
Phụ huynh  
kể chuyện

Câu chuyện  
của Isaac
“Trong cuộc sống bận rộn 
của chúng tôi, tiếng nói của 
cậu con trai út nghe vừa rõ 
vừa to so với tiếng rì rầm 
trò chuyện của cả bốn đứa 
con. ‘Con chơi Playstation. 
Con chơi Madagascar,  
được không mẹ?’  
Isaac trò chuyện với bà cố năm nay 95 tuổi 
và kể cho bà nghe về ngày hôm nay cậu 
đi học ở trường mẫu giáo ra sao và những 
người bạn nhỏ của cậu ở đó. Cậu giải thích 
về những biểu tượng trên giấy của mình khi 
cậu cố gắng viết tên mình. Cậu phấn khích 
hét lên khi anh trai cậu sút bóng ghi bàn và 
cậu thích đóng giả mình là một chiến binh 
trong vùng đất ‘Narnia’. 

Đây là một cậu bé bốn tuổi bình thường 
nhưng bị điếc nặng/rất nặng. 

Đêm Giáng Sinh năm 2002, lúc được bảy 
tháng tuổi, sau vài tháng tôi thầm nghĩ  
rằng không biết liệu Isaac có nghe được 
tiếng máy hút bụi công nghiệp ở nhà hàng 
của chúng tôi hay không, hay tự hỏi vì sao 
cháu lại giật mình khi ba anh trai của cháu 
đua nhau chạy vào phòng để đánh thức 
cháu dậy, thì nỗi sợ lớn nhất của tôi đã  
được chứng thực: ‘Con trai tôi đúng là điếc 
rất nặng… Chúc Giáng Sinh vui vẻ’. 

Một xét nghiệm sau đó tại phòng khám 
thính học đã xác nhận kết quả chẩn đoán 
và ngay lập tức cháu được cho đeo máy trợ 
thính cũng như theo các chương trình học 
tập từ sớm và học nói chung với bạn bè 
không bị khiếm thính.

Hiển nhiên là khả năng nói và hiểu được 
lời người khác nói của Isaac sẽ được tăng 
cường nhờ việc cấy thiết bị trợ thính ốc 
tai. Sau khi tham vấn với đội ngũ y khoa, 
Isaac đã được cấy máy trợ thính thành 
công lúc 21 tháng tuổi. Theo dõi cậu con 
trai bé bỏng hồi phục sau ca phẫu thuật 
với cục băng to đùng quanh cái đầu sưng 
húp là điều khó khăn nhất mà tôi đã từng 
nhìn, nhưng khi nghe những lời ‘Con yêu 
mẹ!’ thốt lên từ đôi môi của cậu con trai bị 
điếc của tôi đã làm cho tôi cảm thấy mọi 
việc đều đáng giá.

Isaac đã học được hơn 100 từ trong vòng 
sáu tháng ngay sau khi được cấy máy.  
Mỗi một từ hay câu mới đều có nghĩa là 
cháu tiến được gần thêm một bước tới cuộc 
sống độc lập mà chúng tôi từng ấp ủ.  
Cách tiếp cận bằng tai có nghĩa là cháu sẽ 
có thể giao tiếp với bất kỳ ai mà cháu muốn. 

Thông qua chương trình can thiệp từ sớm 
của mình, Isaac được nhiều chuyên gia 
giúp đỡ và giao tiếp với bạn bè đồng trang 
lứa. Điều này giúp cho cháu tiếp thu được 
các kỹ năng mà cháu cần có cho tương lai. 
Chúng tôi trông mong đến ngày Isaac nhập 
học tại một trường chính quy cùng với các 
anh của mình và khởi đầu sự nghiệp như ý 
cháu muốn.

Chúng tôi rất biết ơn vì các cơ hội và sự giúp 
đỡ mà dịch vụ can thiệp từ sớm đã dành 
cho Isaac. Dịch vụ này đã mang lại một cuộc 
sống và sự độc lập chất lượng cao không 
những chỉ dành cho cháu mà còn cho cả gia 
đình chúng tôi.

Gần đây trong lúc Isaac đang chơi tại một 
công viên địa phương thì một người mẹ 
đang đùa với con mình mới hỏi tôi về ngôn 
ngữ nói của Isaac. Chị nhận xét rằng cháu 
không thể nào bị điếc được vì khả năng nói 
của cháu chính là khả năng của một trẻ có 
khả năng nghe bình thường. Một phụ huynh 
còn có thể mong muốn gì hơn nữa ngoài 
việc giúp cho đứa con bị điếc của mình  
nói được!”
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