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Từ năm 2001 Văn phòng Tư Vấn Di Truyền & Hỗ Trợ Trẻ Khuyết Tật (OGCDC), tiền thân của Quỹ Tư vấn di truyền & Hỗ trợ trẻ khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế 

(FGCDC) đã triển khai mô hình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trên cơ sở hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (DED). Với sự hỗ trợ 

của các chuyên gia, chúng tôi là một trong những tổ chức tiên phong trong việc xây dựng và phát triển chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật tại thành 

phố Huế. 

Để có được những thành quả này, kể từ khi thành lập cho đến nay, Trường Tương Lai vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia về giáo dục đặc biệt 

đến từ nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới. Từ năm 2001 – 2014, chúng tôi đã tiếp nhận 4 chuyên gia về giáo dục đặc biệt và can thiệp sớm đến từ Tổ chức 

Hỗ trợ phát triển Đức đến làm việc trực tiếp để đào tạo cho đội ngũ cán bộ và giáo viên của OGCDC và Trường Tương Lai về chương trình giáo dục cho trẻ 

chậm phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, trường cũng nhận sự hỗ trợ về chuyên môn của các giảng viên và sinh viên chuyên ngành: Âm ngữ trị liệu, Vật lý trị liệu và 

Hoạt động trị liệu trong chương trình hợp tác giáo dục và  trao đổi văn hóa của Trường Đại học Queensland (Úc) từ năm 2013 cho đến nay. Sự hỗ trợ chuyên 

môn của Hiệp hội Giáo dục đặc biệt (Mỹ). Đặc biệt, từ tháng 4/2019, chúng tôi được tiếp nhận cô Sayuri Shimizu, tình nguyện viên về Giáo dục đặc biệt đến từ 

tổ chức JICA (Nhật Bản) đến làm việc ở Trường Tương Lai trong vòng 2 năm.  

 

Since 2001, the Office of Genetic Counselling & Disabled Children (OGCDC), the predecessor of Thua-Thien-Hue Province's Fund of Genetic Counseling & 

Disabled Children (FGCDC) has implemented a special education model for children with intellectual disabilities in partnership with the German Development 

Service (DED). With the support of experts, we are one of the pioneer organizations in establishing and developing educational programs for children with 

disabilities in Hue City. 

 

To achieve these achievements, since its establishment until now, Future School has always received the support of special education experts from many 

different organizations around the world.  From 2001 to 2014, we received four special education and early intervention experts from the German 

Development Service Organization working directly to train the staff and teachers of OGCDC and Future School about educational programs for children with 

intellectual disabilities. In addition, the school also receives professional support from lecturers and students specializing in Speech Therapy, Physiotherapy and 

Therapeutic Activity in the educational and cultural exchange program of University of Queensland (Australia) from 2013 to present, specialized assistance 

from the Special Education Association (USA).  In particular, from April 2019, we received the support of Ms. Sayuri Shimizu, a Special Education volunteer from 

JICA (Japan), to work at Future School for 2 years.   
 



 



 



 

 



 



 


