Mang đến món quà giao tiếp

Xem thư này trong trình duyệt của
bạn

Âm Ngữ Trị Liệu Việt Nam năm 2016
Đây là một năm trọng đại với chúng tôi, chúng tôi đã có 12 tình nguyện viên đến Việt Nam, đã
bắt đầu khóa học Âm Ngữ Trị Liệu Nhi cùng với Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
(UPNT), Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang làm việc cùng họ để xây dựng một phòng khám
mới.

Chương trình phát triển chuyên môn ngày càng vững mạnh, với các Chuyên viên Âm ngữ Trị
liệu trình bày các bài báo và áp phích tại các hội nghị quốc tế.

Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã làm tình nguyện, quyên góp và mặt
khác đã hỗ trợ chúng tôi tiếp tục phát triển các dịch vụ Âm ngữ Trị liệu cho người Việt Nam.
Hãy tiếp tục đọc để biết thêm về các điểm nổi bật trong năm 2016 này.

Thân gửi lời chào mừng mùa mới đến tất cả bạn bè và những người ủng hộ chúng tôi, chúng
tôi hân hoan mong chờ để được chia sẻ một năm quan trọng nữa cùng mọi người trong 2017
này.

Xem video – Âm ngữ Trị Liệu tại Việt Nam – Thực hiện bởi Chloe Jitts – sinh viên Trường đại học Newcastle

Các sinh viên năm cuối của chương trình Cử Nhân danh dự - Âm ngữ Trị Liệu của Đại học
Newcastle, Úc đang thực hiện nhiều dự án đa dạng hợp tác cùng TFA, các chuyên viên Âm
ngữ Trị liệu Việt Nam và những tổ chức phi lợi nhuận khác tại Việt Nam nhằm hỗ trợ những
người có khuyết tật về giao tiếp.

Như một phần của sự hợp tác này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chloe Jitts về bộ sưu tập
rất đặc biệt của cô gồm những bức ảnh và những câu chuyện cũng như những đoạn video
tuyệt vời giúp kể về câu chuyện của TFA về việc phát triển và nhu cầu Âm ngữ Trị Liệu tại Việt
Nam.

Chúng tôi cũng rất cảm ơn các Cô Lucy Deaves, Tabitha McPhee và Gemma Myers vì đã giúp
phát triển các tờ thông tin, để tải bằng tiếng Anh và Việt, cung cấp các thông tin về Rối Loạn

Giọng, Nói Lắp, Chấn Thương Sọ Não, Hội Chứng Down, Giao Tiếp Thay Thế và Tăng Cường và
Suy Giảm Chức Năng Giao Tiếp.

Bạn có thể thoải mái tải, sử dụng và chia sẻ những tài liệu này và gửi thư đến chúng tôi tại
TFA về câu chuyện của bạn về cách mà bạn đã sử dụng những tài liệu này.

Chúng tôi còn muốn gửi lời cảm ơn đến Trường đại học Newcastle về sự hỗ trợ không ngừng
và hợp tác xuyên suốt của họ.

Để biết thêm nhiều câu chuyện, các cập nhật và các tin tức về Âm Ngữ Trị Liệu Việt Nam, hãy
theo dõi dòng tin của chúng tôi trên trang web, Facebook, Instagram hay Twitter. Và theo dõi các
hashtag #SPinVietnam.
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Khóa học Âm ngữ Trị Liệu Nhi đã khai giảng và đang
hoạt động

Bắt đầu vào tháng 9 vừa qua, tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (UPNT), 30 sinh viên trên
toàn Việt Nam đã hoàn thành thành công học kỳ 1 của chương trình và hiện đang tiến hành kỳ
thực hành lâm sàng đầu tiên của họ.

Mục đích của khóa học 10 tháng này là để đào tạo nhiều hơn các Chuyên viên về Âm ngữ Trị
liệu điều trị cho các trẻ tại Việt Nam và hỗ trợ các chuyên viên Âm ngữ Trị liệu hiện thời cả về
bài giảng và giám sát sinh viên.

Khóa học sẽ trang bị cho các Chuyên viên Âm ngữ Trị Liệu Việt Nam khả năng vận hành các
khóa học trong tương lai mà không cần đến nguồn tình nguyện viên trực tiếp từ Úc.

Đọc thêm về sự tiến bộ của các sinh viên & các tình nguyện viên có liên quan >

Các sinh viên đang quan sát trực tiếp qua Skype một buổi làm việc – được thực hiện bởi một sinh viên
cùng làm với một Chuyên viên Âm ngữ Trị liệu - Chị Như trong việc hỗ trợ ngôn ngữ.

Nhiều phần quà được trao đi

Hãy mua các sách dạy nấu ăn tuyệt vời của chúng tôi và các con rối tay Việt Nam siêu dễ
thương. Hiện đã có mặt trong cửa hàng tại trang web của chúng tôi.

Hãy mua một một món quà tuyệt vời và giúp chúng tôi gây quỹ để hỗ trợ chương trình tại Việt
Nam.
Hãy học một vài công thức nấu ăn Việt Nam hoặc mang về cho các con của bạn một món đồ
chơi dễ thương nào đó.

Với mọi thứ bạn mua, bạn đã giúp chúng tôi chi trả cho các biên dịch viên, hỗ trợ các tình
nguyện viên trong khi họ làm việc tại Việt Nam, phát triển các chương trình huấn luyện sau đại
học và giúp các sinh viên học tập.

Học Bổng TFA

Các ứng viên được trao học bổng cùng với các Giám đốc của TFA Bà Bronwyn Coop và Bà Sue Woodward trong lễ
khai giảng khóa học Âm ngữ Trị Liệu Nhi, tháng 9 năm 2016

Để đạt được một trong những mục tiêu của TFA – phổ biến kiến thức về Âm ngữ Trị Liệu đến
tất cả các vùng miền của Việt Nam – TFA đã trao 7 suất học bổng tham dự khóa học Âm ngữ
Trị Liệu Nhi tại Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Việc này nhằm khuyến khích các
nhân viên y tế và giáo dụ từ các vùng bên ngoài khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện
tham gia vào khóa học.

Các ứng viên nhận học bổng gồm các cá nhân đến từ Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội và Long An.

TFA xin bày tỏ lòng biết ơn về sự đóng góp của tổ chức SHIRLEY GREATHEAD FOUNDATION, đã
tài trợ cho hai sinh viên đến từ Đại học Kỹ thuật Y và Dược Đà Nẵng, Trưởng Khoa Phục Hồi
Chức Năng, Bác sĩ Thủy và Chị Hiền – chuyên viên Vật Lý Trị Liệu.

TFA chúc mừng Anh Điền về việc được
trường Đại học Newcastle nhận vào khóa
học Thạc Sĩ Nghiên cứu về Bệnh Học Lời
Nói.

Cùng lúc trường Đại học Newcastle cấp một
nữa học bổng, TFA đang hỗ trợ anh Điền tất
cả các chi phí khác, xin chân thành cảm ơn
sự hỗ trợ hào phóng từ những người đã
quyên góp cho chúng tôi.

Sau khi hoàn thành khóa học này, Anh Điền
sẽ là người dẫn dắt chương trình Cử Nhân
về Âm ngữ Trị Liệu đang được mong đợi tại
Việt Nam.

Lời nói của trẻ

Giám đốc Sue Woodward giới thiệu quyển sách "Children's Speech" (Lời Nói của Trẻ) đến Giáo sư
Nguyễn Thị Ngọc Dung – người đứng đầu Chương trình Huấn Luyện Âm ngữ Trị Liệu tại Trường Đại
học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thay mặt cho Giáo sư Sharynne McLeod và đồng tác giả Giáo sư Elise
Baker.

Quyển sách này gồm có sự công nhận dành cho các sinh viên Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch của
khóa học Âm ngữ Trị liệu đầu tiên, những người đã giúp cung cấp thông tin về nhiều khía cạnh đa
dạng khác nhau của tiếng Việt.

Một năm trọng đại đối với anh Quyên

TFA tự hào về sự chăm chỉ của anh Quyên (sinh viên tốt nghiệp khóa 2010-12) đến từ Bệnh
viện Nhi Đồng 1. Các khóa học mà anh điều hành năm này là bằng chứng cho sự chăm chỉ của
anh trong việc phổ biến kiến thức về Âm ngữ Trị Liệu đến các vùng miền ở Việt Nam.

Anh Quyên hiện đang là một trong những giảng viên hàng đầu của khóa học Âm ngữ Trị Liệu
Nhi hiện thời đang tiến hành tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

Đọc thêm về các thành tựu của anh trong năm này

Thính lực kế mới tại Kianh

Các nhân viên tại tổ chức Kianh Foundation ở Hội An đang được tập huấn về cách sử dụng
thính lực kế vừa được quyên góp gần đây từ TFA.

Các trẻ tại trung tâm của họ giờ đây sẽ được tiếp cận dịch vụ đo thính lực đáng tin cậy. Đây đã
là một nhu cầu to lớn của trung tâm này trong nhiều năm qua.

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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