Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Âm ngữ, Ngôn ngữ & Thính
lực
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Bài thuyết trình ở hội nghị quốc
tế của cựu học viên
Anh Lê Khánh Điền, một trong những cựu học viên của chúng tôi đã thuyết trình tại Hội
Nghị Châu Á Thái Bình Dương tổ chức hằng năm lần thứ 9 về Âm ngữ, Ngôn ngữ và
Thính lực tại Trung Quốc trong tháng 9. Tổ chức Trinh Foundation hỗ trợ cho anh cả về
tài chính và công tác chuẩn bị bài diễn thuyết.
Anh đã trình bày một áp phích về chủ đề “Chương trình nhóm trị liệu mỹ thuật cho
những người rối loạn giao tiếp sau đột quỵ hay những tổn thương não khác” và một
bài thuyết trình nói về “Công cụ lượng giá mất ngôn ngữ lâm sàng cho người Việt”.

Các đồng nghiệp đến từ Singapore và Hàn Quốc hiện nay mong muốn chia sẻ kiến thức
và kinh nghiệm của họ trong việc phát triển các bài kiểm tra mới cho chứng mất ngôn ngữ
bằng tiếng Phổ thông/Quảng Đông và tiếng Hàn Quốc.Việc anh tham dự cũng đã tạo mối
liên hệ với các nhà trị liệu và nghiên cứu Nhật Bản hiện đang điều hành các chương trình
trị liệu mỹ thuật tương tự.
Giám đốc tổ chức Trinh Foundation Tiến sĩ Sally Hewat có mặt tại hội nghị đã phát biểu
vắn tắt:
“Tôi cảm thấy rất tự hào về tất cả những cống hiến của anh Điền và tự hào được hợp tác
với anh cũng như TFA! Cám ơn mọi người đã hỗ trợ cho sự gắn kết quốc tế và tạo cơ hội
cho CPD (chương trình phát triển chuyên môn liên tục) này.”
Từ trái sang phải ở bức ảnh trên là: ông Quyên (Bệnh viện nhi đồng 1 TPHCM), Marie
Atherton (cựu giám đốc khóa học ở TPHCM), ông Lê Khánh Điền, bà Louise Brown (JCU)
và tiến sĩ Sally Hewat

Ở Việt Nam

Chị Anh Thư đang làm việc với khách hàng ở bệnh viện An Bình

Những điểm nổi bật về cựu học viên của chúng tôi - chị Anh Thư đến
từ bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh được đề cập trong bản
tin sau.

Từ khi tốt nghiệp, chị đã thực hiện nhiều công việc liên quan đến Âm ngữ trị liệu
tại bệnh viện, như là đào tạo các đồng nghiệp đến từ các bệnh viện khác nhau ở
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Chị liên tục cải thiện các nguồn tài liệu để kích thích ngôn ngữ ở khách hàng
người lớn bị chứng mất ngôn ngữ và đang phát triển cơ sở dữ liệu về dấu trong
tiếng Việt.
Và chị mong muốn điều gì?
“Đó là dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của các cô, Việt Nam sẽ có được công cụ
lượng giá ngôn ngữ chính thức cho người Việt” và “tham khảo được bộ công cụ
lượng giá ngôn ngữ cho mất ngôn ngữ của Frenchay” nhằm hỗ trợ chị trong quá
trình sáng tạo công cụ lượng giá ngôn ngữ cho người Việt mắc chứng mất ngôn
ngữ.
Đọc thêm các câu chuyện đến từ Việt Nam trên trang Facebook của chúng tôi –
bao gồm chuyến viếng thăm gần đây của Ban Giám đốc.

Sự kiện Âm ngữ trị liệu
Bạn có phải là nhà Âm ngữ trị liệu ở gần Newcastle?
Hãy đến với buổi giới thiệu tượng trưng về Âm ngữ trị liệu
tại đại học Newcastle ngày 24 tháng 11. Buổi giới thiệu bao
gồm 11 bài thuyết trình của các học sinh đăng ký ở South
East Asian Stream (Dòng chảy Đông Nam Á) – họ đã thực
tập và thực hiện một số dự án ở Việt Nam!
Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn lắng nghe những sinh viên Newcastle chia sẻ
sau khi hoàn thành dự án ở Việt Nam.

Buổi giới thiệu miễn phí nhưng bạn cần đăng ký tại đây để tiện cho việc phục vụ.
Đừng ngần ngại gửi cho những ai bạn nghĩ rằng sẽ hứng thú với buổi giới thiệu
này.

Lời cám ơn
Chúng tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả những ai đã đóng góp trong suốt tuần
lễ Âm ngữ trị liệu và hỗ trợ các công tác cho tổ chức Trinh Foundation.
Xin gửi lời cám ơn chân thành đến câu lạc bộ Zonta ở duyên hải miền Trung
nước Úc đã đóng góp $1000 cho chiến dịch Linchpin. Câu lạc bộ đã hỗ trợ
về tài chính cho chúng tôi kể từ năm 2008.
Và chúng tôi cũng xin cảm ơn QBE (Vietnam) cho việc hỗ trợ liên tục và hào
phóng trong việc cung cấp bảo hiểm cho tất cả thiết bị văn phòng ở Việt
Nam.

Bạn có hứng thú đến thăm Việt
Nam?
Những nhà Âm ngữ trị liệu muốn làm nhiều hơn là đến ngắm cảnh và
thưởng thức phở ở Việt Nam?
Nếu bạn mong muốn sử dụng kỹ năng của mình để hướng dẫn cho các cựu sinh
viên, chỉ đạo các hoạt động cho CPD (chương trình phát triển chuyên môn liên
tục) và hỗ trợ công tác lâm sàng thì hãy liên lạc với chúng tôi. Merran, nhân viên
tình nguyện của chúng tôi đang tình nguyện cho hoạt động này và có thể giúp bạn
tìm được cơ hội thích hợp. Tìm hiểu thêm về việc tình nguyện
Hơn nữa, chúng tôi sắp có ngày Tình Nguyện vào tháng 2 dành cho các tình
nguyện viên - chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm chi tiết.

Cảm nghĩ về 1 ngày im lặng
Tôi đã không nói chuyện trong suốt 24
giờ đồng hồ, tôi làm điều này không
chỉ để gây quỹ cho tổ chức Trinh
Foundation mà còn nâng cao nhận
thức cho mục đích cơ bản của tổ chức
– trao giọng nói cho những người
không thể nói chuyện. Điều mà tôi
không hề ngờ đến chính là bản thân
tôi mới là người được nâng cao nhận
thức nhiều nhất sau trải nghiệm này.
Đọc thêm về câu chuyện của Sarah
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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
Địa chỉ liên lạc của chúng tôi:
Trinh Foundation
5 / 210 Wattle Tree Road
Holgate, NSW 2250
Australia
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