Tin tức Khóa học
Hoàn thành Xuất sắc Năm Hợp tác thứ Ba của chúng
tôi cùng MCNV
Vào tháng 9, TFA đã hoàn thành năm thứ ba trong quan hệ đối tác của chúng tôi với MCNV
và bắt đầu năm hợp đồng thứ tư từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 cho Dự án Ngôn ngữ Trị liệu
tại Việt Nam. TFA vui mừng được hợp tác với MCNV để hỗ trợ định hướng tương lai và củng
cố dịch vụ và hoạt động đào tạo ngôn ngữ trị liệu (NNTL) trên khắp Việt Nam, đồng thời cảm
ơn sự hỗ trợ của USAID trong việc đạt được những kết quả này.
Dù cho những bất ổn mà chúng ta đã trải qua do COVID-19, điểm nổi bật của 12 tháng qua
là việc khai giảng cả hai khóa Thạc sĩ Ngôn ngữ Trị liệu tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ
Chí Minh vào Tháng 11 năm 2019 và Cử nhân Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Ngôn ngữ
Trị liệu tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng vào tháng 9 năm 2019.
Xem thêm…

Công tác Giảng dạy Trực tuyến Tiếp tục
với Giảng viên Andy Smidt
Do COVID-19, Tiến sĩ Andy Smidt không thể trực tiếp đến Việt Nam để giảng dạy khóa học
về khiếm khuyết suốt đời và AAC. Do đó, cô ấy đã làm việc để tạo ra trải nghiệm trực tuyến
cho cả học viên khóa Thạc sĩ NNTL và cử nhân NNTL đồng thời đưa vào ứng dụng từ tháng
8 năm 2020. Andy đã tạo ra một gói tài liệu học tập tự định hướng cho người học, cũng như
các bài giảng được cung cấp qua Zoom. Andy đã viết đôi dòng tóm tắt về cách cô ấy phát
triển tài liệu giảng dạy cũng như những tác động của chúng đến việc học tập của học viên,
sinh viên mà bạn có thể đọc thêm trên trang web của chúng tôi.
Andy cũng mô tả những vấn đề cô gặp phải khi tạo tài liệu mà phải cân nhắc đến các vấn đề
văn hóa. Cô viết về thách thức để thấu hiểu được nơi sống và làm việc của người khiếm
khuyết tại Việt Nam. Để tạo ra những trường hợp thực tế, Andy cần phải hiểu được thái độ
và nhu cầu của xã hội Việt Nam, và áp dụng những điều này vào chương trình giảng dạy từ
Úc của cô ấy. Andy trình bày về cách cô ấy giải quyết vấn đề này và những hiểu biết của riêng
cô về quá trình trên.

Thông điệp chính có lẽ là về sự linh hoạt và việc hợp tác thỏa thuận. Một ví dụ cho điều này
mà Andy đã sử dụng là đăng tải những bức ảnh từ Úc và yêu cầu các sinh viên đăng tải ảnh
về Việt Nam. Chúng được sử dụng làm hình nền Zoom (như hình). Cảm giác chia sẻ địa điểm
và trò chuyện về những nơi khác nhau đã tạo ra cảm giác gần gũi giữa mọi người.

TFA ghi nhận và cảm ơn những cam kết và hỗ trợ không ngừng của tất cả các tình nguyện
viên, những người đã điều chỉnh việc giảng dạy và lịch trình của họ một cách dễ dàng cho
phù hợp với yêu cầu của dịch COVID-19.

Tin tức TFA
Nhu cầu của Những người sử dụng Giao tiếp Nâng cao và
Thay thế (AAC) ở Việt Nam

Năm nay, TFA hợp tác với tổ chức Humanity and Inclusion và tiến hành đánh giá các công
nghệ kỹ thuật số được người khiếm khuyết giao tiếp sử dụng tại Việt Nam. Mục đích của dự
án này là nhằm tìm hiểu về nhu cầu của người khiếm khuyết giao tiếp tại Việt Nam và phương

án hỗ trợ họ tốt nhất. Các cuộc khảo sát và phỏng vấn đã được hoàn thành bởi các nhà ngôn
ngữ trị liệu, giáo viên giáo dục đặc biệt và gia đình của trẻ em khiếm khuyết giao tiếp, để thu
thập thông tin về nhu cầu và việc sử dụng hiện tại. Kết quả đánh giá cho thấy AAC công nghệ
thấp được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên các gia đình cần được đào tạo và cần phải có các
nguồn tài nguyên phù hợp với văn hóa. AAC công nghệ cao mới xuất hiện gần đây, với rất ít
ứng dụng có sẵn với chi phí thấp, hoặc có sẵn trên các thiết bị khác nhau và cho phép truy
cập thay thế.
Xem thêm…

Dự án Giáo dục Đạo đức Nghề nghiệp Hoàn thành

Vào năm 2018, Trinh Foundation Australia, cùng với các tổ chức đối tác Nói & Nghe
Campuchia và Đại học Ghana đã nhận được phần Tài trợ của Speech Pathology Australia để
phát triển các nguồn tài nguyên về Giáo dục Đạo đức Nghề nghiệp.
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng dù cho những thách thức thông thường mà một dự án
quốc tế, đa múi giờ có thể gặp phải, và chưa kể đến tình hình đại dịch toàn cầu, nhưng dự án
của chúng tôi hiện đã hoàn thành. Dự án đã thành công trong việc cung cấp hỗ trợ và nguồn
lực cho các nhà NNTL và những người khác làm việc với bệnh nhân khó khăn trong giao tiếp
và nuốt ở ba quốc gia đang phát triển: Campuchia, Ghana và Việt Nam.
Một phần không nhỏ là nhờ vào sự bền bỉ, động lực và sự hỗ trợ đáng kể bằng hiện vật của
cán bộ dự án của chúng tôi, Tiến sĩ Karen Wylie.
Bấm vào đây để đọc những kết quả của dự án…

Chương trình Cố vấn Tiếp tục

Chương trình Cố vấn Xuyên biên giới tiếp tục thực hiện năm thứ ba. Các cố vấn tận tâm và
lành nghề của chúng tôi đến từ Úc, Anh và Mỹ đã kết nối lại với các nhóm nhà NNTL Việt
Nam để hỗ trợ các mục tiêu lâm sàng mới của họ cho năm 2020.
Như với mọi điều khác, chúng tôi đã dự đoán COVID-19 sẽ làm cản trở chương trình cố vấn
này. Ngạc nhiên thay, trường hợp này lại không bị ảnh hưởng, vì tính chất hoạt động từ xa
của chương trình này đã khiến nó, theo một cách nào đó, miễn dịch với COVID. Với các mục
tiêu, hoạt động hỗ trợ cố vấn, phiên dịch và biên dịch đã được thực hiện trực tuyến 100%, cả
người cố vấn và người được cố vấn đã quen với tính chất trực tuyến của chương trình. Điều
này cho phép họ làm việc, cộng tác, hỗ trợ và học hỏi mà không bị ảnh hưởng bởi COVID19.
Xem thêm…

Tình nguyện viên hỗ trợ các Hướng dẫn dành cho Đột
quỵ, Chấn thương Sọ não và Bại Não

Bộ Y tế Việt Nam vừa công bố bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức
năng NNTL cho bệnh nhân đột quỵ, chấn thương sọ não và bại não. Đây là sản phẩm bởi dự
án của tổ chức HI với Bộ Y tế. Hai tình nguyện viên khóa Thạc sĩ NNTL & Cử nhân NNTL của
chúng tôi là Jemma Thompson và Janella Christie đã đóng góp vào việc phát triển các hướng
dẫn này.
Xem thêm…

Nghĩ về các Đồng nghiệp ở Việt Nam

TFA đang nghĩ đến các đồng nghiệp và bạn bè Việt Nam của chúng tôi ở miền Trung Việt
Nam khi họ một lần nữa phải vật lộn với lũ lụt kinh hoàng gây thiệt hại về nhân mạng, trì trệ
hoạt động kinh tế và làm gián đoạn cuộc sống của họ. Đội ngũ TFA luôn ngưỡng mộ sự kiên
cường của người dân Việt Nam và chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp cho sự phục hồi nhanh
chóng và lâu dài sau sự kiện khí hậu nghiêm trọng này.

Chính sách Ngăn chặn Bóc lột, Lạm dụng và Quấy rối
Tình Dục
Ban Giám đốc TFA đã ký kết Chính sách Ngăn chặn Bóc lột, Lạm dụng và Quấy rối Tình
dục.
Xem thêm…

Trang Instagram của TFA được Cải tiến

Bạn có xem trang Instagram của chúng tôi gần đây chưa?
Trang đã được cải tiến với rất nhiều thông tin về Việt Nam, về ngành NNTL và
rất nhiều điều khác mà bạn nên thử xem qua.
.

Hỗ trợ TFA
Mặc dù hoạt động tình nguyện ở 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
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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
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