Những Ai Đủ Điều Kiện hưởng
chương trình Chỉ Nam Ở Bên
Mình?
Ở British Columbia, chương trình Chỉ
Nam Ở Bên Mình được dành cho các gia
đình có trẻ sơ sinh hay trẻ còn rất nhỏ mới
vừa được kiểm tra thính lực trẻ sơ sinh và
phát hiện là mất thính lực.
Sự hỗ trợ của của các cha mẹ đến các cha
mẹ cho các gia đình có con lớn tuổi hơn
thì do các cơ quan can thiệp sớm và các tổ
chức của phụ huynh cung cấp. Muốn biết
thêm thông tin, xin liên lạc với tổ chức
Bàn Tay & Tiếng Nói BC ở:
info@bchandsandvoices.com

Các Cha Mẹ đã nói …
“Tôi thấy thật khá hơn và không còn cô
đơn sau khi nói chuyện với người Hướng
dẫn Cha Mẹ. Truyện trò với bà ta giúp tôi
nhận ra rằng nhiều gia đình khác cũng ở
trong hoàn cảnh này và đời sống của họ
vẫn tốt đẹp.”
“Nói chuyện với người Hướng dẫn Cha
Mẹ thật là hữu ích vì tôi đã có thể nói về
mặt cảm xúc, điều mà tôi không thể làm
với các bác sĩ liên hệ.”

Guide by
your Side
Chỉ Nam Ở Bên Mình là một
chương trình của tổ chức Bàn
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Muốn có Thêm Thông tin về chương
trình Chỉ Nam Ở Bên Mình của tỉnh bang
British Columbia, xin vào điểm mạng
của BCEHP:
www.phsa.ca/earlyhearing
hay gọi số 1-866-612-2347
hoặc gửi email về gbys@cw.bc.ca
Vietnamese

www.handsandvoices.org
www.bchandsandvoices.com

Tay & Tiếng Nói, được cung cấp
miễn phí cho các gia đình ở British
Columbia trong Chương trình
Thính lực cho Trẻ Sơ Sinh BC.
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BC Early Hearing Program
A service of BC Children’s Hospital
and the Provincial Health Services Authority

Chương trình Chỉ Nam Ở
Bên Mình cung cấp…
• Một Hướng dẫn viên Cha Mẹ để
lắng nghe và chia sẻ các nguồn lực
• Sự hỗ trợ không thiên lệch về một
phương pháp nào
• Sự thông cảm và hiểu biết từ một
phụ huynh có con bị mất thính lực.

Chỉ Nam Ở Bên Mình là gì?
Chương trình Chỉ Nam Ở Bên Mình của
tổ chức Bàn Tay & Tiếng Nói cung cấp sự
hỗ trợ của các cha mẹ đến các cha mẹ cho
những gia đinh có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị
điếc hay lãng tai. Nhiều bậc cha mẹ thấy
rất hữu ích nói chuyện với các cha mẹ
khác đã từng trải qua kinh nghiệm tương
tự.

Ảnh hưởng của các Cha Mẹ
này đến các Cha Mẹ khác

Tại sao sự Hỗ trợ cho Phụ
huynh lại là quan trọng?
• Vì nó giúp cho các gia đình nhận
ra các chọn lựa mà không bảo họ
phải chọn lấy các chọn lựa nào
• Vì nó cung cấp các kinh nghiệm
của một Hướng dẫn viên Cha Mẹ
là người đã từng biết việc nuôi dạy
một trẻ bị mất thính lực như thế
nào
• Vì nó cho các gia đình một cơ
hội để gặp những gia đình khác
là những người đồng hội đồng
thuyền

Các gia đình có con bị điếc hay lãng tai có
một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng
ta có chung một sự nối kết. Những Hướng
dẫn viên Cha Mẹ hiểu được tầm quan
trọng của việc hỗ trợ các cha mẹ và việc
học hỏi từ những người khác. Các gia
đình vừa bắt đầu vào cuộc có thể học hỏi
ở các cha mẹ đã có nhiều kinh nghiệm những thách đố và những niềm vui trong
việc nuôi dạy một đứa con bị điếc hay
lãng tai. Khi nhìn lại, nhiều phụ huynh đã
tiếc rẻ vì họ đã không nối kết với các phụ
huynh khác sớm hơn.
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Vai trò của các Hướng dẫn
viên là Cha Mẹ
Các Hướng dẫn viên Cha Mẹ của chương
trình Chỉ Nam Ở Bên Mình có mặt để
hỗ trợ các gia đình bằng cách lắng nghe
và chia sẻ những mẫu chuyện về những
trải nghiệm của bản thân họ trong việc
nuôi dạy một trẻ bị điếc hay lãng tai. Các
Hướng dẫn viên Cha Mẹ cũng có thể chia
sẻ các lời khuyên thực tế mà một phụ
huynh đã từng thu thập được (như cách
nào để giữ cho máy nghe ở trên tai chứ
không của trẻ, giữ cho trẻ đừng bỏ máy
vào miệng).
Các Hướng dẫn viên Cha Mẹ được huấn
luyện để hỗ trợ các gia đình mà không
thiên lệch về một phương thức thông đạt
cụ thể nào (thí dụ như nói, dấu hiệu, âm
thanh mồi, các phương pháp kết hợp,
v.v… Chúng tôi tin vào khẩu hiệu của tổ
chức Bàn Tay & Tiếng Nói , “Điều gì hiệu
quả cho con của quí vị thì đó là chọn lựa
đúng”

