Xem email này trong trình duyệt của bạn

Chương trình Cố vấn Xuyên Biên giới đang Diễn tiến Tốt
đẹp
Tháng 5 vừa qua, TFA đã triển khai Chương trình Cố vấn Xuyên Biên giới, một dự án thí điểm
6 tháng, nơi các cựu học viên từ Việt Nam được kết hợp với các cố vấn viên quốc tế giàu kinh
nghiệm và phiên dịch do TFA đào tạo. Hiện có 21 bộ ba cố vấn (người được cố vấn-cố vấn
viên- phiên dịch) làm việc cùng nhau thông qua các nền tảng truyền thông trực tuyến để theo
đuổi các mục tiêu phát triển chuyên môn cụ thể của người được cố vấn. Hầu hết các quan hệ
đối tác cố vấn giờ đây đã thành công trong các buổi làm việc của họ và đang bắt đầu đạt được
những kết quả tuyệt vời. TFA vui mừng khi được nghe về sự thành công của chương trình và

sẽ tiếp tục làm việc với những người tham gia để hỗ trợ bất kỳ thách thức nào phát sinh trong
quá trình thực hiện. Một vài người trong số những người tham gia chia sẻ cảm nghĩ của họ về
chương trình cho đến nay…
Một người được cố vấn đã nói “Tôi rất vui khi tham gia chương trình cố vấn của TFA. Sau 3
buổi làm việc với cố vấn viên và phiên dịch, tôi đã có được những trải nghiệm thú vị và hữu
ích. Các buổi làm việc diễn ra một cách dễ dàng, cởi mở và chúng tôi đạt được các mục tiêu
theo kế hoạch. Chương trình này hỗ trợ tôi với các quyết định lâm sàng, gợi ý những ý tưởng
mới cho công việc của tôi. Tôi có thể cải thiện sự tự tin và động lực của mình. "
Một cố vấn viên đã chia sẻ “Tôi đã tham gia chương trình cố vấn như một trải nghiệm học tập
lẫn nhau. Tôi hoàn toàn thích chia sẻ ý tưởng và chuyên môn của mình với các nhà thực hành
khác, đặc biệt là ở một đất nước như Việt Nam, nơi âm ngữ trị liệu là một nghề mới xuất hiện.
Tương tự như vậy, tôi đã được truyền cảm hứng bởi các kỹ năng của người được cố vấn và
thích học hỏi về văn hóa Việt Nam.”
Một phiên dịch cũng chia sẻ “Tôi thực sự thích làm việc cho chương trình này và hy vọng sẽ hỗ
trợ bạn (TFA) nhiều hơn trong tương lai!”
Xem thêm các cảm nghĩ ở đây.
TFA ghi nhận sự hỗ trợ tài trợ của Quỹ Âm ngữ Trị liệu Úc (Speech Pathology Australia) cho
dự án.

Cập nhật về sự Hợp tác với MCNV
Chúng tôi hy vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ sớm phê duyệt Đề xuất thành lập một
bậc học Thạc sĩ Âm ngữ trị liệu 2.3 năm (ÂNTL) tại Đại học Y Dược TP.HCM. Nếu như vậy, việc
giảng dạy có thể bắt đầu vào khoảng tháng 5 năm 2019. Trong khi đó, 14 học giả về âm ngữ
trị liệu người Úc và các nhà thực hành cấp cao cùng với 7 học viện y tế Việt Nam đã chuẩn bị
giáo trình cho 18 môn học ÂNTL. 9 môn học nền tảng và các đề tài nghiên cứu khác sẽ được
giảng dạy bởi các học giả Việt Nam.
Tại Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng (DUMPT), tình nguyện viên của AVI, Sarah Day đang làm
việc chặt chẽ với nhân viên để xây dựng chương trình khung cho chương trình Cử nhân Phục
hồi chức năng 4 năm, bao gồm một lớp Âm ngữ trị liệu 3 năm. Các học viên tốt nghiệp trung
học sẽ bắt đầu năm thứ nhất của chương trình Cử nhân này vào tháng 9 năm 2018 và tham
gia vào lớp vật lý trị liệu hoặc ÂNTL vào tháng 9 năm 2019. Giáo sư Lindy McAllister, Giám đốc
TFA, đã hỗ trợ sự phát triển của cả hai bậc học, và làm việc chặt chẽ với Sarah khi cô dẫn dắt
sự phát triển của chương trình xếp lớp lâm sàng cho khóa học ANTL tại DUMPT.

Giáo sư Lindy McAllister nghỉ hưu tại Đại học Sydney vào tháng 7 năm 2018. Đại học đã vinh
danh bà là Giáo sư Danh dự để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho việc giáo dục
ÂNTL, cả ở Úc và Việt Nam. Bà sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Đại học Sydney, UMP TP HCM
và MCNV theo biên bản ghi nhớ của TFA với các bên, để hỗ trợ sự phát triển và cung cấp các
bậc học thạc sĩ và cử nhân. Thật là hào hứng khi hai chương trình đại học đang được chuẩn bị
cho Việt Nam, với 3 chương trình nữa sẽ theo sau trong những năm tới!

Những Phát triển Thú vị ở Đà Nẵng
viết bởi cô Sarah Day

Tôi đã có 4 tháng rất bận rộn ở Đà Nẵng, kể từ khi đến đây vào giữa tháng Ba. Tôi đang
làm việc tại đây với tư cách là Cố vấn Tình nguyện về Âm ngữ Trị liệu người Úc tại DUMPT
cho đến cuối tháng 12, hợp tác với TFA để tiếp tục phát triển âm ngữ trị liệu ở Việt Nam
và cụ thể hơn trong Khoa Phục hồi chức năng tại trường, nơi có hai nhà âm ngữ trị liệu
được đào tạo chính thức và 4 trợ lý âm ngữ trị liệu mà tôi làm việc cùng. Một trong
những ưu tiên chính của tôi là làm việc với trường Đại học và Giáo sư Lindy McAllister
để phát triển chương trình giảng dạy và đề cương giảng dạy bằng Cử nhân Phục hồi chức

năng (Âm ngữ trị liệu), sẵn sàng thực hiện bắt đầu từ tháng 9 năm 2019. Hợp tác với tổ
chức Nhân đạo và Hòa nhập

Cùng với việc phát triển chương trình giảng dạy, tôi đã có thể cung cấp một số hội thảo
về giá trị của việc chơi đùa, việc cho ăn ở trẻ và vai trò của nhà âm ngữ trị liệu nhi. Tôi
cũng đang bận rộn phát triển quan hệ đối tác với hơn mười tổ chức sẽ hỗ trợ các vị trí
lâm sàng bên ngoài cho các sinh viên Cử nhân trong tương lai.

Cảm nghĩ của một người tham dự hội thảo về việc cho ăn ở trẻ
nhỏ
"Xin chào, tôi là Trần Phi Hùng và tôi làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Trung
bình mỗi ngày, tôi làm việc với ba đứa trẻ với những khó khăn về ăn và nuốt và trẻ rối
loạn ăn uống hành vi. Điều này khuyến khích tôi nâng cao kiến thức trong lĩnh vực cụ
thể này để hỗ trợ hiệu quả những trẻ em này và gia đình của chúng.
Hội thảo đã cung cấp những kiến thức rất hữu ích cho sự phát triển chuyên môn của tôi
như là sự phát triển điển hình của việc ăn và nuốt của trẻ, rối loạn nuốt và đặc biệt là
đánh giá và can thiệp cho trẻ sơ sinh, và trẻ em bị rối loạn ăn uống hành vi và chán ghét
thức ăn.
Hiện tại, tôi đang áp dụng tất cả các kiến thức mà tôi đã học được vào việc điều trị cho
trẻ bị rối loạn nuốt, can thiệp cho trẻ bị rối loạn ăn uống hành vi và hướng dẫn cho phụ
huynh.
Ngoài ra, tôi đã chia sẻ kiến thức mà tôi đã đạt được từ hội thảo với các đồng nghiệp
của khoa của tôi thông qua các cuộc họp và chia sẻ chuyên môn cho họ. "
Xem thêm phản ánh của người tham dự ở đây.

Hợp tác với tổ chức Nhân đạo và Hòa nhập
Trong tháng vừa qua, chương trình tình nguyện viên TFA đã chứng kiến sự xuất hiện của
hai tình nguyện viên tuyệt vời tại Việt Nam như là một phần của sự hợp tác của chúng
tôi với tổ chức Nhân đạo và Hòa nhập (HI). Các nhà âm ngữ trị liệu Janella Christie và
Leila Ball đã đến Huế vào tháng 6 để tổ chức các hội thảo tập trung chủ yếu vào thần
kinh học nhi khoa. Trong nhiệm vụ của họ, họ cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong
việc hỗ trợ sự phát triển và viết các hướng dẫn âm ngữ trị liệu trẻ em. Chúng tôi đánh
giá cao số lượng đáng kể công việc mà cả hai nhà trị liệu đã đưa vào thực hiện để chuyến
thăm của họ thành công.
TFA cũng đánh giá cao công việc tình nguyện đang diễn ra của Jemma Thompson, có trụ
sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như bạn sẽ đọc dưới đây, Jemma là tình nguyện viên đầu
tiên với chương trình chung của TFA/HI và đang cung cấp các hội thảo và cần thiết để
hỗ trợ nền tảng cho đơn vị âm ngữ trị liệu của bệnh viện. Cô cũng đang làm việc với HI
và nhân viên địa phương để phát triển hướng dẫn âm ngữ trị liệu dành cho người lớn
cho Việt Nam - một công việc rất lớn!
Chương trình tình nguyện viên TFA rất muốn nghe từ các chuyên gia trị liệu dành cho
người lớn chuyên về thần kinh, những người sẵn sàng tình nguyện trong 3 tháng hoặc
hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web hoặc email của TFA
volunteers-tfa@trinhfoundation.org

Hình ảnh của một Tình nguyện viên…
Được viết bởi Jemma Thompson

Sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa là không có hai ngày nào giống
nhau. Tôi đã không biết nên mong đợi những gì khi tôi lên chuyến bay của mình ở
Brisbane vào tháng Tư nhưng đã bị choáng ngợp bởi một cảm giác yêu thương cho đất
nước này và con người ở đây. Mặc dù hằng ngày tôi vẫn đi làm đều đặn trên yên sau
của một chiếc xe máy, mỗi ngày tại nơi làm việc lại độc đáo và thú vị. Nhiều ngày tôi làm
việc trực tiếp với các nhà trị liệu và bệnh nhân, cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn để phát
triển sự tự tin và kỹ năng. Những ngày khác liên quan đến việc giảng dạy hoặc phát triển
các tài liệu chính thức. Không có hai ngày nào giống nhau nhưng mỗi ngày tôi được tiếp
đón với sự nhiệt tình và lòng biết ơn. Tôi thực sự cảm thấy là một phần của nhóm và
được chào đón nồng nhiệt đến bất cứ đâu trên khuôn viên bệnh viện bởi nhân viên,
bệnh nhân và gia đình. Nhóm địa phương và tôi ăn trưa mỗi ngày và cung cấp hỗ trợ
theo bất kỳ cách nào tôi cần. Họ đã đưa tôi ra ngoài ăn tối và liên tục chia sẻ truyền
thống địa phương và các món ăn ngon với tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi tìm được Trinh
Foundation và được trao cơ hội đến Việt Nam. Tôi không chỉ phát triển ngành nghề mà
tôi yêu thích, nhưng tôi cũng đang phát triển và học hỏi rất nhiều trên đường đi.

Gian hàng và bữa tối TFA tại hội nghị SPA thành công

Năm nay, Trinh Foundation đã được đại diện tại Hội nghị Âm ngữ trị liệu Úc (SPA). Chúng tôi
tổ chức một gian hàng thông tin và các bài tham luận được trình bày bởi các giám đốc và các
sinh viên sau đại học. Chúng tôi may mắn có được sự hỗ trợ của ông Lê Khánh Điền và bà

Phạm Thị Bền trong các hoạt động quảng bá và gây quỹ của chúng tôi. Thật tuyệt vời khi kết
nối lại với các tình nguyện viên và những người ủng hộ trong quá khứ và chào đón nhiều người
ủng hộ mới tại gian hàng của chúng tôi.
Vào đêm thứ hai, chúng tôi tổ chức bữa ăn tối gây quỹ hàng năm tại Nhà hàng SEN. Chúng tôi
rất thích một bữa tối với 3 món ngon cùng với sự tham gia của những người ủng hộ lâu năm
và những người tìm hiểu về TFA lần đầu tiên. Tại bữa ăn tối, ông Lê Khánh Điền đã trình bày
về lịch sử của âm ngữ trị liệu với Trinh Foundation ở Việt Nam và cũng là cuộc hành trình cá
nhân của mình với tư cách là một nhà âm ngữ trị liệu. Mọi người đều cảm động bởi bài nói
chuyện tuyệt vời của ông ấy và chúng tôi cảm ơn ông ấy vì đã đóng góp có giá trị cho sự kiện
này. Chúng tôi cũng tổ chức bốc thăm trúng thưởng tại hội nghị. Những người may mắn đạt
giải là: Giải nhất Jane Mackenzie, giải nhì Anja Edler và giải ba Jennie Oates. Cảm ơn tất cả
những người đã đến để hỗ trợ TFA tại hội nghị này.

Chúc mừng các đồng nghiệp của chúng tôi tại trường đại học
Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Trinh Foundation Australia chúc mừng các đồng nghiệp của chúng tôi tại UPNT đã hoàn thành
thành công chương trình đào tạo âm ngữ trị liệu trẻ em độc lập đầu tiên của họ. Khóa học
này là kết quả của nhiều năm xây dựng năng lực của TFA tại trường đại học, để cho phép họ
thực hiện một chương trình đào tạo âm ngữ trị liệu mà không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.
TFA rất vui khi thấy việc thực hiện một trong những mục tiêu chính của chúng tôi tại UPNT.
Thông qua mô hình đào tạo cho người đào tạo, các nhân viên đã có thể có được năng lực âm
ngữ trị liệu, cả với tư cách là các học viên và giáo viên. Chúng tôi mong muốn có thêm nhiều

ví dụ về thành quả của những công việc của chúng tôi trên khắp Việt Nam trong những năm
tới.

Quyên góp Sách giáo chuyên ngành cho Việt Nam

Giám đốc Katie Walker-Smith vui mừng nhận các sách tham khảo chuyên ngành do
AGOSCI Australia tài trợ, những sách này sẽ được sử dụng tại Việt Nam để hỗ trợ việc học
của học viên

Tập huấn cho Phiên dịch ở Hà Nội

Xin chúc mừng và chào mừng các bạn phiên dịch mới của chúng tôi
hoàn thành khóa học phiên dịch ngắn hạn tại Hà Nội
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