
Báo cáo hoạt động, 

Quý 2.2017 



1) Vấn đề nhân sự 

2) Hoạt động đánh giá 

3) Hoạt động can thiệp 

4) Hoạt động chăm sóc 

5) Nâng cao năng lực 

6) Hoạt động hướng đến trẻ và phụ huynh 

7) Xây dựng kênh tương tác với khách hàng 

Các chủ đề báo cáo 

“Chúng tôi cho rằng, việc tường minh các hoạt động với khách 

hàng giúp chúng ta hiểu, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau” 



Bác sĩ tâm thần (khi cần hội chẩn) 

Hướng đến nhóm can thiệp 

Nhân sự của trung tâm 

Chuyên viên âm ngữ trị liệu 

Chuyên viên hoạt động trị liệu 

Chuyên viên giáo dục đặc biệt 

Chuyên gia tâm lý lâm sàng 



Nhân sự chuyên môn 

Bộ phận chuyên môn Số 

lượng 

Trình độ  Chế độ làm việc 

Bác sĩ tâm thần 1 Bác sĩ 

chuyên 

khoa 1 

Bán thời gian 

Nhà Tâm lý lâm sàng  2 1 Tiến sĩ 

1 Cử nhân 

Toàn thời gian 

Chuyên viên âm ngữ trị liệu 1 Chứng chỉ 

Sau đại học 

Toàn thời gian 

Chuyên viên hoạt động trị 

liệu  

1 Đại học Toàn thời gian 

Chuyên viên giáo dục đặc 

biệt  

15 Đại học Toàn thời gian 

Tổng số  20 người 



Nhân sự hỗ trợ 
Bộ phận  Số 

lượn

g 

Trình độ  Chế độ làm 

việc 

Nhân viên hành chính tổng hợp  1 Đại học Toàn thời gian 

Nhân viên truyền thông – chăm sóc 

khách hàng  

1 Đại học Toàn thời gian 

Bảo mẫu  2 1 Trung cấp sư 

phạm 

1 THPT 

Toàn thời gian 

Tạp vụ 1 Toàn thời gian 

Tổng:  5 



• Khám, phân loại rối loạn/ tật 

• Đánh giá phát triển đầu vào 

• Đánh giá phát triển định kỳ 3 – 6 tháng. 

• Đánh giá chuyển tiếp 

• Trưởng phòng: CN Nguyễn Công Bình 

Nhân sự: 1 BS, 1 TS, 6 Cử nhân  

Đánh giá & Giáo vụ 



Công cụ khám, đánh giá: 

• Khám đầu vào: DSM - IV 

• Đánh giá rối loạn phổ tự kỷ: PEP – R; ABLLS 

• Đánh giá RL ngôn ngữ: VB- MAPP; Âm ngữ. 

• Đánh giá chậm phát triển:  

- WISC – IV – VN: Đánh giá chỉ số IQ 

- ABS – S2; Vindland: Đánh giá hành vi thích ứng 

• Ngoài ra còn sử dụng NEMI – II, đánh giá phát 

triển và Vanderbilt đánh giá hành vi  



Khám, đánh giá phát triển đầu vào: 

• Tiếp nhận và khám đầu vào: 46 trường hợp, trong đó: 

- 21 trường hợp vào can thiệp bán trú  

- 25 trường hợp vào can thiệp ngoài giờ  (một số trường 

hợp không thể nhập vào can thiệp bán trú vì số lượng 

hiện quá đông). 

- Cơ cấu trẻ mắc các rối loạn/ tật (trong 46  

trường): 

  Trẻ rối loạn phổ tự kỷ: 22 % 

  Trẻ rối loạn ngôn ngữ: 40 % 

  Trẻ chậm phát triển nhẹ : 8% 

  Rối loạn khác: 30% (hành vi, học tập) 

Hoạt động đánh giá trong quý 



• Đánh giá chuyển tiếp 

• Chuyển tiếp 5 trẻ từ lớp CTS2 ra học hòa nhập 

1. 1. Mai Văn Hoàng Quân 

2. 2. Bùi Văn Đại 

3. 3. Nguyễn Minh Đạo  

4. 4. Nguyễn Thành Long 

5. 5. Lê Minh Trí 

• Chuyển tiếp 4 trẻ từ CTS1 – CTS2 

1. Anh Khoa 

2. Cao Minh Đạt 

3. Minh Duy 

4. Vũ Nguyễn Gia Bảo  



Hoạt động can thiệp 

• Mô hình can thiệp (Nhóm – Cá nhân – Hoạt động trị liệu) 

 



• Chương trình can thiệp 

Can thiệp 

sớm 1 

Can thiệp 

sớm 2 

Dành cho trẻ có tuổi 

khôn/ phát triển dưới 

48 tháng (cùng loại rối 

loạn 1 lớp) 

Dành cho trẻ có tuổi 

khôn/ phát triển từ 48 

tháng – 60 tháng (cùng 

loại rối loạn 1 lớp) 



• Phương pháp can thiệp 

Trên nền tảng mô hình Denver 

- Âm ngữ trị liệu 

- Giáo dục đặc biệt, trên nền tảng ABA 

- Hoạt động trị liệu  

• Mô hình 1 nhóm chuyên viên can thiệp với trẻ 

• 1 chuyên viên chủ nhiệm tối đa 4 trẻ. 

• Hoạt động trong quý diễn ra ổn định, đảm bảo 



Hoạt động chăm sóc 

• Có 2 bảo mẫu chăm sóc 

• Các chuyên viên cùng hỗ trợ chăm sóc các trẻ vào buổi 

trưa. 

• Chế độ dinh dưỡng niêm yến tại bảng thông tin, sổ liên 

lạc. Trẻ có 2 bữa (1 bữa trưa chính + 1 bữa xế thường 

là sữa chua). 

• Trong quý đảm bảo an toàn cho trẻ, hạn chế tối đa các 

trường hợp không an toàn). 



Hoạt động nâng cao năng lực 

• Đây là hoạt động cực kỳ quan trọng và được trung tâm 

rất quan tâm. 

• Trong quý, trung tâm mở 2 khóa tập huấn, mời các 

chuyên gia về đào tạo: 

- Khóa 1 (6 ngày), tập huấn chuyên sâu về xây dựng mục 

tiêu, phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ và mô hình can 

thiệp sớm Denver. Ths Nguyễn Thị Nha Trang, Thạc sĩ 

giáo dục đặc biệt tại Đại học Oregon (Hoa Kỳ) 



- Khóa 2: Tập huấn chuyên sâu về phương pháp phân tích 

hành vi ứng dụng cho can thiệp chuyên biệt. Ths Hồ Thị 

Huyền Thương (đào tạo về ABA tại School of Psychology - 

Florida Institute of Technology – Hoa Kỳ). 



• Ngoài ra, các chuyên viên của trung tâm được cử đi tập 

huấn dài hạn. 

- TS Lê Minh Công & CN Nguyễn Công Bình tập huấn về 

đánh giá và can thiệp các rối loạn học tập (Chương trình 

đào tạo 3 năm do Trường ĐH KHXH&NV và Đại học 

Louvain và Đại học Liège (Vương quốc Bỉ) đồng tổ chức. 

- CN Nguyễn Thị Mai đã hoàn thiện Khóa Âm ngữ trị liệu Nhi 

của Úc tổ chức trong 01 năm tại Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch, TP. HCM (2016-2017) 

- CN Nguyễn Công Bình tập huấn khóa về sử dụng WISC - 

IV 





Hoạt động nân cao năng lực khác 

• Tham dự hội thảo quốc tế 

về đánh giá và can thiệp 

trẻ rối loạn phát triển 



• Là thành viên của hai 

nhóm nghiên cứu do tỉnh 

Đồng Nai tài trợ 

• Tổ chức các hội nghị khoa 

học hoặc workshop cho 

các đối tượng chuyên môn 



Các hoạt động hướng đến trẻ và phụ huynh  

• Tổ chức Wordshop “Chơi 

cùng con” dành cho gần 

50 phụ huynh  



• Tổ chức ngày Quốc tế 

nhận biết chứng tự kỷ 

(2/4) với khá đông người 

tham dự, nhiều đài, báo 

đưa tin – Giúp cộng đồng 

hiểu và chia sẻ với trẻ tự 

kỷ.  





• Tổ chức sinh nhật thường kỳ cho các bè 



• Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi cho các bé 

 





Xây dựng kênh tương tác với khách hàng 

• Đây là hoạt động tương tác với phụ huynh một cách đa 

dạng để hỗ trợ phụ huynh  

• Các hoạt động chủ yếu: 

- Tương tác và hỗ trợ phụ huynh qua điện thoại hotline 

- Hỗ trợ và tương tác cùng phụ huynh qua Facebook 

- Hỗ trợ và tương tác cùng phụ huynh qua email hoặc 

Website 



• Số điện thoại hotline: 0912191315 

• Hiện Cô Bùi Ngọc Diễm quản lý để có thể 

thường xuyên trao đổi với phụ huynh  



• Phụ huynh có thể tiếp nhận thông tin từ FB của trung 

tâm:  

https://www.facebook.com/hoangducedu/ 

 



• Wesite – Nhất là hai phần: Góc chuyên môn (cập nhật 

các bài viết và tài liệu về chuyên môn dành cho phụ 

huynh và Góc phụ huynh) 

• Wesite đã được nâng cấp, cập nhật, hiện số lượng 

người truy cập 30,000 lượt (chỉ mới có gần 3 tháng) 

• Phụ huynh nên thường xuyên cập nhật để tìm hiểu thêm 

thông tin.  





• Phụ huynh có thể dành sáng thứ 7 hàng tuần để đến 

trung tâm cùng trao đổi, thảo luận cùng các chuyên viên 

về mục tiêu, phương pháp can thiệp cho trẻ  



Dự kiến hoạt động của quý 3.2017 

 Tập trung mở rộng 1 chi nhánh tại Đường Võ Thị Sáu (nối 

dài). Dự kiến đi vào hoạt động giữa tháng 8.2017. 

 Mở Khóa huấn luyện chuyên môn cho phụ huynh. Đồng thời, 

mở các buổi sinh hoạt chuyên đề cho phụ huynh.  

 Đẩy mạnh công tác can thiệp, chăm sóc trẻ.  

 Đào tạo chuyên môn: 1) Cử Cô Nguyễn Thị Mai tham gia 

khóa học 3 năm – đào tạo nâng cao năng lực cho giáo viên 

(2017 – 2019); 2) Tiếp tục đào tạo nội bộ cho nhân viên 

 



"XIN CHÂN THÀNH 

CẢM ƠN!" 


