Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)
Ngày 05/01/2016, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc CED làm việc với giảng viên
Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kết thúc đợt thực tập môn
công tác xã hội cá nhân và nhóm của hai sinh viên.
Ngày 09/01/2016, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc CED cùng với đại diện Câu Lạc
Bộ Khiếm Thính TP.HCM tham gia hội thảo “Định hướng phát triển các tổ chức của người
khuyết tật theo Luật người khuyết tật và Công ước quốc tế và quyền của người khuyết tật” do
Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Sở Lao động Thương bình Xã hội TP.HCM phối
hợp tổ chức dước sự tài trợ của Liên minh Na Uy.
Ngày 12-15/01/2016, Đại diện CED được chọn tham gia chương trình Business
Investment Readiness (BIR) do Hội Đồng Anh tổ chức. Chương trình tập huấn nhằm đào tạo tư
vấn cho doanh nghiệp xã hội. Sau khóa học 4 ngày, các tư vấn sẽ chọn tham gia hỗ trợ một
doanh nghiệp trong thời gian từ tháng 2 – tháng 6/2016.
Ngày 28/01/2016, đại diện CED làm việc với đại diện VinaCapital về chương trình can
thiệp sớm cho người / trẻ khiếm thính nhận máy trợ thính.
Ngày 29/01/2016, CED tiếp nhóm đại diện tổ chức CFVG Business School thảo luận về
chương trình giao lưu giữa nhóm học viên cao học tìm hiểu về mô hình doanh nghiệp xã hội của
CED.
CED nghỉ tết dương lịch vào thứ bảy, ngày 30/01/2016 và làm việc lại ngày 15/01/2016
(Mùng 8 âm lịch)./.
Tin CED

Translate:

Center For Research And Education Of The Deaf And Hard Of Hearing (CED)
On January, 5th 2016, Ms Duong Phuong Hanh - Director of CED worked with the
lecturers of Faculty of Social Work from University Of Social Sciences And Humanities for
closing the practice of individual and group social work.
On January, 9th 2016, Ms Duong Phuong Hanh - Director of CED and preventatives of
Ho Chi Minh City Deaf Association (HDA) took part in the workshop named “Disability Groups
And Organization’s Development Orientation according to Law on Disability and International
Convention on Rights of People with disabilities” which was jointly held by Vietnam Federation
on Disability and Department of Labour, War Invalids and Social Affairs Ho Chi Minh City,
funded Norway Alliance.
On January, from 12th to 15th 2016, the representative of CED was opted to join in the
program “Business Investment Readiness (BIR)” held by British Council. This was a training

program with purpose training the advisors for Social Enterprises. After finish the four-day
course, the advisors would choose a group/organization to practice their skill in consultancy
from February – June in 2016.
On January 28th, 2016, the representative of CED worked with the representatives of
VinaCapital about The Early Intervention Program for the Hearing Impaired Persons/Children
who could receive hearing aids.
On January, 29th 2016, CED welcomed the representatives group of CFVG Business
School Organization to discuss about Master Students Exchange Program for learning about
CED’s social enterprise model.
CED closed for Lunar New Year on Saturday, January 30th 2016 and back for work on
January 15th 2016 (mean 8th in Lunar Year).
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