
Phụ huynh  
kể chuyện

Hai cậu con trai 
của tôi
“Tôi có hai cậu con trai. 
Cả hai đều bị điếc/khiếm 
thính. Hiện nay các cháu 
được năm tuổi và ba tuổi. 
Tính đến nay tôi đã biết 
về tật khiếm thính của các 
cháu được hai năm. Trước 
đây trong gia đình hai 
bên nội ngoại của chúng 
tôi không có ai bị điếc cả. 
Chúng tôi vẫn chưa có câu 
trả lời về lý do tại sao cả 
hai cháu đều bị điếc.  

Khi tôi được cho hay rằng các cháu đều bị 
điếc thần kinh, tôi không hiểu được mức 
độ lâu dài của tật này sẽ ra sao. Tôi tưởng 
đó là một tật nhẹ và có thể chỉnh sửa 
được. Khi chuyên gia thính học cho tôi 
hay các cháu cần đeo máy trợ thính, tôi bị 
sốc và suy sụp. Đây sẽ là vấn đề kéo dài 
suốt đời! Tôi cảm thấy quá tội lỗi như thể 
điều đó chính là do lỗi của tôi. Tôi không 
biết được tương lai sẽ đưa đến điều gì.

Nay thì hai năm đã trôi qua và tôi không 
thể nào hạnh phúc hơn hiện tại được. 
Hiện tôi rất tự hào về cả hai cậu con trai 
của mình. Các cháu đã tiến bộ cực kỳ 
nhiều kể từ khi phát hiện tật điếc của các 
cháu. Những tiến bộ này chỉ có được nhờ 
sự trợ giúp từ gia đình tôi, nhưng quan 
trọng hơn, đó là từ trung tâm can thiệp 
từ sớm. Họ giúp tôi hiểu điều gì đang xảy 
ra và mong đợi điều gì trong tương lai. 
Họ đã liên lạc và đến thăm tôi thường 
xuyên. [Các Dịch vụ] Can thiệp Sớm từ 
Thơ ấu luôn là nguồn giúp đỡ kỳ diệu 
nhất. Tôi không bao giờ tưởng tượng 
được là mình sẽ trải qua thời gian đó ra 
sao nếu không có sự giúp đỡ của họ.

Nay thì hai cậu con trai của tôi đã có một 
cuộc sống rất bình thường. Các cháu 
rất lạc quan và hạnh phúc. Tôi đã gặp 
những phụ huynh khác có con bị điếc 
thông qua các nhóm trẻ vui chơi và 
trường mẫu giáo dành cho trẻ khiếm 
thính. Chồng tôi và tôi đều đã học cách 
ra ký hiệu do chính chúng tôi lựa chọn. 
Tôi cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất 
mà bất kỳ ai cũng đều có thể dạy cho 
con mình. Việc giao tiếp là thiết yếu, 
cho dù đó là việc ra dấu hay nói,  
miễn là con quý vị được vui vẻ và có thể 
diễn đạt được điều các cháu muốn nói.

Nhưng lời khuyên quan trọng nhất mà tôi 
có thể gửi tặng với tư cách là một người 
mẹ: Quý vị hãy cố hết sức chịu đựng 
những cay đắng nghiệt ngã. Hãy sống 
tích cực và ủng hộ lẫn nhau và gia đình 
chính mình. Và rồi mọi việc sẽ ổn thôi!”
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