
Phụ huynh  
kể chuyện

Câu chuyện  
của Ethan
“Cậu con trai út Ethan của 
chúng tôi được chẩn đoán 
là bị điếc nặng lúc được 
năm tháng rưỡi và được 
cấy thiết bị trợ thính ốc tai 
lúc được bảy tháng rưỡi.  
Lúc đầu đó là một cơn ác mộng. Tôi 
chưa bao giờ gặp một người điếc 
trước đó thế mà thình lình chúng tôi 
có ngay một đứa con bị điếc!  
Chúng tôi không biết phải làm gì 
hay phải đi đâu để được giúp. 

May mắn là chúng tôi được giới 
thiệu đến gặp nhân viên tại một 
chương trình thuộc các Dịch vụ Can 
thiệp Sớm từ Ấu thơ cho trẻ khiếm 
thính và kể từ đó họ là một phần 
quan trọng trong cuộc đời chúng 
tôi. Ethan rất thích chương trình này 
và được giúp chỉnh ngôn trong khi 
chúng tôi được chuyên gia cố vấn,  
tư vấn và trợ giúp về mặt cảm xúc.

Ethan hiện là một bé bốn tuổi hạnh 
phúc và thích nghi tốt. Khả năng 
nói của cháu phù hợp với lứa tuổi 
và cháu vừa nhập học một trường 
mẫu giáo chính quy. Hiện cháu giao 
tiếp tốt với bạn bè đồng trang lứa và 
cháu hoàn toàn yêu thích điều đó! 

Đây là một kết quả mà trước đây 
chúng tôi không bao giờ dám mơ. 
Ethan hiện có được mọi cơ hội để 
phát huy hết tiềm năng của mình  
và là nguồn cảm hứng cho những  
ai quen biết cháu.

Trước đây tôi không bao giờ tin vào 
phép màu nhưng với ích lợi của kỹ 
thuật thần kỳ này và nguồn trợ giúp 
từ chương trình Can thiệp Sớm từ  
Ấu Thơ, chúng tôi nay đều thấy  
phép màu mỗi ngày.”
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