Xem email này trong trình duyệt của bạn

Khóa Thạc Sỹ và Cử nhân Bắt đầu Năm nay
Khóa thạc sĩ về âm ngữ trị liệu sẽ bắt đầu tại Đại học Y Dược ở Thành phố Hồ Chí
Minh vào tháng 3 năm 2019. Bốn môn học nền tảng sẽ được giảng dạy trong khóa
học mùa xuân này. Các học giả Việt Nam sẽ giảng dạy môn Ngôn ngữ học (Tiến sĩ
Ly Kha) và Rối loạn Âm Lời nói (Tiến sĩ Bền Phạm vừa tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học
Charles Sturt ở Úc). Các học giả thỉnh giảng người Úc sẽ dạy môn Giao tiếp trong
suốt cuộc đời (Giáo sư Lindy McAllister) và môn Phát triển ngôn ngữ không điển hình
trong thời thơ ấu (Tiến sĩ Natalie Munro). Sau đó, sinh viên chính thức bắt đầu học
thạc sĩ 2 năm vào tháng 9 năm 2019. Nhiều môn học thạc sĩ sẽ được giảng dạy bởi
các học giả thỉnh giảng người Úc.
Kế hoạch đang được tiến hành thật tốt để bắt đầu dòng âm ngữ trị liệu trong chương
trình Cử nhân phục hồi chức năng tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Các sinh
viên hiện đang học năm nền tảng chung và sẽ bắt đầu 3 năm âm ngữ trị liệu vào tháng
9 năm 2019. Các môn âm ngữ trị liệu sẽ được giảng dạy bởi các nhà thực hành lâm
sàng Việt Nam đã hoàn thành chứng chỉ sau đại học về âm ngữ trị liệu bởi TFA tại
Đại học Phạm Ngọc Thạch trong thập kỷ qua, cũng như các nhà lâm sàng và học giả
thỉnh giảng quốc tế.
Hai bằng cấp này sẽ cần tới 50 nhà lâm sàng có kỹ năng từ nước ngoài để giám sát
các đợt thực hành lâm sàng và hỗ trợ ANTL địa phương. Chúng tôi rất muốn nghe từ
những người quan tâm đến vai trò giám sát viên tình nguyện.

Nếu bạn quan tâm đến hoạt động tình nguyện, hãy xem thêm thông tin về tình nguyện
có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho volunteerstfa@trinhfoundation.org

DAP Tài trợ cho Nguồn Tài liệu Âm ngữ Trị
liệu tại Việt Nam

Gần đây TFA đã hỗ trợ Phòng Phục hồi chức năng từ Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà
Nẵng để hoàn thành đơn xin tài trợ theo Chương trình Hỗ trợ Trực tiếp của Tổng lãnh
sự quán Úc (DAP). Đơn xin tài trợ đã thành công và Tổng lãnh sự quán Úc (TP HCM)
đã trao hơn 80.000.000VND (gần 5.000 đô la Mỹ) cho việc mua tài liệu âm ngữ trị liệu
được sử dụng trong giáo dục lâm sàng cho sinh viên cử nhân âm ngữ trị liệu tại Đà
Nẵng. Nguồn quỹ sẽ được sử dụng cho hai dự án lớn:
1. Mua 100 bản sàng lọc tiếng Việt (VLS) cho trẻ em 3-8 tuổi. Bản sàng lọc này
là công cụ đánh giá ngôn ngữ nhi khoa theo tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên được
tạo ra. Bà Averil Ivey (Tình nguyện viên Âm ngữ trị liệu trước đây tại Hà Nội)
và Tiến sĩ Sarah Verdon (Giám đốc TFA và Nghiên cứu viên tại Đại học Charles
Sturt) chịu trách nhiệm tạo ra công cụ và phát triển các quy tắc. Sau khi VLS
được in, các bản sao sẽ được chia sẻ với Khoa Phục hồi chức năng tại Đại

học Y Dược (TP HCM) để sớm bắt đầu khóa âm ngữ trị liệu cho sinh viên Thạc
sĩ sử dụng trong các môn học giáo dục lâm sàng. Khóa âm ngữ trị liệu cho Sinh
viên cử nhân Đà Nẵng cũng sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận với VLS. Cựu
học viên âm ngữ trị liệu TFA từ UPNT-HCM, những ai muốn có một bản sao
của VLS để sử dụng trong thực hành cũng sẽ được cung cấp một bản sao.
Thông tin thêm về quá trình này sẽ được cung cấp cho cựu học viên trong
những tháng tới.
2. Bộ dụng cụ nguồn tài liệu trị liệu cho sinh viên Cử nhân cũng sẽ được mua
bằng nguồn tài trợ. Năm bộ công cụ cho người lớn và năm bộ công cụ nhi khoa
sẽ được tạo ra để sinh viên mang theo đến các nơi thực hành lâm sàng bên
ngoài. Âm ngữ trị liệu còn rất mới đối với Đà Nẵng, và nhiều phòng khám âm
ngữ trị liệu trong các bệnh viện thành phố đang có nguồn lực hạn chế. Sinh
viên sẽ cần một loạt các nguồn lực để tham gia vào các trải nghiệm lâm sàng
chất lượng và các nguồn lực bổ sung hiện có thể được mua để hỗ trợ nhu cầu
này, nhờ Tổng lãnh sự quán Úc (TP HCM).
TFA xin công khai cảm ơn Tổng lãnh sự quán Úc (TP HCM) và Bộ Ngoại giao và
Thương mại Úc đã cung cấp các khoản tài trợ như DAP để hỗ trợ các dự án cần thiết
và quan trọng tạo ra sự khác biệt thực sự cho cộng đồng và người dân Việt Nam.

Tình nguyện viên Tạo ra sự Khác biệt ở Huế

Kể từ cuối tháng 6 năm 2018, Leila Ball đã tình nguyện cho tổ chức Nhân đạo và Hòa
nhập (Humanity and Inclusion-HI) tại Huế. Nhiệm vụ của cô đã được sắp xếp nhờ sự
hợp tác của TFA với HI. Leila ban đầu làm việc trong vai trò tư vấn hỗ trợ xây dựng
Hướng dẫn Âm ngữ Trị liệu cho Trẻ em Bại não Việt Nam cấp Quốc gia.
Từ tháng 8, cô đã làm việc chặt chẽ với các nhóm Âm ngữ trị liệu tại Bệnh viện Trung
ương Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và Bệnh viện Đại học Y Huế để hỗ trợ
phát triển các kỹ năng lâm sàng của họ trong suốt quá trình chăm sóc.
Leila đã được chào đón nhiệt tình và công việc của cô được tất cả các nhóm đánh giá
cao. Đặc biệt, nhà âm ngữ trị liệu Việt Nam, Cô Na (Trương Thị Thúy Hằng) đã làm
việc chặt chẽ với Leila, bao gồm hỗ trợ phiên dịch để giúp tối đa hóa ảnh hưởng của
Leila và chia sẻ kiến thức và kỹ năng quan trọng của cô.

Lợi ích của Âm ngữ Trị liệu

Chuyên viên âm ngữ trị liệu Cô Trương Thị Thúy Hằng (Na) và Cô Hoàng Thị Vân
Anh từ Trung tâm Âm ngữ trị liệu Hoa Sen ở Huế đã và đang làm nên sự khác biệt
cho cuộc sống của nhiều trẻ em. Cả cô Vân Anh và giờ là cô Na đã gặp một đứa trẻ
hai lần một tuần trong khoảng 18 tháng. Một phụ huynh của đứa trẻ này chia sẻ về
âm ngữ trị liệu đã giúp con của họ như thế nào:
“Con gái tôi gần 3 tuổi. Khi cháu được 1 tuổi, bé đã không trả lời khi những người trong
gia đình gọi tên cháu. Lúc 14 tháng, cháu được đưa đi khám nhưng chưa có kết luận.
Sau đó 18 tháng, cháu được đưa đến Trung tâm âm ngữ trị liệu Hoa Sen với cô Vân
Anh làm bác sĩ trị liệu. Sau Tết cháu có thể nói vài từ. Sau đó, cháu học với cô Na và

có thể nói nhiều từ hơn. Hiện tại con tôi vẫn chưa tập trung nhiều, và cháu vẫn chơi
theo ý thích của riêng mình. Âm ngữ trị liệu đã giúp con tôi tập trung và nói nhiều hơn.
Nó cũng giúp tôi biết cách chơi với con ở nhà. Lợi ích của âm ngữ trị liệu là nó giúp
con tôi biết các chức năng của đồ vật bằng cách sử dụng hình ảnh, đồ chơi và ảnh
chụp. Nó cũng giúp con tôi tập trung và chơi theo cách có cấu trúc hơn. Gia đình tôi
biết cách dạy con trong cuộc sống nhờ các buổi học ở trung tâm và ở nhà.”

TFA Chào đón Giám đốc Mới

TFA chào mừng Joanne Walters vào ban giám đốc. Joanne là Giảng viên và Điều
phối viên Giáo dục lâm sàng cho chương trình Âm ngữ trị liệu (danh dự) tại Đại học
Newcastle (UON), Úc. Bà là một nhà âm ngữ trị liệu có chứng chỉ có mối quan tâm
đến các rối loạn âm lời nói trẻ em. Với vai trò là điều phối viên giáo dục lâm sàng, bà
chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược và thực hiện chương trình giáo dục lâm sàng.
Joanne có một mối quan tâm đặc biệt trong việc khám phá và tham gia vào sự đa
dạng trong giáo dục lâm sàng thông qua việc sử dụng các mô hình sáng tạo của giáo
dục lâm sàng như mô phỏng nhằm nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên. Mối
quan tâm của bà đối với Việt Nam bắt đầu với các sinh viên từ UON đảm nhận các
đợt thực hành lâm sàng từ năm 2008 được hỗ trợ bởi Tổ chức Trinh. Kể từ đó, Joanne
đã tham gia liên tục tại Việt Nam thông qua sự giám sát sinh viên, cố vấn cho các nhà
giáo dục lâm sàng, cung cấp các hội thảo cho giáo viên và phụ huynh và phát triển
các nguồn lực.

Chúc mừng Tiến sĩ Phạm đã Tốt nghiệp

TFA xin chúc mừng Tiến sĩ Bền Phạm, người vừa tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học
Charles Sturt. Cô đã nhận bằng tiến sĩ cho luận án của mình với tiêu đề ‘Việc học phụ
âm, bán nguyên âm, nguyên âm và thanh điệu của trẻ em ở miền Bắc Việt Nam’. Một
trong những người giám sát của cô từ CSU Giáo sư Sharynne McLeod cũng truyền
đạt rằng các bài báo được xuất bản của cô và một mục trong bách khoa toàn thư từ
bằng Tiến sĩ của cô, đã ảnh hưởng đến nghiên cứu và thực hành chuyên nghiệp ở
Úc, Việt Nam, Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. TFA cùng giáo sư McLeod chúc
mừng Tiến sĩ Phạm về tất cả những gì cô đã đạt được và ảnh hưởng của cô đã có và
sẽ tạo ra trên toàn thế giới.

Những Thay đổi Khác trong các Vai trò với
TFA
TFA xin cảm ơn cô Jenna Butterworth vì sự cống hiến của cô khi làm việc trong vai
trò Cán bộ dự án (Chương trình Tình nguyện) từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 12 năm
2018. Kể từ tháng 12, vai trò này được thực hiện bởi Jemma Thompson. Chúng tôi
cũng muốn cảm ơn Jemma vì đã đảm nhận vai trò này. Cả Jenna và Jemma đều đã
có kinh nghiệm tình nguyện tại Việt Nam và có thể sử dụng kiến thức này để hỗ trợ
các tình nguyện viên của chúng tôi.
Nếu bạn quan tâm đến việc tình nguyện gửi email cho Jemma tại volunteerstfa@trinhfoundation.org

Em bé Mới chào đời

Chúc mừng Giám đốc Ts Sarah Verdon và
người bạn đời của cô ấy trong ngày đứa con
thứ hai của họ -bé Sadie - ra đời mẹ tròn
con vuông.

Trinh Website

TrinhTFA

TrinhFoundation trinh_foundation

Trinh Foundation Australia tự hào là đối tác của Dự án J594 Việt Nam
Chương trình Âm Ngữ với Nhóm Phát triển Toàn cầu. GDG (ABN 57 102 400 993), một tổ chức phi
chính phủ được DFAT phê duyệt [NGO]
thực hiện các dự án nhân đạo chất lượng với các Đối tác được phê duyệt
Địa chỉ e-mail của chúng tôi là:
Trinh Foundation
5 / 210 Wattle Tree Road
Holgate, NSW 2250
Australia

Thêm chúng tôi vào danh bạ

bỏ đăng ký khỏi danh sách này

cập nhật những lựa chọn theo dõi

