Tin tức về Khóa học
Buổi Trình bày Đề xuất Nghiên cứu Thạc sĩ
18-19 tháng Sáu 2020

14 học viên Thạc sĩ Ngôn ngữ Trị liệu (NNTL) đã trình bày các đề xuất luận án thạc sĩ của
mình về nhiều chủ đề khác nhau trước khán giả là các học giả từ Đại học Y Dược (ĐHYD)
TP.HCM, Tiến sĩ Bền Phạm từ Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng các đồng nghiệp và học giả
đến từ Úc (Phó Giáo sư Sally Hewat và Giáo sư Lindy McAllister).
Học viên có 15 phút để trình bày đề xuất của mình và 30 phút để trả lời các câu hỏi từ hội
đồng đánh giá. Nhờ có sự chuẩn bị trước với đồng giám sát viên Úc, các sinh viên đã chuẩn
bị đủ tốt để trình bày và bảo vệ luận án của mình.
Các chủ đề bao gồm:
•
•
•
•
•
•

chuẩn hóa công cụ lượng giá lời nói và lượng giá ngôn ngữ cho trẻ em Việt Nam
kiểm định những cách thực hành tốt nhất được Aphasia United khuyến nghị về chứng
mất ngôn ngữ ở Việt Nam
vấn đề tự lực và tìm kiếm sự giúp đỡ của các gia đình Việt Nam có trẻ em rối loạn
giao tiếp
nhu cầu về kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo của nhân viên phục hồi chức năng Việt
Nam ở các cơ sở cộng đồng phục vụ người khiếm khuyết về giao tiếp và nuốt
trải nghiệm của những người Việt nói lắp
kiểm định các công cụ lượng giá tật nói lắp ở Việt Nam.

Ngoài việc được đồng giám sát bởi các học giả không thuộc chuyên ngành NNTL tại ĐHYD,
chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các giám sát viên quốc tế về NNTL, những người đã tình nguyện
dành thời gian của họ: Tiến sĩ Marie Atherton, Phó Giáo sư Sally Hewat, Tiến sĩ Laura

Hoffman, Giáo sư Lindy McAllister, Giáo sư Sharynne McLeod, Tiến sĩ Bền Phạm (người
cũng phiên dịch cho tất cả các cuộc họp giữa sinh viên và đồng giám sát viên Úc), Tiến sĩ
Rachel Unicombe, Tiến sĩ Sarah Verdon, Tiến sĩ Sarah Wallace, Tiến sĩ Karen Wylie.

Những Thách thức trong Giảng dạy Trực tuyến
TFA cảm ơn sự gắn bó và hỗ trợ không ngừng của tất cả các tình nguyện viên, những người
đã sẵn sàng điều chỉnh việc giảng dạy và lịch trình của mình để phù hợp với nhu cầu trong
đại dịch COVID-19. TFA quản lý Dự án NNTL tại Việt Nam với sự hợp tác của MCNV và
nguồn tài chính được USAID hỗ trợ một phần.

Cảm nghĩ từ Một thành viên trong Nhóm Giảng dạy,
Giảng viên Janella Christie, Về Giảng dạy Trực tuyến

Sự thất vọng của tôi khi không thể dạy trực tiếp và dành thời gian ở Việt Nam là vô cùng lớn
khi tôi phải quyết định hủy chuyến đi vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy ngày 14 tháng Ba, thể
theo việc thực thi các điều luật hạn chế Giai đoạn 3 ở Úc. Giờ bay của tôi là vào lúc 11 giờ
sáng ngày hôm đó. Úc đã tham gia thực hiện lệnh đóng cửa cùng Việt Nam.
Vài tuần sau, vào lúc 11 giờ sáng theo giờ Melbourne và 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tôi đã
nhấp vào lời mời chat Zoom, cũng như Stephanie Wells, điều phối viên khóa học tại Đà Nẵng,
hai phiên dịch viên, cô Trân Ngô và cô Quỳnh, cùng 20 sinh viên NNTL năm 2 đến từ Đà Nẵng
và 14 học viên Thạc sĩ NNTL năm nhất, tất cả đều kết nối với nhau từ nhà của họ. Đây là lần
đầu tiên tôi dạy trực tuyến trong thời gian 7 tiếng tròn.

Biên – Phiên dịch viên và
nguồn hỗ trợ vô giá cho các văn bằng NNTL tại Việt Nam

Xin giới thiệu cô Trân Ngô, nhân tố thiết yếu cho sự thành công của các văn bằng NNTL được
triển khai tại Việt Nam. Chúng tôi thật may mắn khi có một biên - phiên dịch viên có tay nghề
cao và giàu kinh nghiệm như vậy!
Là nhân viên cho đối tác của chúng tôi - Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam (MCNV) - trong dự án
do USAID tài trợ nhằm xây dựng các văn bằng thạc sĩ và cử nhân tại Việt Nam, cô Trân hỗ
trợ biên - phiên dịch chủ yếu cho các Thạc sĩ NNTL tại Trường ĐHYD Thành phố Hồ Chí
Minh, dù đồng thời hỗ trợ công tác đào tạo cử nhân tại Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.
Cô Trân bắt đầu làm việc cho MCNV vào tháng 11 năm 2019.
Đọc thêm

Tin tức về Đội ngũ TFA
Cảm ơn Stephanie Wells

TFA xin cảm ơn Stephanie Wells vì những đóng góp của cô với tư cách là người hỗ trợ
chương trình Thạc sĩ NNTL tại TP.HCM và sau đó là chương trình Cử nhân NNTL tại Đà
Nẵng. Chúng tôi chắc chắn đánh giá cao những đóng góp rất hào phóng của cô về thời gian
và nỗ lực với tư cách là một tình nguyện viên để tạo điều kiện giảng dạy trực tuyến cho sinh
viên khóa Thạc sĩ và Cử nhân NNTL trong suốt thời gian diễn ra COVID-19. Chúng tôi đặc
biệt ghi nhận sự linh hoạt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng chủ động của cô trước các
tình huống gấp rút. Khả năng hỗ trợ tất cả những người tham gia chương trình giảng dạy trực
tuyến đồng thời xử lý sự phức tạp của các công nghệ cần thiết là thật sự tuyệt vời.
Đọc thêm

Tạm biệt Jemma và Chào đón Carla

Jemma và Carla ở Vietnam

Xin tạm biệt và gửi lời cảm ơn tới Jemma Thompson. Jemma là Nhân viên Dự án (Tình
nguyện) từ năm 2018, tuy nhiên, do các cam kết công việc khác, cô rất tiếc không thể tiếp tục
vai trò này. TFA đặc biệt biết ơn Jemma vì đã cân bằng các nhiệm vụ nhân viên dự án của
cô đồng thời làm việc ở vị trí Điều phối viên Chương trình AVI với các đòi hỏi khắt khe tại
TP.HCM trong suốt năm 2019. Kinh nghiệm trước đây của Jemma với HI tại Việt Nam đã cho
phép cô sử dụng kiến thức cá nhân của mình về hoạt động tình nguyện tại Việt Nam để hỗ
trợ tình nguyện viên của chúng tôi và thiết lập các liên kết quan trọng với họ. Chúng tôi đánh
giá cao tất cả những đóng góp của cô cho ngành NNTL Việt Nam, và đặc biệt là sự hỗ trợ
cho các mối quan hệ đối tác của chúng tôi với MCNV và HI.
Xin cảm ơn và chào mừng Carla Mira, người đảm nhận vị trí này. Carla đã có rất nhiều kinh
nghiệm hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Kể từ vai trò tình nguyện đầu tiên vào năm 2014,
cô đã duy trì mối quan hệ của mình với TFA và đã điều phối chương trình Cố vấn Xuyên biên
giới năm vừa rồi. TFA chào mừng Carla đến với vai trò Nhân viên Dự án (Tình nguyện viên)
và chúng tôi rất vui vì cô ấy cũng sẽ có thể sử dụng kiến thức trước đây của mình để hỗ trợ
các tình nguyện viên của chúng tôi và điều hành chương trình cố vấn năm nay.

Hỗ trợ TFA
Mặc dù hoạt động tình nguyện tại Việt Nam hiện đang tạm dừng, nếu bạn quan tâm đến
hoạt động tình nguyện trong tương lai hoặc muốn tìm hiểu thêm về hoạt động tình
nguyện, vui lòng gửi email cho Carla theo địa chỉ volunteers-tfa@trinhfoundation.org
TFA luôn cần nguồn tài chính để hỗ trợ các dự án của chúng tôi tại Việt Nam. Tại sao
không cân nhắc thực hiện một cuộc vận động gây quỹ cho TFA trong Tuần lễ Ngôn
ngữ Trị liệu từ 23-29 tháng Tám?
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Trinh Foundation Australia tự hào là một đối tác cho Dự án J594 tại Việt Nam
nằm trong Chương trình Ngôn ngữ - Lời nói của Nhóm Phát triển Toàn cầu.
GDG (ABN 57 102 400 993), một Tổ chức Phi chính phủ [NGO] của Úc được Bộ
Ngoại giao và Thương Mại công nhận với mục tiêu triển khai các dự án nhân đạo cùng các
đối tác được công nhận.
Địa chỉ thư từ:

Trinh Foundation
18 Gilbert St
Dover Heights, NSW 2030
Úc

Thêm chúng tôi vào danh sách liên hệ

ngừng theo dõi

cập nhập theo dõi

