Đến vì hoạt động tình nguyện và thưởng thức nền văn hóa

Xem email này trên trình duyệt
của bạn

Nhiều hơn cả Âm ngữ trị liệu
Trong tháng này, chúng tôi chia sẻ những câu chuyện từ các tình nguyện viên tại Việt
Nam. Việc này nhắc bạn một điều rằng bạn sẽ không những có những trải nghiệm hấp
dẫn và đáng quý về mặt chuyên môn khi làm việc và giảng dạy tại Việt Nam mà cả đất
nước, văn hóa và con người nơi đây cũng sẽ làm bạn kinh ngạc với những niềm vui và
những chuyến phiêu lưu ngoài mong đợi.

Nếu bạn là một nhà Âm ngữ Trị liệu bạn có thể tìm hiểu thêm, thông tin về hoạt động

tình nguyện tại Việt Nam. Hãy viết vài dòng cho Merran tại địa chỉ volunteerstfa@trinhfoundation.org để nói về việc bạn có thể tham gia như thế nào.

Cảm ơn Chloe Jetts về bức ảnh xinh đẹp bên trên. Bạn có thể đọc Những ấn tượng của
Chloe về sự tận tụy của những nhà bệnh học lời nói Việt Nam đã cống hiến cho ngành
nghề này tại trang web của chúng tôi.

Hội thảo về Ung Thư Đầu & Cổ tại Đại học Y Khoa
Phạm Ngọc Thạch
Felicity Megee vừa mới thực hiện một Hội Thảo về Ung thư Đầu và Cổ tại Đại học Y
Khoa Phạm Ngọc Thạch với 42 người tham gia đến từ những bệnh viện khác nhau tại
thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh lân cận. Những người tham gia đã cung cấp
những phương pháp và những cải tiến mới nhất để hỗ trợ những bệnh nhân ung thư
đầu và cổ tại Việt Nam.

Felicity cũng đã trình bày tại Hội Thảo về Quản Lý Mở Thanh Quản vào ngày 28 và 29
tháng 7 tại Bệnh Viện Tại Mũi Họng Trung Ương ở Hà Nội, cho Câu Lạc Bộ Mở Thanh
Quản (Bệnh Nhân) và các bác sĩ đa khoa và điều dưỡng từ những bệnh viện khác nhau
ở Hà Nội mặc dù đang có bão trong vùng! Bạn có thể thấy một vài hậu quả của cơn
bão trong bức ảnh bên trên.

Những ấn tượng của tình nguyện viên

Seth Koster là một Nhà bệnh học về Ngôn ngữ và Lời nói người Mỹ đã làm tình nguyện
với vai trò cố vấn tại Huế và Đà Nẵng trong năm nay.

Những ấn tượng của Seth về khoảng thời gian anh ấy ở Việt Nam:
“Như là một tình nguyện viên cho Trinh foundation, tôi đã được chuẩn bị cho những
khác biệt đa dạng giữa Việt Nam và đất nước của tôi trước khi tôi rời đi, nhưng tôi đã
không được chuẩn bị cho những nhà lâm sàng nhiệt tình, thông minh mà tôi gặp,
những người đã say sưa tiếp nhận những thông tin tôi có như cá gặp nước. Khi họ
chia sẻ rằng họ không quen thuộc với xử lý cảm giác, chúng tôi đã thảo luận dài về nó
và tôi đã nghĩ rằng những cây bút chì sắp bốc lửa do mát vì viết quá nhanh!
Những cái đầu nhanh nhạy chứa đầy những câu hỏi dò tìm đã khiến tôi cảm thấy như
tôi đã ước mình có nhiều hơn để chia sẻ, như đã vui mừng khôn xiết và chia sẻ những
điều mình biết. Với cả những gia đình và các nhà lâm sàng, tôi luôn luôn cảm thấy
mình được trân trọng, biết ơn và cảm kích.

Thật là một trải nghiệm đáng quý và độc nhất, tôi nóng lòng muốn được quay trở lại!”

Trích dẫn từ Na & Vân Anh – những học viên Việt Nam:
“Anh Seth là một nhà Âm ngữ Trị liệu nhiều kinh nghiệm và cực kỳ chuyên nghiệp. Mặc
dù chúng tôi chỉ học với anh 2 ngày, anh đã cung cấp và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu
ích. Anh đã hướng dẫn chúng tôi sử dụng Ứng dụng-AAC trên iPad để hỗ trợ trẻ em
trong giao tiếp ; anh đã hướng dẫn chúng tôi lưu tập tin trên ổ Drive của Google và
một vài hình thức ghi chú quá trình sau điều trị, do đó chúng tôi có thể thấy được sự
thay đổi của trẻ thông qua biểu đồ. Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng mọi thứ đã học vào
dịch vụ Âm ngữ trị liệu của chúng tôi.
Chúng tôi muốn nói cảm ơn rất nhiều đến anh Seth vì đã đến Việt Nam và hướng dẫn
chúng tôi.”

Khóa học Âm Ngữ Trị Liệu Nhi Khoa – Đại học Y
Khoa Phạm Ngọc Thạch
Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu một khóa

học 10 tháng (Tháng 09 năm 2016 đến tháng Sáu năm 2017) về Âm ngữ trị liệu Nhi Khoa.

Khóa học sẽ được điều phối bởi Cô Pip Greathead, tình nguyện viên Scope Global toàn thời
gian tại Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Pip là một nhà Âm ngữ Trị liệu nhi khoa giàu kinh
nghiệm đến từ Sydney. Có 30 xuất học được đề nghị dành cho khóa học này. Nhiều đơn xin
nhập học đã được gửi đến từ bên ngoài Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sự phát triển
ngành âm ngữ trị liệu tại các tỉnh.

Chúng tôi rất vui cho biết rằng một trong tất cả 6 môn học được giảng dạy vào học kỳ 1 sẽ
được giảng dạy bởi một giảng viên người Việt hoặc đồng giảng dạy với một nhà Âm ngữ Trị
liệu người Úc và một trong các sinh viên tốt nghiệp âm ngữ trị liệu khóa 2012. Tương tự, các
thực hành lâm sàng trong học kỳ 2 được được đồng cố vấn bởi cô Pip, những cố vấn tình
nguyên viên ngắn hạn của TFA đến từ Úc và những sinh viên tốt nghiệp âm ngữ trị liệu từ
khóa 2012 và khóa 2014.

Sự hỗ trợ của những chuyên viên trị liệu lời nói người Việt trong vai trò giảng dạy là một
phần của chiến lược bền vững của TFA đối với giáo dục âm ngữ trị liệu tại Việt Nam.

Consul General Karen Lanyon nói, diễn giả chính Prof Ian Fraser & người tham gia

Điều phối viên lâm sàng Pip Greathead đã được mời tham dự Hội nghị Dịch vụ Sức
khỏe và Khoa Học Y Học Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh như là một đại biểu của TFA,

do đó cho thấy sự công nhận nhiều hơn từ Chính phủ Việt Nam và Úc đối với những
cống hiến của Trinh Foundation Australia trong sự phát triển các dịch vụ sức khỏe liên
ngành tại Việt Nam.

Hội Thảo hai ngày

Cựu sinh viên Âm ngữ trị liệu Anh Quyên, đã điều hành một hội thảo kéo dài hai ngày
tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1 về sự phát triển ngôn ngữ và lời nói ở trẻ và xác định những
khó khăn trong giao tiếp của nhóm dân số này.

Khóa học có 48 người tham gia bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên vật lý trị liệu,
các giáo viên giáo dục đặc biệt. Chúc tôi gửi lời chúc mừng đến anh Quyên vì đã trình
bày cho sự kiện rất thành công này.

Chia tay Alison
TFA rất buồn khi nói lời chia tay Giám đốc Alison
Winkworth người sắp nghỉ hươu khỏi Ban. Alison đã
gắn liền với TFA từ năm 2009 như là một phần của
nhóm giảng dạy cho khóa học ngắn những chủ đề
then chốt và sau đó đã gia nhập Ban Giám đốc.

Cô ấy đã đến Việt Nam rất nhiều lần và đã giảng dạy
về lĩnh vực chuyên ngành của cô ấy là rối loạn giọng
và thanh quản học cũng như cung cấp các hỗ trợ bằng
rất nhiều cách khác nhau qua các năm. Alison còn
giúp phát triển chương trình giảng dạy cho khóa học
chính thức về âm ngữ trị liệu tại Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi cảm ơn Alison vì sự cống hiến quan trọng của cô ấy vào sự phát triển của
ngành Âm ngữ Trị liệu tại Việt Nam và chúc cho Cô mọi điều tốt đẹp trong tương lai.

Chào đón Katie
Chúng tôi chào đón Katie Walker-Smith đến với Ban TFA. Katie đã tham gia với hoạt
động tình nguyện TFA tại Việt Nam để giảng dạy và cung cấp giáo dục lâm sàng từ
2011. Ban giám đốc chào đón Katie đến với nhóm đang lớn mạnh chưa từng thấy của
chúng tôi, người đã cùng với những thành viên mới nhất của ban chúng tôi Craig và
Sarah, và chuyên môn chức năng của họ để đáp ứng những nhu cầu đang ngày càng
gia tăng và đa dạng của TFA.

Những thành viên mới nhất của Ban chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục làm việc
song song với những đối tác Việt Nam để phát triển dịch vụ âm ngữ trị liệu tại đất
nước của họ.

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

Địa chỉ liên lạc của chúng tôi:

Hủy đăng ký từ danh sách

cập nhật đăng ký ưu đãi

