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C

gì mình đã liên lạc với các dịch vụ can thiệp này
ngay khi đó vì họ hết sức hữu ích và giúp chúng
tôi an tâm!

Đứa con thứ ba của chúng tôi, cháu Dennis sinh
năm 2008. Cháu ra đời sau khi được 34 tuần
trong bụng mẹ, và cân nặng 5,13 cân Anh. Chúng
tôi được thông báo sau khi kiểm tra thính lực
rằng cháu cho thể sẽ bị mất thính lực. Lúc đó,
chúng tôi chẳng biết nghĩ sao nữa. Khi cháu được
hai tháng, chúng tôi đến bệnh viện Nhi đồng
BC và được xác nhận là cháu bị mất thính lực
nặng ở một tai, tai bên trái. Sau đó, cứ mỗi bốn
tháng chúng tôi lại đến bệnh viện Nhi đồng BC
để cháu Dennis được theo dõi. Các lần hẹn khám
đều tốt, không có lo ngại hay thay đổi gì về thính
giác của cháu, do đó, nay các cuộc hẹn chỉ còn
mỗi năm một lần, nhưng có thể sẽ thay đổi.

Mặc dù vẫn còn thấy khó khăn vất vả với một số
âm thanh của lời nói và đang phát triển thêm ngữ
vựng. Dennis đến nay đã tiến bộ nhiều. Cháu đã
có sự giúp đỡ của một chuyên viên Bệnh lý NóiNgôn ngữ, người này mỗi ba tháng đến Bella
Bella một lần.

húng tôi sống trong một cộng đồng
hẻo lánh ở Bella Bella (Heiltsuk), trong
vùng North Central Coast của British
Columbia. Phương tiện giao thông duy nhất từ
làng chúng tôi ra bên ngoài là máy bay hay phà.

Khi Dennis còn nhỏ, tôi đã không liên lạc với các
dịch vụ can thiệp ngay vì tôi muốn được vui với
đứa con mới ra đời. Khi Dennis được 8 tháng,
tôi quyết định tìm hiểu thêm về các dịch vụ đến
tận nhà, và đó là việc tốt nhất mà tôi đã làm được
cho cháu vì ở cộng đồng của chúng tôi không có
các sự trợ giúp này. Trong quá trình phát triển
của cháu,nhân viên cơ quan dịch vụ quan sát và
thẩm định cháu để xem thính lực của cháu đang
ở mức nào và cho chúng tôi các công cụ để giúp
Dennis. Bà ấy giúp chúng tôi soạn ra các mục tiêu
về nói và ngôn ngữ để nhắm đến và cho chúng tôi
một danh sách các việc phải làm. Giờ đây tôi ước
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Mọi chuyện đã diễn tiến tốt đẹp qua năm tháng
với Dennis. Chúng tôi đưa cháu vào một chương
trình trong cộng đồng dành cho trẻ từ 0 đến 3
tuổi. Chương trình này đã giúp cháu tiến bộ.
Tháng 9 này cháu sẽ vào lớp Mẫu giáo.

Dennis là một chú bé rất vui vẻ, hài lòng và ý tứ
thích tìm tòi mọi thứ. Cho đến nay, sự hỗ trợ mà
chúng tôi đã có được đã giúp nhiều cho chúng tôi
và đã có ích rất nhiều cho cuộc đời của Dennis.
Chúng tôi cùng làm việc với các thày cô và các
chuyên viên của cháu, theo dõi cháu học tập và
phát triển. Hy vọng trong tương lai của chúng
tôi là Dennis luôn biết rằng nếu cháu cần và mỗi
khi cháu cần đến sự giúp đỡ, cháu có thể yêu cầu
được giúp - và chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp
cháu.

