Âm ngữ trị liệu ở Việt Nam

Tìm kiếm một nhà âm ngữ trị
liệu
Trang web mới của chúng tôi giúp bạn tìm kiếm một nhà âm ngữ trị
liệu ở Việt Nam
Bạn sẽ tìm được rất nhiều thông tin và cập nhật khác trên trang web, vì thể hãy
dạo một vòng – chúng tôi thường xuyên cập nhật các tài liệu và thông tin.
Tìm một nhà âm ngữ trị liệu Việt Nam ở đây.

Câu chuyện của một tình
nguyện viên
Câu chuyện của Kate Margetson khi tham gia tình nguyện ở Đà Nẵng
xinh đẹp.
Tôi bắt đầu làm việc mỗi tuần một ngày cho Trinh Foundation Australia tại Đại học Kỹ
thuật Y-Dược Đà Nẵng (KTYDDN), miền trung Việt Nam vào tháng Ba. Đó là một khởi đầu
tuyệt vời cho hy vọng trở thành đối tác lâu dài với TFA.
Khoa phục hồi chức năng rất ấm áp, rất chào đón và vô cùng hăng hái học hỏi thêm về âm
ngữ trị liệu. Libby Brownlie ở TFA và cựu sinh viên đến từ chương trình học ở trường
Phạm Ngọc Thạch của TFA cũng có mặt tại Đà Nẵng để cung cấp khóa học ngắn hạn với
các chủ đề đa dạng về âm ngữ trị liệu nhi. Chị Thuy và chị Nhi hiện đang làm việc ở phòng
khám đã tốt nghiệp khóa hồi phục chức năng ở đại học KTYDDN và đã dành thêm ba
tháng ở thành phố Hồ Chí Minh để học hỏi từ các cựu sinh viên PNT.
Khoa hồi phục chức năng đã thành lập một phòng khám âm ngữ trị liệu nhi mới ở đại học
KTYDDN vào tháng Mười năm 2014. Phòng khám cung cấp dịch vụ miễn phí cho những
trẻ chưa từng tiếp cận âm ngữ trị liệu. Gia đình các bé đánh giá cao phương pháp trị liệu
mà họ nhận được tại phòng khám, một số gia đình đã bỏ ra nhiều giờ đi lại để tham gia
các buổi điều trị hai lần một tuần.

Thậm chí có một gia đình đã chuyển đến sống ở Đà Nẵng để có thể tham gia điều trị. Để
được điều trị tại phòng khám các gia đình đã nỗ lực và vượt qua khoảng cách, điều này
nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu rất lớn về dịch vụ âm ngữ trị liệu.
Với sự giúp đỡ của TFA, nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ và huấn luyện các nhà trị liệu hồi phục
chức năng làm việc tại phòng khám âm ngữ trị liệu nhi, đào tạo các giáo sự về âm ngữ trị
liệu và đóng góp cho chương trình giảng dạy văn bằng hồi phục chức năng. Đây là những
công việc đầy thử thách nhưng cũng không kém phần thú vị khi trở thành một phần của
TFA khi mang âm ngữ trị liệu đến tới miền trung Việt Nam – hãy tiếp tục theo dõi tin này
nhé!

Để cập nhật thông tin mới nhất về các tình nguyện viên và cựu sinh viên của Trinh vui
lòng theo dõi chúng tôi trên Facebook hoặc Twitter.

Hội nghị âm ngữ trị liệu Úc
Hội nghị quốc gia âm ngữ trị liệu Úc (ANTLU)
Hội nghị năm nay được diễn ra ở Canberra (17-20 tháng Năm) và một lần nữa
chúng tôi có được một gian hàng nhờ vào sự tài trợ hào phóng của ANTLU.

Chúng tôi đã có thể gặp gỡ và chia sẻ
về công việc với rất nhiều nhà âm ngữ
trị liệu.
Rất nhiều sách nấu ăn, con rối, khăn
choàng và các vật dụng quyên góp
cũng được bán. Hai vị lãnh đạo của
chúng tôi là Alison và Sue cùng với
tình nguyện viên Sarah cũng có mặt ở
gian hàng, xin cám ơn sự hiện diện
của những người đã tham gia.

Và một buổi ăn tối khác của TFA được tổ chức cho nhiều cựu tình nguyện viên để
có thể liên lạc lại với nhau...và là nơi để gây một ít quỹ cho TFA.
Cũng xin cám ơn những người đã hỗ trợ đợt rút thăm trúng thưởng của chúng tôi
tổ chức ở hội nghị ANTLU. Chúc mừng những người thắng giải:
Giải nhất: Nick Cummins (iPad mini)
Giải nhì: Gwen Archer (chiếc chăn thủ công)
Giải ba: Rosemary Roberts (bức tranh và sách nấu ăn)

Buổi thuyết trình của chị
Xuân tại ANTLU
Tầm ảnh hưởng của tình nguyện viên TFA
ở Việt Nam
Chị Lê Thị Thanh Xuân, trưởng khoa Âm ngữ trị
liệu và Can thiệp sớm của bệnh viện chỉnh hình và
phục hồi chức năng, TP. Hồ Chí Minh là khách mời
đặc biệt của chúng tôi tại hội nghị và buổi ăn tối
của ANTLU.
Chị nói về tầm ảnh hưởng của những chuyên gia
âm ngữ trị liệu Úc đã đến Việt Nam trong đợt học
và kỳ thực tập lâm sàng của chị.
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Nhu cầu tình nguyện viên
Chuyên gia rối loạn nuốt ở trẻ
Bạn được mời tham gia chuyến du lịch xuyên Việt để truyền tải sự phát triển chuyên
môn tiếp diễn cho lĩnh vực rối loạn nuốt ở trẻ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn
đến thăm miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam và làm việc với những chuyên gia đầy
nhiệt huyết, những người tiên phong trong ngành âm ngữ trị liệu ở Việt Nam.
Bạn sẽ truyền tải qua các hội thảo kết hợp cả hai yếu tố lý thuyết và thực hành ở
thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Các chuyên gia địa phương của chúng
tôi cần sự giúp đỡ của các bạn trong việc cải thiện dinh dưỡng và chất lượng cuộc
sống của trẻ em Việt Nam mắc phải khuyết tật nghiêm trọng, gặp khó khăn về ăn và
nuốt và bị giới hạn trong việc tiếp cận các dịch vụ trị liệu..
Hợp đồng có thời hạn ba tuần, bắt đầu vào tháng Tám: chuyến đi trải dài từ Hà Nội,

Đà Nẵng, Huế đến thành phố Hồ Chí Minh

Nếu bạn có các kỹ năng và nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ vui lòng gửi mail qua
địa chỉ jan@trinhfoundation.org và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Nếu đây không phải là những gì bạn mong muốn, chúng tôi có thể cung cấp
thông tin phù hợp với kỹ năng và thời gian của bạn trong tương lai – xem thêm về
công việc tình nguyện.

Trinh Foundation Australia tự hào là đối tác của Dự án J594 Chương trình Âm ngữNgôn 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.
Địa chỉ liên lạc của chúng tôi:
Trinh Foundation
5 / 210 Wattle Tree Road
Holgate, NSW 2250
Australia

