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Xin chào! Con là một em

bé. Con là một thành viên

của gia đình, trên thế giới

này cũng có vô vàn gia

đình như gia đình của

con. Mẹ nói con nhìn

không rõ, con chỉ nghe

được một ít, và con cầm

nắm đồ vật cũng khó

khăn … VÀ:

Mẹ và một em bé đeo tai nghe
đang nằm trong lòng mẹ và hai 

mẹ con cười với nhau

Con cũng ở đây, 

Một em bé, một con người…. như mọi người

Đừng nhìn vào khuyết tật của con, hãy nhìn vào bản thân con

Con cũng vậy, cũng muốn độc lập và được tự chủ

Con có thể cần nhiều thời gian hơn để học tập, 

và có thể có cách học cách riêng của mình

Nhưng con sẽ học hỏi thêm hàng ngày

Hãy cùng học với con, đồng hành cùng con

Và cùng con khám phá những điều tuyệt vời

ẩn chứa trong con…



Con muốn tham gia mọi hoạt động của

cả nhà. Con có thể giúp mọi người bằng

nhiều cách. Con muốn được chơi với trẻ

em khác. Con yêu thích những cuộc tụ

hội của gia đình và hội hè ở địa phương. 

Con có thể giúp bơm nước. Con có thể

ngồi ở trong giỏ ghế mà ông nội gắn vào

xe đạp của ông. Có rất nhiều cách để

con cùng tham gia mà ! 

Cô bé và người lớn cùng
nhau bơm nước giếng.



Con thích chơi cùng với đồ vật ở trong và xung

quanh nhà. Xin hãy để đồ chơi ở những chỗ mà

con có thể với tới. Con rất thích chơi với các bạn

trẻ em khác. Con thích khi các anh chị em khác

chơi ở gần chỗ con và con cũng muốn chơi cùng

Một em bé đeo kính ngồi trong một chậu lớn
với một đồ chơi trong tầm tay với; em bé

cầm và lắc một đồ chơi có phát ra âm thanh.

Một bé trai và một bé
gái nắm tay và cùng

chơi lò cò.



Con muốn giao tiếp với mọi

người. Việc này quan trọng 

với con cũng nhưng đối với

mọi người vậy. Gặp nhau, 

chơi và nói chuyện với con, 

và xem cách con phản ứng

lại. Xin hãy học ngôn ngữ

CỦA CON, con cũng đang cố

học ngôn ngữ của mọi

người. Mình hãy cùng chung

vui nào!

Con luôn học hỏi …. dù con học qua từng

bước nhỏ. Con hiểu cách sử dụng đồ vật

khi con có thể cảm nhận được đồ vật đó. 

Con cần luyện tập nhiều và cần nhiều thời

gian để có thể tự làm được. Người lớn có

thể giúp con học bằng cách đặt lịch trình

để con có thể làm theo hàng ngày. Và rồi

như mọi trẻ em khác, đương nhiên có

cũng có thể đi học ở trường!

Mẹ và bé giao tiếp bằng xúc giác. Mẹ ngồi duỗi chân trên nền nhà và em bé nằm ngửa trong
lòng mẹ, hướng vào phía mẹ.  Mẹ và em bé đưa tay ra phía nhau và cùng chơi cho vỗ tay. 

Em bé và mẹ
ngồi trên nền
nhà với một

chậu rau trước
mặt. Hai mẹ con 
cùng nhặt rau để
chuẩn bị nấu ăn. 



Con luôn vui vẻ, nhiều trò, tinh nghịch và cũng luôn mơ ước – như mọi trẻ em.  Có nhìn thấy con không

ạ? Con ở đây, trong cộng đồng, trong xóm. Con là một em bé đang chờ đợi và mong muốn được yêu

thương, tôn trọng và được hòa nhập cùng mọi người. Nếu bố mẹ, ông bà, cô chú trân trọng và khuyến

khích con, những người khác trong cộng đồng cũng sẽ làm như vậy! Đã từng có một đứa trẻ giống như

con. Bạn ấy lớn lên và trở thành một người phụ nữ rất nổi tiếng tên là Helen Keller, và cô ý đã nói “Nếu

một mình, ta chỉ có thể làm được rất ít; cùng hợp tác với nhau, chúng ta có thể làm được rất nhiều.” Con 

cũng có rất nhiều mơ ước – liệu bố mẹ, ông bà, cô chú, các bác có thể giúp con thực hiện được chứ? 

Mọi trẻ em đều cần được yêu thương và chăm

sóc, con cũng vậy! Con có thể khó để biểu đạt tình

yêu của mình, nhưng con yêu mọi người nhiều. Và

con cũng cần mọi người thể hiện với con rằng mọi

người yêu và chăm lo cho con. Con có thể cảm

nhận được tình yêu đó.

Anh trai và em
gái ôm nhau và

cùng cười.

Bố ôm em bé và
hôn lên mặt em.


