
Vietnamese

Chuyện của Mary

Chúng tôi khám phá ra đứa con gái của 
mình bị lãng tai khi cháu lên 5 tuổi 
(mùa hè trước khi cháu vào mẫu giáo.) 

Không may cho chúng tôi, ngày cháu ra đời, việc 
khám sàng lọc cho trẻ sơ sinh ở BC chưa  bắt 
đầu, vì thế việc cháu bị mất thính lực đã không 
thể được phát hiện khi cháu còn bé. Chúng tôi bi 
chấn động khi biết được cháu có tật bệnh về nghe 
và chúng tôi chẳng biết đến nơi nào để nhờ cậy 
vì chúng tôi sống ở một cộng đồng nhỏ với các 
nguồn lực hạn chế. 

Trước đây, tôi đã có lần làm việc với một phụ nữ 
có một đứa con gái lớn tuổi hơn bị lãng tai. Tôi 
liên lạc với bà ấy và hỏi thật nhiều về việc cuộc 
sống nuôi dạy một đứa trẻ bị mất thính lực ra 
như thế nào. Bà ta đã cho chúng tôi hy vọng mà 
chúng tôi cần để tiếp tục cuộc sống và tiến hành 
các bước cần thiết để giúp cho con gái chúng tôi 
sự hỗ trợ mà cháu cần đến. Chúng tôi tham dự 
các buổi hướng dẫn và có đưọc cơ hội để nghe 
một nhóm diễn giả gồm những người điếc và 
lãng tai nói chuyện. Biết được rằng tất cả các 
người ấy đều thành công, mặc dù chuyện của mỗi 
người mỗi khác và mỗi người chọn một phương 
tiện để thông đạt khác nhau khiến chúng tôi thấy 
mừng. 

Chúng tôi hơi bực bội vì cộng đồng của mình 
không có bao nhiêu nguồn lực và lo lắng, sợ rằng 
sẽ phải dọn đến một cộng đồng lớn hơn. Chúng 
tôi rất mừng khi khám phá ra tỉnh bang có các 
chương trình đến tận nơi để giúp đỡ những cộng 
đồng ở xa. Ở đây cũng có một hội ở địa phương 

do một nhóm các gia đình có con bị mất thính 
lực điều hành. Họ cung cấp các cơ hội để gặp gỡ 
những gia đình khác và tổ chức những buổi hội 
thảo đầy thông tin hữu ích. Chúng tôi rất cảm 
kích với những cơ hội, trải  nghiệm và quan hệ 
mà chúng tôi đã có được trong xã hội này. 

Con gái chúng tôi được cho mang máy trợ thính 
ở cả hai tai và hiện đang sử dụng hệ thống FM ở 
trường. Cháu cũng được một giáo viên chuyên 
môn về thính lực ở trường giúp đỡ. Chúng tôi 
cũng đã gặp nhà trường để lập ra một kế hoạch 
học tập cá nhân nhắm vào các nhu cầu riêng của 
con gái tôi. 

Con gái tôi hiện đang sắp vào tuổi thiếu niên và 
cháu thích nhiều môn thể thao, thời trang, đọc 
sách và nấu ăn. Cháu đạt thành tích học tập rất 
khá và được bạn đồng trang lứa mến thích. Cháu 
có một cá tính rất đáng yêu và thích đùa với 
người trong nhà và cả bạn bè. 

Trong cuộc hành trình đó, chúng tôi có những 
lúc vui, lúc buồn nhưng đã có thể vượt qua bằng 
cách tìm hiểu và lớn lên. Chúng tôi biến một số 
bi quan thành lạc quan và nương dựa vào nhau 
cũng như nương dựa vào mạng lưới hỗ trợ chúng 
tôi. Chúng tôi rất hãnh diện với cháu và rất vui 
mừng thấy cháu trở thành một thiếu nữ trẻ tuyệt 
vời. 


