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CÔNG TÁC NHÂN SỰ 

(Là công tác then chốt cho sự phát triển) 



Bác sĩ tâm thần 

Hướng đến nhóm can thiệp 

Mục tiêu hướng 

đến sự chuyên nghiệp 

Chuyên viên 
 âm ngữ trị liệu 

CV hoạt động trị liệu 

Chuyên viên giáo dục đặc biệt 

Chuyên gia tâm lý lâm sàng 



Trong quý 3/2018, tổng số nhân sự 43 

nhân viên 

Cụ thể:   

- 06 nhân sự hành chính 

- 37 chuyên viên can thiệp (trình độ Thạc 

sĩ, Đại học ngành: Tâm lý học, Tâm lý – 

giáo dục, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã 

hội) 

  



Phân tích chất lượng Số lượng 

Tâm thần học 1 

Tâm lý lâm sàng 4 

Âm ngữ trị liệu  3 

Giáo dục đặc biệt  29 

Tổng: 37 

Phân tích chất lượng 
nhân sự chuyên môn (quý 3/2018) 



Các chuyên viên của trung tâm tham 

gia các khóa ngắn hạn và dài hạn 

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy hoàn thành 
khóa học 1 năm về âm ngữ trị liệu nhi 2017 – 

2018 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 



Cô Hoàng Thị Mai hoàn thành  khóa học 3 tháng về 

âm ngữ trị liệu nhi 2018 tại Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch 



Thầy Trịnh Phúc tham dự khóa học “Nhận diện, đánh giá và can 

thiệp các rối loạn trong bối cảnh học đường” trong 03 năm do Đại 

học Louvain và Đại học Lìege tổ chức đào tạo tại trường Đại học 

KHXH&NV, TP.HCM (2019-2021) 

Như vậy, cho đến nay, trung tâm đã có 3 chuyên viên được đào tạo 

chuyên sâu về tâm lý lâm sàng trẻ em 

 



Trung tâm tổ chức khóa tập huấn “Đánh giá và 

diễn giải trắc nghiệm Wisc – 4” cho 30 chuyên 

viên đến từ các tỉnh trong nước 



Trung tâm thường xuyên mời các chuyên 

gia trong và ngoài nước, cập nhật kiến 

thức chuyên ngành cho chuyên viên tại 

trung tâm 



Hoàn thành khóa đào tạo nội bộ trong 

3 tháng về “Âm ngữ trị liệu nhi” cho 

10 chuyên viên của trung tâm. 



Nhân viên mới vào 

làm phải qua 1 khóa 

đào tạo chuyên sâu 

3 tháng và với sự 

giám sát của nhà 

chuyên môn tại 

trung tâm (trong quí 

3 có 10 chuyên viên 

mới được đào tạo 

giám sát) 

 



CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 

& GIÁO VỤ 



 Chức năng: 

 
Đánh giá Giáo vụ 

1) Khám, phân loại rối loạn tật  1) Tư vấn mục tiêu dài hạn/ 
chiến lược phát triển của 
từng trẻ  

2) Đánh giá phát triển đầu vào  2) Tư vấn các chương trình 
can thiệp cho từng trẻ. 

3) Báo cáo kết quả học tập 3 
tháng 1 lần 

4) Đánh giá định kỳ 6 tháng 1 
lần  

5) Đánh giá chuyển tiếp 



Stt Tên công cụ Công dụng Đối tượng được đánh giá 

CÁC CÔNG CỤ SÀNG LỌC 

1 M-CHAT-R/F - Xác định có rối loạn phổ tự kỷ hay không. Đây 

là công cụ giúp sàng lọc tự kỷ cho trẻ từ 16 –30 

tháng (Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam còn 

thiếu công cụ sàng lọc tự kỷ, bộ công cụ này có 

thể sử dụng cho trẻ đến 48 tháng). 

  

- Phỏng vấn phụ huynh có con 

em có dấu hiệu rối loạn phổ tự 

kỷ 

2 C.A.R.S 2 Thang chẩn đoán tự kỷ tuổi ấu thơ (Childhood 

Autism Rating Scale). Công cụ này được thiết kế 

dưới dạng bảng hỏi và quan sát, được dùng để 

chẩn đoán tự kỷ từ 24 tháng tuổi. CARS kiểm tra 

15 lĩnh lực khác nhau nhằm đưa ra các mức độ tự 

kỷ. CARS có thể sử dụng đánh giá trẻ tự kỷ với 

nhiều mục đích khác nhau như: để xây dựng 

chương trình can thiệp sớm, theo dõi định kỳ trẻ 

tự kỷ, đánh giá hiệu quả can thiệp.... 

- Là công cụ kết hợp bởi báo 

cáo của cha mẹ và quan sát 

trực tiếp của các chuyên gia 

3 GARS – 2 - Đánh giá những kỹ năng chính ở trẻ tự kỷ như 

hành vi, giao tiếp và quan hệ xã hội 

- Bao gồm 2 phần: 

+ Quan sát trẻ và phỏng vấn 

phụ huynh 

Các công cụ hiện thời để đánh giá 



4 ASQ-3 ASQ là bộ công cụ sàng lọc do cha mẹ/người chăm 

sóc trẻ báo cáo nhằm theo dõi sự phát triển toàn 

diện của trẻ từ 1 tháng đến 6 tuổi. ASQ giúp sàng 

lọc và xác nhận nguy cơ chậm phát triển trên 5 lĩnh 

vực phát triển của trẻ gồm giao tiếp, vận động thô, 

vận động tinh, giải quyết vấn đề và cá nhân - xã hội 

- Tất cả các đối tượng có dấu 

hiệu rối loạn phát triển từ 1 

tháng đến 72 tháng tuổi 

5 Vanderbilt - Đánh giá các về các mức độ về tính xung động, bốc 

đồng, thiếu tập trung đối với trẻ có chứng tăng động, 

kém tập trung. 

-  Đánh giá trẻ có hành vi tăng 

động, giảm chú ý, rối loạn 

thách thức chống đối 

CÁC CÔNG CỤ LƯỢNG GIÁ 

1 PEP-3 - Sử dụng trắc nghiệm PEP-3 đánh giá khả năng phát 

triển của trẻ tự kỷ khi ứng dụng chương trình can thiệp 

phối hợp giữa gia đình và nhà trường 

- Trẻ rối loạn phổ tự kỷ (bản 

PEP-3 có thể đánh giá trẻ từ 0-

72 tháng tuổi) 

2 VB-MAPP - Đánh giá hành vi ngôn ngữ cho trẻ bao gồm các vấn 

đề về ngôn ngữ và hành vi 

- Trẻ rối loạn ngôn ngữ ( đánh 

giá trẻ từ 0-48 tháng tuổi) 

4 Vineland-II - Đánh giá hành vi thích ứng về các vấn đề như: giao 

tiếp, kỹ năng sinh hoạt thường ngày,   lĩnh vực xã hội 

hóa, các kỹ năng vận động, các chỉ báo về hành vi kém 

thích ứng. 

- Dành cho tất cả các đối 

tượng từ 0-90 tuổi 



5 ABLLS-R - Là bảng kiểm đánh giá kỹ năng ngôn ngữ và học 

tập cơ bản. ABLLS được sử dụng để xác định khả 

năng ngôn ngữ của trẻ, cũng như đưa ra chương 

trình học, can thiệp. 

- Dành cho các đối tượng gặp 

rối loạn phát triển 

7 WISC-IV-

VN 

- Đánh giá chỉ số trí tuệ IQ nhằm xác định: 

- Đánh giá năng lực trí tuệ của trẻ 

- Nhận diện các dạng khiếm khuyết học tâp 

- Giúp trường học có những thích ứng và cá nhân hóa 

kế hoạch học tập cho từng học sinh 

- Hỗ trợ xác định các vấn đề về đọc /toán và quá trình 

học tập nói chung 

- Nhận diện trẻ tài năng,. 

- Đánh giá cho tất cả các đối 

tượng ( dành cho các đối 

tượng có độ tuổi từ 6-16 tuổi). 

8 NEMI-2 - Thang đo lường trí tuệ mới NEMI-2 (NEMI-2, 

Nouvelle Echelle Métrique  d’Intelligence – 2) là một 

công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tính chỉ số thông 

minh (IQ), công cụ đo lường tổng hợp này cho phép 

đánh giá trí tuệ  của khách thể từ 5-12 tuổi nhằm đánh 

giá tổng quát trí tuệ cá nhân, giúp nhà chuyên môn xây 

dựng chân dung nhận thức của trẻ, tìm ra điểm mạnh 

và điểm yếu của trẻ về mặt tư duy.  

-  Đánh giá cho tất cả các đối 

tượng ( dành cho các đối 

tượng có độ tuổi từ 5-12 tuổi) 



9 TEDI -

MATH 

- Đánh giá chẩn đoán HS mắc chứng khó khăn về tính 

toán, với mục tiêu chẩn đoán lâm sàng, cho phép mô tả và 

hiểu được những khó khăn mà trẻ gặp phải trong quá 

trình thao tác với các con số 

- Đối tượng là trẻ em bắt đầu từ 

cuối năm học mẫu giáo trở đi 

10 CBCL - Đánh giá triệu chứng hành vi cảm xúc cho trẻ em và thanh 

thiếu niên. 

- Công cụ đánh giá trên 3 thang đo năng lực: (1) Hoạt động; 

(2) Kỹ năng xã hội; (3) Trường học; 8 thang đo lâm sàng theo 

quan điểm Achenbach (a) Thu mình; (b) Lo âu, trầm cảm; (c) 

phàn nàn cơ thể; (d) Vấn đề xã hội; (e) Vấn đề tư duy; (f) Vấn 

đề chú ý; (g) Hành vi sai phạm và (h) Hành vi xâm khích; 6 

thang đo lâm sàng theo định hướng DSM-IV là (i) Vấn đề 

cảm xúc; (ii) Lo âu; (iii) Rối loạn dạng cơ thể; (iv) Tăng động 

giảm chú ý; (v) Hành vi chống đối; (vi) Rối loạn hành vi. 

- Đối tượng trẻ em và thanh thiếu 

niên với độ tuổi từ 6-18 tuổi có các 

vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm 

thần. 

11 Bailey - Đánh giá mức phát triển - Dành cho trẻ từ 16 ngày tuổi đến 

42 tháng tuổi 

12 Ycat - Đánh giá khả năng đọc viết và tính toán của trẻ - Dành cho trẻ từ 5 đến 7 tuổi 11 

tháng 



 Tình hình khám, đánh giá đầu vào trong quý 

 



 
 
 
                
 
 
 
 
 
              

    Đánh giá chuyển tiếp ra hòa nhập 09 bé 
 

Tại Cơ Sở 1 có 6 bé 

1. Lê Thiên Phú 

2. Lê Ngọc Hân 

3. Nguyễn Thế Quyền 

4. Đặng Quế Chi 

5. Nguyễn Thành Thái 

6. Trần Lê Trọng Khang 

Tại Cơ Sở 2 có 2 bé 

1. Nguyễn Duy Khánh 

2. Ngô Minh Quân 



Đánh giá chuyển tiếp các bé lên lớp CTS2 

 Tại Cơ Sở 1 có 3 bé 

1. Nguyễn Xuân Thành 

2. Ma Nguyễn Nhật Huy 

3. Huỳnh Nguyên Khâm 

 Tại cơ sở 2 có 1 bé 

1. Huỳnh Vĩnh Phúc 



CHĂM SÓC VÀ CAN THIỆP 



 Tổng số trẻ can thiệp liên tục (Tính đến 09/2018) 

43 



 Tỷ lệ các rối loạn của trẻ đang can thiệp tại trung tâm 
(tính đến 09/2018) 

 Rối loạn phổ tự kỷ 35 

 Rối loạn ngôn ngữ (giao tiếp) nói chung 50 

 Chậm phát triển trí tuệ 15 

 



Chương trình can thiệp 

Can thiệp 
sớm 1 

Can thiệp 
sớm 2 

Dành cho trẻ có tuổi 
khôn/ phát triển dưới 
36 tháng (cùng loại rối 
loạn 1 lớp) 

Dành cho trẻ có tuổi 
khôn/ phát triển từ 36 
tháng – 48 tháng (cùng 
loại rối loạn 1 lớp) 



Giáo dục đặc biệt (Nền 
tảng tiếp cận ABA) 

Âm ngữ trị liệu 

(Trong quý đã xây dựng phòng Âm 
ngữ do CN Nguyễn Thị Mai phụ 

trách) 

Hoạt động trị liệu Trị liệu tâm lý trẻ em 

Nền tảng của 
mô hình Denver 



Hình thức 
trị liệu 

Nhóm  
(2 chuyên viên cùng làm việc 10 -15 trẻ) 

Cá nhân  

(1 chuyên viên làm việc với 1 trẻ) 

Quản lý/ chủ nhiệm 
(1 chuyên viên/ 4 trẻ) 



Một vài hình ảnh can thiệp 
 Can thiệp nhóm 



 Can thiệp cá nhân 



              Tổ chức ngày Quốc Tế Thiếu Nhi – ngày 1.6 

 



HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 

PHỤ HUYNH 



• Tổ chức 1 buổi hội thảo chuyên đề dành cho phụ huynh với 
chủ đề “ 10 buổi giúp con phát triển tại nhà”  

• PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ với phụ huynh về can 
thiệp hành vi cho trẻ 



Hỗ trợ cho các trẻ hòa nhập sau khi được 
đánh giá chuyển tiếp ra học tại trường mầm 
non, tiểu học 



 Triển khai các kênh truyền thông tương tác (website; Facebook, 
Hotline) 

 Dành thứ 7 hàng tuần để phụ huynh trao đổi (tuy nhiên số lượng 
phụ huynh tham gia còn ít)  



KẾ HOẠCH QUÝ 

4.2018 



• Phát triển và mở rộng cơ sở 3 

• Duy trì, đảm bảo chất lượng can thiệp tại 

cơ sở 1 và cơ sở 2 

• Phát triển nguồn nhân sự cho cơ sở mới 

• Tổ chức chương trình dã ngoại cho các bé 

toàn trung tâm vào tháng 11 

 
 



• Tổ chức cuộc thi sáng tạo công cụ dạy học 

vào tháng 11 cho chuyên viên 

• Tổ chức biểu dương cho toàn nhân viên vào 

tháng 12 

• Tổ chức tuyển dụng để mở rộng nhân lực 

• Đào tạo nội bộ cho nhân sự 



"XIN CHÂN THÀNH 

CẢM ƠN!" 


