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2288  JJaannuuaarryy  22001100  

  
  
TToo::  AAllll  rreeggiisstteerreedd  ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappiissttss  
  
  
DDeeaarr  RReeggiissttrraannttss,,  
  
  

VVoolluunnttaarryy  CCoonnttiinnuuiinngg  PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  ((CCPPDD))  SScchheemmee  
ffoorr  RReeggiisstteerreedd  OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappiissttss  

  
  
  TThhiiss  lleetttteerr  iinnffoorrmmss  yyoouu  ooff  tthhee  rreeffiinneemmeennttss  mmaaddee  ttoo  tthhee  vvoolluunnttaarryy  CCPPDD  
sscchheemmee  ffoorr  rreeggiisstteerreedd  ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappiissttss  aanndd  tthhee  CCPPDD  mmaannuuaall..  
  
  BBaasseedd  oonn  tthhee  ooppeerraattiioonnaall  eexxppeerriieennccee  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhee  ppaasstt  ccyyccllee  aanndd  
ffeeeeddbbaacckk  rreecceeiivveedd,,  tthhee  OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappiissttss  BBooaarrdd  hhaass  mmaaddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
rreeffiinneemmeennttss  ttoo  tthhee  vvoolluunnttaarryy  sscchheemmee  ––  
  

((aa))  CCPPDD  ccyyccllee  ((sseeccttiioonn  22..11..11  ooff  tthhee  mmaannuuaall))  
  

--  TThhee  CCPPDD  ccyyccllee  iiss  rreevviisseedd  ffrroomm  11  MMaayy  ––  3300  AApprriill  ttoo  11  JJuullyy  ––  3300  JJuunnee  
iinn  oorrddeerr  ttoo  ttiiee  iinn  wwiitthh  tthhee  rreenneewwaall  ooff  aannnnuuaall  pprraaccttiissiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess..  

  
((bb))  CCaatteeggoorryy  ooff  CCPPDD  aaccttiivviittiieess  ((sseeccttiioonn  22..22..11..77  ooff  tthhee  mmaannuuaall))  

  
--  ‘‘EEdduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess’’  iiss  iinncclluuddeedd  aass  aa  nneeww  CCPPDD  ccaatteeggoorryy..              

11  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinntt  ((ffoorr  eeaacchh  CCPPDD  aaccttiivviittyy  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  11  hhoouurr))  
wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittiieess::  

  
‘‘  BBeeiinngg  ssppeeaakkeerr  //  ttrraaiinneerr,,  eeiitthheerr  lleeccttuurriinngg,,  pprreesseennttiinngg,,  ttrraaiinniinngg  

oorr  ddeemmoonnssttrraattiinngg  tteecchhnniiqquueess  iinn  pprrooggrraammss  ootthheerr  tthhaann  
aaccccrreeddiitteedd  pprrooggrraammss  bbuutt  nnoott  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ––  

  
--  FFaacciilliittaattiinngg  cclliinniiccaall  vviissiittss  
--  PPeerrffoorrmmiinngg  cclliinniiccaall  oorriieennttaattiioonnss  
--  BBeeiinngg  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhee  ccoorree  dduuttiieess  ooff  aann  OOTT  ’’  

  
  
  
  



  
  
  

((cc))  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinntt  aallllooccaattiioonn  ((sseeccttiioonn  22..22..22  ooff  tthhee  mmaannuuaall))  
  

  AAwwaarrdd  bbeeaarriinngg  ccoouurrsseess  
  

--  TThhee  ccaapp  aatt  4455  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  iiss  lliifftteedd  aanndd  tthhee  aawwaarrdd  ooff  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  
wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aaccttuuaall  nnuummbbeerr  ooff  ccoonnttaacctt  hhoouurrss  ssppeenntt  
oonn  tthhee  aaccttiivviittyy..    IInnddiivviidduuaall  mmoodduulleess  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  
sseeppaarraatteellyy  ccoouunntteedd  ffoorr  tthhee  aawwaarrdd  ooff  tthhee  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss..  

  
  AAccccrreeddiitteedd  pprrooggrraammss  

  
--  FFoorr  aa  wwhhoollee  ddaayy  pprrooggrraamm  llaassttiinngg  ffoorr  66  hhoouurrss  oorr  mmoorree,,  tthhee  CCPPDD  

ccrreeddiitt  ppooiinnttss  wwiillll  bbee  ssttaannddaarrddiizzeedd  aatt  66  ffoorr  aann  OOccccuuppaattiioonnaall  
TThheerraappyy  ((OOTT))  rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm  aanndd  33  ffoorr  aa  BBrrooaadd  PPrrooffeessssiioonnaall  
((BBPP))  rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm..  

  
--  TThhee  mmaaxxiimmuumm  ccrreeddiitt  aallllooccaattiioonn  aalllloowweedd  ffoorr  aa  ssiinnggllee  OOTT  aanndd  BBPP  

rreelleevvaanntt  pprrooggrraamm  llaassttiinngg  ffoorr  33  ddaayyss  oorr  mmoorree  iiss  1188  aanndd  99  CCPPDD  
ccrreeddiitt  ppooiinnttss  rreessppeeccttiivveellyy..  

  
--  SSppeeaakkeerrss  lleeccttuurriinngg  oorr  pprreesseennttiinngg  aann  OOTT  oorr  BBPP  rreelleevvaanntt  aaccccrreeddiitteedd  

pprrooggrraammss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  2244  CCPPDD  ccrreeddiitt  
ppooiinnttss  ffoorr  aa  wwhhoollee--ddaayy  pprrooggrraamm  llaassttiinngg  ffoorr  66  hhoouurrss  oorr  mmoorree..        
FFoorr  aa  ssiinnggllee  pprrooggrraamm  llaassttiinngg  ffoorr  33  ddaayyss  oorr  mmoorree,,  tthhee  CCPPDD  ccrreeddiitt  
ppooiinnttss  wwiillll  bbee  ccaappppeedd  aatt  7722..  

  
((dd))  CCPPDD  rreeccoorrdd  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ((sseeccttiioonn  22..33..11  aanndd  AAppppeennddiixx  AA  ooff  tthhee  mmaannuuaall))  

  
  TThhee  CCPPDD  rreeccoorrdd  ffoorrmm  iiss  ssiimmpplliiffiieedd  ttoo  eennccoouurraaggee  rreeggiissttrraannttss’’  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  vvoolluunnttaarryy  sscchheemmee..    OOnnllyy  tthhee  CCPPDD  ccrreeddiitt  ppooiinnttss  
aattttaaiinneedd  aanndd  pprrooggrraamm  ccooddeess  ((ffoorr  aaccccrreeddiitteedd  pprrooggrraamm))  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  
ssuubbmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrdd..  

  
  AA  rreevviisseedd  CCPPDD  MMaannuuaall  iinnccoorrppoorraattiinngg  tthhee  aabboovvee  cchhaannggeess  iiss  aattttaacchheedd  ffoorr  
yyoouurr  rreeffeerreennccee..    YYoouu  mmaayy  aallssoo  bbrroowwssee  tthhee  rreevviisseedd  mmaannuuaall  oonn  tthhee  BBooaarrdd’’ss        
wweebbssiittee  aatt  hhttttpp::////wwwwww..ssmmpp--ccoouunncciill..oorrgg..hhkk//oott//eenngglliisshh//iinnddeexx__ccppdd..hhttmm..    TThhee  aabboovvee    
aammeennddmmeennttss  wwiillll  ttaakkee  rreettrroossppeeccttiivvee  eeffffeecctt  ffrroomm  11  SSeepptteemmbbeerr  22000099..  
  
  FFoorr  eennqquuiirriieess,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  ssttaaffff  ooff  tthhiiss  sseeccrreettaarriiaatt  aatt  22552277  88338800..  
  
  
  YYoouurrss  ffaaiitthhffuullllyy,,  
  
  
  
  ((  BBllaanncchhee  LLIINN  ))  
  SSeeccrreettaarryy,,  OOccccuuppaattiioonnaall  TThheerraappiissttss  BBooaarrdd  
  

http://www.smp-council.org.hk/ot/english/index_cpd.htm



