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Bệnh Viện St Joseph 
‘Phòng Thực Tập Sinh Viên’ Chỉnh Ngôn 

 
 
Khoa Chỉnh Ngôn cung ứng các dịch vụ dành cho bịnh 
nhân ngoại trú thông qua ‘Phòng Thực Tập Sinh Viên’, 
đây cũng là nơi cung cấp thực tập lâm sàng cho sinh 
viên Chỉnh Ngôn từ các trường đại học  NSW.  Các 
sinh viên làm việc trực tiếp với quý vị và người chăm 
sóc của quý vị dưới sự giám sát chặt chẽ của một 
chuyên viên Chỉnh Ngôn đầy kinh nghiệm.  Giám sát 
viên sẽ trực tiếp quan sát tất cả các buổi thẩm định và 
hầu hết các buổi trị liệu bằng cách xử dụng thiết bị 
thính thị.  Giám sát viên sẽ bảo đảm quý vị nhận được 
dịch vụ chỉnh ngôn tốt nhất trong khả năng cho phép. 
 
Sinh viên chỉ đến Bịnh viện St Joseph từ 4-6 tuần, vì 
vậy nếu quý vị cần trị liệu trong thời gian dài thì phải 
làm việc với nhiều sinh viên khác nhau nhưng vẫn 
dướI sự giám sát chặt chẽ của cùng một chuyên viên 
Chỉnh Ngôn. 
 
Thông thường bịnh nhân đi trị liệu theo đợt từ 3-6 tuần 
rồi nghỉ từ 1-3 tuần.  Nếu cần trị liệu thêm thì sinh viên 
chỉnh ngôn kế tiếp sẽ đề ra mục tiêu trị liệu mới với 
quý vị và người chăm sóc. 
 
 

 
 
 
 
Giám sát viên sẽ chịu trách nhiệm về thời điểm kết 
thúc trị liệu có sự tham khảo với quý vị và người chăm 
sóc.  Việc trị liệu sẽ kết thúc sau khi đã đạt được các 
mục tiêu và/hoặc nó chẳng ích lợi gì cho quý vị nữa.  
 
Nếu quý vị không thể đến dự dù chỉ một trong số các 
buổi hẹn của mình, xin hãy liên lạc chuyên viên chỉnh 
ngôn càng sớm càng tốt.  Bỏ không dự hai buổi hẹn 
liên tục có thể đưa đến hậu quả là tên quý vị bị gạch 
khỏi danh sách trị liệu. 
 
Chuyên viên Chỉnh Ngôn giám sát của quý vị  tên là:  
             ________________________________ 
 
Nếu muốn nói chuyện với cô này xin gọi số:   
9749-0326, hoặc yêu cầu được nói chuyện với họ khi 
quý vị đến buổi hẹn của mình. 
 
 
 
 
 
 

 

Được soạn thảo bởi Khoa Chỉnh Ngôn Bịnh viện St Joseph Auburn, và được bảo trợ bởi 
“Dịch vụ Xuất sắc của Đội Chăm sóc Y tế Đa dạng Vùng Tây Sydney”  
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