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Số: 4934/TB-TĐHYKPNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
KHOÁ HỌC “NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU NHI” KHÓA 7
Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;
Căn cứ Quyết định số 4855/QĐ-TĐHYKPNT ngày 04/12/2020 của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc
Thạch về việc tổ chức lớp Ngôn ngữ Trị liệu Nhi Khóa 7 năm 2021 theo chương trình đào tạo liên tục cấp
giấy Chứng chỉ;
Nhằm đáp ứng nhu cầu can thiệp các rối loạn về lời nói, phát âm, giao tiếp, ngôn ngữ, ăn uống và rối
loạn nuốt cho trẻ em. Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào
tạo "Ngôn ngữ trị liệu Nhi khóa 7", năm 2021 như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh: Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa, điều dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng,
giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên ngữ văn, quản lý giáo dục, giáo dục đặc biệt, tâm lý học,
công tác xã hội và ngôn ngữ học. Tất cả các đối tượng chiêu sinh bắt buộc từ trình độ đại học trở lên.
2. Thời gian đào tạo: 10 tháng. Dự kiến từ ngày 22/02/2021 đến 30/12/2021.
3. Nội dung: Tổng cộng 04 học kỳ liên tục dự kiến như sau:
Học kỳ 1: Lý thuyết nền tảng Nhi khoa trong10 tuần và có 01 tuần thi cuối môn
Học kỳ 2: Giáo dục lâm sàng và thực hành kiến tập lâm sàng 04 tuần và 05 tuần hoàn thành hồ sơ
bệnh án lâm sàng
Học kỳ 3: Lý thuyết chuyên ngành ANTL Nhi khoa 12 tuần và có 01 tuần thi cuối môn
Học kỳ 4: Giáo dục lâm sàng và thực hành lâm sàng chuyên nghiệp 05 tuần và 04 tuần ôn thi tốt
nghiệp cuối khoá với hình thức thuyết trình ca bệnh và VIVA
Hai học kỳ kiến tập lâm sàng chuyên nghiệp và thực hành lâm sàng chuyên nghiệp sẽ diễn ra tại các cơ
sở thực hành lâm sàng Âm ngữ trị liệu của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
Học viên hoàn thành xong 04 Học kỳ và Đạt các tiêu chí Trở Thành Giám Sát Lâm Sàng sẽ được tham
gia khóa học sau.
 Học Phần Trở Thành Giám Sát Lâm Sàng:
 Đạt các tiêu chí sau:
 Tỉ lệ tham gia lớp : 35% trong tổng số học viên lớp
 Lấy điểm từ cao xuống thấp
 Không rớt môn chuyên ngành
 Không thi lại tốt nghiệp
 Không vi phạm kỷ luật trong thời gian tham gia khóa học
 Nội dung Học phần Trở Thành Giám Sát Lâm Sàng:
 Xây dựng kỹ năng kiến thức và giải quyết tình huống lâm sàng
 Mô hình hướng dẫn lâm sàng
 Học viên đạt các tiêu chí tham gia học phần và Đạt kết quả thi cuối học phần này sẽ được
cấp Giấy chứng nhận Trở Thành Giám Sát Lâm Sàng. Phí cấp giấy chứng nhận là
500,000đ/học viên.

Ban giảng viên toàn khóa học: Giảng viên của Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Giảng viên là
các Chuyên viên Âm ngữ trị liệu Việt Nam đang làm việc tại các bệnh viện, trung tâm giáo dục tại TP. Hồ
Chí Minh, Giảng viên đến từ TP. Hà Nội, Chuyên gia Thính học đến từ Philippines.
4. Bằng cấp: Sau khi đạt tất cả các yêu cầu học thuật, kiến tập lâm sàng, thực hành lâm sàng chuyên nghiệp
và thi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ đào tạo do Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm
Ngọc Thạch cấp.
5. Học phí: 35.000.000đ/học viên/khóa (4 học kỳ). 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, TP.Hồ Chí Minh.
 Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau:
 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 NHI K7 - 2021”
(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.
6. Nơi nhận hồ sơ :
 P.2.6B. Đơn vị Đào tạo – PKĐK (Phòng Hành chính), lầu 1, khu B – Phòng khám Đa khoa,
Trường ĐHYK 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) 028.3862.0120 – Ext. 159.
 Email: daotao.pkdk@pnt.edu.vn.
7. 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 trúng tuyển qua vòng xét tuyết hồ sơ 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 Phòng
Đào tạo - PKĐK để hoàn tất thủ tục nhập học.
8. Hồ sơ đăng ký gồm có:
- 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên có công chứng không quá 06 tháng.
- 01 đơn đăng ký học theo mẫu (đính kèm). Học viên ký tên và in Đơn đăng ký học nộp kèm hồ sơ.
- 01 bản sao CMND có công chứng.
- Giấy xác nhận công tác của cơ quan (nếu có).
- Bản Photo Biên lai thu học phí nếu đóng trực tiếp tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch hay
giấy Chuyển tiền hoặc giấy Ủy nhiệm chi của Ngân Hàng (bắt buộc có)
- Scan tất cả hồ sơ trên gửi qua email: daotao.pkdk@pnt.edu.vn.
9. Thời gian nhận hồ sơ: kể từ khi có thông báo đến 16g ngày 18/02/2021 (hoặc có thể đăng ký trước qua
email của Đơn vị Đào tạo – PKĐK: daotao.pkdk@pnt.edu.vn).
* Vì lớp học được thiết kế thành các nhóm nhỏ từ 5-6 học viên một nhóm đi thực hành lâm sàng
được giám sát trực tiếp liên tục bởi các giám sát viên lâm sàng Âm ngữ trị liệu của Trường đại học Y
khoa Phạm Ngọc Thạch tại các Bệnh viện là các cơ sở thực hành lâm sàng, nên khoá “Ngôn ngữ trị
liệu Nhi khóa 7, năm 2021” chỉ nhận đủ 32 Học viên đăng ký đầu tiên và hoàn tất đầy đủ hồ sơ.

10. Thời gian và địa điểm khai giảng khoá học: dự kiến 8:00 sáng thứ hai ngày 22 tháng 02 năm 2021
tại Khu B – PKĐK, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. Địa chỉ: 461 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PKĐK, (04).

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS.BS. Phan Nguyễn Thanh Vân

