
Việc có con bị khiếm thính 
ảnh hưởng đến cả gia đình. 
Mỗi phụ huynh đều thực hiện 
vai trò của mình khác trước 
vì kết quả chẩn đoán và mỗi 
người đều có thể có cảm xúc 
và lối phản ứng riêng. Tâm sự 
với người bạn đời của quý vị về tâm 
trạng của quý vị và hãy quan tâm đến 
những nhu cầu của họ nữa. Một điều 
hữu ích nữa là chia sẻ cảm xúc của quý 
vị với gia đình và bạn bè mà quý vị tin 
yêu. Việc tỏ ra thành thật và cởi mở với 
gia đình và bạn bè sẽ giúp họ hiểu rằng 
tật khiếm thính của con quý vị là một 
đề tài nói chuyện chấp nhận được. Điều 
này sẽ giúp quý vị đối phó với hoàn 
cảnh tốt hơn. Nếu quý vị còn có những 
người con khác thì hãy quan tâm đến 
những cảm xúc và nhu cầu của chúng.1 

Gia đình và bạn bè của quý vị có thể là 
một nguồn trợ giúp quan trọng cho quý 
vị và con quý vị. Chẳng hạn như: 

• Họ có thể trông chừng bé thay cho 
quý vị để quý vị tạm nghỉ.

• Họ có thể dành nhiều thời gian với 
quý vị và con quý vị.

• Họ có thể là người để quý vị có thể 
tâm sự khi quý vị cần được giúp. 

Một người trợ giúp, chẳng hạn như cha 
mẹ, bạn bè hay thân nhân của quý vị, 
đều được hoan nghênh khi họ cùng đi 
với quý vị đến các cuộc hẹn. Quý vị chỉ 
cần báo cho chuyên gia thính học hay 
các chuyên gia khác biết trước. 

Nếu gia đình và bạn bè của quý vị 
không biết rõ về tật khiếm thính và 
điếc thì quý vị cần giúp cho họ hiểu rõ 
vấn đề đó. Khi quý vị học được những 
điều mới mẻ, quý vị sẽ có thể cho gia 
đình và bạn bè của mình biết thêm 
thông tin để họ có thể giúp đỡ quý vị. 
Quý vị có thể đưa cho họ tờ thông tin 
về tật khiếm thính hay cho họ xem bộ 
sưu tập thông tin này.2 

Ông bà cũng có nguyện vọng và ước mơ 
dành cho con cháu của mình. Họ có thể 
cảm thấy buồn khi biết về tật khiếm 
thính của con quý vị. Họ lo buồn cho 
cháu và con của chính họ, nay đóng 
vai trò làm cha mẹ phải đối phó với 
thử thách mới này.3 
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