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Mô tả về khả năng hiện tại của Thanh: 

Thanh là trẻ bại não thể múa vờn. Em gặp khó khăn nhiều về vận động và ngôn ngữ. Em không nói được nhưng 
có thể đưa ra một số ký hiệu bằng cử chỉ điệu bộ hay sử dụng tranh ảnh để giao tiếp. Em học Toán khá tốt và 

học đọc viết bằng các thẻ chữ cái, thẻ từ vựng và thẻ tranh. 

Không có việc gì khó…………. 

(Tác giả đứng trên vị trí của Bé Thanh để viết về suy nghĩ của em. 

Thông tin được thu thập thông qua lời tường thuật của gia đình, giáo viên và Bé Thanh) 

 

Tâm trạng hồi hộp xen lẫn vui mừng của Tôi và cả gia đình trong ngày đầu tiên tôi đi học vẫn 
mãi như in trong ký ức, bởi lúc đó ao ước được đến trường của em bé bị bại não chỉ là giấc 
mơ. 

Ngồi trên chiếc xe xích lô của bố, Tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật xung quanh trên đường 
đến trường hầu như đã rất quen thuộc suốt 5 năm qua. Tôi bước xuống xe có Bố giúp đỡ, rồi 
vịn vào hành lang bước chậm rãi vào lớp. Tôi vòng tay chào cô giáo, cất cặp và mũ vào hộc tủ 
rồi đến chơi cùng các bạn. Ngày mới của tôi tràn ngập niềm vui bởi giờ đây tôi có thể tự làm 
được hầu hết mọi công việc của mình. 

Hồi tưởng lại những năm đầu đời, tôi và chị gái song sinh chào đời càng mang lại nhiều khó 
khăn cho gia đình lao động nghèo. Mẹ bán xạp chuối nhỏ bên hông chợ Bến Ngự, Bố đạp 
xích lô chở hàng - chở khách và 5 đứa con nhỏ. Tôi chậm biết lật biết bò, tôi vẫn chưa biết 
ngồi, trong khi chị gái sinh đôi của tôi đã chạy tung tăng khắp nhà và làm mọi việc nó muốn. 
Mọi sinh hoạt của tôi đều phụ thuộc vào người khác, tôi cần được giúp đút ăn, được bế đi tiểu 
tiện, được tắm và giúp mặc áo quần,…tất tật mọi thứ tôi đều không tự mình làm được. Và ao 
ước duy nhất của tôi là được tự chăm sóc cho mình. May mắn đã đến với Tôi, một cô giáo 
trong chương trình can thiệp cho trẻ khuyết tật đã đến nhà và hướng dẫn cho gia đình tôi cách 
hướng dẫn cho Tôi tại nhà. Vào cuối tuần, cô giáo đến trao đổi với Bố về các hoạt động để 
giúp tôi phục hồi chức năng, mọi người trong gia đình không còn giúp tôi làm mọi việc mà kiên 
nhẫn hơn dành thời gian để tôi tập cách tự làm. Sự tiến bộ của tôi phụ thuộc vào những điều 
khá đơn giản, chỉ riêng việc sử dụng cử chỉ điệu bộ đã giúp tôi thể hiện được nhu cầu của 
mình, Bố tự làm các dụng cụ từ những cây tre và khúc gỗ để giúp tôi tập ngồi, tập đi. Dần dần, 
tôi cảm thấy khỏe khoắn, tôi cười nhiều hơn khi chơi đùa cùng chị gái, tôi ngồi và xem chị học 
bài, tôi lẩm nhẩm theo bài thơ chị đọc, đếm theo những con số chị đang làm Toán,…rồi Tôi 
cũng muốn được mặc đồ mới, cặp mới, sách vở mới và … đi học. 

Tôi không thể đi học tại trường tiểu học như chị gái vì tôi không theo kịp được chương trình 
học, mà ở đó cũng không thể giúp tôi học những điều tôi còn thiếu. Vả lại, gia đình tôi cũng 
không có đủ tiền để nuôi tất cả anh chị em tôi đi học. Ngay cả Anh và Chị của tôi cũng phải 
nghỉ học và đi học nghề để sớm phụ gia đình kiếm tiền. Mà tôi là đứa trẻ khuyết tật, đi học ở 
đâu? Điều này chỉ làm bố mẹ thêm vất vả… 

Nhưng tôi muốn được như chị gái mình, tôi cần được giúp đỡ! 



Rồi tôi được đi học tại trường chuyên biệt với sự giới thiệu của Văn phòng Tư vấn Di truyền 
và Hỗ trợ trẻ Khuyết tật. Trường học của tôi không giống trường học của em gái tôi. Ở đó, gia 
đình tôi chỉ phải đóng chi phí ăn trưa vì tôi nhận được sự trợ giúp học tập phí từ tổ chức hỗ trợ 
cho trẻ khuyết tật Liliane Fonds và Bretagne Vietnam. Trường học của tôi cũng được lập nên 
bởi tấm lòng hảo tâm của các tổ chức từ thiện. 

Ở trường, tôi có rất nhiều bạn, mỗi bạn đều có những khó khăn riêng và luôn giúp đỡ lẫn 
nhau. Bạn giúp tôi lấy những đồ dùng học tập ở trên cao - nơi tôi không thể với tới được, và 
tôi chỉ cho bạn đếm đúng số lượng những que đũa vào đúng ô số của hộp học số 10, và nhắc 
cho bạn chi tiết tiếp theo của câu chuyện “Sự tích hoa hồng” (Tôi không nói được nhưng tôi có 
thể sử dụng cử chỉ điệu bộ, tranh ảnh để giao tiếp. Tôi có thể học đọc viết thông qua các thẻ 
chữ cái - thẻ từ vựng - thẻ tranh). Những bạn khác nhau sẽ được cô giáo hỗ trợ riêng để bạn 
có thể phục hồi được những khó khăn của riêng mình. Chẳng hạn như tôi, chân - tay - cả cơ 
thể của tôi rất bướng bỉnh, chúng thường không chịu nghe theo mệnh lênh của tôi. Thế nên, 
hàng tuần chuyên viên vật lý trị liệu giúp tôi phục hồi các chức năng như tư thế ngồi đúng, tập 
đứng, tập đi với xe tập đi và mát xa các khớp để tôi có thể điều khiển các vận động của mình 
dễ dàng hơn. Tôi còn được cô giáo giúp làm cuốn sách giao tiếp để sử dụng trong các tiết học 
và mọi hoạt động khác nữa, tuy nhiên thật khó mà diễn tả hết suy nghĩ và hiểu biết của tôi qua 
các thẻ tranh còn hạn chế và các cử chỉ điệu bộ đơn giản. Dù gì thì những người gần gũi bên 
cạnh tôi cũng có thể giao tiếp cùng nhau. 

Tôi khá tự hào về việc học tập của mình. Tôi thường được cô giáo khen về các bài Toán, tôi 
đang học phép nhân và phép chia và cả dạng toán bài giải nữa. Tôi gặp khó khăn với tay của 
mình nên cầm viết không chắc và kém chính xác với các nét chữ, đôi khi tôi dùng các thẻ chữ 
cái được chuẩn bị sẵn để ghép chữ. Tuy nhiên tôi rất thích vẽ, nét vẽ của tôi không chính xác, 
nhưng đó là nghệ thuật mà. Đó là cách của tôi. Tôi khá hài hước phải không các bạn. Tôi cũng 
thích phụ giúp những công việc vừa khả năng của mình. Tôi còn thích học vi tính nữa, có lẽ 
máy tính sẽ giúp tôi viết nhanh hơn và dễ bày tỏ suy nghĩ của mình hơn. Tôi nghĩ “Không có 
việc gì khó…………. chỉ sợ lòng không bền”. 

 

                                              


