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THÔNG BÁO
Chiêu sinh khoá học “Ngôn ngữ trị liệu dành cho trẻ tự kỷ” Khóa 10
cấp chứng chỉ đào tạo liên tục
Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ
Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ–TĐHYKPNT ngày 04 tháng 04 năm 2022 của
Hiệu Trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc mở lớp “Ngôn ngữ trị
liệu dành cho trẻ tự kỷ” Khóa 10.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chiêu sinh khóa học “Ngôn ngữ trị
liệu dành cho trẻ tự kỷ” Khóa 10 năm 2022 như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh
Bác sỹ, Dược sỹ, Kỹ thuật viên Y học, Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng, Điều
dưỡng, Nữ hộ sinh, Tâm lý, Giáo viên đặc biệt, Giáo viên mầm non, Công tác xã hội,
Giáo viên tiểu học. Tất cả đối tượng đều có bằng cấp từ trung cấp trở lên.
2. Mục tiêu khóa học
Sau khi học xong khóa học, học viên đạt được các mục tiêu sau:
2.1 Mục tiêu kiến thức
- Trình bày được tổng quan về tự kỷ.
- Trình bày được các phương pháp can thiệp tự kỷ hiện nay.
- Trình bày được các đặc điểm lâm sàng của tự kỷ.
- Phân loại tự kỷ giao tiếp ở 3 mức độ tối thiểu, bắt đầu và nâng cao.
- Trình bày được các dấu hiệu báo động đỏ trẻ tự kỷ.
- Trình bày được những kỹ năng tiền học đường ở trẻ tự kỷ & các hỗ trợ.
- Phân tích được đầy đủ khung ICF trên tự kỷ.
- Phân tích đầy đủ khung MATRIX trên tự kỷ.
- Phân tích hành vi và cách xử trí phù hợp trên trẻ tự kỷ.
- Trình bày cách xử trí ăn nuốt ở trẻ tự kỷ.
- Trình bày được mục tiêu can thiệp thông minh SMART Goals.
- Áp dụng được mô hình can thiệp lấy gia đình làm trung tâm.
- Phát hiện các bệnh lý có liên quan đến tự kỷ.
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2.2 Mục tiêu kỹ năng
- Thăm khám & lượng giá chức năng cho trẻ tự kỷ.
- Phân tích kết quả lượng giá chức năng cho trẻ tự kỷ.
- Viết kế hoạch can thiệp âm ngữ trị liệu cho trẻ tự kỷ.
- Viết được mục tiêu can thiệp thông minh SMART Goals cho trẻ tự kỷ.
- Áp dụng các chiến lược để can thiệp ngôn ngữ trị liệu cho trẻ tự kỷ.
- Thiết kế các hoạt động can thiệp theo hệ thống AAC.
- Thiết kế nhiều câu chuyện xã hội giúp trẻ tự kỷ hoà nhập.
2.3 Mục tiêu thái độ
- Tuân thủ đúng quy trình khám lượng giá chức năng & can thiệp âm ngữ trị
liệu cho trẻ tự kỷ.
- Giao tiếp tốt với cha mẹ và người chăm sóc trẻ tự kỷ.
- Làm việc nhóm với nhóm đa chuyên ngành lấy gia đình làm trung tâm.
3. Thời gian – hình thức tổ chức
- Thời gian học: 10 ngày lý thuyết (80 tiết) và 9 ngày thực hành (72 tiết)
- Dự kiến khai giảng ngày 07 tháng 5 năm 2022
- Hình thức tổ chức:
+ Học vào các ngày thứ Bày và Chủ nhật hàng tuần.
+ Lý thuyết: học trực tuyến qua MS Team, Thực hành: trực tiếp tại Phòng khám
Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
4. Nội dung chương trình (xem file chương trình đính kèm)
5. Ban giảng viên của khóa học
Giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên viên Âm ngữ trị liệu Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng
2, Nhi đồng Thành phố.
6. Bằng cấp
Chứng chỉ đào tạo liên tục được cấp theo quy định của Thông tư số 22/2013/TTBYT ngày 09/08/2013 và Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế.
Điều kiện được cấp chứng chỉ do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp:
- Không nghỉ quá 10% tổng số thời gian khóa học.
- Điểm trung bình kết thúc khóa học từ 5,0 trở lên và không có điểm ≤ 2,0.
7. Học phí
- 12,000,000đ/học viên/khóa. Đóng học phí 01 lần.
- Đóng học phí trực tiếp tại Quầy Thu Tiền trong sảnh tầng trệt khu A1 của
trường. Địa chỉ: 02 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:
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+ Tên TK: Ngân Hàng Phương Đông (OCB), Phòng giao dịch Sài gòn – Chi
nhánh Chợ lớn
+ Số TK: 003.910.000.682.000.1
+ Chủ tài khoản: Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
+ Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN – LỚP NNTL
TRẺ TỰ KỶ K10” (Chú ý: Nếu học viên nhờ người khác chuyển khoản thì ghi nội
dung CK là họ và tên của học viên tham gia lớp học)
- Học viên giữ giấy nộp tiền thay thế cho thẻ vào lớp. Nhà trường không giải
quyết, hoàn trả học phí sau khi lớp đã khai giảng.
8. Nơi nhận hồ sơ:
- Phòng 2.11B, Đơn vị Đào tạo - NCKH, lầu 1, khu B, Phòng khám Đa khoa
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
- Địa chỉ: 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cô Huỳnh Gia Thế Vân, ĐT: (84) 028.3862.0104
- Email: daotao.pkdk@pnt.edu.vn
9. Hướng dẫn đăng ký:
- Bước 1: Học viên xem kỹ yêu cầu và điều kiện nhập học của Thông báo chiêu
sinh.
- Bước 2: Đăng ký và nộp hồ sơ trực tiếp cho cô Thế Vân Đơn vị Đào tạo –
PKĐK xác nhận tiếp nhận hồ sơ học viên.
- Bước 3: Đóng học phí trực tiếp hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn sau khi học
viên nhận được thông báo đúng đối tượng chiêu sinh của khóa học và ưu tiên nộp hồ sơ
trước.
- Bước 4: Gửi lại bản sao giấy chuyển khoản, uỷ nhiệm chi của ngân hàng cho
cô Thế Vân - Đơn vị Đào tạo – PKĐK để hoàn tất thủ tục nhập học.
10. Hồ sơ đăng ký gồm có:
- 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên có công chứng.
- 01 đơn đăng ký học theo mẫu (đính kèm).
- 01 bản sao CMND có công chứng.
- 01 ảnh 3x4 (không quá 6 tháng).
- Bản photo biên lai thu học phí nếu đóng trực tiếp tại Trường Đại học Y khoa
Phạm Ngọc Thạch hay giấy chuyển khoản hoặc giấy uỷ nhiệm chi của Ngân hàng (bắt
buộc có).
- Scan tất cả hồ sơ trên gửi qua email: daotao.pkdk@pnt.edu.vn
11. Thời gian nhận hồ sơ
- Kể từ khi có thông báo đến 16g ngày 05 tháng 5 năm 2022 (hoặc có thể đăng
ký trước qua email của Đơn vị Đào tạo – PKĐK: daotao.pkdk@pnt.edu.vn).
12. Thời gian và địa điểm khai giảng khoá học
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- Dự kiến 8:00 sáng thứ Bảy ngày 07 tháng 5 năm 2022.
- Địa chỉ: khu B – Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc
Thạch, 461 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để báo cáo);
- Các BV Quận, Huyện, TP.HCM;
- Các BVĐK khu vực TP.HCM;
- Các PKĐK;
- Lưu: VT, ĐVĐT - PKĐK, T(05).

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp

