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I. Giới thiệu 
Saigon Children’s Charity CIO (saigonchildren) là tổ chức từ thiện phi lơi nhuận đăng ký tại 
Anh Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Chính sách bảo vệ Trẻ em được áp dụng trên tất cả 
các hoạt động của chúng tôi. Tầm nhìn của saigonchildren là hướng tới giảm nghèo ở Việt 
Nam thông qua giáo dục. Sứ mạng của chúng tôi: “saigonchildren mong muốn tất cả trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam được phát huy hết tiềm năng dựa vào nền giáo dục chất 
lượng tương ứng nhu cầu của các em”. 
 
Saigonchildren hỗ trợ trẻ em khuyết tật bằng việc thực hiện các dự án nhằm giúp các em có 
cuộc sống tốt hơn thông qua việc tiếp cận giáo dục thích hợp và các chương trình đào tạo 
thuộc chương trình “Giáo dục đặc biệt”. 
 
Saigonchildren còn hợp tác với các tổ chức chuyên môn khắp Việt nam để hỗ trợ các trẻ có 
những khuyết tật như bại não, khiếm thị, khiếm thính và các khuyết tật khác. Saigonchildren 
cung cấp các khóa huấn luyện cho các tổ chức địa phương nhằm nhằm nâng cao năng lực 
của các nhà chuyên môn làm việc với trẻ em khuyết tật. Thông qua các dự án này, nhiều ý 
tưởng mới, phương cách giáo dục phù hợp được thực hiện, nhiều mô hình giáo dục hiệu quả 
được nhân rộng, mạng lưới các nhà chuyên môn được kết nối và học hỏi lẫn nhau. 
 
Saigonchildren tập trung vào mảng giáo dục cho trẻ tự kỉ, bao gồm phát hiện sớm dựa vào 
cộng đồng, và can thiệp sớm theo mô hình giáo dục đa ngành với sự tham gia của các nhà 
âm ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, nhà giáo dục và phụ huynh. Điều này được thực hiện thông 
qua việc kết hợp với rất nhiều tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước nhằm phát triển các 
nguồn tài liệu và các phương pháp trị liệu có bằng chứng khoa học có thể ứng dụng trong bối 
cảnh Việt Nam, hướng tới việc hình thành một Trung tâm Nguồn và xây dựng một mạng lưới 
quốc gia về chăm sóc giáo dục trẻ em tự kỷ có chất lượng cao.  
 
Với mong muốn giúp trẻ em tự kỷ phát huy hết tiềm năng của mình, chương trình Can thiệp 
sớm trẻ em tự kỷ được phát triển nhằm cung cấp cơ hội can thiệp sớm cho 30 trẻ em tự kỷ 
dưới 6 tuổi đến từ những gia đình có thu nhập thấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình 
được khởi động với sự tài trợ kinh phí của Câu lạc bộ Tổng lãnh sự và sự cố vấn chuyên môn 
của Trung tâm Trị liệu OWL, vương quốc Anh.  
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II. Mô tả công việc 
1.   Vị trí 
 Nhân viên Can thiệp sớm 

 
2.   Báo cáo cho:  

Quản lý chương trình Giáo dục Đặc biệt 
 

3.   Nhiệm vụ chính 
Nhân viên Can thiệp sớm cung cấp dịch vụ can thiệp sớm có chất lượng cho trẻ em có các 
dạng khuyết tật khác nhau (tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, rối loạn ngôn ngữ). Nhân viên can thiệp 
sớm: 

• Đánh giá và lượng giá về nhu cầu giáo dục/ trị liệu của trẻ em khuyết tật; 

• Lập kế hoạch can thiệp sớm cho từng trẻ trong chương trình. 

• Thực hiện chương trình can thiệp sớm theo mô hình lấy gia đình làm trung tâm: trị liệu 
cho trẻ, hướng dẫn phụ huynh/ người chăm sóc thực hiện can thiệp trên trẻ. 

• Theo dõi và báo cáo kết quả can thiệp sớm định kỳ cho phụ huynh và cho quản lý 
chương trình SNEP. 

• Làm việc trong nhóm đa ngành, phối hợp với các nhà chuyên môn khác nhau trong 
quá trình chẩn đoán, đánh giá, can thiệp và hỗ trợ chuyển tiếp hòa nhập. 

 
4.   Nhiệm vụ cụ thể 
4.1 Lập kế hoạch, Thực hiện, Giám sát và Đánh giá 

• Cùng với nhân viên chương trình SNEP thăm gia đình trẻ để: a) xác định tình trạng 
gia đình của trẻ mới vào chương trình hoặc b) cập nhật tình trạng gia đình trẻ trong 
chương trình. 

• Viết tóm tắt hoàn cảnh gia đình và các thông tin liên quan về trẻ sau mỗi chuyến viếng 
thăm. 

• Chủ động lập kế hoạch, soạn thảo chương trình đánh giá và can thiệp sớm trẻ em 
khuyết tật, bao gồm các form mẫu, các kế hoạch can thiệp sớm và các nguồn tư liệu, 
học liệu, giáo cụ cần thiết. 

• Sắp xếp phòng can thiệp sớm sao cho đảm bảo an toàn và thân thiện với trẻ em khuyết 
tật, hạn chế xao nhãng, tạo điều kiện cho trẻ tập trung tối đa trong giờ can thiệp sớm. 

• Sắp xếp lịch đánh giá trẻ, lịch tư vấn phụ huynh và lịch học của từng trẻ. 

• Thực hiện đánh giá ban đầu, tổ chức các giờ trị liệu theo hình thức can thiệp sớm lấy 
gia đình làm trung tâm,  

• Tổ chức các buổi họp phụ huynh định kỳ.  
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• Thu thập, lưu trữ kết quả can thiệp sớm và đánh giá tiến bộ của trẻ và kỹ năng của 
phụ huynh vào cuối mỗi học kỳ (6 tháng). 

 
4.2  Phản hồi, chia sẻ thông tin và báo cáo 

• Định kỳ cung cấp phản hồi và chia sẻ thông tin liên quan đến trẻ và phụ huynh trong 
chương trình (trực tiếp trong cuộc họp hàng tháng và bằng báo cáo tháng) cho quản 
lý chương trình SNEP. 

• Cập nhật hàng tháng danh sách trẻ/ gia đình được nhận hỗ trợ và những trẻ/ gia đình 
trong danh sách chờ với thông tin chính xác về tên, dạng khó khăn, giờ học, kết quả 
can thiệp và kế hoạch can thiệp giai đoạn tiếp theo. 

• Kịp thời thông tin cho Quản lý chương trình về các vấn đề xảy ra trong quá trình tiếp 
nhận, đánh giá, can thiệp trẻ và hỗ trợ phụ huynh. 

• Gửi báo cáo hàng tháng cho Quản lý chương trình đầy đủ và đúng hạn. 

• Cung cấp kết quả đánh giá tiến bộ của trẻ và của phụ huynh định kỳ cho quản lý 
chương trình SNEP. 

 
5.   Nhiệm vụ đặc biệt 

• Chủ động học tập để nâng cao chuyên môn và cập nhật cách làm tốt trong can thiệp 
sớm trẻ em khuyết tật. 

• Hỗ trợ chia sẻ cách làm tốt với các đồng nghiệp hoặc sinh viên đến tham quan học 
tập mô hình can thiệp sớm. 

• Tiếp đón các đoàn tài trợ và chia sẻ với họ về kết quả công tác can thiệp sớm. 

• Thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác do Quản lý chương trình yêu cầu mà các nhiệm 
vụ đó phù hợp và cần thiết cho chương trình và trong khung thời gian thích hợp. 

• Thảo luận, chia sẻ thông tin và báo cáo cho trưởng chương trình về các vấn đề của 
dự án can thiệp sớm trong trường hợp Quản lý Chương trình SNEP vắng mặt. 
 
 

7.  Luật bảo vệ trẻ của saigonchildren 
Nhân viên saigonchildren cam kết bảo vệ quyền trẻ em theo luật bảo vệ trẻ em của tổ 
chức. Cảnh giác với tất cả các loại lạm dụng và bạo hành trẻ em; báo cáo tất cả các 
trường hợp lạm dụng hoặc bạo hành, đặc biệt các trường hợp trẻ em trong chương trình 
Giáo dục đặc biệt. Thảo luận với quản lý chương trình về giải pháp của saigonchildren 
trong mỗi trường hợp cụ thể, tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ khác cho các trẻ em và 
gia đình. 
 
 
 

 
TP. Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 
 
 
 
 

 

 


