
Việc sống bên ngoài khu vực 
đô thị tạo ra thêm nhiều thử 
thách đối với các gia đình có 
con được chẩn đoán bị tật 
khiếm thính. Có lẽ quý vị sẽ cần 
phải đi xa hơn mới đến được các dịch 
vụ về thính học và chuyên môn. Các vấn 
đề về công việc, chăm sóc những người 
con khác cũng như việc mang theo con 
nhỏ đi lại làm tăng thêm sự căng thẳng 
cho các gia đình ở nông thôn. Có khi 
quý vị có cảm tưởng là mình vừa mới về 
đến nhà thì lại phải lên đường lần nữa. 

Điều này sẽ được cải thiện theo thời 
gian. Sẽ có ít cuộc hẹn hơn và quý vị sẽ 
có thể đến một Trung tâm Thính giác Úc 
châu gần nhà hơn. Có những dịch vụ mà 
quý vị có thể dùng để giảm gánh nặng 
về tài chính. Hãy hỏi bác sĩ, chuyên gia 
thính học hay nhân viên công tác xã hội 
trong bệnh viện của quý vị về nguồn trợ 
giúp tài chính về việc đi lại và lưu trú.

Một số điều cần nhớ

• Đi lại an toàn. Đừng lái xe nếu quý vị 
đang buồn bực. Tốt hơn là nên ở lại 
qua đêm sau một cuộc hẹn và lái xe 
về nhà khi quý vị và con mình đã  
được nghỉ ngơi và thư thả hơn. 

• Hãy tổ chức tốt. Hãy cất mọi thông 
tin về con quý vị ở một chỗ. Hãy nhớ 
mang theo những đơn từ có thể cần 
phải ký đến các cuộc hẹn.  

• Viết ra giấy mọi thắc mắc từ trước. 
Đừng để các bác sĩ, chuyên gia thính 
học hay các chuyên gia khác hối thúc 
quý vị. Quý vị đã đi một quãng đường 
xa để đến cuộc hẹn và quý vị cần có 
cảm giác là chuyến đi đó hoàn toàn 
xứng đáng với công sức bỏ ra sau khi 
quay về nhà.

• Cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn vào 
những giờ giấc tiện lợi nhất cho quý  
vị và gia đình. Chẳng hạn như cuối 
giờ chiều thứ Sáu hay sáng sớm thứ 
Hai có thể ít xáo trộn cuộc sống gia 
đình hơn.

• Và điều quan trọng nhất là, hãy nhớ 
rằng những người quan tâm đến quý 
vị đều muốn giúp đỡ quý vị. Hãy nhờ 
họ khi quý vị cần được giúp. Rồi sẽ 
có những dịp để quý vị có thể đền ơn 
đáp nghĩa.1

1  Trẻ em Úc bị khiếm thính, trong Phần Xây dựng:
Hướng dẫn cho phụ huynh có con được chẩn  
đoán bị tật khiếm thính 
(www.aussiedeafkids.com).
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