Tin tức TFA
Những thành tựu cá nhân hỗ trợ cho
mục tiêu của TFA
Tạm biệt Jan

Ban Giám đốc TFA rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với nhân viên quản lý hành chính của
chúng tôi, cô Jan Tochowicz, và xin được ghi nhận những nỗ lực và cống hiến của cô trong
11 năm qua. Nhiều tình nguyện viên, đối tác và bạn bè của TFA đã làm việc với Jan trong
thời gian qua sẽ chứng thực độ tin cậy, hiệu quả, linh hoạt và sẵn lòng của cô trong việc hỗ
trợ vô số các nhiệm vụ nhằm đảm bảo tổ chức của chúng tôi hoạt động tốt nhất.
Jan đảm nhận vị trí này lần đầu vào năm 2010 trong tổ chức còn non trẻ của chúng tôi khi
ấy với động lực là để hỗ trợ các gia đình ở Việt Nam dễ dàng tiếp cận các dịch vụ ngôn ngữ
trị liệu, như cô đã được tiếp cận ở Úc trong nhiều năm trước đó, cho con trai của mình. Đó
là lý do Jan đã tình nguyện dành rất nhiều thời gian cho TFA, cô luôn sẵn sàng hỗ trợ đa
dạng các hoạt động bao gồm các sự kiện gây quỹ, tổ chức nguồn tài liệu xúc tiến cho các
hội nghị, quản lý mạng xã hội, hỗ trợ Ban giám đốc TFA cũng như các nhiệm vụ quản lý tài
chính giữa các loại tiền tệ và quốc gia khác nhau.

Nền tảng cho những thành tựu liên tục của TFA nằm ở sự cam kết lâu dài của một gia đình
tình nguyện viên có chung mục tiêu là tạo ra sự thay đổi lâu dài ở Việt Nam cho những người
gặp khó khăn trong giao tiếp và nuốt. Những đóng góp tuyệt vời của Jan là một tấm gương
sáng cho điều đó. Chúng tôi cảm ơn Jan vì tất cả những nỗ lực và cam kết của cô và xin
chúc cô những điều tốt đẹp nhất trong thời gian nghỉ hưu mà cô xứng đáng được tận hưởng.
Cô ấy sẽ luôn được nhớ đến!

Chúc mừng Phó Giáo sư Sally Hewat

Xin chúc mừng thành viên Ban giám đốc TFA, Phó Giáo sư Sally Hewat, đã nhận được Giải
thưởng Tưởng niệm Elizabeth Usher danh giá từ Tổ chức Ngữ âm Bệnh học Úc (Speech
Pathology Australia) vào năm nay. Vừa là một thành viên tận tụy của Ban giám đốc TFA từ
năm 2013, Sally còn đóng góp to lớn vào sự phát triển của các dịch vụ ngôn ngữ trị liệu trên
khắp Đông Nam Á, bên cạnh vai trò Phó khoa Quốc tế tại Đại học Newcastle, Khoa Giáo dục
và Nghệ thuật cùng các vai trò lãnh đạo trong một loạt các tổ chức chuyên môn khác.
Nhóm cũng xin ghi nhận sự hỗ trợ đặc biệt của cô đối với Tiến sĩ Điền trong suốt 4 năm ông
ở Úc nghiên cứu tại Đại học Newcastle.

Vui lòng xem đường dẫn này để đọc bài viết mới đây trong Bản tin Dự án Giao tiếp Quốc
tế bao gồm những kết quả của việc nâng cao năng lực lâu dài cho ngành Ngôn ngữ Trị
liệu ở Việt Nam.

Tin nóng
Thành tựu của một người Việt Nam trong sự phát
triển lãnh vực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Sue Woodward, Giám đốc Sáng lập của TFA gần đây đã phỏng vấn Tiến sĩ Lê Khánh
Điền sau khi ông nhận Văn bằng Tiến sĩ từ Đại học Newcastle, Úc. Luận án của Tiến sĩ
Điền, với đề tài Phát triển Bộ lượng giá Mất ngôn ngữ cho người Việt Nam, báo cáo quá
trình phát triển một bài kiểm tra mất ngôn ngữ có nội dung phù hợp về mặt ngôn ngữ và
văn hóa, được thiết kế đặc trưng cho người nói tiếng Việt. Đây là một trong số ít các bộ
lượng giá mất ngôn ngữ không phải tiếng Anh trên toàn thế giới.

Sue: Tiến sĩ Điền, ông hẳn rất vui mừng vì cuối cùng cũng nhận được sự công
nhận chính thức cho công trình Tiến sĩ của mình sau bốn năm dài làm việc chăm
chỉ và cam kết tận tâm ở Úc.
Tiến sĩ Điền: Tôi vui, nhưng đây chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình dài phía trước để
phát triển ngành Ngôn ngữ Trị Liệu tại Việt Nam.

Sue: Ngoài vai trò giảng dạy quan trọng của mình trong các khóa học Ngôn ngữ
Trị liệu được chính phủ công nhận ở Việt Nam, những kế hoạch khác của ông là
gì?
Tiến sĩ Điền: Mục tiêu đầu tiên của tôi là tiếp tục hoàn thành Bài kiểm tra Mất ngôn ngữ
bản tiếng Việt dành cho những người Việt Nam mất ngôn ngữ. Tôi cũng hy vọng sẽ bắt
đầu một dự án về các nguồn lực chuyên môn, tập trung vào việc điều chỉnh các công cụ
lượng giá, các biện pháp can thiệp và đo lường kết quả chính thức hiện có hoặc phát
triển các phương pháp mới để sử dụng trong các bệnh viện, trung tâm phục hồi chức
năng và cộng đồng.
Ở cấp độ lâm sàng, tại bệnh viện của tôi, Bệnh viện Đa khoa An Bình, với sự hỗ trợ tích
cực từ Ban giám đốc và đồng nghiệp, chúng tôi có kế hoạch cung cấp dịch vụ lâm sàng
tối ưu cho khách hàng và bệnh nhân, cũng như các khóa đào tạo.
Sue: Có vẻ như ông đã tận dụng rất tốt cơ hội nghiên cứu – học tập tại Úc để đẩy
mạnh việc phát triển Chuyên ngành Ngôn ngữ Trị liệu ở Việt Nam.
Tiến sĩ Điền: Vâng, nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm. Các kế hoạch của tôi còn bao
gồm việc góp phần vào sự phát triển những tiêu chuẩn chuyên môn cho ngành Ngôn
ngữ Trị liệu tại Việt Nam. Tôi hy vọng Hội Ngôn ngữ trị liệu Việt Nam sẽ sớm được thành
lập ở Việt Nam.
Sue: Thay mặt các thành viên Ban giám đốc TFA, tôi xin được chúc mừng Tiến sĩ
Điền lần nữa. Không nghi ngờ gì về lý do vợ ông, con ông và gia đình, cũng như
bạn bè đồng nghiệp, đều rất tự hào về những thành tựu của ông đến vậy, và họ
đều rất vui khi ông trở về. Chúng tôi chúc ông mạnh khỏe trong hành trình thực
hiện những mục tiêu phía trước.

Hãy đón xem Bản tin Phiên bản Tốt nghiệp Đặc biệt của chúng tôi vào giai đoạn cuối
năm nay, với nội dung về những học viên tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ đầu tiên của
chúng tôi từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch của họ trong tương
lai.
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TFA tự hào là một đối tác cho Dự án J594 trong chương trình Lời nói-Ngôn ngữ
tại Việt Nam cùng với Global Development Group (GDG).
GDG (Số ĐKDN: 57 102 400 993) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) được
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cấp phép, chuyên thực hiện các
dự án nhân đạo đạt chuẩn với các Đối tác được phê duyệt.
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