
 

Kính gửi: Hội viên Hội Vật lý trị liệu Việt Nam 

 

Theo kế hoạch đào tạo của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam năm 2021, với mục 

tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực âm ngữ trị liệu cho đội ngũ giảng 

viên, Bác sĩ, Cử nhân và Kỹ thuật viên Vật lý trị lịêu (VLTL), Hội Vật lý trị liệu 

Việt Nam mở khóa tập huấn “Rối loạn xử lý cảm giác ở trẻ bại não” với sự hỗ trợ 

của GS. TS. Patricia Coker, khoa Hoạt động trị liệu, Đại học Y Khoa South 

Carolina, Hoa Kỳ và PGS. TS. Cynthia Dodds, phụ trách nội dung Nhi Khoa của 

chương trình đào tạo Tiến sĩ thực hành Vật lý trị liệu (Doctor of Physical 

Therapy), Đại học Y Khoa South Carolina, Hoa Kỳ với các nội dung như sau: 

1. Nội dung khóa học 

- Ảnh hưởng của 5 giác quan đến sự phát triển vận động ở trẻ nhỏ. 

- Khiếm khuyết thị giác, các rối loạn xử lý cảm giác (định nghĩa, đánh giá, 

can thiệp). 

- Cung cấp một số hình ảnh để giúp gia đình và nhà trị liệu đánh giá đáp 

ứng của trẻ với những kích thích cảm giác. 

- Diễn giải biểu hiện và đáp ứng của trẻ trong khi can thiệp cũng như khi 

thực hiện các chức năng sống, tự chăm sóc và di chuyển.  

2. Hình thức tổ chức: Học online thông qua nền tảng Zoom.  

3. Thời gian tổ chức: từ 19:15 đến 21:30 ngày 07 tháng 03 năm 2021. 

4. Để đăng ký tham gia khóa đào tạo: liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Minh - 

Trưởng ban đối ngoại Hội, ĐT: 0395109908. 

5. Học phí:  

- Hội viên CHÍNH THỨC: 200.000 VNĐ. 

 - Hội viên LIÊN KẾT : 250.000 VNĐ. 

 - Không phải Hội viên : 500.000 VNĐ. 

 - Phụ huynh: Miễn phí (đăng ký thông qua Hội gia đình trẻ Bại não). 

HỘI VẬT LÝ TRỊ LIỆU VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   05   /HVLTLVN 

Về việc đăng ký học 

“Rối loạn xử lý cảm giác ở trẻ bại não” 

 

Hà Nội, ngày 03   tháng 03 năm 2021 



Hội viên đăng ký tham gia xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản Hội 

Vật lý trị liệu Việt Nam, Số tài khoản 122000064243 Tại ngân hàng thương mại 

cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội. 

Đặc biệt, để bồi dưỡng cho lực lượng kế thừa, Hội dành tặng 10 suất học 

MIỄN PHÍ cho Sinh viên Chính quy ngành Vật lý trị liệu ĐÃ LÀ Hội viên. 10 

suất này sẽ dành cho 10 sinh viên đăng ký đầu tiên. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Ngọc Minh trưởng ban đối 

ngoại Hội, ĐT: 0395109908. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bệnh viện tỉnh thành, phố trực thuộc 

Trung ương (khoa Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng...);  

- Bộ Nội vụ (để báo cáo); 

- Bộ y tế (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

HỘI VẬT LÝ TRỊ LIỆU VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

 

 

Trần Văn Dần 

 

                                                                                            

 

 

  

 

  


