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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 1/2018, tổng số nhân sự 41 
nhân viên

�Cụ thể:  
- 07 nhân sự hành chính
- 34 chuyên viên can thiệp (trình độ Tiến sĩ, 

Thạc sĩ, Đại học ngành: Tâm lý học, 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	 2
Hoạt động trị liệu 1
Giáo dục đặc biệt 26
Tổng: 34
Tiến	sĩ/	Bán	thời	gian 1
Thạc	sĩ/	Bán	thời	gian	 1
Bác	sĩ	chuyên	khoa	1/	Bán	thời	gian 1
Cử nhân Đại học (Tâm lý học, 
Giáo dục học, Giáo dục đặc biệt, Công 
tác xã hội, Tiểu học)/	Toàn	thời	gian.	 31
Tổng: 34

Phân tích chất lượng
nhân sự chuyên môn (quý 1/2018)



Phân tích chất lượng Số lượng
Đại	học	(Tài	chính	kế	toán/	Ngữ	văn	– Báo	
chí) 3
PTTH	 4
Tổng:	 7
Hành	chính/	Thủ	quỹ 1
Truyền	thông	– chăm	sóc	khách	hàng	 1
Kế	toán 1
Tạp	vụ	 2
Bảo	mẫu	 1
Bảo	vệ/	sửa	chữa 1
Tổng: 7

Phân tích chất lượng
nhân sự hành chính (quý 1/2018)



Các chuyên viên của trung tâm
tham gia các khóa ngắn hạn và dài
hạn về can thiệp hành vi, can thiệp
dựa trên bằng chứng, lượng giá tâm

lý



Hoàn thành khóa đào tạo 
nhân viên mới trong

quý 01/2018.



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



� Các công cụ hiện thời để đánh giá
Công cụ Chức năng

DSM-V Sử dụng trong thăm khám và chẩn đoán/ phân loại 
bệnh tật/ rối loạn

CARD Thang đánh giá sàng lọc và chẩn đoán rối loạn phổ 
tự kỷ

PEP-R Thang đánh giá các lĩnh vực phát triển dành cho trẻ 
rối loạn phổ tự kỷ

VB- MAPP; 
Âm ngữ.

Đánh giá phát triển và các chức năng ngôn ngữ 
dành cho trẻ rối loạn ngôn ngữ

WISC – IV –
VN và NEMI 
– 2

Đánh giá chỉ số và các lĩnh vực phát triển của trẻ 
chậm phát triển

ABS–S:2; 
Vineland 2

Đánh giá hành vi thích ứng của trẻ rối loạn phát 
triển

Vanderbilt Đánh giá vấn đề hành vi của trẻ 



� Tình hình khám, đánh giá đầu vào trong quý

Tổng số trẻ đến khám/ 
đánh giá 

Tổng	số	trẻ	nhập	can	
thiệp	bán	trú	

Tổng	số	nhập	can	thiệp	
theo	giờ		

Số	trẻ	không	nhập/	can	
thiệp	

55	

35	

15	

5	

Số lượng 
Số lượng 



Đánh	giá	chuyển	tiếp
� Trong quý 1 đã đánh giá chuyển tiếp 04 bé lên lớp 2:
1. Phạm Lê Việt Dũng
2. Nguyễn Duy Khoa
3. Nguyễn Phan Bảo Hân
4. Trịnh Phan Anh Tuấn



� Đã đánh giá chuyển tiếp ra hòa nhập 10 bé
1. Lâm Chấn Khang
2. Lê Phương Đông
3. Phạm Minh Khang
4. Nguyễn Ngọc Diễm My
5. Trần Cao Kỳ
6. Lê Quý Mạnh
7. Tạ Hữu Nguyên (ngoài giờ)
8. Lã Đức Nam (ngoài giờ)
9. Phạm Ngọc Hân (ngoài giờ)
10. Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt



CHĂM SÓC VÀ CAN THIỆP



� Tổng số trẻ can thiệp liên tục (Tính đến 03/2018)

Tổng số trẻ 
đang can 
thiệp tại 

trung tâm  

Tại Cơ sở 1 Tại Cơ sở 2 Can	thiệp	
ngoài	giờ		

109	

75	

34	 39	

Số lượng 



� Tỷ lệ các rối loạn của trẻ đang can thiệp tại trung tâm 
(tính đến 03/2018)

� Rối loạn phổ tự kỷ 30
� Rối loạn ngôn ngữ (giao tiếp) nói chung 60
� Chậm phát triển trí tuệ 7
� Rối loạn khác (hành vi, học tập) 3

30	

60	

7	 3	

Tỷ	lệ	(%)	



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



� Hoạt động trị liệu



� Tổ chức ngày 02/04 – Ngày thế giới nhận biết chứng tự 
kỷ



HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ 
PHỤ HUYNH



� Tổ chức các khóa tập 

huấn cho phụ huynh



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

� Dành thứ 7 hàng tuần để phụ huynh trao đổi



KẾ HOẠCH QUÝ 
2.2018



�Duy trì, đảm bảo chất lượng can 
thiệp tại cơ sở 1 và cơ sở 2
Þ Ổn định mô hình can thiệp
Þ Ổn định số lượng trẻ can thiệp



�Đào tạo chuyên môn:
v Tổ chức khóa huấn luyện về âm 

ngữ
v Tổ chức tuyển dụng tại các 

trường đại học
v Đào tạo nội bộ cho nhân sự



Ý	KIẾN	ĐÓNG	GÓP	PHỤ	HUYNH



"XIN CHÂN THÀNH 
CẢM ƠN!"


