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Chương 1 

Tôi có thể giúp con mình thế nào? 

Những câu chuyện về Kamala và Rani 
Kamala 
Kamala sống với cha mẹ tên là Suma và Anil trong một làng nhỏ ở miền nam 
Ấn Độ. Khi Kamala còn rất nhỏ, cha mẹ bé để ý thấy con chưa bao giờ đụng 
vào những đồ chơi họ mua cho con. Vì thế họ đưa bé đến bác sĩ ở thị trấn gần 
đó khám. 
Bác sĩ nói rằng Kamala gần như đã bị mù. Bé 
có thể nhìn thấy một số sự vật chuyển động và 
phân biệt được sáng tối, ngoài ra bé không 
thấy gì khác nữa.  
“Khả năng nhìn của cháu sẽ  
không tốt hơn được”. Suma 
và Anil buồn bã trở về nhà.  
“Tại sao điều này lại xảy ra 
chứ?” – Suma nghĩ – 
“Kamala đáng yêu như thế 
cơ mà!” 
Suma buồn suốt một thời gian dài. Suma 
và Anil đã hết lòng chăm sóc Kamala bằng 
mọi khả năng của mình. 
Do Anil không kiếm đủ tiền nuôi cả gia 
đình nên Suma và hai cô con gái lớn phải 
may quần áo để mang ra chợ bán. Họ có 
rất ít thời gian để chơi với Kamala vì cả 
nhà đều phải làm việc. Kamala phải ngồi 
một mình im lặng trong góc nhà cả ngày. 
Thỉnh thoảng Suma cũng lo lắng vì Kamala rất ít cử động hoặc nói năng 
nhưng cô cũng cảm thấy an tâm vì Kamala luôn ở bên mình. 
Khi Kamala lên 3, bé chỉ biết nói có vài từ. Bé gần như bị bỏ rơi trong thế giới 
riêng của mình và có những cử động kỳ lạ như chọc tay vào mắt hoặc vỗ hai 

Hãy cố gắng 
nghĩ về những 
điều khác! 

Kamala bị mù, 
nhưng những 
đứa con khác 
của chị vẫn có 
thể nhìn được!

 Suma, chị đã 
khóc hàng  
tháng trời  
rồi đấy! 
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tay vào nhau. Kamala không tự xúc ăn và không tự mặc quần áo được. Suma 
thấy rằng thà làm giùm cho Kamala còn nhanh hơn. 

Kamala không chơi đùa như 
những trẻ khác cùng tuổi, không 
được học cách tự chăm sóc bản 
thân, hai tay và hai chân chưa bao 
giờ phát triển mạnh mẽ. Khi 
những trẻ cùng tuổi khác đang 
tập đứng và tập đi thì hai chân 
của Kamala rất yếu, không chịu 
được trọng lượng cơ thể.   
Khi Kamala đến tuổi đi học, bố 

mẹ Kamala đã đưa bé đến trường. Nhưng trường học  làm em sợ hãi vì em 
chưa bao giờ xa nhà cả. Bé ngồi trong lớp mà khóc hết ngày này sang ngày 
khác. Nếu giáo viên hỏi đến thì em không trả lời. Cuối cùng, Suma và Anil 
cho rằng nhà trường không giúp được gì cho em cả và thôi không đưa em đến 
trường nữa. Nhưng họ lo lắng cho tương lai của em. “Nếu con mình không thể 
đi học, nó sẽ sống ra sao? Ai sẽ chăm sóc con khi chúng ta mất đi?” 
Rani 
Rani là một bé gái mù, sinh ra trong một 
làng khác ở Ấn Độ. Khi bố mẹ của Rani 
tên là Jeevan và Aruna biết rằng con gái 
bé bỏng của họ bị mù, bà của Rani tên là 
Baka đã nói : “Chúng ta cần phải làm 
mọi thứ để dạy dỗ bé. Hãy xem mẹ đây 
này. Mẹ không nhìn thấy gì 5 năm rồi 
nhưng mẹ vẫn làm được hầu hết các việc 
mẹ đã từng làm. Mẹ vẫn có thể đi ra 
giếng lấy nước được. Mẹ vẫn có thể vắt 
sữa dê được.” 

 “Nhưng mẹ đã làm được những việc đó 
rồi mẹ mới bị mù” – Jeevan nói - “Làm 
thế nào một đứa trẻ mù bẩm sinh có thể 
học được?” 

 “Chúng ta phải giúp Rani học,” - Bà 
Baka trả lời - “Giống như mẹ đã học 
cách làm mọi việc qua âm thanh và sờ, 
nên Rani phải học như vậy”. 

Nó là một bé gái 
ngoan. Nó hầu như 

chưa bao giờ khóc cả. 

Tôi có thể giúp Rani biết cách 
làm mọi thứ, bởi vì tôi biết bị mù 
là như thế nào. Có thể cán bộ y 

tế cũng sẽ có một số ý tưởng hay. 
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Cán bộ y tế đề nghị để họ cho Rani nhiều đồ chơi và khuyến khích bé dùng 
khả năng nghe, sờ, ngửi để biết được những thứ mà bé không thể nhìn thấy 
được. “Và phải nói chuyện với Rani nhiều vào”, người cán bộ y tế đã nói như 
vậy. 
Đặc biệt, bà Baka đã cho bé sờ và lắng nghe mọi điều. Bà Baka chơi các trò 
chơi với Rani và hát cho Rani nghe. Khi Rani lên 2, bà đã dạy bé cách đi dọc 
theo bờ tường và hàng rào, như bà đã từng làm khi còn nhỏ. Lên 3 tuổi, Rani 
đã có thể tự tìm được đường đi đến nhà vệ sinh và giếng nước. Hàng ngày bé 
chơi với trẻ con trong làng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bố mẹ và bà của Rani không có nhiều thời gian để cùng tham gia những hoạt 
động đặc biệt với bé. Họ làm việc suốt ngày trong cửa hiệu nhỏ của mình 
nhưng họ đã giúp Rani học các kỹ năng mới bằng cách cho Rani cùng tham 
gia vào những việc họ đang làm, chẳng hạn như đi chợ. Những hoạt động đơn 
giản hàng ngày này đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc giúp Rani phát 
triển nhiều kỹ năng. 
Khi Rani bắt đầu đi học, những đứa trẻ cùng làng đã đến với em hàng ngày. 
Khi dân làng nhìn thấy tất cả trẻ con cùng đi trên đường thì thật khó có thể 
nhận ra được đứa nào bị mù. 

Cháu có ngửi thấy  
mùi chuối chín ngọt  

không? 

Rani, đây là chuối. 
Hãy sờ  xem nó mịn 

làm sao. 
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Để hiểu được câu chuyện của Kamala và Rani 
Nếu con bạn không nhìn rõ được mọi vật hoặc bị mù, bạn có thể giúp đỡ bé học 
nhiều kỹ năng giống như gia đình của Rani đã giúp đỡ con họ. Điều quan trọng là 
phải hiểu được tại sao Rani có thể học được các kỹ năng mà những đứa trẻ cùng 
tuổi đang học trong khi Kamala lại không học được những kỹ năng này. 
Để hiểu được điều này, cần biết: 

• Sự phát triển của trẻ (càng lớn càng học nhiều được nhiều kỹ năng hơn). 
• Thị lực kém ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. 

Sự phát triển của trẻ 
Mọi trẻ em đều phát triển theo ba lĩnh vực chính: thể chất (cơ thể), tinh thần (tư 
duy), và xã hội (nói, nghe và làm quen với mọi người trong xã hội). Trong mỗi 
lĩnh vực, trẻ từng bước học được những kỹ năng mới theo một trình tự nhất định. 
Ví dụ, trước khi một đứa trẻ học đi, bé phải học nhiều động tác đơn giản điều 
khiển cơ thể : 

 Trước tiên trẻ cần tự nhấc đầu 
lên và cử động được tay, chân 

 Sau đó trẻ dùng tay và chân 
nâng người lên để ngồi 

 Trong khi ngồi, trẻ bắt đầu với, dựa và 
xoay người. Những động tác này giúp trẻ 
phát triển thăng bằng – một kỹ năng mà 
trẻ sẽ sớm cần để có thể đứng và đi 

 Sau đó trẻ sẽ tự nâng 
mình lên ở vị trí đứng 
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Trước khi có thể nói chuyện được với người khác, trẻ cần học nhiều kỹ năng giao 
tiếp đơn giản như: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đưa nó cho mẹ nào! 

 Hiểu những câu và những 
lời đề nghị đơn giản.

 Dùng những ký hiệu 
hoặc điệu bộ. 

Mùi 
thơm quá ! 

Nào ! 

 Nói những 
từ đơn giản 

 Dùng những 
câu ngắn

Mỗi kỹ năng mới mà trẻ có được sẽ bổ sung 
vào những kỹ năng đã biết và giúp cho trẻ 
chuẩn bị học những kỹ năng khác khó hơn. 
Do đó khi trẻ không biết một kỹ năng nào 
đó, thì trẻ không chỉ có vấn đề về kỹ năng 
đó mà còn có vấn đề với cả những kỹ năng 
khác phụ thuộc vào nó. 
Ví dụ, nếu trẻ có vấn đề trong việc ngẩng 
đầu lên thì sẽ khó khăn trong việc học ngồi 
hay bò vì việc giữ cho đầu thẳng rất quan 
trọng. Thời gian trôi qua, sự phát triển của 
trẻ này bắt đầu bị tụt lại sau so với những 
trẻ em khác cùng độ tuổi.  

Mỗi kỹ năng mới được xây 
dựng trên những kỹ năng đã 
biết, giống như trò chơi xếp 
hộp vậy. 
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Thị lực có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ 
Với một đứa trẻ sáng mắt, những kỹ năng thường phát triển “một cách tự nhiên” 
khi trẻ nhìn và chơi với mọi người và các đồ vật có ở xung quanh mình.  
Hoạt động chơi giúp cho trẻ có nhiều cơ hội “tự nhiên” để vận động và học hỏi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Khi nhìn thấy một đồ 
vật thú vị, bé sẽ bò đến 
lấy. Điều đó giúp cho 
chân và tay của bé 
phát triển khỏe mạnh. 

Chơi với đồ vật giúp trẻ học được những 
kỹ năng suy nghĩ như giải quyết những vấn 
đề đơn giản. Đứa trẻ trong hình vẽ học kéo 
đồ chơi lại gần bằng cách kéo sợi dây của 
đồ chơi. 

Chơi cũng giúp trẻ học nói. Khi 
nó quan tâm đến những đồ vật, 
nó học cách gọi tên những đồ 
vật đó. 

Bánh mì 
 

Em bé học nói bằng cách nghe 
và nhìn người khác nói. 

Trẻ em thường sao chép một cách tự nhiên những gì 
chúng thấy. Nhìn người khác sẽ giúp trẻ học cách làm 
mọi thứ kể cả cách cư xử. 

Trẻ học cách tự mặc quần áo 
bằng cách nhìn người khác làm. 
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Trẻ khiếm thị có ít cơ hội “tự nhiên” để học. Do đó những trẻ này có thể học các 
kỹ năng chậm hơn so với những trẻ nhìn được và sự phát triển của trẻ khiếm thị 
có thể bắt đầu bị tụt lại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự phát triển về mặt xã hội cũng có thể bắt đầu bị tụt lại. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hầu hết những trục trặc này không nhất thiết phải xảy ra. Trẻ khiếm thị có thể học 
cách sử dụng những giác quan khác như nghe, sờ, ngửi và nếm để giúp chúng 
hiểu thế giới của mình và để học những điều mà những trẻ khác thường học bằng 
phương pháp nhìn. 

Những trẻ sơ sinh không 
nhìn thấy rõ thường ít chịu 
chơi vì chúng không thấy 
được những đồ vật mà 
chúng có thể chơi. 

Bé này không thể 
nâng đầu của mình 
lên. Vì trẻ không 
vận động và không 
chơi nên các cơ cổ 
không được phát 
triển. 

Trẻ khiếm thị có thể không hiểu hoặc 
không tham gia vào các cuộc nói chuyện vì 
chúng không thể thấy được những vấn đề 
đang được bàn luận. 

Do đó trẻ bắt đầu dành nhiều thời 
gian chơi một mình vì chúng không 
hiểu  người khác đang nói gì. 

Hôm qua bố đã chở mình 
đi. Xe đi nhanh lắm! 
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Bạn có thể hỗ trợ trẻ thế nào? 
Giúp trẻ nhỏ phát triển toàn diện về cơ thể và trí tuệ của chúng thông qua việc tạo 
các cơ hội để trải nghiệm, khám phá và chơi với đồ vật. Điều này gọi là “sự 
khuyến khích” hoặc “sự trợ giúp ban đầu”. Trong cuốn sách này bạn sẽ tìm thấy 
nhiều hoạt động đơn giản có thể thực hiện được khi bạn chơi với trẻ hoặc khi bạn 
làm công việc thường ngày. Bạn cũng có thể điều chỉnh những hoạt động này cho 
phù hợp với con bạn và cuộc sống hàng ngày của bạn. Ví dụ: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn gây sự chú ý của trẻ bằng 
một đồ chơi có tiếng động và cho trẻ 
chạm vào vật tạo ra âm thanh… 

… trẻ sẽ chú ý chơi nhiều hơn. Trẻ 
cũng sẽ học cách chú ý tới những 
âm thanh và nơi âm thanh phát ra. 

Nếu bạn khuyến khích trẻ dùng giác 
quan sờ, nghe và ngửi để biết được 
những đồ vật đó như thế nào… 

… trẻ sẽ biết nhiều hơn về thế giới và 
chúng có thể nói chuyện về những 
điều chúng biết. 

Cái gì phát ra tiếng 
kêu thế nhỉ ? 

Cái gì kêu to thế? Minh, 
nghe này! Mẹ có thể tạo 
ra âm thanh giống như 

con đang làm! 

Mình đang lái xe  
đây này! 

Đó là lốp (vỏ) xe, 
Minh ạ. Khi xe đạp đi, 

lốp xe sẽ quay tròn. 
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Nếu bạn thực hiện các kiểu hoạt động này thường xuyên, trẻ sẽ có một tuổi thơ 
đầy niềm vui và học được nhiều điều như những trẻ khác. Khi lớn lên trẻ có thể 
học để: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tương lai của con tôi sẽ ra sao? 
Nhiều bố mẹ lo lắng về tương lai của con họ, thậm chí ngay sau khi trẻ bắt đầu 
học những kỹ năng mới và đi đến trường. Họ phân vân, “Điều gì xảy ra khi trẻ lớn 
lên? Chúng sẽ sống như thế nào khi bố mẹ mất?” 

Tự đi lại một mình Chơi với những đứa trẻ khác 

Giúp công việc của gia đình Đi đến trường hoặc đi học nghề 

Kéo mạnh lên 
Linh, chúng ta 
sắp thắng rồi! 

Linh bây giờ là một 
cậu bé lớn rồi 

đấy…nhìn nó đi lại 
khắp nơi  kìa! 

Đắp đất xung 
quanh những 

cây trồng 

Thưa cô, con biết 
câu trả lời! 
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Đôi khi điều này giúp cha mẹ tìm hiểu về những người khác, dù khiếm thị nhưng 
họ vẫn lớn lên và có cuộc sống đầy đủ thoải mái, có gia đình riêng, có khả năng 
kiếm sống và trở thành những thành viên đáng tôn trọng trong cộng đồng. Những 
người mù có thể đạt được điều này khi: 

 Mọi người hiểu rằng trẻ mù giống như tất cả những trẻ khác, rằng chúng 
có khả năng học tập. 

 Gia đình và cộng đồng giúp họ thành công. 
Đây là một ví dụ đã thành công đối với gia đình của Rani : 
 

Khi Rani trưởng thành, cô thường giúp đỡ cha mẹ ở cửa hàng. Cô đi học và đã 
tốt nghiệp. Cô rất giỏi toán, có thể làm kế toán trong cửa hàng của cha mẹ. Cô 
theo dõi tất cả những mặt hàng được viết bằng chữ Braille. Cha mẹ Rani rất 
mừng với công việc của con. 
Khi Rani 18 tuổi cha mẹ cô đã đồng 
ý gả con cho Mani, một thanh niên 
trẻ trong làng. Mani và Rani tổ chức 
đám cưới, sau đó Rani sinh con đầu 
lòng, cô vừa trông con vừa làm việc 
ở cửa hàng. Rani rất có khả năng và 
mọi người bắt đầu tin tưởng vào 
năng lực của cô. 
 

 

 

Bọn trẻ con nhờ cô giúp đỡ những 
bài  tập ở trường. Chúng nói “Rani 
luôn biết các câu trả lời”. Và khi 
một số chị em hàng xóm bắt đầu 
mở một tổ hợp tác thêu ren, họ 
nhờ Rani giúp họ công việc kế 
toán. 

Đôi khi Rani nghĩ cuộc sống của mình có thể sẽ khác nếu cô không bị mù. “Có 
lẽ tôi sẽ làm việc ít hơn nếu tôi sáng mắt” - cô nói - “Bị mù làm cho tôi quyết 
tâm phấn đấu để có được một cuộc sống giống như những người khác.” 

Thật tự hào 
 về Rani 

Chúng tôi đã thấy chị quản lý kế toán. 
Chị có thể dạy chúng tôi không? 
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