Cơ hội Nhận Tài trợ Dự án Phát triển
cho Chuyên viên Âm ngữ trị liệu người Việt đã tốt nghiệp
Văn bản Hướng dẫn
Trinh Foundation Australia (TFA) cam kết hỗ trợ phát triển những dịch vụ, dự án và nguồn tư liệu
mới nhằm cải thiện và đẩy mạnh việc hành nghề Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.
TFA mời gọi đơn xin tài trợ từ những chuyên viên Âm ngữ trị liệu người Việt đã tốt nghiệp mỗi
năm hai lần, thường vào tháng tư và tháng mười để hỗ trợ kinh phí cho các dự án hoặc dịch vụ
đáp ứng được những tiêu chuẩn trong văn bản hướng dẫn này. Mỗi dự án có thể nhận được trị
giá tài trợ lên đến 1.000 $AU. Những đơn xin tài trợ nguồn vốn cao hơn sẽ được xét duyệt dựa
trên giá trị của dự án.
Những dự án và sáng kiến phát triển dịch vụ bao gồm việc phát triển những mô hình dịch vụ
mới, những sáng kiến hành nghề/thực hành lâm sàng, việc tổ chức các buổi hội thảo, việc xây
dựng các nguồn tư liệu lâm sàng hoặc các nguồn tư liệu khác hoặc các đề xuất nghiên cứu nhằm
thiết lập hoặc cải thiện dịch vụ Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam. Những đơn xin tài trợ để giúp mua
sắm thiết bị hoặc nguồn tư liệu cũng sẽ được xem xét.
Những việc cần cân nhắc
Đơn xin phải phác họa được rằng đề xuất của bạn sẽ cải thiện dịch vụ Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam
như thế nào và cần phù hợp với những mục tiêu của TFA và của Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu.
Những đơn xin tài trợ trong đó có xác định một số hỗ trợ tài chính hoặc giúp đỡ khác từ cơ quan
công tác của bạn hoặc từ những nguồn khác sẽ có lợi thế. Những cơ hội nhận tài trợ này là bổ
sung cho những nguồn tài trợ mà TFA cung cấp theo thỏa thuận giữa TFA với một số tổ chức giáo
dục và y tế ở Việt Nam.
Xin lưu ý rằng TFA sẽ dành ưu tiên cho những ứng viên trước đây chưa được nhận tài trợ từ TFA.
Cách nộp đơn
Bạn nên nộp đơn xin của bạn theo mẫu đơn xin của TFA (đính kèm) cùng với một ngân sách liệt
kê theo từng khoản để nêu tổng kinh phí của dự án.
Những thông tin thêm mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng để giúp Ban Giám đốc TFA đánh giá
đơn xin của bạn.
TFA sẽ yêu cầu bạn làm một bản báo cáo tiến độ tại những cột mốc của dự án theo thỏa thuận
hoặc khi dự án được hoàn thành, tùy thuộc vào loại dự án và thời gian cần thiết để hoàn thành dự
án.
Bản báo cáo sẽ bao gồm những thông tin về việc sáng kiến của bạn đã đạt được mục tiêu đề ra
như thế nào, những lợi ích mang đến cho đối tượng hưởng lợi từ dự án, những hình ảnh liên quan
và sự cải thiện này được chia sẻ với những chuyên viên Âm ngữ trị liệu khác như thế nào, bao
gồm việc thông qua Câu lạc bộ Chuyên ngành Âm ngữ trị liệu.
Email đơn xin đến:
Sue Woodward, Giám đốc TFA: sue_woodward@ozemail.com
Hãy liên hệ Ban Giám đốc TFA nếu muốn biết thêm thông tin:
Sue Woodward: sue_woodward@ozemail.com
Katie Walker-Smith: kwalkersmith@yahoo.com
Tháng 05 năm 2016

ĐƠN XIN TÀI TRỢ CHO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN
Chuyên viên Âm ngữ trị liệu người Việt đã tốt nghiệp có thể xin tài trợ từ TFA cho các dự án,
nguồn tư liệu và sáng kiến nhằm phát triển dịch vụ. Hãy tham khảo Văn bản Hướng dẫn để biết
thêm thông tin về việc nộp đơn.
Tên:
Địa điểm/Địa chỉ công tác:
Email:

Điện thoại:

VỀ DỰ ÁN
Tiêu đề và Loại dự án:
Địa điểm của dự án
Tên và vai trò của những người tham gia vào dự án
Mốc thời gian/Ngày (ngày bắt đầu và ngày hoàn thành)
Mô tả chi tiết về dự án

Những kết quả mà dự án muốn đạt được

Đối tượng hưởng lợi – những ai sẽ hưởng lợi từ dự án và cách thức bạn đo lường sự thành công
của dự án

Truyền đạt thông tin – những kết quả sẽ được chia sẻ với đồng nghiệp và Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu
như thế nào

TỔNG NGUỒN VỐN TÀI TRỢ CẦN XIN (bằng VNĐ) = _________________
Hãy đính kèm một ngân sách liệt kê theo từng khoản (vd: thiết bị, nhân lực, vật tư, đi lại, v.v.)
Cơ quan công tác của bạn có phê chuẩn hoặc ủng hộ dự án không?

CÓ

KHÔNG

Bạn có nhận được nguồn tài trợ từ cơ quan công tác của bạn hoặc những nguồn khác cho dự án này
không?
CÓ
KHÔNG
Nếu có, hiện tại bạn nhận được tài trợ bao nhiêu (VNĐ) ______________________
Cam kết
Tôi đồng ý cung cấp cho TFA bất cứ thông tin bổ sung nào mà họ có thể sẽ yêu cầu, bao gồm một
bản báo cáo sau khi dự án đã hoàn thành về việc dự án của tôi sẽ giúp nâng cao khả năng hành nghề
của tôi và mang lại lợi ích cho Câu lạc bộ Âm ngữ trị liệu như thế nào. Tôi sẽ cung cấp hình ảnh nếu
có thể.
Tôi đồng ý cho phép TFA sử dụng bản báo cáo và hình ảnh của tôi để quảng bá các hoạt động của
TFA và Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.
Tôi đồng ý hoàn trả lại cho TFA trong vòng hai (2) tuần bất kỳ phần vốn tài trợ nào mà tôi không sử
dụng đến hoặc nếu tôi không thể hoàn thành dự án theo tiến độ đã thỏa thuận.
Chữ ký: ___________________________

Ngày: ____________________

