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điều chỉnh từng phần hoặc tất cả các phần kể cả tranh minh họa của cuốn sách này 

để đáp ứng với nhu cầu địa phương, với điều kiện là các phần mới tái tạo được 
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LỜI GIỚI THIỆU VÀ CÁM ƠN 

Giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam trong những năm vừa qua đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. Số lượng trẻ khuyết tật được đi học, đặc 
biệt theo hình thức giáo dục hòa nhập ngày càng nhiều. Chất lượng giáo 
dục trẻ khuyết tật cũng đã được cải thiện và nâng cao.  

Tuy nhiên, hiện nay đa số trẻ khuyết tật, trong đó có trẻ khiếm thị đi học 
thường có độ tuổi cao hơn các bạn cùng lớp. Một trong những nguyên 
nhân chính về việc đi học muộn của trẻ khiếm thị là do các em không 
được can thiệp sớm, chuẩn bị tâm thế, phát triển các kĩ năng đặc thù để 
có thể tự phục vụ và tham gia hoạt động cùng với các bạn sáng mắt. 

Để giúp giáo viên và phụ huynh của trẻ khiếm thị cũng như những cá 
nhân quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ khiếm thị, chúng tôi giới 
thiệu tới bạn đọc cuốn “Giúp đỡ trẻ em mù” của Sandy Niemann và 
Namita Jacob. Cuốn sách này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau 
trên thế giới. Hy vọng cuốn sách sẽ rất có ích trong việc chăm sóc, giáo 
dục giúp trẻ khiếm thị phát triển và đi học lớp 1 đúng độ tuổi. 

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các tác giả của cuốn 
sách và đặc biệt là Nhà Xuất Bản Hesperian Foundation đã cho phép 
chúng tôi dịch ra tiếng Việt và xuất bản cuốn sách này tại Việt Nam. Cám 
ơn dịch giả Bùi Đức Thắng và cô giáo Hà Thanh Vân, trường Phổ thông 
Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TP. Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian, 
công sức để giúp cho phiên bản tiếng Việt của cuốn sách được gần gũi 
nhất với độc giả Việt Nam. Cám ơn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã 
tạo điều kiện cho chúng tôi trong việc biên tập tiếng Việt và nội dung 
chuyên môn của cuốn sách. Đặc biệt, chúng tôi xin cám ơn Chương trình 
Hilton/Perkins thuộc Trường Mù Perkins, Hoa Kỳ đã tài trợ kinh phí để in 
cuốn sách này. 

Nguyễn Đức Minh 
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt,  

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Có khoảng 140 triệu trẻ em khuyết tật tại các nước đang phát triển. Sự quan 

tâm đến những trẻ này trong những năm đầu đời có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 

sự phát triển tương lai của chúng. Cuốn sách này nói về cách hỗ trợ trẻ 

khuyết tật thị giác từ sơ sinh đến 5 tuổi; giúp những người chăm sóc trẻ, cha 

mẹ, thành viên trong gia đình và các nhân viên y tế thấu hiểu về khuyết tật, về 

cách giúp trẻ học tập và phát triển, bằng cách sử dụng những hoạt động phát 

triển trí tuệ thích hợp. Các tư liệu được trình bày với sự tham gia của các 

cộng đồng trên toàn thế giới sao cho chúng có thể hữu ích cho nhiều nền văn 

hóa. Cuốn sách này giải thích cách: 

• Đánh giá mức độ khuyết tật thị giác của trẻ. 

• Kích thích sự phát triển của trẻ qua hoạt động học tập. 

• Đương đầu với những thách thức tăng lên của trẻ có khuyết tật thị giác. 

• Làm việc với những thành viên khác trong cộng đồng để tăng cường 

việc chăm sóc trẻ có khuyết tật thị giác. 

• Giúp trẻ trở thành một người năng động trong cộng đồng. 

CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SÁCH NÀY  

Khi đọc cuốn sách này, hãy đọc từ Chương 1 đến Chương 4 trước. Những chương 

này giới thiệu thông tin nền tảng quan trọng về cách giúp con bạn học tập. Sau đó 

đọc Chương 5 đến Chương 8, rồi Chương 10 và Chương 11 để tìm các ví dụ cho 

các hoạt động giúp con bạn học các kỹ năng mới. 

Phần còn lại của cuốn sách bao gồm những thông tin để những chăm sóc viên có 

thể hỗ trợ lẫn nhau, để giúp cha mẹ học hỏi, làm việc cùng nhau và để nâng cao 

hiểu biết của bạn về sự mù lòa và các vấn đề thị giác.  

VỀ NHỮNG BỨC TRANH 

Do cuốn sách được viết cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đang chăm sóc trẻ 

có vấn đề về thị giác, nên những bức vẽ mô tả mọi người thuộc nhiều nền văn hóa. 

Chúng tôi hy vọng những bức vẽ này sẽ nhắc bạn rằng con người trên khắp thế 

giới phải đối mặt với cùng những thách thức mà bạn đang gặp. 
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