
 

 

 

 

Name / Họ tên: Trần Lê Kiều Phương  

Year of Birth / Năm sinh: 2003 

Ba mẹ sinh em lúc cả hai đã trên 45 tuổi. Kiều Phương là con gái duy nhất và được bác sỹ chẩn 
đoán là mắc hội chứng Down ngay khi vừa sinh ra. Suốt 4 năm đầu đời, Kiều Phương đau ốm liên 
tục, em thường viêm phổi, ăn uống hay bị nôn và phát triển vận động rất chậm. Cả nhà gồm ba 
mẹ và em sống trong một túp lều nhỏ khoảng 20m2 được dựng lên bằng bờ lô và lợp tôn bên 
cạnh căn nhà 3 gian cũ của ông bà. Nhà nghèo, ba làm nghề đạp xích lô, mẹ ở nhà giữ em và đi 
hái rau dại để bán. Bữa cơm còn chưa đủ ăn nên họ hầu như không hề nghĩ đến việc có tiền để 
cho em đi học và cũng không tin rằng con mình có thể học được.  

 

Với mức học phí 1.2 triệu đồng/ tháng, gia đình chỉ có thể đóng góp 100 ngàn đồng / tháng. Để 
tạo điều kiện cho em đến lớp, văn phòng OGCDC phải tìm các nguồn hỗ trợ cho em. Trước đây, 
mẹ dành nhiều thời gian để chăm sóc cháu tại nhà nên không có cơ hội để kiếm việc làm, vì thế 
cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. Từ khi cháu đi học, mẹ có thể đi làm thuê nên cũng bớt 
phần nào khó khăn. 

 

Lúc đầu đến lớp, Kiều Phương rất thụ động, không muốn chơi chung với bạn, từ chối sự dạy dỗ 
của cô giáo, em chỉ nói rất nhỏ khi cô giáo hỏi. Giờ đây, Kiều Phương đã có thể viết những từ cơ 
bản, làm toán trong phạm vi từ 1 đến 5, học nghề làm hương, tự chăm sóc vệ sinh cho bản thân, 
quét lớp, dọn bàn ăn. 

 

Bố Kiều Phương mất cách đây 3 năm do bệnh ung thư phổi. Hai mẹ con hiện đang sống tạm bợ 
trong căn nhà tôn. Ở nhà mẹ quá thương yêu em và không biết các hướng dẫn và yêu cầu em 
phụ giúp việc nhà. Mẹ nói bà chăm sóc mọi việc cho em. Kiều Phương thường sang nhà hành 
xóm chơi nhưng thường bị bạn bè cùng trang lứa ruồng rẫy vì em không biết nói chuyện hợp lý và 
không biết cách chơi cùng các bạn đó. Để giúp gia đình biết cách tập cho em làm công việc đơn 
giản tại nhà, giúp Kiều Phương biết nói chuyện hợp lý, lịch sự và biết cách hòa nhập với bạn bè 
quanh nhà ở, cô giáo cũng sẽ giới thiệu các nội dung quen thuộc về cách hòa nhập cộng đồng 
cho cả gia đình và Kiều Phương để giúp Phương có khả năng hòa nhập ngày càng tốt hơn. 

 

 

 



                                     

 

 

                                                


