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ĐÊM TRAO GIẢI CUỘC THI “CÂU CHUYỆN 

TÌNH NGUYỆN CỦA BẠN” 
 

ầu không khí ấm cúng đêm trao giải 

cuộc thi “Câu chuyện tình nguyện của 

bạn” đã phá tan những trở ngại trước 

đó như mưa to, lụt lội và kẹt xe kéo dài hàng 

giờ liền tại TP.HCM. Gần 50 thí sinh, gia 

đình và bạn bè tham gia cuộc thi từ Hà Nội, 

Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre và TP.HCM đã 

có mặt đông đủ tại Hội quán Đời Rất Đẹp, 

Q.10 tối 16/09/2010.  

 

Chị Châu, đại diện BGK, trao giải cho 3 thí sinh đoạt giải thể 

loại Nhịp Cầu tháng  09/2010. Hoạt động của Trung tâm Hỗ 
trợ Phát triển Cộng đồng LIN 

Bắt đầu chƣơng trình bằng một bài hát khởi 

động với thức ăn nhẹ và nƣớc uống giải khát 

đã mang lại không khí hào hứng cho đêm trao 

giải. Chị Thu Hà, đến từ công ty Horizon 

Capital Advisors, đã đại diện cho các nhà tài 

trợ cuộc thi phát biểu: “Nhiệt huyết, chân 

thành, đầy cảm xúc… là những gì mà các bạn 

đã đóng góp cho cuộc thi Câu chuyện tình 

nguyện. Thay mặt cho nhà tài trợ của Trung 

tâm LIN, Horizon Capital Advisor, tôi xin 

chân thành cảm ơn sự tham gia của các bạn. 

Câu chuyện của các bạn đã truyền cảm hứng 

cho chính chúng tôi và những ngƣời khác 

trong việc tình nguyện hỗ trợ cộng đồng…”.  

Bốn giải thƣởng thể loại đầu tiên đã đƣợc trao 

cho các thí sinh từ Hà Nội, Bến Tre, Tiền 

Giang và TP.HCM. Trong đó thể loại dƣới 18 

tuổi là một đoạn phim video của em Nguyễn 

Phúc Minh (16 tuổi), kể lại những công việc 

tình nguyện mà mình tham gia tại Tiền Giang 

(miền đất quê hƣơng em), đã gây bất ngờ và 

thú vị cho toàn bộ Ban Giám Khảo (BGK) 

cuộc thi. Toàn bộ số tiền đã đƣợc em đóng 

góp cho Hội chữ thập đỏ Tiền Giang và LIN 

đã nhân đôi số tiền đó, tổng cộng 2,000,000 

đồng để gởi cho Hội. “Hồi học lớp 5 em có 

nghe một ngƣời bạn kể về một đoàn ngƣời 

tình nguyện ở vùng quê nên em đi theo chơi, 

từ đó em thấy công việc tình nguyện đã cho 

em cơ hội làm quen với nhiều ngƣời và có 

nhiều kinh nghiệm sống hơn…” Phúc Minh 

chia sẻ lý do tình nguyện của mình. 

Giải 18-30 tuổi, hy sinh cao cả, nỗ lực nhất và 

thông tin đa dạng đã đƣợc trao cho ba cá nhân 

và một tổ chức cộng đồng đến từ TP.HCM và 

Hà Nội. Đoạn phim video của chƣơng trình 

Tình Thân cho thấy công việc tình nguyện rất 

đa dạng không chỉ ở những sinh viên, ngƣời 

có tấm lòng xã hội mà còn ở những ngƣời 

nghèo, ngƣời sống với HIV và thanh thiếu 

niên trong khu xóm nghèo tại TP.HCM. Họ 

tham gia tuyên truyền, chăm sóc và tổ chức 

vui chơi cho chính bạn bè cùng cảnh ngộ, 

cộng đồng và ngƣời thân của mình. 

Giải hình ảnh đẹp nhất và truyền cảm hứng 

nhất đã đƣợc trao cho hai thí sinh tại 

TP.HCM. Thí sinh Hồ Lê Thị Xuân Nguyên, 

đến từ nhóm tình nguyện Ƣớc Mơ Của Thúy, 

đã chia sẻ: “Bức hình này đƣợc chụp lần đầu 

tiên em đi tình nguyện tại bệnh viện ung bƣớu 

TP.HCM và gặp bé Hải, lúc này bé rất thích 

nghe đọc truyện. Em đã đọc truyện cho bé 

nghe và bé đã cƣời một nụ cƣời rất là tƣơi mặc 

B 
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dù đã trãi qua 5 ngày sốt, ói và kiệt sức vì chịu 

đựng việc điều trị ung thƣ.” 

Trƣớc khi công bố giải thƣởng Đặc biệt, các 

thí sinh đã tham gia trò chơi kết nối, các bạn 

có 3 phút trao đổi và tìm hiểu những bạn bè 

mà lần đầu tiên gặp mặt trong chƣơng trình 

trao giải này. Thật có ý nghĩa khi có bạn mới 

nhất là những ngƣời đã từng tham gia tình 

nguyện vì cộng đồng xung quanh ta. 

Giải đặc biệt cá nhân tình nguyện, đƣợc trao 

cho câu chuyện “Mẹ À” (tác giả Nguyễn Thị 

Thu Hằng – CLB 365 tình nguyện, Hà Nội), 

đã đƣợc chị Hƣơng, đại diện Ban Giám Khảo, 

đọc trong buổi trao giải. Với giọng truyền cảm 

và tiếng đờn du dƣơng, bài viết đã thật sự đem 

lại sự xúc động cho tất cả mọi ngƣời tham dự. 

Tiếp đó, chị cũng đã đọc bài “Nhật ký ngƣời 

thầy” đoạt giải đặc biệt dành cho tổ chức tình 

nguyện và đại diện nhóm tình nguyện Những 

Ƣớc Mơ Xanh đã có vinh dự chia sẻ phút giây 

này: “Nhóm Những Ƣớc Mơ Xanh có nhiều 

mãng hoạt động và trong bài viết này là mãng 

gia sƣ dạy học cho các em nghèo xóm ghe, 

ngoài ra nhóm còn có các mãng hoạt động 

khác nhƣ: lang thang, khuyết tật, mái ấm…”. 

“Vậy tiêu chuẩn để đƣợc làm gia sƣ cho các 

em là gì”, chị Hƣơng thắc mắc, “…do các em 

chƣa biết chữ nên không cần gia sƣ có trình độ 

cao lắm… nhiệt huyết sẽ là nền tảng và rất 

quan trọng cho công việc này”. 

Cuộc thi đã nhận đƣợc tất cả 90 bài viết, 10 

phim video và 234 hình ảnh về công việc tình 

nguyện đƣợc tất cả 78 thí sinh gởi về cho 

Trung tâm LIN từ mọi miền đất nƣớc. Ngoài 

ra, chúng tôi cũng nhận đƣợc 4 câu chuyện 

viết bằng tiếng Anh và đội ngũ LIN trân trọng 

đƣa vào cẩm nang Câu chuyện tình nguyện sẽ 

đƣợc phát hành trong thời gian tới. 

Trung tâm LIN xin chân thành cảm ơn sự tình 

nguyện của 12 Ban giám khảo (3 ở Hà Nội và 

9 ở TP.HCM) đã làm việc cật lực đánh giá tất 

cả các bài của các thí sinh gởi tham dự cuộc 

thi. Cảm ơn các nhà tài trợ cuộc thi là: Công 

ty Thép Việt Úc (Vinaustel - nhà tài trợ 

chính), Tổ chức tình nguyện Liên Hiệp Quốc 

(UNV), công ty Viivue, công ty du lịch 

Exotissimo, tạp chí The Word TP.HCM, tập 

đoàn Annam (Annam Group), Megastar 

Media, và Nhà hàng Xu. 

 

Trung tâm LIN 

 

Loạt bài của chị 
Dương Phương Hạnh - Chủ tịch Câu Lạc Bộ Khiếm thính Tp.HCM :  
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Nỗ lực giúp trẻ khiếm thính học LẮNG NGHE và NÓI 
 

NGHE là hoạt động tiếp nhận âm thanh mà con người có được, thậm chí, có trước khi sinh. 

Nghe phụ thuộc chức năng sinh lý của tai truyền những xung động lên não, là chức năng giác 

quan phát triển tự nhiên. LẮNG NGHE là tiến trình của tư duy, khả năng nhận thức điều được 

học và được thực hành. Lắng nghe chỉ bắt đầu khi trẻ cố gắng hiểu âm thanh trẻ nghe. 

Với trẻ nghe bình thƣờng, âm thanh lời nói qua tai rồi truyền lên não đƣợc ghi nhớ và trẻ nói 

đƣợc. Tƣơng tự với trẻ khiếm thính, nếu chúng ta tập trung vào phần thính lực còn lại, nhấn 

mạnh vào việc luyện nghe, có thể tạo điều kiện phát triển việc học, xúc cảm và tƣơng quan xã 

hội cho trẻ khiếm thính. 

Trẻ khiếm thính khi mới bắt đầu làm quen với máy trợ thính, chúng có thể nghe nhƣng không 

hiểu. Tiến trình giúp trẻ khiếm thính biết lắng nghe qua máy trợ thính (nghe và hiểu đƣợc) – tập 

nói đòi hỏi rất nhiều công sức của những ngƣời làm việc với trẻ, trong đó, vai trò của gia đình là 

rất quan trong. 

Sàng Lọc phát hiện mất thính lực và Can thiệp Sớm để đưa trẻ về Thế giới âm thanh 

Mất thính lực khi sinh rất phổ biến. Trẻ sẽ nghe, hiểu và nói chuyện tốt nếu đƣợc khám sàng lọc 

phát hiện mất thính lực sớm, đeo máy trợ thính sớm và thực hiện can thiệp sớm. Chƣơng trình 

khám sàng lọc đi theo tiến trình 1-3-6 (một tháng, ba tháng và sáu tháng sau khi sinh). Khám 

sàng lọc sức nghe bao gồm một số kỹ thuật nhƣ đo  m  c Tai (Otoacoustic Emissions-OAEs), 

Điện Thính Giác Thân Não (Auditory Brianstem Response-ABR), đo Nhĩ Lƣ ng … Các kỹ 

thuật này đo khi trẻ ngủ, không cần sự hợp tác của trẻ cũng nhƣ không làm đau trẻ. Việc sàng lọc 

chỉ để phát hiện thính lực có vấn đề gì hay không và phát hiện tổn thƣơng ở đâu: tai ngoải, tai 

giữa hay tai trong. Khi trẻ không qua kiểm tra thính lực lúc một tháng tuổi, phụ huynh sẽ đƣợc 

yêu cầu cho trẻ kiểm tra lại sau ba tháng. Việc th  nghiệm lần đầu cũng chƣa chắc lắm về thính 

lực của trẻ, vì khi mới sinh ra, một số trẻ v n còn dịch ở tai và điều này làm kết quả th  nghiệm 

không chính xác. Một khi, trẻ không qua đƣợc ở th  nghiệm lần hai (ba tháng sau khi sinh) thì 

chắc chắn là tai trẻ có vấn đề về thính lực. Sàng lọc không chuẩn đoán mức độ mất thính lực, chỉ 

phát hiện trẻ có nguy cơ để có biện pháp can thiệp kịp thời và đúng cách. 

Việc chuẩn đoán độ mất thính lực đƣợc tiến hành theo nhiều bƣớc kiểm tra phối hợp nhƣ kiểm 

tra thính lực dựa trên hành vi (đo thính lực đơn âm theo đƣờng xƣơng và đƣờng khi, đo thính lực 

lời, đo thính lực qua phản xạ có điều kiện thị giác-VRA, đo thính lực có điều kiện trò chơi-CPA) 

và những kiểm tra về sinh lý học (OAEs , ABR, đo Nhĩ Lƣ ng). Nếu trẻ còn quá nhỏ, kiểm tra 

thính lực bằng VRA. Khi đã xác định đƣợc nguyên nhân và độ mất thính lực, trẻ cần đƣợc cho 

đeo máy trợ thính sớm và tiến hành can thiệp sớm để giúp trẻ sớm tiếp xúc với âm thanh, từ đó, 

trẻ có thể học ngôn ngữ nói qua lắng nghe và phát triển não qua kinh nghiệm sống hàng ngày 

nhƣ trẻ bình thƣờng đồng trang lứa. 

Ở Mỹ, can thiệp sớm cho trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi là bình thƣờng, sau 2 tuổi là trễ. Cũng có công 

trình nghiên cứu cho thấy, can thiệp sau 6 tuổi là trễ vì trẻ ở độ tuổi trƣớc và sau 6 tuổi có cách 

học khác nhau. Mất thính lực mà không đƣợc phát hiện sớm có thể làm chậm trễ lời nói, ngôn 
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ngữ, sự phát triển kỹ năng đọc viết và kỹ năng xã hội. Trẻ mất thính lực đƣợc phát hiện chậm 

hơn không có nghĩa là không phát triển đƣợc kỹ năng lắng nghe và nói, không có nghĩa là trẻ sẽ 

không thành công. Vấn đề là cần sự nỗ lực cao hơn. 

Giao tiếp xã hội là cần thiết 

Tận dụng thời gian trẻ chơi chun g với ba mẹ và những ngƣời trong gia đình để luyện tƣ duy 

và kỹ năng xã hội cho trẻ. Tập cho trẻ biết khi muốn lấy vật gì đó phải xin phép, hay nói cho trẻ 

biết cảm xúc của ngƣời khác trong một tình huống cụ thể nào đó. Ví dụ, thấy một ngƣời khác té 

trẻ biết họ đau v.v… Anh chị của trẻ là ngƣời dễ nói chuyện với trẻ nhất vì đồng trang lứa. Ngoài 

ra, tất cả những ngƣời thân, họ hàng trong gia đình cũng có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội 

qua giao tiếp, giúp trẻ hình thành sự tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và nói ra yêu cầu của bản thân. 

Tận dụng những khoảng thời gian xum họp trong gia đình để chia sẻ kinh nghiệm mà qua đó trẻ 

khiếm thính có thể học đƣợc trung thực nhất. Cũng cần giáo dục trẻ nhận thức về thính giác “tại 

sao mình khác với ngƣời xunh quanh và vấn đề này là rất bình thƣờng”. 

Cô Paige Stringer, ngƣời sáng lập và là giám đốc điều hành Quỹ Toàn Cầu dành cho trẻ Khiếm 

thính là một điển hình. Cô sinh ra đã bị khiếm thính nhƣng may mắn nhờ đƣợc phát hiện sớm, 

đƣợc mang máy trợ thính chất lƣợng cao, cùng với sự giúp đ  tận tình của các thầy cô giáo nhiều 

kinh nghiệm về giáo dục trẻ khiếm thính, sự động viên của gia đình và ngƣời thân mà cô hòa 

nhập xã hội ngƣời nghe bình thƣờng thuận lợi nếu không nói là dễ dàng. “Tôi thành lập Quỹ 

Toàn Cầu dành cho Trẻ Khiếm Thính nhƣ là một cách để đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức của tôi sẽ 

giúp cho trẻ khiếm thính tiếp cận nền giáo dục và những kỹ năng cần thiết để đạt đƣợc những 

tiềm năng mỹ mãn là – KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ KHI HỌ S NG BẤT CỨ NƠI NÀO TRÊN 

THẾ GIỚI NÀY” Trích lời phát biểu của cô Paige tại buổi lễ khai giảng Lớp Bồi Dƣ ng Nghiệp 

Vụ Giáo dục trẻ khiếm thính học Lắng nghe và Nói đƣợc tổ chức tại Trung tâm Giáo dục trẻ 

Khiếm thính Thuận An ngày 12/07/2010). 

Nếu con em của chúng ta bị mất thính lực, dù có đau buồn mấy cũng phải hiểu là trẻ đã mất 

thính lực. Đơn giản là trẻ chỉ không nghe rõ hoặc nói không g y gọn, hãy hành động … Hành 

động kêu to hơn là lời nói./.  

 

  

 

 

 

 

 

 

hào bạn đọc Diễn đàn Người Khuyết 

tật (NKT)! Bản tin trước chúng ta đã 

biết qua về VĂN HÓA ĐIẾC, nay, xin 

chia sẻ thêm với các bạn về một vấn đề rất cũ, 

ai cũng biết, nhưng ở góc độ nhìn hoàn toàn 

mới, với nhiều khám phá bất ngờ, đó là 

NGÔN NGỮ KÝ HIỆU. Bài viết được chia 

làm nhiều kỳ với mọi khía cạnh liên quan tới 

ngôn ngữ ký hiệu. Hy vọng, thông tin từ các 

bài viết sẽ giúp các bạn hiểu thêm về người 

khiếm thính và những gì liên quan đến cộng 

đồng khiếm thính mà từ trước đến nay chưa 

được nói đến. 

C 

Ngôn ngữ ký hiệu 
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Có thể nói, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm 

thính Thuận An, Bình Dƣơng là cái nôi của 

nền giáo dục trẻ Điếc ở Việt Nam. Với lịch s  

hình thành trên một trăm năm, Trung tâm là 

nơi đem đến cho cộng đồng ngƣời Điếc Việt 

Nam những ký hiệu ngôn ngữ đầu tiên, giáo 

dục ngƣời Điếc bằng lời nói kết hợp với ngôn 

ngữ ký hiệu (NNKH). Đƣợc sự cho phép của 

Bà Nguyễn Thanh Thu Thủy - Giám đốc 

Trung Tâm, tôi xin chia sẻ với các bạn Lịch s  

hình thành và phát triển NNKH và việc giáo 

dục trẻ Điếc tại Thuận An. 

Trung tâm giáo dục trẻ khiếm thính Thuận An 

còn đƣợc dân chúng quanh vùng gọi bằng cái 

tên thân quen Trƣờng Câm Điếc Lái Thiêu, 

hay cái nôi của ngƣời khiếm thính tại Việt 

Nam. Nơi đây hơn một trăm năm qua, biết bao 

thế hệ những ngƣời khiếm thính đã đƣợc nuôi 

dƣ ng và giáo dục. 

Đƣợc thành lập năm 1886 do một linh mục 

ngƣời Pháp thuộc hội thừa sai Paris: Cha 

Azemar (còn đƣợc gọi là cha Lực). Từ năm 

1866 cha Azemar lúc bấy giờ là cha sở họ đạo 

Lái Thiêu đã quy tụ khoảng 5 trẻ điếc để dạy 

ngôn ngữ và đạo đức, đến năm 1880 cha g i 

anh Nguyễn Văn Trƣờng một thanh niên 

khiếm thính sang Pháp để học về phƣơng pháp 

dùng ký hiệu ngôn ngữ điệu bộ, khi anh 

Trƣờng về nƣớc cha chính thức tuyên bố mở 

trƣờng dạy trẻ điếc vào năm 1886. 

Năm 1903: trƣờng đƣợc giao cho các nữ tu 

dòng Thánh Phaolo và các chị tiếp tục quản trị 

cho đến 1975.  

Năm 1975: trƣờng đƣợc công lập hóa, đặt 

dƣới sự chỉ đạo của Bộ Lao động, Thƣơng 

binh và Xã hội. 

Tháng 11 năm 1995: trƣờng đƣợc đặt dƣới sự 

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Tháng 7 năm 1997: trở thành thành viên của 

Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.  

Tháng 11 năm 1999: trực thuộc Đại học Sƣ 

phạm, thành phố Hồ Chí Minh. 

Các phƣơng pháp giáo dục: Trong quá trình 

lịch s  Trung tâm đã s  dụng những phƣơng 

pháp sau: 

1. Phương pháp thuần dùng ngôn ngữ ký 

hiệu:  

Năm (1886-1936) sau thời gian đƣợc đào tạo 

tại Rodez ( Pháp) bằng phƣơng pháp dùng 

ngôn ngữ ký hiệu đơn thuần, thầy Trƣờng đã 

truyền đạt cho cả trƣờng cách dùng ngôn ngữ 

ký hiệu nhƣ một phƣơng tiện trong việc giao 

tiếp giữa thầy và trò. Đến năm 1936: Hai nữ tu 

Monica Nguyễn Thị Tịnh và Simone Philip đi 

du học tại Nogent le Rotrou theo phƣơng pháp 

Belge tức là phƣơng pháp v n dùng ngôn ngữ 

ký hiệu nhƣng xen vào rất nhiều chữ viết. 

2. Phương pháp hỗn hợp:  

Năm 1967-1970 Nữ tu Marie de saint Claire 

Nguyễn Thị Phúc, sau ba năm du học tại Pháp 

đã trở về nƣớc với phƣơng pháp trực tiếp. Đặc 

trƣng của phƣơng pháp này đi từ can thiệp 

sớm (early intervention), trang bị máy nghe, 

rồi dùng các đồ dùng trực quan, các cuộc tham 

quan… để đƣa trẻ đi vào ngôn ngữ nói. Tuy 

nhiên , Trong thời điểm đó kỹ thuật về máy 

nghe cũng còn ở giai đoạn nghiên cứu. Đối 

với các nhà giáo dục thì việc dạy nói đồng 

nghĩa với việc s a tật phát âm qua việc định vị 

trí của môi, miệng cộng với cảm giác cảm 

nhận của xúc giác. Cũng trong thời điểm đó 

trang bị máy nghe cho với trẻ còn là một thách 

đố rất lớn đối với hoàn cảnh của xã hội Việt 

Nam nên bà Phúc chỉ phát huy tới mức tối đa 

phƣơng pháp s a tật phát âm qua hình miệng. 

Vì không có máy nghe dạy học trong các lớp 

còn s  dụng phƣơng pháp hỗn hợp trong giao 

tiếp có nghĩa là dùng cả hình môi, dấu múa 

quy ƣớc. 

3. Phương pháp nghe nói:  

Từ năm 1989 - 1990, một khái niệm về sự 

giao tiếp bằng lời đã đƣợc du nhập vào Việt 
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Nam qua sự hiện diện của Ủy Ban II Hà Lan. 

Cùng lúc ấy Trung tâm đã g i hai nữ tu Marie 

Ngô Thi Mai Anh và Lidwina Lê Thị Huê 

sang Pháp để theo khóa đào tạo giáo viên dạy 

ngƣời điếc của Hiệp Hội Quốc Gia về các 

trƣờng mù và Trƣờng điếc tại Paris (FISAF); 

Đồng thời Trung tâm cũng g i cô Nguyễn 

Thanh Thu Thủy và nữ tu Thérèse Trịnh Thị 

Đào theo học khóa Đào tạo do Ủy Ban II Hà 

Lan tổ chức. Giai đoạn này, cùng với sự tiến 

bộ của khoa học kỹ thuật về máy trợ thính, 

một quan niệm mới trong giảng dạy trẻ khiếm 

thính: Quan điểm về việc dạy nói đã hoàn toàn 

thay đổi. Mô phỏng theo cách học nói của con 

ngƣời, ngƣời ta nhận ra tầm quan trọng chủ 

yếu của thính giác trong việc hình thành ngôn 

ngữ, Việc phát hiện sớm độ mất thính giác và 

mang máy cho trẻ sớm, hƣớng d n cho phụ 

huynh trong việc giao tiếp với trẻ khiếm thính 

ngay trong thời kỳ phát triển ngôn ngữ (từ 0 

đến 2 tuổi) là một bƣớc rất quan trọng trong 

việc hình thành ngôn ngữ nói cho trẻ. 

Ngay từ những năm đầu của thập niên 1990, 

Trung tâm đã bắt đầu th  nghiệm việc dạy học 

với phƣơng tiện giao tiếp bằng nghe nói. Đặt 

việc hội thoại làm trung tâm. Tuy nhiên, sau 

một thời gian thực hành và nghiên cứu, Trung 

tâm nhận ra phƣơng pháp nghe nói sẽ chỉ đem 

lại hiệu quả tốt khi hội đủ các yếu tố đƣợc 

chọn lọc kỹ càng về khả năng của giáo viên, 

sự phát hiện tật điếc thật sớm (0-2 tuổi) sự hỗ 

trợ hữu hiệu của máy móc, kỹ thuật, sự cộng 

tác có ý thức của phụ huynh, môi trƣờng v..v 

Từ đó Trung tâm đƣa ra hai đƣờng hƣớng: 

Đƣờng hƣớng s  dụng giao tiếp tổng hợp: 

Dành cho các học sinh học sinh đến trƣờng ở 

độ tuổi quá lớn và không nằm trong chƣơng 

trình can thiệp sớm Đƣờng hƣớng s  dụng 

ngôn ngữ nói trong giao tiếp Dành cho các 

học sinh đã tham dự chƣơng trình can thiệp 

sớm, hoặc các học sinh đến trƣờng sớm (trƣớc 

5 tuổi). 

(Nguồn Tư liệu của Trung Tâm nuôi dạy trẻ 

Khiếm thính Thuận An, Marie Ngô Thi Mai 

Anh)

 

Tiếp theo sự ra đời của sách „Thế giới Người Khiếm thính”, cộng đồng người khiếm thính 

Việt Nam lại được tiếp thêm sức mạnh khi Đề án “Thành lập Trung tâm Tư vấn Giáo dục 

Người Khiếm thính” vinh dự nhận được giải thưởng của Chương trình Doanh nhân Xã hội 

do Trung Tâm Hỗ Trợ Sáng Kiến Phục Vụ Cộng Đồng (CSIP) kết hợp với Hội đồng Anh 

tổ chức và đang trong giai đoạn chuẩn bị mọi thủ tục hành chính để sớm đi vào hoạt động. 

Không vui sao đƣợc khi mà cuối cùng rồi ngƣời khiếm thính cũng có một vị trí riêng cho dù rất 

khiêm tốn trong xã hội. Không phải là một tập đoàn hùng mạnh, không phải là một tổ chức 

chuyên nghiệp với những nhân viên đẳng cấp Pro chính hiệu, Trung tâm Tƣ vấn Giáo dục Ngƣời 

Khiếm thính (TT) của những ngƣời khiếm thính và phục vụ vì ngƣời khiếm thính sẽ mang đặc 

thù riêng với phƣơng châm “không ai hiểu ta bằng chính ta” 
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Hành trình đi tìm con đường cho người khiếm thính 

Con đƣờng tìm lối đi riêng cho mỗi cá nhân hay một tổ chức nào đó rõ ràng là rất khó khăn, bởi 

vì chúng ta bắt đầu từ điều không biết hoặc chƣa biết chính xác. Chúng ta thƣờng chia sẻ kinh 

nghiệm, kiến thức l n nhau trong những lúc khó khăn. Một tổ chức thì các thành viên cùng ngồi 

lại với nhau đẩy ra chiến lƣợc hành động, chia đều trách nhiệm và phần công việc cho nhau, 

hƣớng đến mục tiêu chung vì sự phát triển bền lâu và vững mạnh của tổ chức. 

Ngƣời khiếm thính thì không đƣợc nhiều thuận lợi để dễ dàng tìm lối đi riêng cho họ, do bởi hạn 

chế tiếp cận giáo dục, nguồn kinh tế và cơ hội đƣợc cọ xác để có thể dám nghĩ dám làm. Các tổ 

chức của ngƣời khiếm thính thƣờng chỉ tập trung vào việc học tiếng Việt, giao lƣu, sinh hoạt, 

dạy ngôn ngữ ký hiệu. Ngoài các trƣờng chuyên biệt và một số trƣờng có nhận trẻ khiếm thính 

học hòa nhập, cộng đồng khiếm thính không thể tìm thấy các dịch vụ nào khác để giúp họ bƣớc 

từ trƣờng học ra trƣờng đời, giúp họ rút ngắn khoảng cách quá cách biệt giữa thế giới không âm 

thanh và thế giới sôi động bên ngoài. Với phƣơng châm, tìm đi rồi sẽ thấy, nhƣng tìm từ đâu? 

Sách lược “Người khiếm thính giúp người khiếm thính” 

Cho tới nay, việc hiểu ngƣời khiếm thính v n còn là một dấu hỏi to tƣớng. Ở một vài khía cạnh 

nào đó, ngƣời khiếm thính có thể dễ tiếp cận, nhƣng v n không ít trƣờng hợp, cá nhân làm việc 

với ngƣời khiếm thính đã nỗ lực hết sức mình nhƣng v n bất lực. “Cho đến nay đã bốn năm tự 

học ngôn ngữ ký hiệu, ba năm gắn bó với ngƣời điếc …nhƣng sao còn nhiều điều tôi v n không 

hiểu tại sao? ngƣời khiếm thính họ v n tự tách mình ra khỏi cộng đồng cho dù tôi giải thích rất 

nhiều. Tôi có một ví dụ, Tôi cùng họ làm hoặc suy nghĩ một việc gì hay thiết kế một logo cho 

CLB chẳng hạn, họ lúc nào cũng có một khái niệm <Ngƣời Điếc khác ngƣời nói>. … Nếu vậy, 

có phải ngƣời KHIẾM THÍNH họ tự tách mình ra khỏi cộng đồng, tự mình đánh mất đi cái 

quyền đƣợc mọi quan tâm và chia sẻ”. (Lời tâm sự của một phụ huynh trẻ Điếc). 

Một trƣờng hợp khác “Sau khi đƣợc tƣ vấn, chị thấy cháu có suy nghĩ hơn khả quan hơn không 

lo lắng khi chị đƣa đi đến chỗ lạ chƣa quen. Trƣớc đây mỗi lần muốn đƣa cháu đi đâu chị rất 

khổ, cháu giằng co chị bởi vì cháu không muốn tiếp xúc ai. Cháu sợ ngƣời khác biết khuyết điểm 

cuả mình. Khi đến câu lạc bộ, chị mới biết có rất nhiều cháu giống con mình. Khi về nhà cháu có 

vẻ suy nghĩ và hình nhƣ là vui hơn. Đến tối chị hỏi: <tuần tới con đi câu lạc bộ không?> Cháu 

đồng ý liền. Đây là bƣớc đầu tốt chị rất mừng. Có nhiều vấn đề chị chƣa hiểu đƣợc hết. Chị rất 

mong đƣợc chỉ vẽ thêm …” 

Đọc những dòng băn khoăn trên của hai vị phụ huynh cùng có con khiếm thính, chúng ta thấy 

dƣờng nhƣ ngƣời khiếm thính thích co cụm lại, thực tế thì thế nào? Ở trƣờng hợp thứ hai, em gái 

khiếm thính thích nghi ngay với nơi có những ngƣời đồng cảnh nhƣ em và từ bƣớc đệm này, em 

tiếp cận dần tới những nơi công cộng tuy chậm nhƣng đã bớt phần dè dặt. Em đã đƣợc chia sẻ 

kinh nghiệm, đƣợc hƣớng d n từ những ngƣời giống em. Các bạn khác đã làm đƣợc thì em sẽ 

làm đƣợc, chính điều suy nghĩ này giúp em trút đƣợc nỗi lo. 

Ở ví dụ thứ nhất, môi trƣờng là Câu lạc bộ của ngƣời khiếm thính, và nhƣ vậy, ngƣời khiếm 

thính là số đông. Đa số thƣờng có tâm lý lấn át thiểu số. Bản thân mỗi ngƣời có khuynh hƣớng 

khẳng định cái tôi của mình. Anh làm thế nhƣng tôi thì làm cách khác, tôi có cách riêng của tôi. 
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Trong phạm trù hiểu biết của ngƣời khiếm thính, nhƣng điều gì đã xảy ra và họ thấy đƣợc, luôn 

đƣợc ghi nhớ. Trải qua nhiều năm tháng, kinh nghiệm sống từ “nhìn thấy” của họ cũng đƣợc tích 

lũy theo, tích lũy không loại suy, không nhận diện đúng sai, không nhận ra nhiều khía cạnh khác 

của vấn đề. Nên không có gì ngạc nhiên, khi họ luôn khẳng định “ngƣời Điếc khác ngƣời nói”. 

Và, chắc chắn rằng, ngƣời Điếc và ngƣời nghe bình thƣờng hiểu “ngƣời Điếc khác ngƣời nói’ 

theo hai góc độ khác nhau. 

Trở lại vấn đề rút ngắn khoảng cách giữa ngƣời khiếm thính và ngƣời nghe bình thƣờng, chúng 

ta sẽ rút ngắn từ cả hai đầu, nếu muốn nỗ lực thực hiện là hiệu quả. Nhiều tổ chức, công ty, các 

cá nhân v n còn trăn trở không thể hiểu đƣợc ngƣời khiếm thính. Một cầu nối ở giữa rút dần 

khoảng cách này từ hai phía sẽ bền chặt và dễ thực hiện hơn ở các vị trí, góc độ khác. Trung tâm 

Tƣ vấn Giáo dục ngƣời Khiếm thính sẽ là cầu nối thúc đẩy việc hòa nhập cho ngƣời khiếm thính 

phù hợp và thiết thực nhất. 

ược xây dựng theo 

phương pháp "gây dựng 

nội lực cộng đồng", trong 

một năm qua Học bổng "Người 

Bạn Đồng Hành" của Chương 

trình Khuyết tật & Phát triển 

(DRD) đã góp phần giúp đỡ các 

sinh viên và trẻ em khuyết tật 

được bình đẳng về cơ hội, và có 

cuộc sống tốt đẹp hơn. Bài báo 

cáo này điểm qua sơ lược về tinh 

thần họat động của chương trình 

và nêu lên một số thành quả và 

tác động, cũng như những thuận 

lợi khó khăn và hướng phát triển 

của chương trình trong tương lại. 

Sơ lược về tinh thần hoạt động  

Nhƣ tên gọi và nhƣ đã nêu trong 

dự án, chƣơng trình họat động trên tinh thần “Đồng hành” ở nhiều cấp độ khác nhau: 

1. Nhà tài trợ, hội đồng tuyển chọn đồng hành cùng DRD qua việc đóng góp học bổng, tuyển 
lựa, theo dõi các họat động của chƣơng trình, góp ý, cho lời khuyên…  

2. Ngƣời điều phối chƣơng trình đại diện DRD đồng hành cùng sinh viên và gia đình trẻ KT 
bằng cách thƣờng xuyên gặp g , lắng nghe, hƣớng d n, tổ chức các buổi sinh họat nâng cao 

Đ 
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nhận thức và kiến thức cho sinh viên; thăm viếng gia đình trẻ, theo dõi việc dạy kèm và tiến 

bộ trong học tập của trẻ 

3. Sinh viên khuyết tật đồng hành với trẻ KT bằng những buổi dạy kèm, những giờ chia sẻ kinh 
nghiệm, những lần trò chuyện thân tình 

Tinh thần “Đồng hành” này đã làm nên sự khác biệt của “Học bổng Ngƣời Bạn đồng hành” so 

với các chƣơng trình cùng loại. Ở đây, nhà tài trợ, hội đồng tuyển chọn, DRD, sinh viên, trẻ KT 

là một khối thống nhất, cùng hỗ trợ nhau để vƣơn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi ngƣời. 

Trong khi “Đồng Hành”, mỗi thành viên đều có thể cảm nhận đƣợc ý nghĩa của việc cho và 

nhận. Ngƣời cho cũng là ngƣời nhận – nhận ra đƣợc giá trị của tình ngƣời, niềm vui, lòng biêt 

ơn. Và ngƣời lãnh nhận cũng có khả năng cho – cho đi thời gian, kiến thức, nỗ lực mỗi ngày, 

niềm tin yêu 

Những thành quả  

Kể từ ngày trao Học bổng đầu tiên (25.10.2008) đến nay (8.2010), chƣơng trình đã đạt đƣợc một 

số thành quả sau:  

- Số sinh viên khuyết tật: đã cấp học bổng cho tổng cộng 28 sinh viên khuyết tật  

- Số trẻ khuyết tật: tổng cộng có 24 trẻ trong chƣơng trình đƣợc dạy kèm. Trong số này có 

 6 trẻ có H của trung tâm Tam Bình,  

 1 trẻ khiếm thị đa tật thuộc mái ấm Nhật Hồng,  

 1 trẻ khiếm thị ở trung tâm Bừng Sáng,  

 1 trẻ ở Mái ấm An Bình,  

 2 trẻ ở trƣờng mù Nguyễn Đình Chiểu,  

 5 trẻ chậm phát triển trí tuệ và  

 8 trẻ khuyết tật vận động ở các gia đình trong thành phố.  

- Số buổi sinh họat có chủ đề: Mỗi Chủ nhật thứ tƣ hàng tháng, chƣơng trình tổ chức sinh họat 

nhóm lớn với các nội dung phong phú. Tổng cộng có 21 buổi, trong số này có 

 4 buổi trao đổi kinh nghiệm dạy kèm và khó khăn trong cuộc sống;  

 6 buổi tập huấn: “Kỹ năng viết hồ sơ xin việc”, “Kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc”, 

“Kỹ năng giao tiếp”, “Tầm quan trọng của hội nhóm”, “Giao tiếp trong công sở”, “Chăm 

sóc sức khỏe” 

 2 buổi giao lƣu với nhân vật NKT vƣợt khó  

 2 buổi sinh họat với sinh viên CTXH đại học Mở và KHXH & NV;  

 2 buổi chia sẻ những khó khăn trong học tập và giải pháp khắc phục  

 2 buổi dã ngoại  

 2 buổi chia sẻ về những giá trị sống: “trung thực”, “nghị lực”  

 1 buổi văn nghệ  

- Số lượt tham vấn + đồng hành: Thật khó đƣa ra con số cụ thể!!! 
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 Sinh viên: gặp g  riêng từng sinh viên, ít nhất một lần để chia sẻ kinh nghiệm, tháo g  

thắc mắc, giúp tìm hƣớng giải quyết những khó khăn, lên kế họach dạy kèm, làm tự 

lƣợng giá, chỉnh s a bài viết, giải quyết mâu thu n….  

 trẻ và gia đình: vãng gia, thăm viếng gia đình 2 lần/năm để tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu 

học tập của trẻ; thƣờng xuyên gặp g , trao đổi với gia đình qua điện thoại, thƣ tay, thƣ 

điện t  để cùng nhau hỗ trợ việc dạy và học.  

- Số lượt giới thiệu về chương trình cho các trường đại học, các tổ chức, cá nhân: 123 lƣợt 

- Một video clip được thực hiện 

- Máy vi tính: giới thiệu cho 11 sinh viên nhận máy tính do công ty Mai Khanh phối hợp với Báo 

Tuổi trẻ tặng và trao 3 máy vi tính cũ xin đƣợc ở 1 số nơi cho 3 em trẻ khuyết tật khác 

- Lập trang web học bổng http://hocbong.drdvn.com 

- Vận động và Biện hộ: 

 Làm việc với ban Chủ nhiệm Khoa Anh của trƣờng ĐHKHXH & NV để 1 sinh viên 

khiếm thị đƣợc s  dụng phần mềm Jaws khi thi 

 Hƣớng d n 3 sinh viên làm giấy xin miễn thực hành quân sự  

 Vận động để 2 trẻ KT đƣợc đi học  

 Hƣớng d n 1 gia đình trẻ xin trợ cấp khuyết tật 

- Cơ hội thực tập và việc làm: nhờ bộ phận việc làm của DRD, 3 sinh viên của chƣơng trình có 

cơ hội thực tập và làm việc tại HSBC và British Council (Hội Đồng Anh) 

Những tác động 

Chƣơng trình đã có đƣợc những ảnh hƣởng tích cực đối với các em sinh viên và trẻ khuyết tật – 

là những ngƣời thụ hƣởng trực tiếp của chƣơng trình, và cả với gia đình, nhà tài trợ, xã hội và 

những ngƣời trực tiếp tham gia thực hiện chƣơng trình. 

Đối với sinh viên khuyết tật:  

Học bổng Ngƣời bạn đồng hành đã khích lệ các em trong học tập và nuôi dƣ ng ƣớc mơ hoàn 

thành chƣơng trình đại học của các em. Nhƣ một số em khác, em Vũ Thành Linh bộc bạch: 

Trước khi nhận học bổng, em phải đi dạy thêm, đi phát tờ rơi… để có tiền trang trải cuộc sống. 

Chi tiêu hàng tháng của em phải tính toán rất chi li và em cũng phải thường nhịn ăn sáng hay ăn 

mì tôm để không bị thiếu tiền vào cuối tháng. Học bổng hàng tháng của chương trình đã giúp em 

có thêm tiền để ăn sáng, mua tài liệu học tập và tham gia vào các lớp học tiếng Anh buổi tối, 

đồng thời giảm thời gian em phải làm việc nhiều và tập trung hơn cho việc học. 

http://hocbong.drdvn.com/
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Điều lớn lao hơn cả là từ những buổi chia sẻ gặp g , những họat động, và công việc dạy kèm, 

các em sinh viên lớn lên về mặt nhận thức, quân bình hơn về mặt tâm lý, vững tin vào cuộc sống. 

“Khi tham gia chương trình học bổng này, điều tôi có được và mãi mãi không bao giờ mất đi, đó 

là niềm tin vào cuộc sống. Tôi cảm thấy như mình được tái sinh, một tâm hồn mới hồn nhiên và 

vui tôi. Trong thâm tâm tôi thầm cám ơn Chương trình Người Bạn Đồng Hành vì đã cho tôi thấy 

mình vẫn là một con người”   

(Hoàng Quang Thủ - sinh viên dược) 

 

Tôi là một người may mắn, may mắn khi được sinh hoạt ở DRD, nơi đã cho tôi thấy rằng mình 

vẫn làm được những việc có ý nghĩa, nơi mọi người luôn giúp đỡ tôi, tạo cơ hội cho tôi có điều 

kiện để tự lập, khám phá bản thân và trách nhiệm hơn trong cuộc sống. DRD đã thay đổi cách 

nghĩ của tôi về GIÁ TRỊ SỐNG - điều quan trọng để định hướng những hành động trong tương 

lai của tôi.  

(Nguyễn Mạnh Thắng – sinh viên luật) 

 

Học bổng Người bạn Đồng hành giúp tôi sống đạo đức kỷ luật hơn  

(Vũ Thành Linh – sinh viên Công nghệ thông tin) 

Bên cạnh đó, nhận học bổng, các em sinh viên có đƣợc cơ hội để hiểu thêm triết lý sống “mình 

vì mọi ngƣời, mọi ngƣời vì mình”, đƣợc trang bị thêm kiến thức về lĩnh vực khuyết tật và kỹ 

năng sống. DRD cũng giúp các sinh viên tiếp cận với các cơ hội việc làm thông qua mạng lứơi 

mà DRD v n đang phát triển. 

Qua việc dạy kèm trẻ, tôi học đựơc tính kiên nhẫn và phương pháp giáo dục cũng như đặc điểm 

tâm lý của trẻ. Chương trình đã giúp tôi hiểu, cảm thông, chia sẻ, đồng cảm với những mảnh đời 

đồng cảnh ngộ, giúp tôi trưởng thành hơn. 

(Trần Anh Tâm – sinh viên Công nghệ thông tin) 

 

Chương trình đã giúp em có cơ hội thực tập và làm việc trong một tập đoàn tài chính hàng đầu 

thế giới, điều mà bất cứ sinh viên nào cũng mơ ước có được, không hẳn thế, nó còn xóa bỏ ý 

nghĩ rằng "Ở những công ty lớn như thế thì Người khuyết tật không có cơ hội vào làm việc". Khi 

thực tập ở HSBC em thấy rằng NKT cũng có thể làm được ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ công ty 

nào, sẽ làm tốt công việc được giao nếu họ có cơ hội để được thể hiện năng lực bản thân.” 

(Nguyễn Mạnh Thắng – sinh viên luật) 

Tóm lại, đối với các sinh viên khuyết tật, Học bổng Ngƣời Bạn Đồng Hành là “một chỗ dựa về 

cả vật chất l n tinh thần (Nguyễn Thị Nhung – sinh viên Thƣ viện thông tin) vì nhƣ Nguyễn Thị 

Thảo – sinh viên Báo chí khẳng định: 

Chƣơng trình Ngƣời bạn Đồng hành, đã giúp tôi trƣởng thành lên rất nhiều. Tôi hiểu đƣợc thế 

nào là tình thƣơng, là biết lắng nghe. Cái cảm giác mặc cảm trong tôi hoàn toàn biến mất. Đến 

với DRD tôi thấy mình nhận đƣợc nhiều quá. Nhiều hơn học bổng hằng tháng và nhiều hơn 

những gì tôi học đƣợc trƣớc đó gộp lại. Tôi đã trƣởng thành hơn, tôi chấp nhận khó khăn để tiếp 

tục những ƣớc mơ của mình. Tôi đã lớn. Nếu nói “ cảm ơn” thì đơn giản quá. Ở đời ai cũng biết 
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nói cảm ơn. Tôi sẽ dùng những ngày tháng phía trƣớc để phấn đấu đi lên, tri ơn những ngƣời đã 

giúp đ , khuyến khích động viên tôi. 

Đối với trẻ khuyết tật, gia đình/trung tâm: Chƣơng trình đã mang lại cơ hội học hành, làm phát 

triển nghị lực, kỹ năng giao tiếp và tạo niềm vui nơi trẻ. 

Em cám ơn Chương trình Khuyết tật và Phát triển đã gửi các anh chị đến dạy học cho em. Khi 

bắt đầu học, em chưa quen nhưng dần dần em nhận ra lòng các anh chị đã tận tâm hết sức, dạy 

dỗ chúng em tận tình. Em xin cảm ơn chương trình đã giúp chúng em càng ngày càng tiến bộ và 

đã cho chúng em càng ngày càng thông minh hơn, vui tươi hơn. 

(L.T.T.T - trẻ 10 tuổi nhiễm H ở Trung tâm Tam Bình) 

 

Trước đây em đã học lớp 7 ở quận 8 nhưng sau đó em bị bệnh nặng hơn, không thể tiếp tục đi 

học. Em ở nhà 5 năm nhưng rất muốn đi học. Sau này em biết đến DRD và biết chương trình 

Người Bạn Đồng Hành. Em được chương trình cho thầy Tùng đến dạy kèm em môn Tóan và thầy 

Thủ tận tình dạy em môn Hóa để ôn lại kiến thức và đi học lại lớp 8. Được đi học đó là một niềm 

vui lớn và được gặp các bạn có hoàn cảnh giống em thì em thấy mình có thêm tự tin trong cuộc 

sống. Qua 2 tấm gương của các anh sinh viên trong chương trình giàu nghị lực, phấn đấu vươn 

lên trong học tập, em rất khâm phục và thêm ý chí quyết tâm. Em cảm thấy mình cần phải cố 

gắng nhiều hơn nữa 

(em Lưu Yến Bình – bạn trẻ được dạy kèm) 

Gia đình/trung tâm giảm bớt lo âu, được tiếp thêm hy vọng vào tương lai của trẻ. 

Sau khi được Tâm đến dạy, em Trinh có nhiều tiến bộ. Trước đó chúng tôi đã cho em đi học lớp 

1 hai năm mà em chẳng biết gì. Hiện tại em Trinh đã đọc được rồi. Tôi rất mừng! 

(Chủ nhiệm mái ấm An Bình) 

 

Trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc bé, gia đình chúng tôi rất lúng túng và vất vả bởi vì 

chúng tôi không có kinh nghiệm chăm sóc cho trẻ bị khiếm thị. May thay, DRD gửi cô Trang – 

sinh viên trong chương trình học bổng Người bạn Đồng Hành - dạy dỗ bé trong sinh hoạt hàng 

ngày và học tập, cô còn tư vấn cho chúng tôi cách nuôi dưỡng và dạy dỗ bé. Sau một thời gian 

nhờ có cô mà con chúng tôi tiến bộ rất nhiều cả trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong học 

tập. Chúng tôi thành thật biết ơn cô vì nhờ có cô mà gia đình chúng tôi vững tin hơn trong quá 

trình chăm sóc và dạy dỗ bé. 

(Đỗ Thị Minh Huế - Phụ huynh của bé khiếm thị Đặng Ngọc Hoài Thương) 

Đối với những nhà tài trợ: Ngƣời Bạn Đồng hành gia tăng ý nghĩa cho những công việc hảo tâm 

của nhà tài trợ qua sự trƣởng thành và niềm vui của các đối tƣợng hƣởng lợi trong chƣơng trình.  

Điểm đặc biệt của chương trình này là khi các em nhận các em không chỉ dùng của mình mà còn 

dùng sức của mình, dùng khả năng của mình để san sẻ lại cho các em có những hoàn cảnh khó 

khăn khác. Tôi nghĩ rằng đây là một chương trình khiến cho lòng nhân ái được lan sâu hơn, xa 

hơn, giống như chúng ta mỗi người thắp lên một ngọn lửa truyền đi niềm tin trong cuộc sống. Vì 

vậy, tôi chọn tài trợ cho chương trình này 

(Bà Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Tổng giám đốc Công ty nhựa Bình Minh) 
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Tôi tham gia chương trình vì tôi tin tưởng rất nhiều vào giáo dục. Hỗ trợ chương trình học bổng 

này là tôi đã tạo cơ hội cho sinh viên khuyết tật được đi học. Và tôi cũng nhận thấy rằng chương 

trình này đặc biệt ở chỗ sinh viên KT nhận học bổng thể hiện khả năng giúp đỡ người khác 

không thể đi học. Tôi cảm thấy rất vui vì tôi có thể chia sẻ và đem lại cơ hội học tập cho sinh 

viên. Bản thân tôi cũng đã rất thích đi học và khi tôi còn trẻ tôi cũng nhận được học bổng nên 

giờ đây tôi vui sướng góp phần vào chương trình học bổng rất có ý nghĩa này 

(Christiane Merz – ThS Công tác xã hội) 

Đối với xã hội, theo nhìn nhận của giới chuyên môn  

Tính đồng hành của Chương trình học bổng là một hình thức phù hợp vì nhờ đó bản thân NKT 

có thể vươn ra để đến với xã hội chứ không chỉ nhận một chiều. 

(Bà Tôn Nữ Thị Ninh) 

 

Chương trình học bổng này không chỉ là một sự ban bố mà là một nỗ lực của toàn cộng đồng, 

một kiểu sống và một cách làm mới thể hiện tính nhân văn sâu sắc. 

(Cố Ths Nguyễn Thị Oanh) 

Bài học kinh nghiệm  

Đối với những ngƣời thực hiện chƣơng trình, Ngƣời Bạn đồng hành giúp chúng tôi thêm mở 

lòng ra với thế giới xung quanh, cảm nhận những vẻ đẹp và ý nghĩa của việc cho và nhận, rút tỉa 

đƣợc những kinh nghiệm cho việc phát triển các mối tƣơng quan đa chiều sâu sắc với ngƣời 

khác. Chúng tôi nghiệm ra rằng phát triển con ngƣời là một quá trình dài đƣờng mà kết quả 

nhiều khi khó thấy, khó đo lƣờng đƣợc, do đó khó hiểu đối với nhiều ngƣời; và để giúp một con 

ngƣời phát triển phải có nhiều yêu thƣơng, sự kiên nh n và sáng tạo. 

Khó khăn - Hạn chế  

Việc phổ biến chƣơng trình cho đối tƣợng hƣởng lợi: 

- Về phía NKT, chỉ có ít hơn 0.1% NKT đang học cao đẳng và đại học trên cả nƣớc. Đa số còn 

mặc cảm, thụ động nên ít tiếp xúc với và ít tham gia các đoàn thể để nắm bắt thông tin về học 

bổng.  

- Gia đình có con em khuyết tật nặng còn ngần ngại mặc cảm nên dấu trẻ trong nhà. Nhiều ngƣời 

do chƣa hiểu hết ý nghĩa của chƣơng trình nên tìm đến chỉ xin trợ giúp vật chất hơn là giáo dục 

cho con em KT  

- Rất ít trƣờng đại học và các tổ chức địa phƣơng nắm rõ số lƣợng và quan tâm đến sinh viên KT 

nên việc đƣa những thông tin về chƣơng trình học bổng xuống gặp nhiều trở ngại  

Kinh phí họat động:  

- Hiện nay Ngƣời Bạn Đồng hành đang nhận đƣợc rất nhiều yêu cầu xin đƣợc hỗ trợ học bổng 

của các em sinh viên khuyết tật đang học tập ở những thành phố khác. Tuy vậy, chƣơng trình v n 



Bản Tin Của Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển – DRD 

 

 

Tháng 11 & 12 15 15 

chƣa thể phát triển đến những nơi này vì kinh phí họat động còn giới hạn, số lƣợng mạnh thƣờng 

quân nhỏ và lẻ tẻ  

- Tình hình kinh tế không ổn định nên một số nhà tài trợ giảm bớt hoặc ngƣng tài trợ 

Ước mơ và Kế hoạch cho tương lai:  

Mở rộng địa bàn và đối tƣợng: Chƣơng Trình mong muốn sẽ mở rộng đến các sinh viên, trẻ em 

KT sinh sống, học tập tại các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, chƣơng trình cũng mong trợ giúp 

học sinh THPT khuyết tật để nuôi dƣ ng ƣớc mơ tốt nghiệp đại học của các em. Chƣơng trình 

cần có chiến lƣợc tìm kiếm đối tƣợng hƣởng lợi xứng đang, và xem xét việc phối hợp với các tổ 

chức địa phƣơng, nơi có nhân lực phù hợp cho việc theo dõi, và hỗ trợ cho đối tƣợng của chƣơng 

trình theo đúng nguyên tắc “đồng hành”. 

Có nguồn và nhà tài trợ hỗ trợ lâu dài: Để làm đƣợc điều này, chƣơng trình cần có kế họach phổ 

biến chƣơng trình cho nhiều ngƣời hơn và vận động tài trợ 

Nguyễn Thụy Diễm Hương 

 

a sĩ Siu Black và Sơn Lâm vừa có cuộc 

hội ngộ và hát cùng nhau trong chương 

trình giao lưu văn nghệ giữa BTC Vietnam 

Idol và Trung tâm Khuyết tật và phát triển tại 

Hội quán Đời Rất Đẹp, TP.HCM. 

Tại chƣơng trình, ngoài các thí sinh Vietnam 

Idol và các ca sĩ, khách mời của hội quán, đến 

tham dự buổi giao lƣu còn có: Bà Võ Thị 

Hoàng Yến - Giám đốc chƣơng trình Khuyết 

tật và Phát triển khai mạc buổi giao lƣu. 

Trong không khí vui vẻ, ca sĩ Siu Black và 

Sơn Lâm, cùng với mọi ngƣời đã hát vang ca 

khúc Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku và 

Đâu phải bởi mùa thu. Chƣơng trình đƣợc tiếp nối bởi những ca khúc của các thí sinh Idol và các 

ca sĩ khuyết tật nhƣ Phƣơng Dung, Thủy Tiên, Hà Chƣơng... với những tràng pháo tay pháo tay 

giòn giã. 

C 

Siu Black hát cùng Sơn Lâm. 
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Ca khúc Hòa nhịp con tim (sáng tác: nhạc sĩ Huy Tuấn) trình bày bởi các giọng ca của 10 thí 

sinh Vietnam Idol đã kết thúc buổi giao lƣu đầy xúc động, thân tình. 

Một số hình ảnh khác của chương trình giao lưu: 

 

 

Trần Lê - ảnh Minh Hiếu - VTC Online  

     
Siu Black và Sơn Lâm cùng nhau hát say sưa 

   
 Sơn Lâm chăm sóc một thành viên khuyết tật của chương trình.   Các thí sinh Top 10 Vietnam Idol hát giao lưu. 

 

 

Để chuẩn bị ra mắt mô hình cà phê sách dành riêng cho người khuyết tật vào tháng 12-2010 tại hội 

quán Đời rất đẹp, Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) kêu gọi mạnh thường quân quyên góp dưới 

nhiều hình thức: sách mới, sách cũ hoặc tiền mặt để mua sách... góp phần đa dạng đầu sách vào tủ sách 

của DRD. 

Nhận sách tại hội quán Đời rất đẹp (91/6N Hòa Hưng, Q.10, TP.HCM) 

http://vtc.vn/13-265434/van-hoa/siu-black-son-lam-hoi-ngo-va-hat-cung-nhau.htm
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Nước ta hiện có hơn 100.000 trẻ khiếm thính 

trong độ tuổi đi học. Thế nhưng, việc giáo dục 

các em trở thành người có ích vẫn chưa được 

chú trọng và chưa có hệ thống toàn diện. 

Tại hội thảo giáo dục cho trẻ khiếm thính do 

Trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD) tổ 

chức ở TPHCM ngày 24/10, bà Võ Thị Hoàng 

Yến, giám đốc DRD, cho biết: “Việt Nam có 

gần 1 triệu trẻ khuyết tật từ 0 - 16 tuổi, trong 

đó trẻ khiếm thính chiếm hơn 12%. Với số 

lƣợng lớn nhƣ vậy, giáo dục cho trẻ khiếm 

thính là điều trăn trở cho bao ngƣời”. 

Hầu hết các bậc phụ huynh khi có con bị 

khiếm thính (không nghe đƣợc) đều có chung 

tâm lý chấp nhận và khƣ khƣ giữ con ở nhà, 

chỉ mong trẻ sống khỏe mạnh qua ngày. Anh 

Hoàng Minh Hậu (quận 8), một phụ huynh có 

con khiếm thính tham gia hội thảo cho biết: 

“Chỉ mong muốn một điều duy nhất đó là con 

chăm ngoan và khỏe mạnh, còn việc học tập 

thì quá xa vời”. 

Thế nhƣng, theo các chuyên gia, trẻ khiếm 

thính v n có thể học tập và làm việc nhƣ 

ngƣời bình thƣờng nếu đƣợc dạy dỗ đúng 

cách. Bỏ qua những khó khăn nhƣ thiếu thốn 

vật chất và giáo viên của ngành giáo dục đặc 

biệt, điều các chuyên gia băn khoăn và bàn 

bạc trong hội thảo ngày 24/10 là nên cho trẻ 

khiếm thính học tại các trƣờng chuyên biệt 

hay cho trẻ học hòa nhập. 

Phần lớn phụ huynh đều lo ngại con mình sẽ 

bị bạn bè khinh thị khi học chung với các bạn 

bình thƣờng. Khi đó, các em có thể trở nên 

mặc cảm, tự ti và khó tiếp xúc với mọi ngƣời 

xung quanh hơn. Do đó, nhiều ngƣời ủng hộ 

cách cho trẻ học ở trƣờng chuyên biệt với các 

bạn bè đều là trẻ khiếm thính. 

Tuy nhiên, bà Tôn Nữ Thị Nhi, hiệu trƣởng 

Trƣờng chuyên biệt Hy Vọng (quận 8) khẳng 

định: “Biết trƣớc rất vất vả và khó khăn song 

với những học sinh khiếm thính có khả năng 

giao tiếp tốt thì học ở trƣờng hòa nhập sẽ là cơ 

hội để các em phát triển hết khả năng”. 

Bà cho biết là một số em học sinh khiếm thính 

ở trƣờng, sau khi đƣợc dạy cách phát âm, nhìn 

môi đoán tiếng để có thể giao tiếp với ngƣời 

bình thƣờng thì đƣợc đƣa đi học hòa nhập ở 

một số trƣờng. Sau quá trình học hòa nhập với 

các học sinh bình thƣờng khác, các em này 

đều có những tiến bộ rõ nét về nhận thức và 

suy nghĩ. 

Bà Nhi khẳng định: “Phần lớn học sinh tại 

trƣờng chuyên biệt không thể nói đƣợc ƣớc 

mơ tƣơng lai của minh. Nhƣng sau khi học 

hòa nhập trở về, các em đã biết đƣợc mình sẽ 

Nếu được học hòa nhập, trẻ khiếm thính sẽ tự tin hơn 

và có điều kiện học cao hơn 
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làm gì. Điều đó có ý nghĩa rất lớn từ môi 

trƣờng hòa nhập”. 

Cũng chính nhờ nỗ lực đƣa các em đi học hòa 

nhập mà thời gian qua, TPHCM đã xuất hiện 

nhiều em khiếm thính có năng lực vào đại 

học, tiếp thu trình độ giảng dạy ở bậc đại học. 

Lê Thu Hiền, sinh viên khiếm thính khoa Tin 

học Trƣờng ĐH Văn Lang, tâm sự: “Học khó 

lắm. Phải chú ý vào môi thầy cô phát âm để 

nhận biết. Muốn bạn bè hiểu ý mình phải tự 

tập nói thật nhiều cho liền mạch”. 

Bà Võ Thị Hoàng Yến kết luận: “Nếu trẻ 

khiếm thính đƣợc trang bị những kỹ năng cần 

thiết từ trƣờng chuyên biệt cùng với ý chí của 

bản thân thì v n có thể theo kịp và hòa nhập 

tốt. Cơ hội dành cho tất cả mọi ngƣời”. 

Tùng Nguyên – Dân Trí

 

Hội thảo “Chuyên biệt hay Hòa nhập” 
Theo số liệu ghi nhận từ “Giáo dục Trẻ 

khuyết tật Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiển” (Nguyễn Đức Minh-

Phạm Minh Mục-Lê Văn Tạc, Nhà xuất 

bản Giáo dục 2006), cả nước Việt Nam 

có gần 1 triệu trẻ khuyết tật từ 0 – 16 

tuổi, trong đó, trẻ khiếm thính chiếm tỉ lệ 

12,43% và tỉ lệ trẻ khiếm thính nặng trên 

(90dB) chiếm 49,66% trong số trẻ khiếm 

thính. Với số lượng lớn như vậy, giáo 

dục cho trẻ khiếm thính là điều trăn trở 

cho bao người. 

Buổi hội thảo “Chuyên biệt hay Hòa 

nhập”, diễn ra vào sáng chủ nhật ngày 

24/10/2010 do Trung tâm Khuyết tật & Phát triển (DRD) tổ chức đã thu hút khoảng 90 ngƣời 

bao gồm đại diện phòng giáo dục, trƣờng chuyên biệt, trƣờng hòa nhập, phóng viên báo đài, 

nhân viên xã hội và phụ huynh trẻ khiếm thính. 

Hiện nay, có hai loại hình giáo dục trẻ khiếm 

thính là Chuyên biệt và Hòa nhập. Tuy có những 

đặc điểm riêng nhƣng cả hai loại hình giáo dục 

này đều có chung một mục tiêu là khơi gợi để phát 

hiện và phát triển mọi tiềm năng, đào tạo những 

ngƣời con tốt cho gia đình, và những công dân 

hữu ích cho xã hội. Buổi hội thảo đã đẩy ra đƣợc 

vấn đề “việc lựa chọn loại hình giáo dục phụ 

thuộc vào khả năng mỗi trẻ và do các nhà giáo dục 

đánh giá. Phụ huynh không nên tự quyết định đƣa 

trẻ đi hòa nhập mà cần cho trẻ khiếm thính học tập 

trong môi trƣờng chuyên biệt trong những năm 

http://dantri.com.vn/c25/s25-432333/nen-cho-tre-khiem-thinh-hoc-hoa-nhap.htm
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đầu tiên để trẻ đƣợc học nghe, học nói và có môi trƣờng cho trẻ tập giao tiếp. 

Dương Phương Hạnh - Điều phối lĩnh vực khiếm thính DRD  

 

Nghề hỗ trợ cá nhân (PA) 

đến với Việt Nam như một 

luồng gió mát. Tuy còn 

khá mới mẽ đối với nhiều 

người nhưng PA là một 

phần không thể thiếu đối 

với hoạt động sống độc 

lập của người khuyết tật. 

Có được sự hỗ trợ của 

PA, người khuyết tật có 

thể trải nghiệm một cuộc 

sống mới đầy màu xanh 

mà trước giờ, vì những 

rào cản vô hình và hữu 

hình, họ chưa có cơ hội 

thực hiện điều mình mong 

muốn. Nhưng, người PA 

sẽ hỗ trợ những gì và hỗ 

trợ ra sao để đảm bảo 

người khuyết tật và cả PA được an toàn? Đó là mục tiêu của khóa tập huấn “Kỹ năng hỗ 

trợ người khuyết tật dành cho PA” mà dự án sống độc lập thuộc Trung tâm khuyết tật và 

phát triển (DRD) thực hiện trong 3 ngày 1,2, 3/11/2010 vừa qua. 

Đây là khóa tập huấn đầu tiên dành cho 8 PA và 7 tình nguyện viên của dự án tại 

Tp.HCM. Với phƣơng pháp chủ động có sự tham gia, các tham dự viên đã hiểu hơn về ý 

nghĩa và triết lý sống độc lập của ngƣời khuyết tật cũng nhƣ các phong trào sống độc lập 

trên thế giới qua sự d n dắt sinh động và cụ thể của bà Võ Thị Hoàng Yến, giám đốc 

DRD, các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khuyết tật cùng các thành 

viên của dự án. Để hỗ trợ tốt cho ngƣời khuyết tật, trƣớc tiên ngƣời PA phải hiểu rõ khái 

niệm và phân biệt đƣợc các dạng tật cũng nhƣ các mô hình khuyết tật. Kết hợp giữa lý 

thuyết, thực hành, các trò chơi vui mà bổ ích, các PA, những sinh viên mới ra trƣờng, có 

bạn chƣa từng tiếp xúc với ngƣời khuyết tật đã nắm rõ những điểm hay, những mặt hạn 

chế của mô hình từ thiện, mô hình y tế và mô hình xã hội; thay đổi cách dùng từ ngữ sao 

cho tích cực, không gây tổn thƣơng đối với ngƣời khuyết tật. Thông qua việc thảo luận khi 

xem xong các đoạn video clip, th  làm ngƣời khuyết tật (bịt mắt để cảm nhận khó khăn 

của ngƣời khiếm thị, bịt tai để trải nghiệm khuyết tật của ngƣời khiếm thính, trói tay hoặc 

chân để biết ngƣời khuyết tật vận động bị giới hạn trong di chuyển nhƣ thế nào…), hầu 

hết học viên đều thấu cảm bao vất vả và hiểu thêm rằng chính những rào cản về nhận 

thức, thái độ, môi trƣờng mà xã hội vô tình tạo ra đã giới hạn khả năng hoặc biến ngƣời 

khuyết tật trở thành tàn tật. Phá bỏ rào cản và thực hiện các điều chỉnh hợp lý chính là góp 

Bà Caroline Mayger, cố vấn việc làm cho NKT của DRD, 

tình nguyện viên quốc tế (VSO) đang hướng dẫn PA 
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phần tạo thêm cơ hội để ngƣời khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tham gia đầy đủ các hoạt động 

nhƣ những thành viên khác trong xã hội. 

Bằng kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu sắc và cái tâm gắn bó với ngƣời khuyết tật  kết hợp 

phƣơng pháp lấy học viên làm trọng tâm, các giảng viên đã tạo cơ hội để PA tự khám phá và đúc 

kết nên vai trò của họ trong việc hỗ trợ ngƣời khuyết tật sống độc lập. PA đƣợc tự do thảo luận, 

tranh luận trên tinh thần tôn trọng ý kiến của nhau để cùng thống nhất và đƣa ra những điều mà 

cả ngƣời s  dụng dịch vụ sống độc lập và PA nên và không nên làm trong thời gian làm việc, giả 

định và đƣa ra cách giải quyết một số tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Ngoài ra, PA còn đƣợc 

giảng viên hƣớng d n cách thu thập thông tin, ghi nhận hồ sơ, cách cùng ngƣời s  dụng đặt mục 

tiêu và lên kế hoạch thực hiện hoạt động sống độc lập.  

 

 

         
Làm việc nhóm thực hành lập kế hoạch 

 
Cùng trải nghiệm làm người khuyết tật để cảm nhận những khó khăn 
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Sáng ngày 3/11 (ngày tập huấn thứ 3), các PA, tình nguyện viên và thành viên dự án cùng thực 

hành các kỹ năng, kỹ thuật đẩy xe lăn, nâng, đ , di chuyển ngƣời khuyết tật từ xe lăn sang ghế, 

giƣờng, xe gắn máy, taxi, vào toilet…, kỹ thuật bảo vệ an toàn cho lƣng và tạo thoải mái cho 

ngƣời khuyết tật dƣới sự hƣớng d n của chuyên gia hoạt động trị liệu thuộc Trung tâm phục hồi 

chức năng quận 8 (Tp.HCM). Đây là dịp để các bạn va chạm thực tế và rút ra nhiều kinh nghiệm 

bổ ích cho công việc của mình. 

 

 

Kết thúc ngày làm việc thứ 3, phần lớn PA đã có cái nhìn toàn vẹn hơn về các vấn đề của ngƣời 

khuyết tật, học hỏi đƣợc nhiều kỹ năng, kỹ thuật làm sao để trợ giúp ngƣời khuyết tật hiệu quả 

nhất mà v n giữ đƣợc an toàn cho cả đôi bên. Khóa học còn tạo điều kiện để PA hiểu nhau hơn 

qua những buổi chia sẻ, những câu chuyện trò về những mong muốn, nguyện vọng và tâm huyết 

    
Thực hành kỹ năng nâng, đỡ NKT dưới sự hướng dẫn của chuyên gia 

 

     
 Thực hành kỹ thuật dịch chuyển NKT từ xe lăn qua ghế       ...và qua xe gắn máy 
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với nghề PA còn nhiều mới mẽ. Tất cả cùng chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi 

ngƣời. 

 Thanh Tùng - Bản tin SĐL Tp.HCM 

Sau hai năm ấp ủ và kiên trì, một anh chàng nghệ sĩ 

khuyết tật đã thực hiện mơ ước của đời mình: Thành lập 

một trung tâm nuôi dạy học sinh mồ côi và khuyết tật, 

tiếp sức cho các em bước vào cổng trường đại học để 

thay đổi cuộc đời… 

Chàng nghệ sĩ đó chính là Nguyễn Thế Vinh, anh đƣợc 

làng nhạc Sài Gòn xƣng tụng là "quái kiệt", "độc thủ đại 

hiệp" bởi chỉ còn lại cánh tay trái, nhƣng tiếng đàn ghita và 

tiếng kèn harmonica của anh làm say lòng ngƣời. 

Trong buổi lễ khánh thành trung tâm ngày 25/9, Nguyễn 

Thế Vinh nói thật giản dị: "Cuộc đời tôi nếm trải nhiều mất 

mát, khó khăn nhƣng cũng nhận đƣợc rất nhiều tấm lòng 

chia sẻ, yêu thƣơng. Ngôi trƣờng này là nơi để tôi trả ơn 

đời sau những gì tôi đã nhận". 

Cuộc đời Vinh là cả một câu chuyện đầy cảm hứng về sức chịu đựng kỳ lạ, nghị lực sống mãnh 

liệt và trái tim nhân hậu. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ lớn nhất tôi gặp trong đời làm 

báo. 

Từ cậu bé mồ côi vùng cát bỏng… 

Sinh ra tại vùng quê nghèo cát cháy Bắc Bình - Bình Thuận, những năm tháng tuổi thơ của Vinh 

là chuỗi ngày đau buồn. Bất hạnh liên tiếp ập đến: Năm lên bốn, cha Vinh mất vì bom đạn chiến 

tranh, ba năm sau, ngƣời mẹ vì quá đau buồn cũng suy sụp và ra đi, rồi ngƣời anh trai của Vinh 

cũng ra đi theo cha mẹ. Tâm hồn non nớt của Vinh nhƣ bị bóp nghẹt bởi những mất mát quá lớn. 

Chƣa hết, gần một năm sau cái chết của mẹ, ông ngoại nhận nuôi 2 con bò, trong một lần đƣa bò 

xuống sông Lũy uống nƣớc, Vinh bị ngã gãy cánh tay phải. Bệnh viện ở xa, tiền không sẵn, phải 

nhờ một thầy lang trong làng cứu chữa, nhƣng không may cánh tay bị hoại t , Bệnh viện Phan Rí 

đành phải cắt cụt đến gần bả vai! Vinh trở thành một đứa trẻ khuyết tật. 

Từ buổi chiều định mệnh đó, cuộc sống của Vinh càng chồng chất khó khăn nhƣng cũng từ đây, 

Vinh học cách đối diện và vƣợt lên nghịch cảnh. Cậu tập gánh nƣớc bằng vai trái, tập viết tay 

trái, khắc phục những khiếm khuyết cơ thể để theo đuổi việc học. Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 

1988, Vinh tìm vào Sài Gòn tự mƣu sinh bởi không muốn là gánh nặng cho ngƣời thân. Một 

nhóm sinh viên đã đƣa anh về phòng trọ cho ở chung. Nhờ họ động viên, hƣớng d n, một năm 

http://songdoclapdrdvietnam.wordpress.com/2010/11/03/t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-k%E1%BB%B9-nang-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-nkt-danh-cho-pa/#more-365
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sau Vinh trúng tuyển vào Đại học Kinh tế TP.HCM. Để theo đuổi việc học, Vinh đã phải làm 

thêm rất nhiều nghề: vá xe, giữ xe, dạy kèm… Nghị lực cùng bản tính cần cù, chăm chỉ, Vinh lần 

lƣợt vƣợt qua khó khăn, tốt nghiệp bằng c  nhân kinh tế. 

… Đến một "Độc thủ đại hiệp" tài hoa 

Trong những năm tháng cay cực của cuộc đời, 

có một thứ giúp Vinh tìm đƣợc sự bình an, 

niềm vui sống và mở lòng với mọi ngƣời, đó 

chính là âm nhạc. Những ai từng xem Vinh 

biểu diễn đều kinh ngạc vì chỉ một cánh tay 

trái nhƣng Vinh có thể chơi hai nhạc cụ: ghita 

và hamonica một cách điêu luyện và có hồn. 

Ngón đàn tài hoa ấy cũng là một hành trình 

"vƣợt lên chính mình" một cách nhọc nhằn và 

đáng khâm phục của Vinh. Anh mày mò, loay 

hoay th  tập đàn bằng đủ kiểu: cột phím, cột 

chân nhang vào mỏm tay bị cụt, thậm chí đánh 

đàn bằng... chân! Tất cả đều thất bại. Cuối 

cùng anh nghĩ ra cách đánh đàn cho riêng mình: lật ng a mặt đàn lên, dùng các ngón giữa, áp út 

và ngón út để bấm nốt còn ngón trỏ để gảy. Với kiểu đánh đàn này, qua nhiều năm tháng khổ 

luyện, Vinh "khuất phục" đƣợc cây đàn ghita, thỏa mãn đƣợc ƣớc mơ cháy bỏng ngày xƣa. 

Nghe Vinh độc tấu những ca khúc trữ tình, đặc biệt là nhạc Trịnh Công Sơn mới thấm thía chiều 

sâu cảm xúc và nỗi lòng anh gởi gắm. Cũng từ đây, Vinh có nhiều ngƣời bạn mới, nhiều ngƣời 

đồng cảm và yêu quý. Anh đƣợc nhiều phòng trà mời biểu diễn.  m nhạc cũng là con đƣờng để 

anh chia sẻ với những ngƣời đồng cảnh ngộ. Cùng với hai ngƣời bạn khuyết tật khác là ca sĩ 

Thủy Tiên và nhạc sĩ Hà Chƣơng, Vinh đã tham gia nhiều chƣơng trình từ thiện, gây quỹ cho 

học sinh-sinh viên nghèo trên cả nƣớc. Đặc biệt, anh cũng từng đƣợc mời tham gia biểu diễn một 

số chƣơng trình ở Nhật, Pháp và một số nƣớc châu  u 

… Và người thầy với ngôi trường "Hướng về phía mặt trời" 

Gần 5 năm qua, Thế Vinh có thêm một 

nghề mới: dạy học. Không ngờ, lần tình cờ 

nhận lời dạy kèm giúp con một ngƣời quen 

đã thành một cơ duyên gắn bó anh với 

vùng quê nghèo Bến Cát - Bình Dƣơng. 

Nó làm sống lại mơ ƣớc thời thơ ấu của 

anh: đƣợc làm thầy giáo. Kiến thức vững 

vàng, phƣơng pháp dễ hiểu và nhất là sự 

tận tình, nhiệt huyết, lớp học của thầy Vinh 

ngày càng đông học trò tìm đến. Vinh dạy 

miễn phí cho học trò nghèo, đặc biệt là 

những em mồ côi và khuyết tật. Rất nhiều 

em đỗ đại học trong sự vui mừng khôn xiết 
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của thầy và trò. Cũng tại vùng quê nghèo này, Vinh bắt gặp lại hình ảnh của mình ngày xƣa 

trong đám học trò quê, có em khuyết tật, nhà nghèo, thiếu thốn trăm bề đành dang dở ƣớc mơ 

vào đại học. 

Hình ảnh ấy làm Vinh đau đáu và nuôi dƣ ng ƣớc mơ: Sẽ thành lập một ngôi trƣờng để cƣu 

mang, nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật hoặc trẻ em nghèo, bồi dƣ ng kiến thức cho các em thi 

vào đại học để thay đổi số phận và chính các em đó sẽ quay trở lại giúp các em đồng cảnh ngộ 

khác. 

Thế là trong hai năm qua, một mình Vinh tất tả đi tìm tài trợ, kêu gọi, xin giấy phép… Nỗ lực 

không mệt mỏi và tấm lòng của anh đã đƣợc đền đáp. Nhiều nhà hảo tâm, văn nghệ sĩ và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dƣơng đã ủng hộ và đồng hành. Ngày 25/9 vừa qua, Trung tâm bảo trợ và 

nuôi dƣ ng trẻ mồ côi và khuyết tật Hƣớng Dƣơng chính thức khánh thành. Ngƣời đàn ông 40 

tuổi, độc thân này sẽ làm ngƣời thầy, ngƣời cha của những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật trong ngôi 

trƣờng mới. 

Tại buổi lễ khánh thành, ca sĩ Ánh Tuyết đã không cầm đƣợc nƣớc mắt khi nói đến Thế Vinh, 

một ngƣời đồng nghiệp mà chị trân trọng và cảm phục. Chị bảo: "Bao năm qua, Thế Vinh v n đi 

chiếc xe cub cánh én cà tàng. Tôi thấy Vinh cũng giống nhƣ một cánh én trong đời, mang hơi ấm 

và tin xuân. Anh đã lựa chọn một cách sống rất khác chúng ta: không sống cho mình mà sống 

cho ngƣời khác". 

Với riêng tôi, nụ cƣời của Vinh thật đẹp, nụ cƣời mang tên một loài hoa luôn hƣớng về phía mặt 

trời. 

Trung tâm bảo trợ và nuôi dƣ ng trẻ mồ côi và khuyết tật Hƣớng Dƣơng: 572 - tổ 18B - khu phố 

2, thị trấn Mỹ Phƣớc, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dƣơng. 

Đối tƣợng tiếp nhận là trẻ mồ côi, khuyết tật nhƣng có khả năng học tốt; trẻ bình thƣờng, có sức 

học rất tốt nhƣng gia đình quá khó khăn. Trung tâm sẽ nhờ các cơ quan có thẩm quyền cung cấp 

danh sách các em có hoàn cảnh nói trên, sau đó các em làm bộ hồ sơ có xác nhận của chính 

quyền địa phƣơng (sơ yếu lý lịch, tình trạng sức khỏe, học bạ…). Từ đó, Trung tâm sẽ c  ngƣời 

đến xem xét… 

Để biết thêm chi tiết hoặc đóng góp cho trung tâm, có thể liên hệ ĐT: 06503553661 - 

0918187975, email: nguyenthevinh_vn@yahoo.com, Địa chỉ email này đã đƣợc bảo vệ từ spam 

bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. web: www.huongduong.edu.vn 

Đỗ Hùng (Theo tạp chí SSM) 
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"Con đang vẽ ngôi nhà, hàng cây, cánh đồng, cả người nữa. Ước mơ của con là làm họa sĩ và 

trồng lúa" - cô bé Hà Mỹ Ngọc (10 tuổi, Nhà may mắn, Q.Bình Tân, TP.HCM) chúm chím kể 

về bức tranh nhỏ mà em đang cong lưng vẽ bằng chính hai cánh tay thiếu mất những ngón 

tay. 

 

Ước mơ không biên giới 

Bức tranh của Mỹ Ngọc là một trong số khoảng 100 bức tranh do các em nhỏ khuyết tật và 

không khuyết tật tại TP.HCM thực hiện cuộc thi vẽ tranh "Bảy sắc cầu vồng" do Chƣơng trình 

Khuyết tật và phát triển (ĐH Mở TP.HCM) tổ chức tại hội quán Đời Rất Đẹp (91/6N Hòa Hƣng, 

Q.10, TP.HCM) vào sáng nay 28-11. 

Đây là hoạt động chào mừng Ngày quốc tế Ngƣời Khuyết tật 3-12. 

Với chủ đề "Ƣớc mơ về một môi trƣờng sống tốt đẹp cho tất cả mọi ngƣời”, các em nhỏ cùng vẽ 

lên những miếng gạch vuông chƣa tráng men rất nhiều hình ảnh cuộc sống sinh động. 

Với đôi tay khiếm khuyết, bé Hà Mỹ Ngọc (10 tuổi, Nhà may mắn, Q.Bình Tân, TP.HCM) 

nhẫn nại pha màu, hoàn thành bức tranh gửi gắm những ước mơ của mình. Bên cạnh em là 

một tình nguyện viên trẻ sẵn sàng giúp đỡ em - Ảnh: Trung Uyên 
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Rất nhiều bức tranh vẽ cảnh gia đình vui chơi, ngôi nhà xinh xắn, trẻ em đến trƣờng, chim chóc, 

hoa lá... Mỗi bức tranh mang theo một mã số, đƣợc xếp cạnh nhau trên dàn khung lớn. Thạc sĩ 

Võ Thị Hoàng Yến - giám đốc Chƣơng trình Khuyết tật và phát triển - chia sẻ: "Bạn sẽ không thể 

biết bức tranh nào do trẻ khuyết tật vẽ và bức tranh nào do trẻ không khuyết tật vẽ. Bởi ƣớc mơ, 

năng khiếu không phân biệt bạn có khuyết tật hay không". 

Các bạn nhỏ khi hoàn thành tác phẩm của mình thì tíu tít giúp các bạn khác - đặc biệt là các bạn 

khuyết tật - pha màu, r a cọ. Tại hàng ghế ngoài khu vực vẽ tranh, nhiều phụ huynh cảm động 

theo dõi đứa con thƣơng yêu đang hết sức tập trung vào từng nét cọ - việc không hề dễ dàng với 

các em nhỏ thiểu năng trí tuệ. 

Cầu vồng bắt nhịp ƣớc mơ 

Thiếu hai cánh tay, Phạm Thị Thùy Linh (16 tuổi, đang học ở làng Hòa Bình 2 - Bệnh viện phụ 

sản Từ Dũ) cố gắng dùng chân hoàn thành bức vẽ. Mồ hôi lấm tấm gƣơng mặt xinh xắn, Linh 

nói: "Em thích hoa sen nên cố gắng vẽ bức tranh hoa sen nở giữa cầu vồng. Thật vui khi đƣợc vẽ 

tranh cùng nhiều bạn". 

 
Bé Hà Mỹ Ngọc chăm chú vào từng nét vẽ - Ảnh: Trung Uyên 
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Kết thúc giờ thi vẽ, em Nguyễn Hà Thanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) hối mẹ ra khu vực trƣng 

bày tranh dự thi để tìm bức tranh vẽ ngôi nhà của em mang mã số 97. 

Bức tranh có phần lộn xộn nhƣng với chị Thu Hà - mẹ của Hà Thanh - đó là thành tích tuyệt vời: 

"Tôi quan sát cháu cặm cụi vẽ và thật không ngờ cháu có thể vẽ nhƣ thế khi cháu bị bệnh Down. 

Cháu đã rất cố gắng!". 

Cả hai mẹ con đều rất hy vọng bức tranh ấy đạt giải. Nhiều phụ huynh cũng có chung cảm xúc 

với chị Hà. Có lẽ, không cần đợi đến khi ban tổ chức trao giải thì rất nhiều cô cậu bé tham gia 

hội thi ấy đã là "họa sĩ tài ba nhất" trong lòng bố mẹ. 

 
Phạm Thị Thùy Linh (16 tuổi, đang học ở làng Hòa Bình 2 - Bệnh 

viện phụ sản Từ Dũ) cố gắng dùng chân hoàn thành bức vẽ - Ảnh: 

Trung Uyên 
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Nhƣ chính tên gọi "Bảy sắc cầu vồng" của cuộc thi, mỗi ngƣời tham gia thêm thêm lần nữa vững 

tin rằng, mỗi con ngƣời, dù khuyết tật hay không đều là một sắc màu của thế giới. Vì vậy, đừng 

quên sống hết mình với những ƣớc mơ. 

TRUNG UYÊN - Tuổi Trẻ Online 

 
Mẹ và con cùng xem lại tác phẩm dự thi của con trên giá trưng bày - Ảnh: 

Trung Uyên

Tác phẩm dự thi của các em nhỏ khi trưng bày cho ban giám khảo chấm chỉ có 

mã số, bạn sẽ không thể biết bức tranh nào do trẻ khuyết tật hay trẻ không 

khuyết tật vẽ - Ảnh: Trung Uyên 
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