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Tuần lễ Âm ngữ trị liệu (ÂNTL) 2015
Hãy nói với tôi
Rất nhiều sự kiện diễn ra ở Úc vào tuần lễ
ÂNTL từ ngày 23 – 29 tháng 8 năm nay.
Hãy theo dõi chuyên mục #Hãynóivớitôi và
SpeechPathAus twitter account (tài khoản
Twitter ÂNTLU) để biết thêm nhiều thông tin
và hoạt động. Truy cập trang web Speech
Pathology Australia (ÂNTLU)>
Đây là thời điểm thích hợp để những nhà ÂNTL suy ngẫm về tầm quan trọng của
giao tiếp cũng như của ÂNTL đối với nhiều người. Hãy cho mọi người thấy tầm
ảnh hưởng tuyệt vời của ÂNTL đến cuộc sống ở Úc và ở Việt Nam.
Nếu bạn đang tìm kiếm thử thách mới và mong muốn đóng góp hỗ trợ cho những
cựu sinh viên của chúng tôi trên khắp Việt Nam – hãy cân nhắc việc làm tình
nguyện cho Trinh. Ước tính có 13 triệu người Việt Nam cần ÂNTL để họ có thể
giao tiếp, ăn và uống – có nhiều thứ cần phải làm.
Nếu bạn có thời gian rảnh và muốn chia sẻ kỹ năng, bất luận bạn có thể đóng góp
theo giờ, ngày hay tháng, chúng tôi rất sẵn lòng được liên hệ với bạn. Cán bộ Dự
án Tình nguyện mới Merran Peisker của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn - cô đã từng là
tình nguyện viên đến Việt Nam nhiều lần và có thể cho các bạn biết những

phương án tình nguyện hiện có.
Hãy liên hệ volunteering@trinhfoundation.org

Cập nhật thông tin ở Đà Nẵng

Những nguồn tư liệu mới phục vụ cho việc trị liệu tại phòng khám Đại học Đà Nẵng

từ phía tình nguyện viên Kate Margetson
Thời gian gần đây, TFA đã tài trợ mua các nguồn tư liệu lâm sàng và đồ chơi cho
mục đích sử dụng ở phòng khám. Hiện giờ phòng khám đã có được một tấm trải
để chơi trên sàn nhà và rất nhiều đồ chơi cho các bé lựa chọn!
Các nhà ÂNTL ở đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đang bận rộn với nhiều
chương trình đào tạo trong những tháng qua. Xem thêm thông tin>

Niềm vui khi gây quỹ
#Linchpin4Trinh
Linchpin (chốt ở trục bánh xe) là nhóm gây quỹ của chúng tôi.
Chúng tôi gọi nhóm là linchpin bởi vì linchpin là bộ phận giúp bánh xe quay.
Việc gây quỹ của các bạn cho tổ chức Trinh Foundation sẽ giúp giữ các bánh xe quay
đều, sẽ hỗ trợ cho ÂNTL ở Việt Nam.

Hãy chung tay với chúng tôi – dù chỉ là 1 chút ít – và hãy gây quỹ cho Trinh bằng
cách tham gia chiến dịch Linchpin.
Hãy trở thành thành viên của nhóm Linchpin và tham gia với những người khác đã
đăng ký tại đây>.
Lấy hay chia sẻ cảm hứng – hãy Tweet những ý tưởng của bạn cho chúng tôi, sử
dụng #Linchpin4Trinh cho các hoạt động cũng như kêu gọi sự giúp đỡ.
Dưới đây là một vài ý tưởng
- Chris Lyons sẽ thực hiện lại hành động leo bậc thang vào 01/11 – cô ấy sẽ làm
hết sức có thể để đạt được 1000 bậc ở Dandenongs bởi vì cô ấy được tài trợ để
làm điều đó.
- Sarah Verdon sẽ thực hiện việc không nói chuyện trong vòng 24 giờ vào ngày
20/09 – và đó là một thử thách mà nhà ÂNTL này sẽ đối mặt để gây quỹ.

- Bernadette Dutton sẽ chủ trì bữa ăn tối gây quỹ trong suốt Tuần lễ ÂNTL (26/08)
ở Brisbane.
Từ những cây xúc xích nóng hổi thơm lừng nhỏ nhoi (nhưng luôn được ưa
chuộng) cho đến tiệc trà chiều hay các buổi trình diễn thời trang tái chế, chúng tôi
đều có thể cung cấp ý tưởng và sự hỗ trợ cho bạn.
Hãy giúp những chiếc xe của chúng tôi tiếp tục lăn bánh.

Hát vì Việt Nam
Cám ơn những ai đã đến Music Room (phòng âm nhạc) ở Kilara ngày 12/07
và đã giúp chúng tôi gây quỹ lên đến hơn $2400.
Thật là một buổi chiều tuyệt vời và xin gửi lời cám ơn đến sự cống hiến về
thời gian và tài năng của hai giọng hát hay Judy Rough và Nicole Smeulders
cùng với sự hợp tác của nghệ sỹ đàn piano John Martin.

Ở Việt Nam
Hãy theo dõi Facebook của Trinh Foundation để được cập nhật thêm những gì
đang diễn ra ở Việt Nam và hoạt động của các tình nguyện viên của chúng tôi.
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Trinh FB Trinh Twitter Trinh Web
Trinh Foundation Australia tự hào là đối tác của Dự án J594 Chương trình Âm ngữ-Ngôn ngữ Việt
Nam với Tổ chức phát triển toàn cầu (Global Development Group). GDG (ABN 57 102 400
993) là một tổ chức phi chính phủ của Úc được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) phê
chuẩn thực hiện các dự án nhân đạo với các đối tác khác.
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