúng
tôi khuyến khích nhữngngười khuyết tậtmuốn tìm việc làm, làm tình nguyện viên hay thực tập tại
công ty chúng tôi hãy liên hệ vớ ể thảo luận về trình ộ làm việc của họ và khả

ể bố ều kiện làm việc với những thiết bị hỗ trợ và giúp thích nghi với nơi làm việc
hayvới côngviệc”.

Camkết củamột công ty về việ ạ ội ngũnhânviên,

Nhữngvídụvềsử ổimôi trường làmviệcvàhỗtrợ ãđược thựchiện

cđad nghóađ

ađ đ

a công ty đó.V
c đ

ngđi

Chínhsáchđad

n đ
đ quy đ

c đ o
đi

đâu.

t đi u đ
t văn ph

giác hay thính giác kém. Đ

t đ
nvănph

i chúng tôi đ đ năng
công ty có th trí đi

Viện Số ộc lập, Thụ ểnng Đ y Đi

Hướngdẫnxâydự ốivớingườikhuyếttậtngchínhsáchđ

Hướngdẫn trìnhbàychínhsách người khuyết tật củadoanhnghiệp trên trangwebcủa

côngtybạn:

Khi trìnhbàyvềchínhsáchngườikhuyếttật,bạnnênđảmbảo:

đối với

Trìnhbày chính sáchngười khuyết tật của công ty bạn trên trangweb sao chophản ánhđượcnhững
ưu tiên của công ty liên quan tới hòanhập chongười khuyết tậ ề òi hỏi phải có cách chỉ dẫn
dễ dàng, ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu, tính dễ tiếp cận của trangweb (chẳng hạn dễ sử dụ ối với
ngườimù).Tính tiếp cận khôngnên chỉ giới hạn trongbản thân tuyênbốvề chính sáchngười khuyết
tật hay trong những thông tin khácmà người khuyết tật truy cập trangweb quan tâmmà cần được
ápdụngvới toànbộ trangwebcủacông ty.Về các thông tin liênquanđến tính tiếp cận trangweb, có
thể thamkhảo

Khôngphải kích chuột quába lầ ể ừ trang chủ củadoanhnghiệ ến chính sách
ngườikhuyết tật.

Cập nhật thông tin trên trang chính sách người khuyết tật của doanh nghiệp (ít
nhấtmỗ ột lần).

t. Đi uđóđ
ng đ

nđ đi t pđ đối
với

đối với
inămm

www.w3.org/WAI.
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CHÍNHSÁCHHỖTRỢHÒANHẬPNGƯỜIKHUYẾTTẬT -BẢNGTỰKIỂMTRAĐÁNHGIÁ

www.independentliving.org
www.independentliving.org/studyworkabroad/disability-information-checklist/checklist-

corporatedisability-policy.php

ViệnSố ộc lập,Thụ ển (IndependentLiving Institute, Sweden)
Trangwebsite:
Tải xuống từ:

ngĐ yĐi

Những câu hỏ ằmmụ ả bố trí ỡ nhân viên và học viên
khuyết tật củamột tổchức.Trả lờinhữngcâuhỏinàysẽchobạnnhữngthôngtinhữ ể tuyểncác
ứngviên tương lai cũngnhưchomụctiêuquản lýnộibộ ịnhkì củabạn.

1. Liênquan tớ ị ểm làmviệc, hoạ ộng, sảnphẩmvàdịchvụ, công tybạncóhaykhôngchính
sách người khuyết tật và bản kế hoạch hành động như một phần không tách rời của kế hoạch
chung, nhằ ảmbảo khả ếp cận công bằng cho các khách hàng, nhân viên và học viên
làngườikhuyết tật?

2. Công tybạncóhaykhôngmộtkhoảnkinhphídànhchokếhoạchhànhđộng,mộ ềuphối
và/hoặcmộtnhânviênchuyêntráchvề thựchiệnkếhoạchđótrongtoàncôngty?

3. Công ty bạn có hay không một khoản kinh phí dành cho việc bổ sung bố trí hòa nhập, ngoài
nhữngbiệnphápchung, chocácnhânviênvàhọcviên làngườikhuyết tật?Cókhoảntrợcấpnào
của nhà nước dành cho mục đích này không? Những học viên người nước ngoài có phải đóng
gópchocácchiphínàykhông?

4. Trong quảng cáo tuyển dụng nhân viên, tuyển thực tập sinh và học viên của công ty bạn có nêu
rõ nhữngngườikhuyết tậ ủ trình ộđượchoannghênhnộpđơnkhông?

5. Trangweb của công ty bạn có được thiết kế ể nhữngngười có khuyết tật khác nhau có thể tiếp
cậndễdàngkhông?

6. Các tài liệu insẵncócácphiênbảndướidạngkháckhông?

7. Trong tòa nhà của công ty bạncó hỗ trợ thiết bị“tìm đường đi”nào không (dấu hiệ ể dò bằng
tay,v...v)?

ềukiệnchiếu sáng tại cácnơi khácnhau trong tòanhàcủacông tybạ ếnnhucầucủa
nhữngngườikhiếmthị?

ều kiện âm thanh tại các nơi khác nhau trong tòa nhà của công ty bạ ếnnhu cầu của
nhữngngười khiếm thính?Cógiải pháp thị giácnào tươngđươngđể thay thế tínhiệuâmthanh,
vídụnhưđènbáođộngnhấpnháy?

10. Ở công ty bạn có người phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu cho người khiếm thính hay có tuyển dụng
những người phiên dịch như vậy không? Những thông dịch như vậy có đượcmời giúp các học
viênngườinướcngoài, có thểcần tớidịchvụnàykhông?

11. Những nhân viên và học viên có khả ếp thu kém thiể ệ có thể yêu cầ
ịnh , chỉdẫnvàgiámsátphụ ềuchỉnhphùhợpvớinhucầucủahọhaykhông?

12. Không khí ở những nơi khác nhau trong công ty bạn có phù hợp với những người bị dị ứng, bị
henvànhạycảmvới cácchất lạkhông?

i sau đây nh c đích giúp đánh giá kh năng giúp đ
u íchđ

đ

iđ ađi t đ

mđ năng ti

t banđi

tđ đ

đ

u đ

8. Đi ncó tínhđ

9. Đi n có tínhđ

năng ti u năng trí tu u có quy
đ trách theocáchđi

13. Môi trường làmviệc thực tế của công ty bạ ến nhu cầu của những người khuyết tật về
thể chất, chẳng hạn nhu cầu của những người dùng xe lăn, như nơi để xe, lối ra vào tòa nhà, di
chuyểngiữacác tầng,hành lang, vănphòng,phònghọp, khusảnxuấtvànhàkho,nhàăn,phòng
tập,nhàvệsinh?

14. Khoả ịa lí giữa các bộ phận khác nhau trong công ty bạ òi hỏi phải chuyên chở
nhữngngười cócơquanvậ ộngbịkhuyết tậtvàvấ ềnàyđượcgiảiquyết thếnào?

15. Nhữnghọcviênkhuyết tật cócơhộiđượcsắpxếpnơiởphùhợpgầnchỗ làmviệckhông?

n có tính đ

ng cách đ n có đ
nđ nđ
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NGÔN NGỮ

eeotrust.org.nz,www.employers-forum.co.uk

Tổ chức CơhộiTuyển dụngBình ẳng (NewZealand) vàDiễn đànCác Chủdoanhnghiệp vềNgười khuyết tật, Vươngquốc
Anh
(EqualEmploymentOpportunitiesTrust (NZ)andUKEmployers' ForumonDisability)
Trangweb:
Tải xuốngtừ:

đ

Ngônngữ thểhiệ ộ của chúng ta và tácđộng tới cáchnhìn và cáchứngxửcủamọingười xung
quanh.Ngônngữchúng tadùngđểnói về khuyết tật vàđề cập tới người khuyết tật là rất quan trọng,
bởi vì cách dùng từ không khéodẫn tới những cách hiểu tiêu cực haymiệt thị làm tăng các định kiến
sai lầmvàgây tổnhại tớibầukhôngkhí chungtạinơi làmviệc.

Trong quá khứ, ngôn ngữ dùng để nói về người khuyết tật thường chủ yếumô tả ặ ểmbệnh tật
của họ hơn là để nói về con người họ. Như vậy là khôngnhânđạo và không coi người khuyết tật như
nhữ ực. Ngày nay, cần sử dụng ngôn ngữ nhấnmạnh vào vị thế xã hội phản ánh
cánhânmộtngườihơn lànhấnmạnhvàokhiếmkhuyếtcủahọ.

Cách sửdụngngônngữcó thể ổi theo thời gianvà tùyngườ ềuquan trọng làphải cởi
mở với môi trường và ý thích cá nhân. Nếu bạn không chắc chắn nên dùng từ nào, bạn có thể hỏi
ngườ ối thoại xemhọdùngtừgì ểnóivềmình.

là từ dùngđúng, ối lập với từ“tàn tật ều cơ bản là dùng từ này sẽ
luôn giúp xác đị ề một người hay nhiều người, như trong cụm từ

hay Khôngnên sửdụngnhững tính từ thay chodanh từ (the
disabled)màkhông i kèmvới chữngười cáchnóinày thiếu tínhnhânvănvàcóvẻqui con
ngườivềvới khuyết tật củahọmàthôi.

Tránh dùngnhững từ ã lỗi thời như“tàn tật”và“què”. Rất nhiều từ như vậy được coi là thể
hiện sựxúcphạm.Mặcdù trước y có thể ã từngđược sửdụng rộng rãi, ngàynay chúng
khôngcònphùhợpnữa.

Vớibất kì người khuyết tậtnào, tránhdùngnhững từ tiêucựchaymang tínhchất làmthấp
hènconngười , những từcó thểgợi ra sự thươnghại, như“nạnnhân”hay“ngườigánhchịu”
và những cụm từ như “mặc dù cô/anh ấy có khuyết tậ ối với nhiều người, việc mang
khuyết tật của họ chỉ đơn giản là một phần trong cuộc sống của họ chứ không phải mộ
ềubi thảm.

Tránhgắnchohọmácnàynọ, gọi gomtất cảhọ thànhmộtnhómtheokiểucámèmột lứa.
Những cách gọi như “kẻ tàn phế”hay “bọn tâm thần” làm sâu sắc thêm nhữ ịnh kiến
rằng người khuyết tật là đúng nhưbản chất khuyết tật của họ và là nhómngười khác biệt
với xã hội. Những cách gọ ủng cố thêmnhữ ịnh kiến rằng người khuyết tật
lànhữngbệnhnhânmấthếtmọikhả .

Với những ngườ ếc, tránh dùng cụm từ ếc”. Cụm từ ã lỗi thời và mang tính
xúcphạm.Trongbất kì trườnghợpnào, rất nhiềungườ ếc vẫn có thểnói và sửdụng âm
thanh.

Cụm từ“chậmphát triển trí tuệ”bị coi là lỗi thời và làmnhiều người cảm thấy bị xúc phạm.
Thayvàođó,nêndùngcụmtừ .

n tháiđ
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i đó cũng c ng đ
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i đi “câm đi đó đ
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Khuyết tật (disabled)

người

khuyết tật người bị khuyết tật .

người khuyết tật về trí tuệ

www.eeotrust.org.nz/toolkits/disability.cfm?section=practicaltips

8584

Xe lăn giúp conngười tự dodi chuyể ừnggọi họbằngnhững từ ngữnhư thể họ
bị giam hãm, tù túng. Thay vào đó, hãy nói “anh/chị ấy sử dụ ứ không

phải“anh/chị ấybịgắnvớ ịấybịbóchặtvàoxe lăn”.

ừngngạidùngnhữngcâuchungchungcó thểcó liênquan tới khuyết tật củamộtngười,
như “anh đã từng nghe thấ ều đó chưa?” hay “tôi phải chạ y”. Người khuyết tật
không muốn mọi ngườ ể ý thái quá tới họ cũng như không muốn khiến người khác
khôngthoảimái.

Khi nói chuyện vớimột người khuyết tật, hãy tỏ sự tôn trọnggiốngnhưđối với bất cứmột
người nào khác trong cùng tìnhhuố ừng cư xử vớimột người lớn như thểhọ là trẻ
con.

n. Dođó, đ
đang ng xe lăn” ch

ixe lăn”hay“anh/ch

Đ
y đi y đâ

i đ

ngđó.Đ

SAÙCH
HÖÔÙNG

DAÃN
VAØ PHIEÁU

THOÂNG
TIN

THÖÏC
TEÁ

88

SA
ÙCH

HÖ
ÔÙN

G
DA

ÃN
VA

ØP
HI

EÁU
TH

OÂN
G

TI
N

TH
ÖÏC

TE
Á



SAÙCH
HÖÔÙNG

DAÃN
VAØ PHIEÁU

THOÂNG
TIN

THÖÏC
TEÁ

8

SA
ÙCH

HÖ
ÔÙN

G
DA

ÃN
VA

ØP
HI

EÁU
TH

OÂN
G

TI
N

TH
ÖÏC

TE
Á

8

86 87

VƯỢT LÊN TOAN TÍNH VÀ LO NGẠI

www.worksupport.com
www.worksupport.com/resources/viewContent.cfm/73

Trung tâmNghiêncứuvàĐào tạovềPhụchồi chứ Hỗ trợ tại nơi làmviệc và trụviệc ại họcCommenwealthVirginia
Mỹ (Virginia Commonwealth University Rehabilitation Research and Training Center on Workplace Supports and Job
Retention,United States)
Trangweb:
Tải xuốngtừ:

cnăng, ,Đ

Dướiđây lànhữngcâuhỏi vàbănkhoănmà lãnh ạocácdoanhnghiệpcho lànguyênnhânkhiếnhọ
lưỡng lựkhi thuêngườikhuyết tật làmviệc.

ầu tiên và trên hết, câu trả lời là: vì đó là một việc làmmang lại danh tiếng tốt cho doanh nghiệp.
Hiệnnay, trên cảnướcai ai cũngcóviệc làm,đểgiúpcôngviệc kinhdoanhcủabạn tiến triển, bạncần
ến những nhân công có trình ộ, ậy và họ sẽ là tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu

bạn chưa bao giờ tuyển dụng, thuê hay làm việc cùngmột người khuyết tật, bạn có thể có hàng loạt
câuhỏivà ắnđokhi thuêngườikhuyết tật.

Nỗi lo lắng và là lo ngại của bạn là quan trọng và cũng là những lo ngại chung của nhiều nhà kinh
doanhkhác.Nhưngchúngtôi xinchia sẻmộtsố thôngtingiúpbạnthấynhững longạiđó làkhôngcó
căn cứ. Các kết quả ều tra cho thấy hơn nửa các chi phí cho sắp xếp bố trí tiện nghi như vậy chỉ hết
chưađến ỹ và tới hơn80%cácbố trí chỉ tốn chưa tới ỹ. Khoảng20phầ
ố trườnghợphầunhưchẳngtốnkémgì.Thêmvàođó, có thể tìmranhữngnguồn có thểgiúp
chi phí cho các bố cũng như có thể áp dụng nhiều loại tín dụng về thuế hỗ trợ cho việc chỉnh
sửa kiến trúc tại nơi làm việc của công ty bạn. Hãy nhớ rằng, nếumột người cầnmột số tiện nghi nào
đó mà đó là đòi hỏ ối với doanh nghiệp của bạn, bạn không nhất thiết phải thực hiện.
Ngay cả nếu bạn không thuê người khuyết tật làm việc thì việc những những người khuyết tật sống
trong cộ ồng của bạn cũng như những người cao tuổi càng dễ dàng tiếp cận công ty của bạn sẽ
chỉ càng tốt hơn cho công ty bạn. Một lưu ý quan trọng là người khuyết tậ ại diện cho một thị
trường lớnvớinhucầucũngnhưnhucầucủanhữngngười tiêudùngkhác. Vàđó làmột thị trườngcó
sứcmuarất ể.

Nhiều doanh nghiệp thể hiện lo ngại và băn khoăn rằng nếu họ thuê nhân viên là người khuyết tật,
chi phíbảohiểmcủadoanhnghiệp sẽ tăng lên.Mộ ều tra với các ối tượng làgiámđốcnhân sự
ại họcCornell (Mỹ) tiếnhành cho thấy chi phí bảohiểmcho sức khỏe, tínhmạngvà khuyết tật hiếm

khi tăng lên do việc thuê nhân viên là người khuyết tật. Tuy nhiên, chính các ộ ịnh kiến về
người khuyết tật vẫ an tràn tại cácmôi trườngviệc làm ãkhiếnhọ ít được tuyểndụnghơnvà
bị sa thảinhiềuhơnsovớinhữngngườibình thườngkhác.

ủa bạn về những nhân viên khác là ềumà bất kì người quản lí hay chủ doanh nghiệp
giỏi nào cũng phải cân nhắc khi tuyển nhân viênmới. Tùy thuộc vào kinh nghiệm của các nhân viên
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Băn khoăn c đi

1.Tạisaotôinêntuyểnngười thuộc ộngnày?

2. Công ty tôi sẽ phải tốn bao nhiêu ể sắp xếp bố trí tiện nghi ể những người khuyết

tậtcóthể làmviệccũngnhưtới côngty?

3.Liệumứcphíbảohiểmtôiphảiđóngcótănglên?

4. Việc tuyển dụng người khuyết tật sẽ ảnh hưởng thế nào tới tinh thần của những nhân viên

khác?

nhómlaođ

chi phí đ đ

thăm

khác của công ty ã từng làm việc hay tiếp xúc với người khuyết tật, họ có thể cảm thấy không thoải
mái ầu. Nhưng thông thườ ều không kéo dài lâu. Hầu hết các trường hợp, bạn cần
bảo những nhân viên khác không cố gắ ỡ người khuyết tật quá mức. Nhiều chủ doanh
nghiệp ã khẳ ịnh rằng khi có người khuyết tật làm việc cùng trong môi trường làm việc, các
nhânviênkhác làmviệ ỉhơnvà ấtcaohơn.

Đâycũng là lo lắngđược rấtnhiềuchủdoanhnghiệphỏi.Việcmộtngười khuyết tậtgặp rắc rối không
làm tốt công việc và phải kết thúc hợ ồng là việc mà nhiều chủ doanh nghiệp lo lắng. Không dễ
dànggìkhiphải cho nghỉviệc.Nhưngnếumộtnhânviênkhông ủkhảnăng làmviệcvàmặcdù
đã rất nỗ lựcnhưngkhông ếnkếtquả, bạnhoàn toàncóquyềnchấmdứthợ ồngvới nhânviên
khuyết tậ cũnggiốngnhưvớibấtkìnhânviênbình thườngnàokhác.

Một trongnhững lo lắng lớnnhất củamọi người là,“Tôi sẽ làmgì khi tôi gặp vàphỏngvấnmột người
khuyết tật? Nghi thức nào là phùhợp?Tôi cầnnói gì?Tôi có nên chìa tay chohọ?Tôi có nêndi chuyển
ghếngồigiúpkhông?Tôi phải làmgìnếu lỡ cómột sai lầmnàođóhaynóimộ ềungớngẩn?”Tất cả
nhữ ềuđó là cảmgiác thườnggặpkhi bạn lầ ầu tiêngặpmộtngười khuyết tật.Tuynhiên, bạn
càng tiếp xúcnhiều với nhữngngười khuyết tật và bạn càngphỏngvấnnhiều thì bạn càng cảm thấy
thoảimái trong những tình huống như vậy. Cómột số gợi ý về nghi thức xã giao nhấ ịnh dành cho
bạn và những doanh nhân khác, cũng như có những cơ hội đào tạo về phỏng vấn các ứng viên là
người khuyết tật. Nếubạnmắc sai lầm, hãy cứ lờ và tiếp tụcmọi chuyện ều là conngười
vàđềumắcsai lầm.Ứngviên làngườikhuyết tật sẽhiể ề

Giờđây, khimànhững lo lắngvàbănkhoăncủabạn tạmlắng,bạ ãcó thểbắ ầu tuyểndụngnhân
viên trong số lực lượng ộng rộng lớn này nhằm giải quyết tình trạng thiếu ộng của bạn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ tới các nhómngười khuyết tật tạ ịa phương làmmột số dịch vụ cho
bạn về thu nhận các hồ sơ việc làm, tiến hành phỏng vấn sơ bộ hay làmmột số việc khác có thể giúp
bạn liênhệvớinhómkháchhàngmụctiêuvàứngviên tiềmnăngnày.

Chúcbạnmaymắnvớinhữngnỗ lực tuyểndụngcủamình.
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5.Đi

đókhôngđúng

ềugìxảyranếungườikhuyếttật làmviệckhôngđượcởcôngtytôi?

6.Tôiphải xử sựnhư thếnàovớingườikhuyết tậtkhiphỏngvấnhọvàđiềugì xảy ranếu tôinói

gì ?
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CHIẾN LƯỢC THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

www.dol.gov/odep
www.dol.gov/odep/archives/ek00/friendlystrat.html

BộL ộngMỹ
Hợp tác vớiMạng lưới lãnh ạodoanhnghiệp (Business LeadershipNetwork - BLN), sángkiếnhướng tới doanhnghiệpcủ

òng Chính sách tuyển dụng người khuyết tật(Office of Disability Employment Policy), được PhòngThươngMại Mỹ
tài trợ.
Website:
Tải xuốngtừ:

aođ
đ a

Văn ph

Những chủ sử dụ ộng đưa người khuyết tật vào chính sách sử dụng nhân viên ạng của
mình là nhữngdoanhnghiệ ã làmphongphúhơnvà thuđượcnhiều lợi íchhơndoviệc làmmang
lại trongmộtnềnkinh tếmới.Những lợ ồmcảkhả ãnh ạ ạng, tính sáng tạo,
tăng cường tinh thần làmviệc chungvà khảnăngvươn tớimạng lưới tuyểndụng rộng lớnhơn.Dưới
đây lànhữngchiến lượcgiúpngườikhuyết tậthòanhậpvàhợptác thànhcôngtạinơi làmviệc.

Tổ ốccông ty (CEO) cóđưa ra camkếtvề tạonơi làmviệc thân thiệnvới
người khuyết tật? C ản nào được phổ biến cho toàn thể nhân viên khẳ ịnh về cam kế

ình và thông lệ của doanh nghiệ ặc biệt nêu vấ ề về người khuyết tật?
Có người khuyết tật nào làm việc trong ban ốc? Liệu nhân viên hay khách hàng là người
khuyết tật có đượ ề cập trong của công ty hay không? Những người khuyết tật có
được tuyển dụng vàomọi vị trí làm việc, kể cả các vị trí quản lí cấp cao? Các sản phẩm và dịch vụ của
bạn có được tiếp thị cho người tiêu dùng khuyết tật hay không?

ịnh hướngmới về nhân sự của công ty có đưa ra việc đào tạo về vấ ề hòa nhậpngười khuyết tật?
Liệu những tài liệu đào tạo có sẵn có được cấp dưới những hình thức lựa chọn khác nhau, như dưới
dạng bản in trên khổ giấy rộng, bản in chữ nổi Braille và bản thuyết minh giải thích? Liệu các nhân
viên làngười khuyết tật cóđược yêu cầu làmcốvấnchonhữngnhânviênmới tuyểnvà khôngphải là
người khuyết tật?

Nhânviêncủabạncóbiết về ịnhpháp luật liênquan tớingười khuyết tật?Nhânviêncủabạn
có nhận được những thông tin về người khuyết tật có thể có ích cho họ trong công việc, ở nhà hay
trường học? Thông tin về người khuyết tật có thường xuyên được cung cấp trên bản tin hay trên
mạng nội bộ (intranet) của doanh nghiệp? Các nguồn nhân lực là người khuyết tật trong cộ ồng
cóđược liên hệ ể ề nghị ỡ những côngnhânbị thương trở lại làmviệcmột cách nhanhnhất
có thể?

Nhân viên là người khuyết tật có họp lại vớ ể thảo luận những vấ ề việc làm của người
khuyết tậ ền đưa ra những ý kiế lãnh ạo công ty? Các nhân viên
khác có biết về sự hiện diện của nhóm đó không và về ủa họ cho thành công chung của
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t? Nhóm đó có quy n đóng góp cho đ

đóng góp c

Đưa ra cam kết của doanh nghiệp về đưa người khuyết tật vào thành phần các cổ ủa

doanhnghiệpbạn.

Giáodụcchotoànthểnhânviênvềcácvấ ề liênquanđếnhòanhậpngườikhuyếttật.

Cungcấpnhữngthôngtincậpnhậtvềngườikhuyếttật.

Lậpranhómhỗtrợngườikhuyếttật.

đông c

nđ

Cam kết của Tổ ốc có

nghĩalà lãnh ạocấpcaosẽthựchiệnchínhsáchngườikhuyếttậtvàtổchứcsẽ“nói là làm”.

Việc tổ chức giáo dục về người khuyết tập sẽ ững chuyện hoang

đườngvềngườikhuyết tậtvàchophépmọinhânviêncó thểđưaranhữngquyế ịnh tuyểndụng

quantrọngliênquantớingườikhuyếttật.

Việc giáo dục thường xuyên cho phép nhân viên sử dụng thông tin về người

khuyếttật ểxửlýnhữngtìnhhuốngtrongcuộcsống ìnhvàtrongcôngviệchàngngày

ng giám đ

đ

giúp xua đi nh

tđ

xác đáng

đ giađ .

doanh nghiệp?

Tòanhà, nơiđỗxe, nơi làmviệcvàhệ thống thông tin liên lạc tại doanhnghiệpcóđược thiết kế ể tạ
ều kiện tiếp cận cho người khuyết tật không?

Cómộtnguồnkinhphí vàngân sách trungươngdànhchoviệcbố trí hỗ trợhay không?Cácứngviên
và nhân viên có được thông báo rằng nếu cần họ sẽ được hỗ trợ hay không? Những câu chuyện về
thành công của nhân viên đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất làm việc nhờ được bố trí hỗ trợ tại
nơi làm việc, nếu được phép, liệu có được chia sẻ với những nhân viên khác? Liệu nhân viên có được
phổbiến kịp thời về những tiếnbộ côngnghệmới?

Liệu các trường ẳngcónhắmtới các sinhviên làngười khuyết tật khi làm thôngbáo tuyển sinh?
Liệu nhà tuyển dụng có tìm kiếm những bản lí lịch trên các website liên quan tới người khuyết tật?
Liệunhữngấnphẩmhướng tới người khuyết tật cónhằmquảngcáo chodoanhnghiệp? Liệunhững
nhà tuyển dụng hay phụ trách nhân sự khác có trách nhiệm thiết lập cácmối quan hệ công việc với
các nphòngxãhội phụcvụnhữngứngviên làngười khuyết tật?

Những nhà tuyển dụng có thường xuyên tham gia các hội chợ việc làm dành cho các ứng viên là
người khuyết tậthaycónhắmvàocácsinhviên tại các trường ẳngđượcbiết là có tỉ lệ sinhviên là
người khuyết tật cao?

Nhữngnhânviên làngười khuyết tật có thườngcócơhội thamgianhữngkhóađào tạodochủdoanh
nghiệp tài trợ? Nếu không, liệu vấ ề này có phả ã được đưa ra trước Hội Hỗ trợ Người khuyết tật
ể xin ý kiến? Có quy ịnh nào được áp dụ ể tạ ều kiện cho những nhân viên là người khuyết

tậ ủ ựcđượcđưa lên các vị trí quản lí haygiámsát?

Nhân viên có được khuyến khích xây dựng mối quan hệ với các tổ chức dịch vụ liên quan tới cộ
ồng người khuyết tật trong giờ làm việc? Nhân viên của bạn có thường tới thăm các trường trung

họ ể thôngbáovớinhữngngườ ềuhành trường,giáoviênvà sinhviên (baogồmcảcác sinhviên

Các triển vọng của người khuyết tật giúp làm chomọi nhân viên nỗ lực

ấtcảkhảnănglàmviệccủahọchothànhcôngcủadoanhnghiệp.

Các cơ sở vàdịch vụgiúpngười khuyết tật tiếp cận

sẽ hữu ích hơn với tất cả mọi người và cho phép mọi người thấy mình bình ẳ ội ngũ

chung.

Một chính sáchmởvềbố trí hỗ trợ chophépcác

ứngviênvànhânviênlàngườikhuyếttậtchứngtỏchomọingườithấyhọcóthểlàmđượcgì.

Xâydựngnhữngmốiquanhệvới

các òngxãhội sẽ làmchohồsơcủacácứngviên làngườikhuyết tậtđượcdoanhnghiệpchú

ýhơn.

Một lực lượ ộ ạng bao gồm cả những nhân viên là người

khuyếttật.

Nhữngchủdoanhnghiệp“nói là làm”

về việc làm cho người khuyết tật thường tạo ều kiệ ể những nhân viên là người khuyết tật

đượcđưalênvị tríquảnlícaohơn.

đóng góp

t

đ ng trong đ

vănph

ng lao đ ng đa d

đi n đ

Bốtrínhữngnơi làmviệcvàdịchvụcóthểtiếpcận.

Bốtríhỗtrợchocácứngviênvànhânviên làngườikhuyếttật.

Tạo ra một hình ảnh thân thiện với người khuyết tậ ể thu hút các ứng viên tìm việc và các

kháchhànglàngườikhuyếttật.

Thuêứngviên làngườikhuyếttật.

Đàotạovàđềbạtchonhânviên làngườikhuyếttật.

Khuyếnkhíchnhânviên làmtìnhnguyệntạicộ ồng.

đ o
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là người khuyết tật) về các phòngbanmở ịnh kì chohọ và xuhướng việc làm trongngành củabạn?
Liệu nhân viên phụ trách nhân sự có hướngdẫn sinh viên là người khuyết tật về cách lậpmột hồ sơ lí
lịch hay cố vấn cho các sinh viên là người khuyết tật ã tốt nghiệp trường trung học sau phổ thông
nhằmgiúp họ tìm việc làm?

đ

đ
Những chủ doanh nghiệpmuốn tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực việc làm

chongười khuyết tật sẽ rấtmongmuốngâyảnhhưởng tới nhữngngười khuyết tật sẽ là nhân viên trong

tươnglaivàgiúpcácứngviên làngườikhuyết tật tìmviệc làm.

RÀO CẢN VỀ THÁI ĐỘ ỨNG XỬ

www.dol.gov/odep
http://dvr.dhhs.state.nc.us/DVR/pubs/Attitudes.pdf

Bộ ộngMỹ òng ộngvềChínhsách tuyểndụngngườikhuyết tật
Trangweb:
Tải xuốngtừ:

Laođ -Vănph Laođ

Trong tiểu phẩm ầm lầy”) của bộ phim nhiều tập Mỹ The X-Files (Hồ sơ X), nhân vật
Mulder khi thảo luận về tính cách của ại úy Ahab (người chỉ cómột chân) trong tiểu thuyết Moby-
Dick, nói với Scully rằng anh ta luôn ước anh ta bị khuyết tật về thể chất. Lập luận của anh ta là: Bởi vì
xã hội không kì vọng nhiều ở những người khuyết tật, người khuyết tật sẽ không phải làm việc quá
vất vả ể khẳ ịnhmình. Khôngcókhuyết tật,Mulderdễbị coi là lười biếnghay thấtbại nếuanh ta
không làmviệc, trong khi nếu là người khuyết tật, anh ta sẽ tìmđược lời bào chữa cho sựuểoải và chỉ
cầnanhtacó làmviệcchứchưacầnphải thànhcông ãsẽđượcgọi là“can ảm”

Trên thực tế, với việcmột nhân vậ ột chương trình ti-vi được ưa chuộng nhất của
Mỹ thể hiệ ểm này cho chúng tamột ví dụ tiêu biểu về những rào cản về ộ quá khích
cản trởngườikhuyết tật trongcôngviệchay cốgắnggianhập lực lượ ộng.

Hàngngày, người khuyết tật phả ốimặt với nhiều rào cản từnhững trởngại vật chất khi ại các tòa
nhà cho tới các rào cảnmang tính hệ thống trong việc làm và các chương trình công dân. Tuy nhiên,
nhiều khi rào cản khó vượt qua nhất lại là thái độ của những người khác ối với người khuyết tật. Dù
xuấtphát từ sựsơý, từ sựsợhãi, hiểunhầmhaydoghétbỏ,nhữ ộ ếnconngười takhông

ếtvàkhôngtrảinghiệmđược tiề ầ ủmàmộtngườikhuyết tật có thể ạtđược.

ộ tiêu cựcphổbiếnnhất là chỉ ến khuyết tật củamộtngườimàkhôngnhìnnhậnnhững
khả ủa ngườ ột luật sư sẽ ạt được kết quả tốt nếu thông hiểu vững chắc luật và có thể
trìnhbàymộtvụkiệnhoànchỉnh trướcbồi thẩmđoànhay tòaán; việc luật sưđó tiếpcậnvới sách luật
thôngquahệ thố ọcKurzweil vì làngười khiếmthị trên thực tếkhônghềảnhhưởnggì tới kĩ năng
làm việc. Một ngườ cũng làm việc hiệu quả nếu có thể cho gia súc ăn và sửa hàng rào;
việc ngườ ị liệt hại chân phả ều hành hệ thố ừ chỗ ngồi trong
buồng lái trênmột chiếc xe tải nhờmột câygậy, hayphải sửdụngmột chiếc xemọ ịahình ể tới tận
hàng rào trên thực tế không ảnh hưởng gì tới kĩ năng làm việc. Một người làm việc tại kho của nhà
máy có thể làmviệc hiệuquảnếungười này xế đượcmột số lượnghàngvàomỗi thùngđựng;
việcngười xếpkhohàngphải sửdụ ếmdoanh/chị tabị tật từnhỏnênkhả bị hạn
chếkhôngnhữngkhông làmảnhhưởng tới kĩ năng làmviệcmàcònkhiếnanh/chị ta trở thànhngười
sắpxếphàngchínhxácnhất trongnhàmáy.

ặcvụMulder còn thểhiệnmộ ộngấmngầmhơnnữa rằngxãhội khôngchờ ợingười khuyết
tậ ạt đượcmứ ộ chuẩn trong công việc, khimột người khuyết tật ạ ược chuẩn, họ được coi là
có ảm ộ này tạ ộ bề trên, chiếu cố ối với người khuyết tật, thường xếp họ làm
cáccôngviệc chỉ cần ấ ặt ra các tiêuchuẩn làmviệckhác (đôi khi là chuẩn thấphơnvàcó
xu hướng tách biệt họ với các ồng nghiệp, đôi khi là chuẩn cao hơn để chứngminh họ không thể
ảm đương nổi công việc) hay cho rằng một ngườ ộng là người khuyết tật phải biết ơn vì có

được cơ hội làm việc, thay vì òi hỏi phải được trả lương thưởng ngang bằng với người khác, òi hỏi
cơhộingangbằngvàkhả tiếpcậnngangbằngtớinhữngtiệnnghi tạinơi làmviệc.

Người khuyết tật phả ối mặt với rất nhiều hình thức rào cản về ộ khác nhau, như được giải
thíchdướ
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Sựthấpkémhơn

Sựthươnghại

Sùngbáinhưanhhùng

Bị làmngơ

Ảnhhưởnglantruyền

ịnhkiến

Phảnứngkịch liệt

Domộ cómột trong những chứ ống bị khuyết tật màmột số người khác cho rằng cá
nhânđó làmột“côngdânhạnghai”.Tuynhiên, hầuhếtnhữngngười khuyết tật ềucónhững
giúphọ ổ ểkhắcphụcnhữngkhiếmkhuyế ủahọtrongcôngviệc.

Mọi người thường cảm thấy thươnghạ ối với nhữngngười khuyết tậ ềuđó có xuhướngdẫn tới
một ộ chiếu cố. Người khuyết tật thông thường khôngmuốn nhận sự xót thương hay lòng từ
thiện,màhọchỉmuốncơhộingangbằ ểkiếmsốngtheocách riêngcủahọvàđượcsố ộc lập.

Mọi người thườngcoimộtngười khuyết tật số ộc lậ ổimộtnghềnghiệp làngười rất
dũng cả ặc biệt”do ã vượt lên trênđược khuyết tật. Nhưnghầuhết nhữngngười khuyết tật
khôngmuốnđượcngợikhenchỉ vìhọ thựchiệnnhữngcôngviệchàngngày.Khuyết tậtvẫn làkhuyết
tật; vàmộtcánhânchỉđơngiảnhọccách thíchnghi vớinóvớinhữngkĩnăngvàkiến thứchọcóđược,
cũng giống nhưmột số người phải thích nghi với xã hội do ặc tính khác biệt của họ như cao, thấp,
khỏe,nhanh,dễdãi, hói, tócvàng...

Người khuyết tật thườngbị gạt ra ngoài vì bị coi là không có khả ực hiện nhiệmvụmà không
hềcó cơhộ ể thểhiệ ực củahọ.Trên thực tế,mộtngười bị liệt hai chânvẫn có thể lái xe và có
con. Người khiếm thị có thể xem giờ trên đồng hồ và thăm viện bảo tàng. Người khiếm thính có thể
chơi bóngchuyềnvà thưởng thức âmnhạc.Người bị khuyết tật vềphát triển trí tuệ vẫn có thể ầuóc
rất sángtạovànghiêmtúc tuânthủnộiquy làmviệc.

Mọingười cho rằngkhuyết tật củamộtcánhâncó thể ộngkhông tốt tới cácgiácquan, khả
ặ ểm cá nhân khác, hay thậm chí còn quy kết rằng toàn bộ con ngườ ều bị khuyết tật.

Chẳng hạn, nhiều người thường hét to lên khi nói chuyện với người khiếm thị, hay không cho rằng
một người sử dụ cũng ủ ể nói chuyện về họ. ể ý ến lực của người
khácchứkhôngphải ếnsựmấ ng lựccủahọsẽ là tháiđộ ắ ểkhắcphục ịnhkiếnnày.

Mộtdạngkháccủaảnhhưởng lan truyền làviệcmọingườihay ổ ồngtheohướngtíchcực
và tiêucựcvềngười khuyết tật.Vídụ,nhiềungười tin rằng tất cảnhữngngườimùđều lànhạc sỹ thiên
tài hay cónhạy cảm ặcbiệt về khứugiác và thínhgiác, rằngnhữngngười phải sửdụ ều có
tính tình ậu hay có thể thamgia thể thao khuyết tật Paralympics, rằngmọi người có khuyết tật
về phát triển trí tuệ ều ngây thơ và có bản chất đáng yêu, rằng mọi người khuyết tật thường hay
buồn rầu và chua chát. Trái với việc hạ thấp khả ủa người khuyết tật, nhữ ịnh kiến như vậy
có thểđưađến ộ áp chuẩnquá caohayquá thấp chonhững cánhân trong khi họ ều là những
conngười.

Nhiềungười tin rằngngười khuyết tậtđượcbanchonhững lợi thếkhôngđángđượccó,như là cóyêu
cầu làm việc dễ dàng hơn. Các chủ doanh nhiệp cần áp dụng những tiêu chuẩn công việc như nhau
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chocảnhữngngườikhuyết tật lẫnnhữ ồngnghiệpkhôngkhuyết tật củahọ,mặcdùphươngtiệ
ể hoàn thành nhiệm vụ có thể khác nhau tùy từng người. Luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) không

yêucầ ặcquyềnriêngchongườikhuyết tậtmàchỉyêucầudànhchohọcơhộingangbằng.

Có nhiều khuyết tật có dạng“ẩn”, như khuyết tật về nhận thức, về tâm lí, chứ ộng kinh, ung thư,
viêm khớp và bệnh tim.Mọi người có xu hướng tin rằng ẳn là khuyết tật ể phải được bố
trí hỗ trợ. Luậ ịnh“khuyết tật” là sự yếu kém hay khiếm khuyết làm“giới hạ ểmột
hay nhiều hoạ ộng sống cơ bản”. Những bố trí hỗ trợ cho những người có khuyết tật“ẩn”phù hợp
vớ ịnh nghĩa trên có thể giúp giữ được những nhân viên giá cho công việc vàmở ra cánh cửa
chonhiềunhânviênmới.

Nhiều người sợ rằng họ sẽ“làmhay nói nhữ ều không phù hợp”với ai đó là người khuyết tậ
ọ tránh cho mình những tình huống khó xử bằng cách tránh tiếp xúc với người khuyết tật.

Cũng tương tựnhưgặpmộ ới từmộtnề saumột số lần tiếp xúc sẽgiúp trởnên
quenthuộcvàmứ ộthoảimái sẽ tăng lên.

Không giống như những rào cản vật lí hay hệ thống, các rào cản về ộ thường dẫn tới sự phân
biệt ối xử mà việc đơn thuần áp dụng luật sẽ không dễ dàng phá bỏ. Phương thuốc tốt nhất là sự
thân thiện,hãy tạ ềukiệ ểnhữngngười khuyết tật vàkhôngkhuyết tật cùng làmviệc, cùnghợp
tác vàquenbiết nhauquanhữnghoạ ộngxãhội chung.Với thời gian, hầuhế ộứngxử sẽ
dầ ếnthoảimái, tôn trọngvàhữuhảo.

Hãy lắng nghe người khuyết tậ ừng ặt ra giả ịnh về những gì họ có thể và không
thể làm.

Khi nói chuyện với người khuyết tật, hãy nói trực tiếp với ngườ ứ không thông qua
ngườiđi cùnghọ ềunàyápdụngvớimọi trườnghợp tiếpxúcvớingười cókhuyết tật về
vậ ộng,về tâmthần, khiếmthị, khiếmthínhvàsửdụngmộtngười thôngdịch.

Hãy xử sự nhã nhặn với người khuyết tật cũng giống như với bất cứ người nào khác. Hãy
bắt tayhay traodanh thiếp.Nếumộtngười không thểbắt taybạnhaynhậndanh thiếp,họ
sẽnóivớibạn.Tuynhiên, khôngcógì làxấuhổchonhữnghànhđộngnhưvậy.

Nếu khách hàng là người khuyết tật về ngônngữ và bạn cảm thấy khó hiểu anh/chị ta nói
gì, hãy nhờmột người nhắc lại giúp bạn hơn là giả vờ bạn ã hiểu.Việc nhờ người nhắc lại
thể hiện sự tôn trọng và giúp cho giao tiế ạt kết quả chính xác, trong khi giả vờ hiểu là
mộtcách rấtkhônghayvàcó thểdẫntớinhữngphiền toái .

ề nghị ỡ người khuyết tật nhưnghãy ợi họ ồng ýđược ỡ trước khi bắt tay
vàogiúphọ.

Cảm thấy ẳng và không thoải mái khi tiếp xúc với người khuyết tật là việc bình thường, nếu
bạn thừanhậ ề cũngkhôngcógìbất thường.Trướchết, đó là cáchcảmnhận tựnhiêncủacon
người. Khi bạ ối mặt với những tình huống này, hãy nghĩ tới “con người” thay vì nghĩ tới “khuyết
tật”; rồibạnsẽ thấy tựnhiên thoảimái.
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Tháiđộphủnhận

Sựsợhãi

Phábỏnhữngràocản...

Nhữnglờikhuyênkhi tiếpxúcvớingườikhuyếttật:
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KHUYẾT TẬT VỀ THẦN KINH VÀ THẦN KINH

www.worksupport.com
www.worksupport.com/research/viewContent.cfm/45

Đ Đ c năng a Đại học Thịnh Vượng Chung Virginia Trung tâm ào tạo và Nghiên cứu về Phục hồi chứ củ ại học Thịnh vượng
ChungVirginiavềHỗtrợ tạinơi làmviệcvàTrụviệc,Mỹ
(VirginiaCommonwealthUniversityRehabilitationResearchandTrainingCenteronWorkplaceSupportsand
Job Retention,United States)
Trangweb:
Tải xuốngtừ:

Khuyếttật thầnkinh

Bệnhtâmthần

Bất chấp sự hiện diện của các triệu chứng, nhiều người bị bệnh tâm thần vẫn làm ọc hàng
ngày.Nhiều cánhân thànhcông trongcác cơquannhànước, trongcácngànhnghệ thuật, biểudiễn,
luật,giáodục,giải trí vàyhọc trongkhi cónhữngbiểuhiệnnhấ ịnhbịbệnhthầnkinh.

Bạncóbiết?

Bốn trong sốmười nguyênnhânhàng ầugây khuyết tật ở người từ 5 tuổi trở lên là do rối
loạn tâmthần.

Nếu lấy số liệu của bất kì nămnào, khoảng 15 phầ ốMỹ có sử dụngmột dạng
dịchvụy tếnhấ ịnh liênquanđếntâmthần.

Bệnhtâmthầncóthểchữa trịđược.

Cứnămngười thì cómộtngườimắcchứngbệnhtâmthầntrongcuộc ời củahọ.

Cứbốnngười thì cómộtngườiquenbiết trực tiếpmộ bịbệnhtâmthần.

Các chủdoanhnghiệp không có kinhnghiệmvềbệnh tâm thần có thể lo ngại phải tuyểnngườimắc
khuyết tật về thần kinh. Không may, có vô số ịnh kiế ộng tớ ộ của xã hội. Một số chủ
doanh nghiệp có thể cho rằng một người mắc bệnh tâm thần sẽ hành động không phù hợ

ậy ể thực hiện những nhiệm vụ thiết yếu khi làm việc. Thậtmay rằng, những bố trí
hỗ trợ tạinơi làmviệccó thểgiúpnhânviênvượtquanhữnghạnchếvềchứ

Một số ít người chỉ cầnhỗ trợởmức tối thiểu trongkhimột sốngười khác cần sựhỗ trợ thườngxuyên
và đáng kể. Mứ ộ hỗ trợ có thể ổi theo thời gian. Những nhu cầu hỗ trợ tiêu biểu bao gồm:
giúpduy trì sự tập trung, xử lí nhữngtìnhhuốnggâyáp lực, ổiphốihợpvới các ồngnghiệphay
trongviệc trả lờiphảnhồi củangườiphụtrách.
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Nhữnglongại liênquanđếnviệc làm

Một số hình thức hỗ trợ ối với người khuyết tật về thần kinh vàbệnh tâm thầnđ .Có rất nhiều cách
bố trí và điều chỉnh khác nhaugiúphỗ trợmột cáchhiệuquả ối với nhữngngười có bệnh tâm thần,
vídụnhư:

đ

Giámsátmộtcáchhiệuquả

Duytrì thể lực trongngàylàmviệc

Duytrì sựtậptrung

Giaotiếpvớ ồngnghiệp

Hỗtrợtrínhớ

Giảiquyế ẳng

Liên tụccungcấpýkiếnphảnhồivàcóbiệnpháptăngcường

Xâydựngnhữngyêucầu rõ ràngvề tráchnhiệm

Xâydựngcácchiến lượcgiảiquyếtvấ ề

Xâydựngmộtquy trình vềbốtrí các tiệnnghihỗ trợ .

Chophép lịch làmviệc linhhoạt

Chothêmthờigianhọccách làmcôngviệcvà ảmnhiệmcácchức tráchmới

Chophépcóngườidạyviệc

Chophépnhânviên làmviệc tạinhà.

Làmgiảmsựphântâmtạinơi làmviệc

Cấpdiện tích làmviệchayphòng làmviệc riêng

Có lịchvề thờigiannghỉgiải lao trongngày làmviệc.

Chiacôngviệc thànhnhiều oạnnhỏhơn.

Giáodụcnhânviênvềquyềncủangườikhuyết tậtđượcnhậnbốtríhỗ trợ tạinơi làmviệc

Tổchứccáckhóađàotạovềcácvấ ềnhạycảmchocác ồngnghiệpvàngườiphụtrách

Kêugọi thamdựvàonhữnghoạ ộngxãhội có liênquantới côngviệc

Khuyếnkhíchnhữngcuộchội thoạingoài lề tại cáckhuvựcbênngoàinơi làmviệc.

Chophépnhânviênsửdụngmáyghiâm

Cấp các tệp giấy ghi chép có cácmục ã sẵn, danh sách kiểm tra và sách hướng
dẫn

Chothêmthờigianđàotạo.

cườngkhenvàkhích lệ

Thamkhảocácchươngtrìnhhỗtrợvà tưvấnchonhânviên

Chophépgọi chobácsỹ tronggiờ làmviệc.

nđ

đánhgiá

đ

côngđ

nđ đ

tđ

đ đánhmáy

Tăng

iđ

tcăngth
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NHỮNG KHUYẾT TẬT ẨN

www.dol.gov/odep
www.dol.gov/odep/archives/ek00/hiddenemp.htm

-ChínhsáchViệc làmchoNgườiKhuyết tật của òng ộngBộ ộngMỹ
(USDepartmentofLabor'sOfficeofDisabilityEmploymentPolicy)
Trangweb:
Tải xuốngtừ:

Vănph Laođ Laođ

LuậtNgườiMỹKhuyết tậ ịnhnghĩa“khuyết tật”là tình trạngyếukém“gâyhạnchế ể tới
một hay nhiều hoạ ộng sống cơ bản”. Mặc dù cómột số khuyết tật, như không thể ại, thiếu hay
yếu chi hay thị giác quá kém, rất dễ nhận ra, lại có rất nhiều khuyết tật khác không dễ nhận thấy như
vậy. Một số ví dụ về khuyết tật “ẩn” là: khuyết tật về khả ọc hành, bệnh tâm thầ ộng kinh,
ung thư, viêm khớp, thiếu khả ận thức, chấn thương não, AIDS và bệnh hen suyễn. Nhiều
người không tin rằng những khuyết tật ẩn nêu trên là những khuyết tật ể cần được bố
trí hỗ trợ. Những khuyết tật ẩn có thể dẫn tới hạn chế chức năng và hạn chế ểmột hay nhiều
hơnmộthoạ ộngsốngcơbản, cũngnhưnhữngkhuyết tậthiểnnhiênkhác. Bố trí hỗ trợchonhững
người có khuyết tật ẩn có thể giúp giữ được những nhân viên ưu tú cho công ty và cũngmở ra cánh
cửachonhiềunhânviênmới.

Luật ADA yêu cầu cần bố trí tiện nghi hỗ trợ hợp lý nếu cần thiết cho tất cả những trường hợp có
khuyết tậ ápứ ịnhnghĩavề“khuyết tật”,bấtkểkhuyết tật làẩnhayhiểnhiện.Nhữngbốtrí
hỗ trợhợp lí phảiđượcxemxét theo từng trườnghợ ể ảmbả ứng nhucầucủacảnhân
viên lẫnchủdoanhnghiệp.Cácbố trí hỗ trợcó thểdướidạngsửasangcác lối ravào tòanhà ểnhững
người sử dụ tiếp cận nơi làm việc, hay dưới dạng bổ sung thêmhay điều chỉnh thiết bị, cho
phépápdụng lịch làmviệc linhhoạ ềuchỉ ịnhvềcáccôngviệc.

Việc bố trí hỗ trợ cho nhữngnhân viên là người khuyết tật có trình ộ giúp tạo ra tình huốngđôi bên
cùng có lợi: chủ doanh nghiệp có được lực lượ ộng có trình ộ, ổ ịnh và đa dạng; người
khuyết tật cóviệc làm; xãhội tiết kiệmđượcchiphí vốn trướcđâydùngđể rótvào lợi íchcôngcộngvà
nhữngdịchvụdànhchongườikhuyết tật.

Dưới đây là các ví dụ về những bố trí hỗ trợ được thỏa thuận qua ổi giữa nhân viên là người
khuyết tật và chủ doanh nghiệp, được sự tư vấn của Mạng lưới Bố trí Hỗ trợ Việc làm (Job
Accommodation Network - JAN) thuộ òng Chính sáchViệc làm choNgười Khuyết tật. JAN là
mộtdịchvụ tưvấnmiễnphí chocácdoanhnghiệpvàcáccánhânvềbố trí hỗ trợ tại nơi làmviệcvàvề

ềukhoản của luậtADA liênquanđếnviệc làm.

Nhữngvídụnàyvềbốtríhỗ trợkhôngphải lànhữnggiảiphápduynhấtcó thểchotìnhhuốngnêura.
Để được hướng dẫn về những câu hỏi ặc thù liên quan đến bố trí tiện nghi hỗ trợ, hãy nói chuyện
trực tiếpvớinhânviênhaygọ ệntớ òngJAN.

Một nhà cung cấp dịch vụ huấn luyện công việc ã chế tạo ramột thiết bị cho phép
người sử dụng quay vòng chiếc giày trước máy chải giày thay vì đưa máy đánh giày chải xung
quanhchiếcgiày.

Khôngmấtphívì thiếtbị trênđượcchế tạo từgỗtậndụngcủacáccôngviệckháccòn lại.

t (ADA)đ đángk
t đ đi l

năng h n, đ
năng nh

đúng nghĩa đ
đáng k

tđ

tđ ngđúngđ
pđ đ ođáp đúng

đ
ng xe lăn

thayđi nhquyđ

đ
ng lao đ đ n đ

trao đ

cVăn ph

cácđi

đ
iđi i vănph

đ
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Tìnhhuống:

Giải pháp:

Chiphí:

Một nhân viên phục vụ tại gian chơi bowling là người có khuyết tật về trí tuệ, sử dụngmột

mô-tơđiềukhiển taynhưngcóvấ ềvới các ặ ề laugiàybowlingdokhách

hàngđưalại.

nđ ngón tay, đangg pkhókhănv

Cácphươngánviệc làm

LarryDale,Banliên lạcbangcủa MạnglướiLãnh ạoDoanhnghiệpbangLouisiana(BLN)

LarryDale,Banliên lạcbangcủa Mạnglưới lãnh ạodoanhnghiệpbangLouisiana(BLN)

LarryDale,Banliên lạcbangcủa Mạnglưới lãnh ạodoanhnghiệpbangLouisiana(BLN)

Chữabệnh

Bệnhtâmthầnphânliệt

Tâmtrạngrối loạn

Do dùng thuốc, một nhân viên quản lí cấp cao trở nên rấtmệtmỏi vào đầu giờ chiều. Cô được phép
tới phòng làmviệc sớmhơnmột giờ ồnghồ vàhoàn thành công việc tại nhàquamáy tính vàobuổi
tốimuộn.

“Lịch làm việc linh hoạt này không khác với lịch của người trợ lí hành chính - một bà mẹ ộc
thân khôngbị khuyết tật nhưng cóhai connhỏ. Côđượcphép tớ òng sớmmột giờ vào
buổi sáng và rờ òng ờ ể đón và chăm sóc con sau giờ học, hoàn thành công
việccủacô từmáytínhsaukhi chobọntrẻ ủ”.

Một thanh niên trẻ được chẩ bị bệnh tâm thần phân liệt thường xuyên nghe thấy tiếng nói. Ở
doanhnghiệpdọnvệ sinh tòanhànơi anh ta làmviệc cũng thườngxuyên cónhiềungườ ại. Được
bố trí hỗ trợ, người thanh niên được tai nghe nhạc giúp anh ta tập trung vào công việc của
mình. Người thanhniên ã làmviệc tốt tớimức người quản lí trực tiếp báo cáo rằng anh là nhân viên
đángtincậynhấtvà làmviệ ỉnhất.Vàngườinày ã làmviệcđượchơnmườ

“Việc bố trí tiện nghi hỗ trợ như vậy chẳng khác gì nếu so với những người thợ xây dựng
thườngvừa làmviệc vừa tai nghenhạc.Anh tabiết việcmìnhphải làmvà làmtốt côngviệc

trong khi nghedù làmột ca sỹ nhạcpophaynhạc rapmới nhất gì .Màngười thợ
cókhuyết tậtgì.Âmnhạcgiúp làmchocôngviệc thúvịhơnvàđángtậnhưởnghơn.”

Một nhân viên trongmôi trườ òngbịmắc chứng tâm trạng rối loạn và haybị ộng cho
dù môi trường xung quanh có là tối ủ òng của cô được sơn màu sáng và có
thêm nhiều đèn phụ ều này giúp cô cảm thấy thoải mái hơn và có thể ạt được công việc với kết
quả rấ ã liên tiếpgiànhđượcgiải thưởngvềchobộphậncủacô.

“Cô gái này chẳng khác gì lắm so với một nhân viên cấp cao quan trọng của công ty, nay ã
sang tuổi 45. Cô cần thêm ánh sáng bởi cô trở nên không thể ọc được kích thước chữ trong
bản inmàtrướ côvẫn ọ ải làkhuyết tật?Tôi khôngnghĩ trả lời là có.Thế
nhưngcông tycó thểcấp thêmánhsángnhưcôcần ểcảmthấy thoảimái trongcôngviệchay
không?Tôinghĩ là có!”

Những ví dụ trên đây thể hiện những cách thức đơn giản và không hề tốn kém ể bố trí cho những
nhân viên là người khuyết tật. Các doanh nghiệp nay ã quen với việc bố trí ều chỉnh cho các cá
nhân. Bài họcởđây lànhữngngườibịmắcchứng tâmthần ãđượcbố trí theocách tương tựnhưcho
nhữngnhânviênbình thườngkhôngbịkhuyết tật

đ

đ
i vănph

i văn ph đúng gi đ
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đ n lý căng th

ng lao đ đ

đ

c tăngkho

ng laođ đ đ
cđ

đ

đ

thayđ đó.

ồng nghiệp của cô về quả ẳng và cung cấp cho cô các thông tin về chương trình hỗ
trợnhânviêncủacôngty.

$0

Một người tính toán tổn thất bảo hiểmbị dị ứng với cao su và chất formaldehyde trong
cácsảnphẩmgiấyđượcsửdụngởcôngty

Chủ sử dụ ộng ã cấp cho nhân viên găng tay bằng vải bông khi phải chạm
vàogiấy và chuyển sang sử dụnggiấy tái chế không có chất clo và dùngmực in có nguồngốc từ
ậu tương.

Chiphí chogiấyvàmự ảng$130/nămvàgăngtaycógiá$10

Chủsửdụ ộng ã thay ổi ánhsáng trần từhuỳnhquangsang loạiquangphổ
rộngbằng cách sửdụngmột thiết bị lọ ặc biệt gắn lênbóngđènhiện tại và cấp chonhân viên
mộtmànhìnhchốngnháyvàmànbảovệchốngchói.

Khoảng$1,065

Người nhân viênđượcphépghi chép trong các cuộchọpnhân viên và viết câu trả lời
ra giấy cho tất cả nhữngngười thamdựhọpvới lượng thời gianđượcnhữngngười dựhọp ồng
ý. Cô cũng nhận được bản sao chương trình họp, đánh giá hàng nămvà kế hoạch dự án từ trước
các cuộc họp trực tiếp, như thế cô có thể ặt các câu hỏi hay viết ra các câu trả lời liên quan đến
theodõidựán.

$0

Chủdoanhnghiệp cấp chonhânviênmộtdanh sách kiểm tra với từngbước thao tác
vàbảnhướngdẫncách ổibộphậnmáy

$0

Chiphí:

Tìnhhuống:

Giải pháp:

Chiphí:

Tình huống:

Giảipháp:

Chiphí:

Tình huống:

Giải pháp:

Chiphí:

Tìnhhuống:

Giải pháp:

Chiphí:

.

Một ại diện xử lý khiếu nại bị bệnh lupus nhạy cảm với ánh sáng đèn huỳ

òngvàvớibứcxạphátratừmànhìnhmáytính.

Một người hướng dẫn sinh viên làm bán thời gian bị chứng Asperger gặp phả

ệcphânbiệt âmthanhkhiến côkhông thểđưa raquyế ịnhngay lập tứ ềunàygây rắc rối tại

các buổi gặpmặt và đánh giá hàng năm, đồng thời cũng khiến cô không thể ứng cácmốc thời gian

củadựán.

Một côngnhânvậnhànhmáybị nhiễmHIVgặ ải nhớcácbước liênquan

khicần ổimộtbộphậncủamáy.

đ nh quang trong

vănph

i khó khăn

trongvi t đ c.Đi

đáp

pkhókhănkhi ph

thayđ

Tìnhhuống:

Giải pháp:

Chiphí:

Tìnhhuống:

Giảipháp:

Chiphí:

Tìnhhuống:

Giải pháp:

Chiphí:

Tình huống:

Giảipháp:

Chiphí:

Tình huống:

Giải pháp:

Chiphí:

Tìnhhuống:

Giải pháp:

Mộtcốvấnhướngdẫntại trườngtrunghọccórối loạnvề thiếu tậptrunggặ mỗi

khicótiế ộngồntrongtrường.

Mộtcôngnhânvậnhànhmáybịviêmkhớpvàkhóvặncôngtắ ềukhiểnmáy.

Một côngnhânkho vận làmviệc lưu và xuất hànghóagặ về thể lực do ị

mệtvì ềutrịungthư

Do thời tiết oi bức,một công nhân bị hen suyễn gặ khi phải làm việc nạp xăng

máybayvàchuyênchởhànhlýởngoài trời

Một tư vấn viên quađiện thoại bị tổn thươngnão thườnggặp chứngmất trí nhớ tạm thời

vàkhôngphânbiệtđượcâmt ềunàydẫntớ ả lời thôngtinyêucầ ện thoại,

việcnhậpthôngtinvàomáyvànghetheochỉdẫnbằnggiọngnói.

Mộtquả ã từngđượ ều trị ẳngvàsuynhược thườnggặ ữ

tậ ểhoànthànhcôngviệcvà ứngtiế ộcôngviệc ẳng.

pkhókhăn

ngđ

cđi

p khó khăn đangb

đi

p khó khăn

hanh,đi i khókhănkhi tr uquađi

n lýđ cđi docăng th pkhókhănkhigi

ptrungđ đáp nđ căngth

Trường học thay thế chiếc chuông ở ện thoại của người này bằng một bóng đèn
điện, thiết bị sẽ ện thoại gọi tớ òng và trang bịmột chiếc quạt ặt
trênsànđể làmtrongtiếngồn.

Dưới600$.

Chủsửdụ ộng ã thaycông tắcmáycỡnhỏbằngnúmvặn lớnhơnvàcấpcho
nhânviênđôigăngtaychốngtrượtgiúpgiữvàvặnnúmdễdàngvàhiệuquảhơn

Khoảng$130

Chủ sử dụ ộng cấp cho nhân viên nàymộ ể ỡ phả lại nhiều.
Chủdoanhnghiệpcũng sắpxếp lại vị trí hànghóa trongkhođểngười côngnhân ỡphải trèovà
với lên trên.

$3,000

Chủ sửdụ ộngchuyểnanh ta xuống làmcađêmvàbố trí chỗ làmviệc ại cả
trongnhàvàngoài trời.

$0

Chủ sử dụ ộng ã cấpmột hệ thống thẩm âm tại phòng làm việc giúp giảm
tiếng ồn và sự phân tán; ồng thờI lập trình lạ ện thoại giúp cho nhân viên này có thể
nhận biết được sự khác biệt giữa chuông của cô và của người khác trong phòng. Chủ doanh
nghiệp cũng lắp thêm một màn chống chói trước màn hình máy tính giúp giả ộ nháy, hoa
mắt vàmệtmỏi. Các hướngdẫn, nhắc lịch họp hàng ngày và các lịch làmviệc khác được gửi cho
ngườinhânviênbằ ản.

$345

ã thảo luận vấ ề của mình với người phụ trách. Người phụ ã cho áp
dụng bố trí hỗ trợ giúp cho cô có thể tổ chức thời gian bằng cách sắp xếp các thời gian “nghỉ”
trong tuần ể cô có thể làm việc mà không gặ ạn. Cô cũng được xếp lịch làm việ
ộnggiúpchocôcó thêmthờ ểgặp tưvấnvà tập luyện.Ngườiphụ tráchcũngđào tạ

đi
sáng khi có đi i, cách âmvănph đ

ng laođ đ

ng lao đ t xe 3 bánh đ đ i đi
đ

ng laođ đi l

ng lao đ đ
đ i chuôngđi

m đ

ngvănb

Cô đ n đ trách đ

đ p gián đo c linh
đ igianđ ocác
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Mặc dù thị trường ngách này và cầu tiêu dùngmạnhmẽ của nó là rất lớn, hầu hết các nhà cung cấp
dịch vụ du lịch tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa thấy hết tầm quan trọng của việc cần
phải hànhđộ ể tạo ramộtmôi trườngdu lịch khôngcó rào cản.Nhiều trangwebdu lịch và các cơ
sở du lịch rất khó tiếp cận và nhân viên của họ thì khôngđược đào tạo kiến thức về người khuyết tật.
Tuy nhiên, những nhà cung cấp dịch vụ ã nhìn thấy nhu cầu tiêu dùng này và có những bố trí thích
hợp,nhưđượcnêudướ sẽchotabiếtnóđánggiánhưthếnào:

KháchsạnHiltonAdelaide tạiÚc
Trangweb:

KhuResortSt. Bernard Beachở ảoBantayan,Philippines
Trangweb:

KhuResortTharaPatongBeach tạiPhuket, Thái Lan
Trangweb:

CôngtyTNHHTransIslandTaxis tại Singapore

Hướngdẫntourdu lịchTimeless Excursions tạiẤ ộ
Trangweb:

Hướngdẫntourdu lịchNavyoNepal tạiNêpan
Trangweb:

DịchvụLữhànhKhámphá VânNamởTrungQuốc
Trangweb:

Du lịchTiếpcậnKiwi (AccessibleKiwiTours)ởNiuDilân
Trangweb:

TậpđoànAccessible Journeys (Hành trìnhDễTiếpcận) làmộtdoanhnghiệpbánbuôn tạiMỹchuyên
tư vấnvềphát triểnnhữnghành trìnhdu lịchdễ tiếp cậnvàdịch vụ ặt chỗ cho tất cảnhữ ại lý du
lịch có chứng chỉ của IATA, ARC hay CLIA. Bạn có thể tham khảo dịch vụ của họ về cung cấp ại lý du
lịchhayhướngdẫntourdu lịch tại trangweb:

Các thành viên thamgiaHội nghị ChâuÁ -Thái BìnhDương vềDu lịch choNgười Khuyết tậ
ạ ã thống nhất những bước hành động sau nhằm giúp các nhà cung cấp dịch vụ

phát triểndu lịchphi ràocản:

1. Xây dựng chương trình nội bộ ể nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ ằm cung cấp
nhiềudịchvụphùhợpvớingườikhuyết tậthơn.

2. Tiếp xúc nhiều hơn với người khuyết tật và tổ chức hội của họ ể ổi những thông tin chính
xác và tin cậy nhằmgiúp các dịch vụ du lị ứng tốt hơn những nhu cầu ạng của người
tiêudùng.

3. Khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ du lịch cải tiến các trang web của họ sao cho người
khuyết tật, ặcbiệt làngườikhiếmthị có thểdễdàngtiếpcận.

4. Đưa những người khuyết tật với kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp tiến hành ều tra về ều
kiệncơsởdu lịchvàdùnghọ làmnguồnthôngtinvàcốvấngiúpcải thiệncácdịchvụdu lịch.

ngđ

đ
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đ
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đ ngđ
đ
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năm 2000 t i Bali) đ

đ năng nh

đ trao đ
ch đáp đa d

đ

đi các đi

www.hilton.com

www2.mozcom.com/~fhl

www.tharapatong.com

www.timelessexcursions.com

www.navyonepal.com

www.toptrip.cc/tour_disabled.htm

www.tours-nz.com

www.disabilitytravel.com

DU LỊCH PHI RÀO CẢN

PhòngDu lịchvàVậntải,UNESCAP
Trangweb:
Tải về từ:

Phương án kinh doanh nêu rõ rằng tạo việc làm cho người khuyết tật là rất quan trọng bởi vì họ có
những hiểu biết về phân khúc thị trường trị giá nhiều tỷ ị xem nhẹ. Một trong những
ngànhcóphânkhúc thị trườngngười tiêudùngvôcùngquan trọngnhưvậy, ồng thời lànơimàmột
sốdoanhnghiệpđượcchỉ ịnhcấpvố ề ặnchính làngànhdu lịch.

Khimà trênkhắp thếgiớingàycàngcónhiềungười khuyết tật có ệc làm,họcũng trở thành
nhóm người tiêu dùng ngày càng tăng của các sản phẩm và dịch vụ du lịch, thể thao và hoạ ộng
giải trí khác. Một nghiên cứu của trườ ại học Deakin, Australia cho thấy hơn 100 triệu người
khuyết tật trên thế giới có thu nhập còn lại sau thuế và sau phí bảo hiểm. Họ tạo nênmột phân khúc
thị trường hẹp đang ngày càng được các nhà cung cấp dịch vụ du lị ổi nhằ ạt được lợi
thế cạnh tranh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Một chiến lược thành công thu hút thị trường
nàydựavàoviệc thuêcácnhàcungcấpdịchvụ làngườikhuyết tật.

Nhu cầu du lịch của người khuyết tật được gọi là “Du lịch phi rào cản”. Du lịch phi rào cản không chỉ
hấp dẫn người khuyết tật mà còn thu hút gia ình và bạn bè họ. Vàmộtmối liên hệ khá gần với nhu
cầu của những người khuyết tật là nhu cầu du lịch của những công dân lớn tuổi không mấ
ộngvànhữ ìnhcó trẻnhỏ, tất cảhọtạonênnhữngphânkhúc thị trườngrất rộng lớn.

Nhữngquốcgia cóngànhdu lịchđưakhách từngoài vàomạnh thuộcBắcMỹ,ChâuÂuvàÚc ãnhận
ra rằng những người khuyết tật, cùng vớ ình và bạn bè họ, tạo nên một thị trường tiêu dùng
tiề ớn. Tại những quốc gia này, du lịch phi rào cản được mở rộng thành một thị trường
ngách mạnh mẽ. Tìm kiếm và đầu tư vào thị trường ngách này tại Châu Á - Thái Bình Dương là một
chiến lược nhằm thu hút thêm nhiều du khách từ những nước có ngành công nghiệp du lịch đưa
khách từngoàivào.

Nhìn chung, khả tiếp cận làmột yếu tố chủ yếugiúp chongười khuyết tật cảm thấy ủ tự
ể ến một ị ểm và tiêu tiền tại . Các rào cả ối với người du lịch khuyết tật thể hiện dưới

nhiềuhình thứckhácnhauthuộc3nhómchủyếunhưsau:

, liên quan tới những người có khuyết tật vậ ộng (như
những người phải sử dụng xe lăn) và sự tiếp cận có được nhờ những dốc thoải, tay vịn,
quầyphụcvụhạ thấpvà thangmáy.

, liên quan tới nhữngngười khiếm thính
hay khiếm thị và cần được hỗ trợ với các đường dẫn, tay vịn và các hệ thống tín hiệu âm
thanhvà thịgiácchohệthốngthangmáyvàbáođộng.

, liên quan tới những người gặ
ếp qua ngôn ngữ viết, nhìn và nói, do vậy hỗ trợ cho họ có thể gồm ào tạo

nhân viên biết sử dung công cụ thay thế ể giao tiếp. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ du lị
ã có thể cung cấpdịch vụnàydo việc giao tiếpgiữanhữngngười ến từ các nền vănhóa

vàquốcgiakhácnhauthườngyêucầucónhữngkỹ aotiếp lựachọnkhác.

dollar đang b
đ

đ nđ uđ

côngănvi
t đ

ng đ

ch theo đu m đ

đ
y năng

đ nggiađ

đ
i gia đ

m năng to l

năng cóđ tin
đ đ đ a đi đó n đ

n đ

p khó khăn
trong giao ti đ

đ ch
đ đ

nănggi

Tiếp cận môi trường vật thể

Tiếp cận chongười khiếmkhuyết vềgiácquan

Tiếp cận cho ngườ ề giao tiếpi có khó khăn v

www.unescap.org/ttdw
www.unescap.org/ttdw/Publications/TPTS_pubs/pub_2316/pub_2316_tor.pdf
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Điều chỉnh hay bố trí

hỗtrợ

5. Đưadu lịchphi ràocảnvàochươngtrìnhhọpthườngkỳ

6. Đưa yếu tố tiếp cận thànhmột tiêu chuẩn trong việ ếp hạng các nhà hàng và khách
sạn.

c đánh giá x

THUAÄT NGÖÕ
Việc tạo ều kiệ ể thích nghi với công việc, bao gồm cả ều chỉnh
và thay ổimáymóc hay thiết bị và/hoặc ổi nội dung công việc,
tổ chức công việc và việ ều chỉnh môi trường làm việc, nhằm ảm
bảo tiếp cận tới ị ểm làm việc và thời gian làm việc giúp tạ ều
kiệndễdàngchongườikhuyết tật làmviệc.

đi n đ đi
đ thay đ

c đi đ
đ a đi o đi

Quản lý tạ ều kiện

để người khuyết tật

hòanhậpcôngviệc

o đi Mộtquy trình tại cơ sở làmviệcđược thiết kếnhằmtạ ềukiệnchoviệc
tuyển dụng lao ộng là người khuyết tật thông qua việ ều phối hoạ
ộngcủacácbộphận liênquangiúpgiải quyết cácnhucầucủacánhân,
môi trường làm việc, nhu cầu của doanh nghiệp và những trách nhiệm
theo luật ịnh.

ođi
đ c đi t

đ

đ

Ngườikhuyếttật Cánhânmànhững triển vọng về tìm kiếmviệc làm, trở lại làmviệc, trụ
việc lâu dài, ến trong công việc phù hợp bị suy giảm ể
do có khiếm khuyết được thừa nhận về thể chất, giác quan, trí tuệ hay
tâmthần.

thăng ti đáng k

Phânbiệ ốixửtđ Bất kỳ sựphânbiệt, loại trừhay lựa chọn trên cơ sởnàođógâyhậuquả
làmmấ hay tổnhại tới sựcôngbằngvềcơhộ ối xử trongcông
việc hay nghề nghiệp. Các tiêu chuẩn chung về phân biệt ối xử được
chiểu theo các lĩnh vực cấm, được nêu trong ản pháp luật.
Hành vi của các cơ quan công quyền hay của một ối xử
khôngcôngbằngvới các cánhânhay các thànhviên thuộcmộtnhóm
dựa trên trên những ều bị ấm là cơ sở sự phân biệt ối xử
trong hành động thực tế. Phân biệt ối xử gián tiếp là những tình
huống, nhữ ịnh hay thông lệ mà bề ngoài có vẻ không rõ rệt
nhưng trên thực tế lại dẫ ến sự ối xử không công bằng với những
người cómột số ặ ểmnhấ ịnh.Nhữ ịnhkhácbiệt hayưu
tiêncó thểxuấtphát từviệcápdụngnhữngbiệnphápbảovệvàhỗ trợ
riêng ể ứng những yêu cầ ặc biệt của người khuyết tật sẽ
khôngđượccoi làphânbiệ ối xử.

tđi i hayđ
đ

các văn b
cá nhân đ

đi ngăn c đ
đ

ng quy đ
n đ đ

đ cđi t đ ngquyđ

đ đáp u đ
tđ

Chủdoanhnghiệp Cá nhân hay tổ chức thuê lao động bằng hợ ồ ộng được lập
thành ản hoặc hợ ồngmiệng c ịnh quyền và nghĩa vụ
của cả hai bên, theo quy định của luật pháp và thông lệ của quốc gia.
Các cơ quan nhà nước, cơ quan công quyền và các công ty tư nhân
cũngnhưcáccánhânđềucóthể làchủdoanhnghiệp.

p đ ng lao đ
văn b p đ ó quy đ

Chương trình hỗ trợ

nhânviên

Một chương trình hoặc được phối hợp ều hành bởi một chủ doanh
nghiệp và một tổ chức của ngườ ộng hoặc chỉ do một mình chủ
doanh nghiệp hay một mình tổ chứ ộng thực hiện đưa ra những
hỗtrợchonhânviênvànhiềukhi chocảcác thànhviên tronggiađìnhhọ
liênquanđếnnhững ấ ềđượccho lànguyênnhângâycăngthẳngvà
làmảnhhưởnghoặccó thểgâyảnhhưởngtới ất làmviệc.

đi
i lao đ

c lao đ

v nđ
năngsu
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Tổ chức của các chủ

doanhnghiệp

Một tổ chức có thành viên là các chủ doanh nghiệp, các hiệp hội chủ
doanh nghiệp hoặc cả hai, b ầu được thành lập nhằm bảo vệ và
tăng cường lợi ích của các thành viên và cung cấp dịch vụ cho các
thànhviên trongnhữngvấ ề liênquantới việc làm.

an đ

nđ

Cơhộibình ẳngđ Khả năng đ
t đ

đi

tiếp cận và các cơ hội bình ẳng cho mọi cá nhân về việc
làm, đào tạonghề vàmộtnghềnhấ ịnh cóphânbiệt, trên cơ sởnhất
quánvới ều4Côngướcsố159của ILO.

Khiếmkhuyết Tình trạngmất hoặc không hoạ ộng bình thường của chứ
lý, sinh lýhay thểchất,baogồmcảhệthốngchứ ầnkinh.

đi t đ c năng
tâm cnăngth

Các chuẩn mực

ộngquốctế

lao

đ

Các nguyên tắc và quy chuẩn về mọi vấ ề liên quan tớ ộng
được Hội nghị ộng quốc tế ba bên (chính phủ, doanh nghiệp và
người ộng) thôngqua.Nhữngchuẩnmựcnàyđược thểhiệndưới
hình thức các côngướcvàkhuyếnnghị về ộngquốc tế.Với sựphê
chuẩn của các nước thành viên, côngước tạo ra các nghĩa vụ bắt buộc
phải thực hiện các ều khoản của công ước. Các khuyến nghị là
những công cụ không bắt buộc đưa ra chỉ dẫn về chính sách, ịnh
và thông lệ.

n đ i lao đ
Lao đ

laođ
laođ

đi
qui đ

Điềuchỉnhviệc làm Việ ều chỉnh hay thiết kế lại các công cụ, máy móc, nhà xưởng và
môi trường làmviệc chophùhợpvới các yêu cầu cánhân. Cũng có thể
bao gồm cả các ều chỉnh liên quan ến tổ chức công việc, lịch làm
việc, trình tự công việc hay chia các công việc thành các ạn
nhỏcơbản.

c đi

đi đ
công đo

Phân tích công việc

đơnlẻ

Lập danh sách chi tiết các ầu việc củamột công việc cụ thể và các kỹ
cần thiết.Việc làmnàycầnchỉ ranhữngviệcmàngười côngnhân

phải thực hiện, thực hiện như thế nào, tại sao phải làm việc đó và
những kỹ năng yêu cầu ể thực hiện công việc là gì. Bản phân tích
cũngcó thểbaogồmtìnhhình thực tếvềcôngcụđược sửdụngvàvận
hành máy móc thiết bị. Phân tích công việc thường là bướ ầu tiên
trongquá trìnhbốtrí côngviệc.

đ
năng

đ

c đ

Trụviệc Duy trì côngviệcvới cùngmộtchủdoanhnghiệpvớinhiệmvụvà ều
kiện làm việc có hoặc không ổi, kể cả việc quay trở lại làm việc
saumột thờigiannghỉ có lươnghoặckhông lương.

đi
thay đ

Lồng ghép vào chính

sáchchung

Đưangườikhuyết tật thamgiacáchoạ ộngnhưviệc làm,giáodụcvà
đàotạo, cũngnhưtrongmọi lĩnhvựccủa ời sốngxãhội.

tđ
đ

Tổ chức của người

khuyếttật

Các tổ chứ ại diện cho người khuyết tật và tuyên truyền vậ ộng
cho quyền lợi của họ. Những tổ chức này có thể là tổ chức của người
khuyết tậthay tổchứcvìngườikhuyết tật.

c đ n đ

Tổ chức của người

khuyếttật

Làquá trìnhnhânviênđượchỗ trợ ể trở lại làmviệc sau khi nghỉ dobị
thươngtậthoặcbịốm.

đ

Phục hồi chứ

ộng

c năng

laođ

Một quá trình giúp người khuyết tật tìm việc làmphù hợp, trụ việc lâu
dài, và thăng tiến và bằng cách òa nhập hoặc tái hòa nhập vào
cộ ồngxãhội.

đó h
ngđ

Ngườ ộng/nhân

viên

i laođ Bất kỳ cá nhânnào làmviệ ể có lươnghay thunhập và thực hiện các
dịch vụ cho một chủ doanh nghiệp. Việc làm của họ đượ ịnh
bằng ảnhợ ồ ộnghoặchợ ồngthỏa thuậnmiệng.

c đ
c quy đ

vănb pđ ng laođ pđ

Điềukiện làmviệc Các nhân tố ịnh các hoàn cảnh môi trường nơi ngườ ộng
làm việc. Các nhân tố này bao gồm thời gian làm việc, tổ chức công
vi c, nội dungcôngviêc, cácdịchvụphúc lợi vànhữngbiệ ảm
bảoantoànvàsứckhỏechongườ ộng.

quy đ i lao đ

nphápđ
i laođ

ệ

Môitrườnglàmviệc Gồmcơsởnhàxưởngvàhoàncả ệcđược thựchiện
vàcácyếutốmôi trườngcóthể ộngtới sứckhỏengườ ộng

nh trongđócôngvi
tácđ i laođ

Nơi làmviệc Nơi mà người làm việc phải có mặt hay ến ể thực hiện công việc
củamìnhvà thuộc sựgiámsát trực tiếphoặcgián tiếpcủachủ sửdụ

ộng.Ví dụ òng, nhàmáy, trang trại, công trường xâydựng,
tàuvànhà riêngcủa tưnhân.

đi đ đ
ng

laođ : vănph

Vịtrí làmviệc Một phần củ òng hay nhàmáy nơimột cá nhân làm vi c, gồm
bàn làmviệc hay khônggian sửdụng, ghế, thiết bị và nhữngvật, dụng
khác.

a văn ph ệ

Thửviệc Hoạ ộng công việc nhằm trang bị cho người thực hiện kinh nghiệm
haynhằmkiểmtramứ ộphùhợpvớimộtcôngviệccụ thểnàođó.
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V nphòngLao ộngquốc tế (ILO)mongmuốnbày tỏ lời cảmơn tới rất nhiềungười ã
ựng tài liệu này. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảmơn tới tất cả các chủ sử dụ ộng ã

ốn sách các chính sách và kinh nghiệm thực hành tốt của họ được nêu thành iển hình
trong các chương 5 và 6, cảm ơn những tổ chức và cơ quan chính phủ ã chuyển cho chúng tôi các
phiếu thông tin chochương7.Ngoài ra, cácphiếu thông tin thực tếđược thu thậphoặc từ cácnguồn
côngcộnghoặcdocác tổchức thựchiệ ãchophépchúngtôi sửdụngtrongtài liệunày.

Xin gửi lời cảmơn tới những thực tập viên dưới sự chỉ ạo của chủ nhiệmdự ánDebra Perry, Chuyên
viên cấp cao về Phục hồi tay nghề tại khu vực Châu Á -Thái BìnhDương, với những nghiên cứu rộng
lớn và những dữ liệu được thu thập ầ ủ theo yêu cầu của tài liệu này. Xin được cảm ơn chị Karin
Boman Roding, ngườ ã thực hiện cuộc khảo sát và nghiên cứu ầu tiên về các tổ chức và Sanjay
KumaKaushik, ngườ ã giúp chị Karin và ã thiết kế cơ sở dữ liệu thông tin.Michael Clyne thực hiện
những công việc bổ sung khác, bao gồm soạn thảomột số nghiên cứu trường hợp. Chuyên gia phối
hợpTiinaEskola, thực tậpsinhKyung-HooRoh, trợ lý ILOSugunyaVoradilokkul vàbiên tậpviênKaren
Emmons đã giúp ỡ trong khâu kiểm tra cuối cùng và chuẩn bị tài liệu cho xuất bản

ệc làmhếtmìnhvàkhôngquảnngạ ủa tất cảhọ.Khôngcósự
ỡcủahọ, cuốnsáchnàyđãkhôngthể ời.
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Chúng tôi mong muốn được biết về chính sách dành cho người khuyết tật của quý doanh nghiệp
hay bất kỳ kinh nghiệm nào về tuyển dụng người khuyết tật trong doanh nghiệp bạn. Hãy liên hệ:

DebraPerry
òngLao ộngQuốc tế (International LabourOffice)

10thFloor,UNBuilding
RajadamnernNok
P.O.Box2-349,Rajadamnern
Bangkok, 10200,Thailand
ệnthoai:+662.288.1792

Email:

Barbara Murray
Chươngtrìnhcủa ILOvềNgườikhuyết tật (ILODisabilityProgramme)
VụKỹnăngvàKhả ệc làm(Skills andEmployabilityDepartment)

òngLao ộngQuốc tế - International LabourOffice
4,Routedes Morillons
CH-1211Geneva, Switzerland
ệnthoai:+4122.799.7512

Fax:+4122.799.6310
Email:

Vănph đ

Đi

năngVi
Vănph đ

Đi

perry@ilo.org

disability@ilo.org

CHIA SEÛ KINH NGHIEÄM
CUÛA DOANH NGHIEÄP BAÏN
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