
 
 

 

GIẢNG VIÊN 

Th.S Trần Thị Uyên Phượng  
– chuyên Tâm lý Lâm sàng và Tâm lý Y 
khoa. 
☆ Tìm hiểu về giảng viên tại đây: 
http://nucuoitraitim.com/th-s-tam-
ly-lam-sang-va-tam-ly-y-khoa-tran-
thi-uyen-phuong/ 

THỜI LƯỢNG 

12 tiết: 9 tiết lý thuyết, 3 tiết thực 
hành tại lớp bằng hình thức sắm vai và 
phân tích ca. 

CÁCH THỨC  

© Học tại lớp học, giảng viên dạy 
trực tuyến và có trợ giảng hướng 
dẫn, giám sát trực tiếp.  

© Học viên học với hình thức hội 
luận, thuyết trình và làm việc 
nhóm, có tương tác với người 
dạy qua trực tuyến. 

THỜI GIAN HỌC 

© 9:00 – 11:30, Thứ Bảy 
© Các ngày: 25/7/2020; 

01/08/2020; 08/08/2020. 

ĐỊA ĐIỂM LỚP HỌC 

© 41 Cô Bắc, P. Ông Lãnh, Q.1 

LIÊN HỆ 

M: 0934207741 (Ms. Trang) 
E: dichvu@nucuoitraitim.com 

Tập	huấn	chuyên	môn 

THAM VẤN TÂM LÝ DÀNH CHO CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH 
CÓ NGƯỜI THÂN MẤT DO TỰ TỬ 

HỌC VIÊN (*) 

© Giới hạn 20 học viên 
© Chuyên ngành Tâm lý học, Công tác Xã hội.  
© Nếu đang là sinh viên thì yêu cầu là đã học xong môn Kỹ năng tham vấn. 

 
(*)Sau khi hoàn thành khoá học, NCTT sẽ nhận 40% học viên của lớp làm cộng tác viên, làm 
việc theo thời vụ và có trả lương, chuyên làm việc trong lĩnh vực tham vấn, hỗ trợ về mất 
mát và đau buồn do mất người thân. Điều kiện áp dụng cho học viên ít nhất phải có bằng cử 
nhân tâm lý về tham vấn/trị liệu. 

NỘI DUNG  

Sau khi tham gia khoá học, học viên có thể: 
1. Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa: mất mát, đau buồn, mất người thân. 
2. Nhận biết về những phản ứng thường gặp khi đau khổ. 
3. Phân loại được những phản ứng đau buồn khác nhau: đau buồn bình thường, đau buồn bất hường và đau 

buồn phức tạp. 
4. Nhận biết các giai đoạn đau buồn và mô hình quá trình của sự đau buồn. 
5. Biết được những ảnh hưởng của đau buồn lên sức khoẻ và các mối quan hệ. 
6. Biết về những dấu hiệu và quá trình phục hồi từ sự đau buồn do mất người thân. 
7. Phân biệt được đau buồn khi mất người thân do tự tử với những sự đau buồn khác. 
8. Biết về những yêu cầu và quy chuẩn thực hành tham vấn, hỗ trợ cho thân chủ trải nghiệm mất mát và đau 

buồn. 
9. Tham vấn và hỗ trợ cho cá nhân, gia đình có người thân mất do tự tử. 

HỌC PHÍ 

© 1.200.000 VNĐ / học viên (có tài liệu học tập và bao gồm một phần nước uống hoặc thức ăn/mỗi buổi học). 
Đóng thêm 200.000 VNĐ nếu bạn muốn nhận giấy chứng nhận được cấp từ Hội Tâm lý - Giáo dục Tp. Hồ Chí 
Minh cho khoá học này. 

© Đăng ký học theo nhóm 4 người thì được giảm 5%/học viên. 
© Giảm 20% cho thành viên của NCTT.  
© Giảm 10% cho cộng tác viên của NCTT. 

ĐĂNG KÝ 

Điền vào mẫu hồ sơ đăng ký sau đây https://forms.gle/y4vSyqvwqdP3WsQy9 trước 23 giờ 59 phút ngày 20/07/2020 
và chuyển khoản chậm nhất là trước 23 giờ 59 phút ngày 21/07/2020, thông tin chuyển khoản được đề cập trong 
mẫu hồ sơ đăng ký. Sau khi nhận đủ số lượng học viên thì chúng tôi sẽ khoá đăng ký.  
 
Lưu ý: Vui lòng đóng học phí để chúng tôi giữ chỗ cho bạn trong vòng 2 ngày kể từ khi các bạn gửi email để đăng ký. Chúng tôi 
sẽ gửi email thông báo về việc bạn đã đăng ký thành công sau khi nhận được học phí chuyển khoản từ bạn.  


