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Chương 15 

Hỗ trợ cha mẹ và người chăm sóc trẻ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với cương vị là cha mẹ hay người chăm sóc trẻ mù hoặc nhìn kém, bạn rất cần 
những sự hỗ trợ và những thông tin có ích cho gia đình, cộng đồng của mình. Mặc 
dù các gia đình và cộng đồng trên thế giới rất khác nhau song những thách thức 
trong việc chăm sóc trẻ mù hoặc nhìn kém lại giống nhau, bất kể bạn sống ở đâu. 
Chương này nói về việc tại sao các gia đình ở nhiều nơi khác nhau đều: 

• chịu đựng khi họ biết con bị mù hoặc nhìn kém 

• đương đầu với quá nhiều trách nhiệm khi có con bị mù 

• cùng tham gia hỗ trợ lẫn nhau và cải thiện cuộc sống của những trẻ mù  

• làm việc theo nhóm để có được cộng đồng hỗ trợ trẻ khuyết tật 
Như những phần khác của quyển sách, thông tin trong chương này sẽ thích hợp 
với gia đình và cộng đồng của bạn. 



142 HỖ TRỢ CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ 

Lần đầu tiên bạn biết con bị khiếm thị là khi nào  
Biết rằng trẻ nhìn kém hoặc mù có thể làm cho cha mẹ và gia đình rất buồn phiền. 
Cảm giác buồn phiền đau đớn khi được tin con mình khuyết tật là điều bình 
thường và sẽ tiếp tục có những trạng thái cảm xúc khác nhau ở những năm tháng 
tiếp theo. Bạn và gia đình có thể cảm thấy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• lo lắng về những điều phải làm • phủ nhận (không tin rằng con mình 
sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy 
như những trẻ khác) 

• lo sợ về sự mù lòa và lo sợ cho 
tương lai 

• tội lỗi của bạn là nguyên nhân mù 
lòa của con 

• buồn, bơ vơ, hoặc không có cảm 
giác gì cả (thất vọng) 

• cáu giận với những gì đã xảy ra 

• cô đơn • xấu hổ vì con bị 
khuyết tật 

Tôi không biết 
tí gì về bệnh mù 
lòa cả. Vậy tôi 
nên làm gì cho 
con tôi đây ? 

Nếu tôi tìm được 
cách điều trị 

đúng, con tôi có 
thể nhìn thấy 

Điều gì sẽ xảy ra 
với con của tôi? 
Làm sao nó có 
thể lập gia đình 
và kiếm sống ? 

Nếu tôi làm việc 
ít hơn khi mang 
thai thì điều này 
không bao giờ 

xảy ra. 

Tôi cảm 
 thấy vô 
vọng… 

Thật bất công 
khi điều này 
đến với gia 
đình tôi. 

Không ai biết 
những điều như 

thế này. Không ai 
có thể giúp mình. 

 

Hàng xóm sẽ 
nghĩ gì ? 
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Là cha mẹ, bạn cần phải trấn tĩnh để biết rằng 
cảm xúc mạnh có thể giúp bạn đương đầu với 
thực tế và cùng lúc có thể giúp bạn bắt đầu 
hành động để giúp con mình. Ví dụ, phủ nhận 
sự thực có thể giúp bạn tránh khỏi cảm giác bị 
trấn áp bởi những thay đổi đột ngột trong cuộc 
sống. Một số cha mẹ nói rằng sự tức giận hay 
tâm trạng thất vọng đã đem lại cho họ sinh lực 
để giúp con mình và ra ngoài để giúp những 
gia đình khác có trẻ khuyết tật. 
 

Bạn, vợ/chồng bạn, gia đình bạn có thể cảm nhận được một số cảm xúc này và 
phản ứng với chúng theo những cách khác nhau. Tốt nhất để mỗi người có những 
cảm xúc theo cách riêng của họ mà không cần phán xét. 
Những cảm xúc này sẽ 
dần dần giảm đi. Theo 
thời gian, bạn sẽ bắt 
đầu nhận ra rằng con 
bạn cũng có nhu cầu 
được yêu thương, cảm 
mến, kỷ luật, và được 
học hành như những 
trẻ em khác.  
Hơn nữa, như tất cả mọi trẻ em, con bạn sẽ cho bạn nhiều sự giúp đỡ, điều thú vị 
và niềm vui sướng. Thực tế thì việc trẻ bị khiếm thị sẽ trở nên không quan trọng 
nữa. 

Những cảm xúc này có thể trở lại ở 
những thời điểm quan trọng trong 
cuộc đời của trẻ, như khi trẻ bắt 
đầu đến trường. Thực tế thì những 
cảm xúc này trở lại không có nghĩa 
là có điều sai trái. Chỉ mang nghĩa 
là bạn đang đi sang một giai đoạn 
khác gắn với con bạn và sự khuyết 
tật của bé. Thường thì những cảm 
xúc sẽ ít mãnh liệt hơn so với lần 
đầu mà bạn đã trải qua. 

Lan cảm 
thấy giận dữ 
vì điều này 
đã xảy ra, 
còn tôi thì 

lúc nào cũng 
buồn. 

Xem anh trai 
của Linh vui biết 
bao khi chơi với 
nó! Sao tôi lại 
nghĩ Linh là 

gánh nặng của 
gia đình chứ? 

 

Điều gì xảy ra nếu  
con không theo kịp 

những trẻ khác? 
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Kiềm chế tâm trạng căng thẳng của người chăm sóc 

Tất cả cha mẹ và những người chăm sóc cần tìm cách 
kiềm chế tâm trạng căng thẳng. Cha mẹ và những thành 
viên trong gia đình phải làm việc rất vất vả để chăm sóc 
trẻ nhỏ. 

Nếu trong gia đình có một trẻ nhìn kém hoặc mù thì 
những công việc còn nhiều hơn nữa. 

Bên cạnh việc chăm sóc trẻ, các thành viên trong gia 
đình cũng cần phải là những giáo viên để giúp trẻ học 
những điều mà những trẻ khác có thể học một cách tự 
nhiên thông qua nhìn. 

Có thể rất khó khăn vào những lúc phải đối mặt với 
những việc phải làm thêm này. Đây là vài gợi ý về các 
biện pháp khác nhau giúp các gia đình giải quyết vấn đề: 

HÃY TRỞ NÊN THỰC TẾ 
Cố gắng trở nên thực tế với việc bạn 
và gia đình cần dành bao nhiêu thời 
gian cho trẻ. 
 
Cố gắng điều chỉnh các hoạt động 
cho phù hợp với cuộc sống hàng 
ngày của bạn và tốn ít thời gian hơn. 
Cố gắng chia những công việc lớn 
thành những việc nhỏ hơn, dễ hơn. 
Điều này sẽ giúp bạn thấy sự tiến bộ 
và không bị chán nản. 

Trong khi nấu 
bữa tối, tôi  nói 
chuyện với Sơn 

về những việc bé 
đã làm trong 

ngày. Sơn cũng  
học đếm khi sắp 

xếp bát đũa trong 
bữa ăn. 

Tôi muốn Tâm học 
cách tự mặc quần áo. 

Tại sao không dạy 
bé từng thứ một - 
đầu tiên là cách cởi 

áo nó ra ? 
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TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN BẠN 
Mọi người đều cần thời gian để nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng thường thì cha 
mẹ không hề nghỉ ngơi chút nào vì họ phải làm quá nhiều việc. Nếu bạn mệt mỏi 
đến nỗi cảm thấy không được khỏe thì bạn không thể giúp con mình được. 
 
 

Để tự giúp mình thư giãn, hãy hít 
thở sâu và chậm. Cố gắng đừng 
nghĩ về những việc bạn phải làm 
dù chỉ trong chốc lát. 

 
 

 
 

Có nhiều cộng đồng đã phát triển 
được lòng tin và truyền thống tập 
thể dục giúp cho tâm hồn và cơ 
thể được thanh thản, cũng như 
xây dựng sức mạnh nội tâm. 
Thực hành những bài tập truyền 
thống có thể giúp bạn tự chăm 
sóc bản thân.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Thiền 

Thái cực quyền 
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TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH  
Mỗi người trong gia đình đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của trẻ. Mỗi 
người chăm sóc trẻ, nhất là người chăm sóc những nhu cầu đặc biệt, có thể có  

ý tưởng khác nhau về những cách tốt 
nhất để nuôi nấng và giúp đỡ trẻ. Tìm 
được thời gian để trò chuyện với nhau 
rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp mọi 
người hiểu được người khác cảm thấy 
như thế nào. Nếu một người cảm thấy 
mệt mỏi hoặc chán nản thì những người 
khác có thể giúp. 

YÊU CẦU NGƯỜI KHÁC GIÚP ĐỠ 
Bạn không cần phải tự làm tất cả các 
hoạt động cùng với con bạn. Mọi 
người trong gia đình, kể cả bạn bè 
và hàng xóm có thể giúp bạn.  
Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc 
chán nản, thường thì bạn chỉ nói 
chuyện với người có thể giúp đỡ 
mình. Hãy thử tìm một ai đó để bạn 
có thể thường xuyên tâm sự. 

Trò chuyện với một người lớn bị mù, một cán bộ y tế, một giáo viên hoặc một 
người nào đó đã từng dạy trẻ mù. Điều này đặc biệt có ích nếu con bạn tỏ ra 
không học được những kỹ năng mới sau nhiều tháng. 

Chị trông có vẻ 
mệt mỏi. Tôi có 
thể giúp được gì 

không? 

Hình như bây 
giờ Nam phải 
biết đi rồi chứ. 

Để tôi nói 
chuyện với chị 

Mai, chị ấy đang 
dạy trẻ mù trong 

thành phố. 
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Sức mạnh của các cha mẹ khi làm việc cùng nhau 
Cùng làm việc với những cha mẹ có con khuyết tật có thể hữu dụng theo nhiều 
cách. Cùng làm việc với nhau để tạo ra cơ hội: 

• chia sẻ tình cảm và thông tin ; 
• cung cấp cho nhau ý tưởng về những hoạt động giúp trẻ và những biện 

pháp tốt nhất để điều chỉnh hoạt động cho từng trẻ cụ thể ; 
• chia sẻ ý tưởng nhằm lồng ghép các hoạt động của trẻ vào cuộc sống gia 

đình và cộng đồng ; 
• làm việc cùng nhau để xây dựng cộng đồng thân thiện, an toàn và hỗ trợ 

cho trẻ khuyết tật nhiều hơn ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn biết những phụ huynh khác có hoàn cảnh giống bạn mà lại không có hội 
phụ huynh nào trong vùng, bạn có thể quyết định rằng chính bạn sẽ đứng ra thành 
lập một hội. Một số nhóm cha mẹ tích cực nhất đã bắt đầu từ ý tưởng của một 
người. Khi đã có được một nhóm, cha mẹ trẻ có thể trao đổi với nhau để giải 
quyết mọi vấn đề. Các bậc cha mẹ làm việc cùng nhau thường làm được nhiều 
hơn là làm một mình. 

Đôi khi tôi đến dự những 
cuộc họp này với tâm 

trạng mệt mỏi và vô vọng. 
Nhưng sinh lực của những 
người khác đã làm cho tôi 

thêm sức mạnh.. 

Tôi biết. Mỗi khi 
có vấn đề, tôi 

thường cảm thấy 
dễ chịu hơn sau 
khi nói về điều 
đó tại đây. 

Tôi cảm thấy yên 
lòng khi cả nhóm 

giúp tôi hiểu nguyên 
nhân thực sự khiến 

cho Sơn bị mù. 

Nhóm chúng tôi đã cử một người 
đến trao đổi với Hội Người Mù 

thành phố. Bây giờ một cán bộ y tế 
biết về bệnh  mù loà đã đến tham 
dự các cuộc họp của chúng tôi. 
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BẮT ĐẦU THÀNH LẬP NHÓM 
Tìm hai hay nhiều phụ huynh muốn bắt đầu thành lập nhóm. Nếu bạn không biết 
những phụ huynh khác cũng có con khiếm thị thì bạn có thể đưa vào nhóm những 
cha mẹ có con bị khuyết tật khác. Cán bộ y tế có thể biết những người này trong 
các khu vực lân cận.  
Lập kế hoạch về thời gian và địa điểm gặp nhau. Nên tìm một nơi yên tĩnh như 
trường học, trạm y tế, hợp tác xã hoặc nhà thờ. Tại cuộc họp đầu tiên, hãy thảo 
luận lí do gặp mặt và điều bạn mong muốn thực hiện. 
Trong vài lần họp đầu, có thể bầu một người làm trưởng nhóm nhưng điều quan 
trọng là không ai được quyết định cho cả nhóm. Mọi người cần có cơ hội để trò 
chuyện, cố gắng giữ cho các cuộc thảo luận tập trung vào những lý do chính. Sau 
một số cuộc họp ban đầu, các thành viên nên thay nhau làm nhóm trưởng. Việc 
luân phiên điều khiển cuộc họp sẽ giúp những người rụt rè tham gia tích cực vào 
các hoạt động nhóm. 

HỌC CÁCH HỖ TRỢ LẪN NHAU 
Ngay cả khi các phụ huynh đã biết nhau rất rõ cũng có thể mất nhiều thời gian 
mới cảm thấy thoải mái để nói với nhau về những cảm xúc, kinh nghiệm và những 
khó khăn trong việc nuôi dạy trẻ khuyết tật. Những điều này tạo thành thói quen. 
Đây là một số những gợi ý để giúp đỡ các thành viên trong nhóm cảm thấy thoải 
mái và tin tưởng lẫn nhau. 
Lắng nghe chăm chú những điều người khác nói nhưng đừng phán xét. Hãy 
nghĩ xem bạn muốn người khác lắng nghe mình thế nào thì mình cố gắng lắng 
nghe họ như vậy. 
 

Linh ơi, tôi không 
hiểu lắm những 
điều bạn nói. 

Chị có thể giải 
thích lại được 

không? 
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Cố gắng đừng nói với người khác rằng họ phải làm gì. Bạn có thể giúp mọi 
người hiểu những cảm giác của họ, chia sẻ những kinh nghiệm riêng của bạn 
nhưng mỗi người phải có những quyết định riêng của mình về cách tốt nhất để 
chăm sóc con họ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôn trọng nỗi niềm riêng tư của từng cá nhân. Không bao giờ bắt buộc 
những người khác trong nhóm phải nói ra điều gì trừ khi họ tự nguyện.  

                                    

Vợ tôi vẫn phải đút 
cho Nam ăn. Tôi thực 
sự cảm thấy chán bởi 

vì cháu vẫn chưa tự ăn 
được. 

Tôi nhớ khi Chiến ở 
tuổi đó, tôi cảm thấy 

rất bối rối vì nghĩ 
rằng Chiến không 
muốn học cách tự 
xúc ăn. Tôi đã cãi 
nhau với chồng  về 

chuyện này. 
 

Tôi muốn biết 
cách chị dạy 

Chiến cách tự xúc 
ăn. Đó là điều gia 
đình tôi phải đối 

mặt trong một vài 
tháng tới với con 

gái chúng tôi. 

Anh An đừng lo. Tôi sẽ 
không bao giờ nhắc lại 
điều anh nói ở đây. 

Tôi tin anh. Nói ra 
thoải mái làm  tôi 

nhẹ người. 
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LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
Khi phụ huynh cùng nhau làm việc, họ có thể hành động để giải quyết nhiều vấn 
đề. Đây là những bước thực hiện hành động mà các nhóm cha mẹ khác có thể thấy 
có ích: 
1. Chọn một vấn đề mà hầu hết mọi người trong nhóm đều cảm thấy quan trọng. 

Mặc dù có thể có nhiều vấn đề, sẽ hiệu quả hơn nếu nhóm của bạn giải quyết 
từng vấn đề một. Trước tiên, chọn một vấn đề mà nhóm có thể giải quyết 
nhanh chóng. Sau đó, khi nhóm đã biết cách làm việc cùng nhau, bạn có thể 
trao đổi và thực hiện những vấn đề phức tạp hơn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Quyết định cách mà bạn muốn giải quyết vấn đề đó. Liệt kê nhiều cách để giải 

quyết vấn đề, sau đó chọn một cách có thể sử dụng tốt nhất sức mạnh và các 
nguồn lực mà nhóm bạn có. 

 
 
 
 
 

Dường như tất cả chúng 
ta đều gặp khó khăn về 

việc chăm sóc trẻ.

Tôi mới xin được 
việc làm nhưng 

phải đi xa nhà. Tôi 
không thể tìm được 
ai cảm thấy an tâm 
để giao chăm sóc 
đứa con mù lòa 

của mình. 

Tôi phải 
chăm sóc 3 
đứa con. Mẹ 
tôi hiện đang 
chăm chúng 
nhưng sức 

khoẻ của bà 
dạo này kém 

lắm.  
 

Chúng ta có thể 
thay nhau. Mỗi gia 
đình chăm sóc tất 
cả trẻ một ngày 

trong tuần. Chúng 
ta biết cách chăm 

sóc trẻ mù mà. 

Chúng ta có 
thể hùn tiền để 

thuê một 
người nào đó. 

Cô Lan đang tìm 
việc. Cô ấy có thể 
đồng ý chăm sóc 

con chúng ta. 
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3. Lập kế hoạch. Những thành viên trong nhóm cần làm những nhiệm vụ khác 
nhau để hoàn thành công việc chung. Đặt ra thời hạn cần hoàn thành công việc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Khi thành viên trong nhóm gặp lại nhau, hãy nói công việc đang tiến triển như 

thế nào. Điều chỉnh kế hoạch của bạn nếu xuất hiện những khó khăn. 

Anh chị Mai Nam 
có thể tìm xem 

trong làng ta có 
gia đình nào cần 

chăm sóc trẻ 
không ? 

Tôi sẽ tìm hiểu xem cần trả 
tiền thuê người giữ trẻ bao 

nhiêu.

Tôi sẽ hỏi Lan xem 
trước đây chị đã 
chăm sóc trẻ mù 
chưa và nên trả 
chị bao nhiêu ? 

 

Lịch trông trẻ như 
thế nào? Chúng ta 
có cần phải chăm 
sóc trẻ từng ngày 

không ? 

Chị Lan nói chưa bao giờ 
chăm sóc trẻ mù nhưng chị rất 
háo hức học hỏi. Và không cần 

trả chị nhiều tiền đâu. 

Không, chúng ta 
cần một người 

chăm sóc 2 ngày 
trong tuần. 



152 HỖ TRỢ CHA MẸ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ 

CÙNG LÀM VIỆC VÌ SỰ THAY ĐỔI 
Các nhóm cha mẹ làm việc với nhiều loại dự án khác nhau. Họ cố gắng cải thiện 
điều kiện kinh tế của gia đình, thái độ của cộng đồng, pháp luật của chính phủ và 
các dịch vụ khác cho trẻ mù – làm tất cả mọi cách để giúp con cái họ. 
Hầu hết trẻ mù xuất thân từ những gia đình nghèo. Để có nhiều nguồn lực hơn 
nữa cho trẻ, nhóm cha mẹ có thể: 

• tìm cách gây quĩ cho những dự án mới để giúp trẻ khuyết tật. 

• giúp cha mẹ phát triển những kỹ năng nghề nghiệp mới. 

• tổ chức các buổi họp hướng dẫn cách giảng dạy và giúp đỡ trẻ khuyết tật. 

• phát triển các nhóm và các trung tâm cho anh, chị, em của trẻ khuyết tật. 
 
 
 
 
 
 
 
Các nhóm cha mẹ cùng làm việc để tạo cho mọi người trong cộng đồng thân thiện 
hơn và đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ khuyết tật. Thông thường, lôi cuốn hàng 
xóm vào việc giải quyết các vấn đề trong cộng đồng (xem chương 9) là cách tốt 
để bắt đầu xây dựng tình đoàn kết cộng đồng với những người khuyết tật. 
Nhiều nhóm cha mẹ đã làm công 
tác tuyên truyền cho những người 
còn lại trong cộng đồng về những 
vấn đề khuyết tật. Họ thực hiện 
qua các cuộc thảo luận nhóm, hội 
thảo, chương trình phát thanh, tờ 
rơi, băng biểu ngữ, diễn tiểu 
phẩm và dán áp phích trên đường 
phố để giúp những người khác 
hiểu thêm về các dạng khuyết tật. 

Những người mẹ này học 
cách may quần áo để kiếm 
thêm tiền, họ làm việc gần 
nhà hơn và có nhiều thời 
gian chăm sóc trẻ hơn. 
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Những nhóm bố mẹ khác nên làm các chương trình để giúp trẻ khuyết tật trở thành 
những thành viên tích cực hơn trong cộng đồng. Ví dụ, nhóm của bạn có thể: 

• tổ chức các sự kiện thể thao có cả trẻ khuyết tật tham gia. 
• xây dựng sân chơi cho tất cả trẻ em (xem chương 13 “Trở thành một phần 

của cộng đồng”). 
• bắt đầu thành lập một trung tâm nơi trẻ khuyết tật được chăm sóc cùng 

những trẻ khác (xem chương 14 “Sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học”). 
Một số nhóm cha mẹ đã làm việc với nhau nhằm cải thiện các chương trình và 
luật pháp của chính phủ đối với trẻ khuyết tật. Nhóm của bạn có thể: 

• tiếp xúc với những quan chức chính phủ, như các bộ trưởng y tế và giáo 
dục. Nói cho họ biết về các dịch vụ cần thiết cho cộng đồng của bạn hoặc 
về pháp luật cần thiết để bảo vệ trẻ khuyết tật. 

• tiếp xúc với những người nổi tiếng như các nhà đầu tư, các vận động viên 
để kêu gọi tình đoàn kết trong việc giúp đỡ trẻ khuyết tật. 

• viết thư, chuyển những đơn khiếu nại hoặc tổ chức những cuộc họp phản 
đối nếu các quan chức chính phủ không cải thiện các điều kiện cho trẻ 
khuyết tật. 

• giáo dục và lôi cuốn báo chí, đài phát thanh và đài truyền hình tham gia 
vào các chiến dịch của bạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các nhóm cha mẹ cũng làm việc để phòng chống mù loà và các khuyết tật khác. 
Ví dụ, nhiều trẻ bị mù do không ăn đủ thức ăn chứa vitamin A (xem chương 16 
“Tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì”). Nhóm của bạn có thể đề 
xuất để nâng cao nhận thức về nguyên nhân gây mù loà hoặc trồng nhiều rau để 
phòng chống mù lòa. 
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Đây là câu chuyện về một nhóm cha mẹ - nhóm Los Pipitos- đang làm việc để 
thay đổi cuộc sống của trẻ khuyết tật. 

Cha mẹ là trọng tâm của nhóm từ thiện Los Pipitos 
Ở Nicaragua có hơn 200.000 trẻ khuyết tật. Nghèo đói là nguyên nhân chính. 
Các vấn đề về mắt và những khuyết tật khác thường xảy ra khi trẻ không có 
đủ thức ăn lại phải sống trong những căn nhà chật chội và đông đúc nơi các 
bệnh truyền nhiễm dễ dàng lây lan. 
Trước năm 1987 chỉ có một vài dịch vụ cho trẻ khuyết tật ở đó. Sau đó 21 
cặp cha mẹ đã quyết định lập một nhóm để “thay đổi thế giới”. Họ đặt tên 
nhóm là “Los Pipitos” với mục đích giúp trẻ em trong toàn Nicaragua. Bây 
giờ đã có trên 20 nhóm cha mẹ trong cả nước tham gia “Los Pipitos”. Những 
nhóm cha mẹ này đã cùng nhau lãnh đạo một chiến dịch quốc gia để giúp đỡ 
trẻ khuyết tật. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm “Los Pipitos” đã: 
• tổ chức các buổi tập huấn cho các phụ huynh về nuôi dạy trẻ khuyết tật 
• đào tạo cán bộ y tế về cách đánh giá trẻ khuyết tật 
• khuyến cáo Bộ Y tế về các dịch vụ cần thiết cho trẻ khuyết tật 

Tất cả những hoạt động này là một phần mục đích của “Los Pipitos” để xây 
dựng một xã hội giúp đỡ trẻ khuyết tật phát triển đầy đủ khả năng tiềm tàng 
của chúng. Cha mẹ là những người chủ chốt để các hoạt động này được 
diễn ra. 

 

Chúng ta chia sẻ 
cuộc sống của các 
con – những thành 

công và thất bại 
của chúng - cảm 
thông sâu sắc với 
sự bất công khi 

người khác hắt hủi 
chúng. 

Đó là l í do cha mẹ và 
gia đình là trung tâm 

của “tổ chức Los 
Pipitos” Chúng ta sẽ đến với 

tất cả những phụ 
huynh khác để tập 

hợp họ lại, chia sẻ ý 
tưởng, và ủng hộ lẫn 

nhau. 
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