Đó là tất cả những tin mới nhất trong năm 2016.

Xem email này trên trình
duyệt của bạn

2016 Tình nguyện viên
Pip Greathead, Điều phối lâm sàng hiện nay ở trường Đại học Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh, đang dành thời gian tư vấn cho các chuyên viên âm ngữ trị
liệu tại nhiều nơi của Việt Nam.

Pip là Giám đốc kiêm Trưởng nhóm Âm ngữ bệnh học ở Trung tâm y tế gia đình và trẻ
em ở bờ biển phía Bắc Sydney và đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong Ngành âm ngữ
bệnh học ở trẻ em.

Trong hình trên cô đang tư vấn cho Nguyễn Châu Tuyết Như ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Pip quan sát Như cùng với ba khách hàng trẻ em

được chẩn đoán bị Mất dùng lời nói chủ ý ở trẻ em. Cuối mỗi buổi trị liệu Pip và Như
gặp bố mẹ trẻ để thảo luận về buổi điều trị. Cô phiên dịch có nhiều năm kinh nghiệm
kiêm quản lý hành chính của chúng tôi, Quyên Phạm đã hỗ trợ rất lớn trong việc
thông dịch tại các buổi điều trị - xem thêm về Quyên Phạm bên dưới.

Nếu bạn là chuyên viên âm ngữ bệnh học quan tâm hỗ trợ chúng tôi, xin vui long
xem thêm về tình nguyện viên tại Việt Nam. Ngoài ra, bạn có thể làm tình nguyện
ngay tại Úc.

Cơ sở thực tập Âm ngữ trị liệu mới ở UPNT
Nhằm mục đích tạo ra cơ sở thực tập “tối tân nhất” cho sinh viên tại UPNT, chúng tôi
hy vọng ba phòng khám trang bị đầy đủ cơ sở vật chất sẽ được hoàn thành và đưa vào
sử dụng vào tháng 6 năm nay.

Vì là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, các giám đốc của TFA đã thường xuyên bàn bạc
với Điều phối viên chương trình đào tạo Âm ngữ trị liệu Pip Greathead cũng như đội
ngũ nhân viên của UPNT.

Sử dụng nguồn quỹ tài trợ, TFA tự hào hỗ trợ xây dựng cơ sở phòng khám này nhằm
góp phần thiết thực cho việc mở rộng đào tạo âm ngữ trị liệu tại UPNT.

Tại Vietnam
Tên tôi là Averil và tôi là giáo viên hướng dẫn lâm sàng Âm ngữ trị liệu tại trường Đại
học Quốc gia Hà Nội. Vai trò của tôi là đào tạo và tư vấn cho các giáo viên chuyên
ngành ở Trung tâm can thiệp sớm. Các giáo viên này đã thực hiện nhiều liệu pháp điều
trị phát triển trẻ em.

Tôi đã đến Hà Nội được 6 tuần! Thời gian trôi đi thật nhanh! Tôi đã bắt đầu thực hiện
các đợt hội thảo và tư vấn điều trị cho các giáo viên có nhu cầu đặc biệt. Tất cả đồng
nghiệp của tôi đều đón tiếp tôi niềm nở và phấn khởi khi tôi đến đây.

Mặc dù tôi phải mất một thời gian mới quen được giao thông và ô nhiễm ở Hà Nội,
nhưng tôi nghĩ đây là một nơi rất thú vị để đến sống và làm việc. Tôi thưởng thức các
món ăn ngon và có cơ hội tham quan ngắm cảnh. Tôi cũng đã cố gắng bắt đầu học
tiếng Việt, người Việt Nam rất tử tế, nhưng tôi không giỏi tiếng Việt lắm. Tiếng Việt
“rất khó”! Tôi nghĩ hiện tại tôi đã có kỹ năng ngôn ngữ của đứa trẻ 2 tuổi bị rối loạn
phát âm. Đọc thêm về những câu chuyện của tình nguyện viên

Hội nghị 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh
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Các sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo âm ngữ trị liệu sau đại học 2 năm tại UPNT
chuẩn bị tổ chức một Hội nghị vào ngày 6–5–2016 tại UNPT, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị sẽ bao gồm 6 đề tài nghiên cứu khoa học do các chuyên viên âm ngữ trị liệu thực
hiện và 4 báo cáo về đổi mới và phát triển dịch vụ. Các bài báo cáo gồm nhiều đề tài đa dạng
khác nhau như rối loạn giọng nói, điều trị bằng hội họa cho bệnh nhân chấn thương sọ não,
mất dùng lời nói chủ ý ở trẻ em, và các dịch vụ can thiệp sớm.

Trinh Foundation Australia được đề nghị trình bày hai báo cáo, một báo cáo về nghiên cứu
trong đào tạo âm ngữ trị liệu và một báo cáo về liệu pháp vốn từ vựng cốt lõi điều trị rối
loạn lời nói không ổn định.

Tổng lãnh sự Úc đến thành phố Hồ Chí Minh, Bà Karen Lanyon đến thăm trường Đại
học Phạm Ngọc Thạch vào tháng 4. Bà xem xét và thảo luận nhiệm vụ của TFA trong
việc hợp tác với trường Đại học Newcastle để phát triển công tác đào tạo Âm ngữ trị
liệu tại UPNT.

Hằng năm, một nhóm sinh viên Âm ngữ Trị liệu từ trường Đại học Newcastle sẽ đến
nhiều cơ sở khám bệnh tại Việt Nam như là một phần trong chương trình đào tạo
thực hành lâm sàng của họ. Chương trình này do TFA khởi xướng vào năm 2008 và đã
phát triển mạnh dưới sự dẫn dắt tài ba của giám đốc TFA – Tiến sĩ Sally Hewat.
Ảnh (T-P): Bà Pip Greathead, Điều phối viên chương trình Âm ngữ trị liệu UPNT; Tiến sĩ Sally Hewat, Giám đốc
TFA kiêm Giảng viên cao cấp, ĐH Newscastle; Bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh sự Úc tại tp HCM; Giáo sư Nguyễn Thị
Ngọc Dung, Hiệu trưởng UPNT và Bà Nguyễn Thị Bích

Chào mừng Quyên Phạm

Ảnh: Quyên Phạm & Ms Duyên Điều phối viên Chương trình Âm ngữ trị liệu UPNT

Chúng tôi vui mừng chào đón Quyên Phạm tham gia vào đội ngũ của chúng tôi ở UPNT
như là một Phiên dịch cao cấp kiêm quản lý hành chính tại văn phòng đại diện TFA tại
thành phố Hồ Chí Minh.

Quyên đã làm biên phiên dịch bán thời gian cho TFA từ tháng 1-2014 và tham gia khóa
đào tạo phiên dịch đầu tiên vào tháng 3-2015. Quyên là một phiên dịch xuất sắc và
được tất cả các tình nguyện viên Âm ngữ bệnh học người Úc yêu mến vì sự ấm áp,
long nhiệt thành và kỹ năng phiên dịch tuyệt vời. Quyên cũng dạy tiếng Anh cho trẻ
em và người lớn, và đặc biệt là thích làm việc với trẻ em.

Quyên đã học tiếng Anh tại Viện Ngôn ngữ Anh – Đại học Utah, Hoa kỳ vào năm 2009,
tốt nghiệp khóa Tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai (ESL). Quyên cũng có bằng Cử nhân
Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản lý doanh nghiệp của trường Đại học Quốc tế
- Đại học Quốc gia Việt Nam. Vì vậy cô ấy hoàn toàn đủ khả năng!

Em bé mới chào đời
Vâng, năm 2016 đã cho chúng tôi em bé đầu tiên của
TFA – Giám đốc Sarah Verdon và bạn đời đã chào đón
đứa con mới của mình – cậu bé Franklin.

Chúng tôi chân thành chúc mừng Bà và gia đình mới
của Bà.

Các bạn có thể đọc thêm nhiều câu chuyện, cập nhật tin tức về Âm ngữ trị liệu
tại Việt Nam trên trang Facebook và Twitter của chúng tôi.

TrinhTFA

TrinhFoundation Trinh Website

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

Thêm chúng tôi vào danh sách địa chỉ của bạn

Hủy đăng ký từ danh sách

cập nhật đăng ký ưu đãi

