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Chương 17 

Khi con bạn lớn lên 
Con bạn nhận thức được mình bị mù khi nào? 
Trẻ nhỏ bị mù nghĩ rằng mọi người hiểu biết về thế giới giống như chính bản thân 
trẻ hiểu. Trẻ bị mù không nhận thức được rằng những trẻ khác có nhiều cách khác 
nhau để tìm hiểu và học hỏi về thế giới. Nhưng khi lớn hơn, trẻ bị mù bắt đầu hiểu 
rằng nó  khác mọi người. 
 
Một trẻ nhỏ bị mù nghĩ rằng những 
người khác cũng nhìn đồ vật bằng 
hai tay, giống như nó. 
 
 
 
 
 
 

Khi lớn khoảng 5 tuổi, trẻ bị mù 
bắt đầu hiểu rằng những đứa trẻ 
khác không cần phải sờ vào đồ 
vật để “xem” chúng.  
 

Khi trẻ bắt đầu để ý thấy mình 
hoàn toàn khác biệt, trẻ có thể có 
những cảm giác mới mẻ và mãnh 
liệt về sự khác biệt của nó. Một số 
trẻ mù hoặc nhìn kém cảm thấy 
buồn vì sự khác biệt này. Những 
trẻ khác thì cáu giận hoặc thất vọng. 

Mẹ ơi, nhìn 
xem con đã 

làm được này. 

Hãy nhìn 
những quả ở 
trên cây kìa !

Sao Minh nhìn thấy 
quả mà không phải 
trèo lên cây nhỉ ? 

Mẹ ơi, sao bạn Minh 
nhìn thấy quả trên 

cây mà con lại 
không thấy ? 
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Giúp cho cảm xúc của trẻ 
Nhiều trẻ mù cảm thấy buồn rầu, thất vọng hoặc chán nản khi chúng nhận ra mình 
bị mù và không thể làm được tất cả những điều mà những trẻ khác có thể làm. 
Nếu bạn tham gia vào nhóm cha mẹ của trẻ mù, mọi người có thể nói cho bạn biết 
cách trả lời những câu hỏi của trẻ. Điều này giúp bạn có thời gian chuẩn bị trước 
để có thể sẵn sàng trả lời những câu hỏi của con. 

Tôi nghĩ khi bạn quyết 
định nói bất kỳ điều 
gì, nếu xuất phát từ 
đáy lòng thì trẻ sẽ 

cảm thấy được an ủi. 

Một lần tôi đã nhắc 
với Nam rằng con 
mạnh mẽ và khoẻ 
khoắn. Trong khi 

những trẻ khác cũng 
có vấn đề đấy chứ - 
như bé Linh bạn của 
Nam rất hay bị ốm. 

Tôi nhớ lúc cháu Minh rất giận 
dữ khi bị những đứa khác trêu 
chọc vì nó không thể đi xe đạp 
được. Tôi đã nói là còn có bao 
nhiêu thứ khác con có thể làm 
được, đừng quan tâm tới những 

điều bọn trẻ kia nói nữa. 
 

Tôi không biết 
phải nói gì với 

con - nó vô cùng 
buồn khi biết 
những đứa trẻ 

khác có thể nhìn 
thấy. 
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Trẻ mù có thể biểu lộ những cảm 
xúc bằng cách khăng khăng đòi 
xem một cái gì đó hoặc khăng 
khăng rằng nó có thể sẽ nhìn thấy 
được khi nó lớn tuổi hơn. Trẻ có 
thể hỏi bạn tại sao nó bị mù. 

 
 
 
 

 
 
Con bạn có thể trở nên thực sự cáu giận và nó 
thể hiện sự giận dữ bằng những thái độ và 
hành động đối với gia đình. 
 
Khi bạn trả lời những câu hỏi của con, bạn 
nên đảm bảo chắc chắn là bé hiểu và hãy khen 
ngợi tất cả những việc bé có thể làm được. 
Nếu trẻ biết mọi người đang quan tâm chăm 
sóc và thấu hiểu cảm xúc của nó thì trẻ sẽ cảm 
thấy dễ dàng chấp nhận sự mù loà của mình 
hơn. 
 
 
 
Khi trẻ nói về những cảm 
giác này, bạn hãy nói với 
con rằng bạn hiểu nó đang 
buồn. Hãy cho con biết 
rằng bạn đang quan tâm 
đến cách thể hiện tình cảm 
của trẻ. 

Khi con còn rất nhỏ, Nam ạ, con 
bị ốm rất nặng và sau đó con 

không thể nhìn thấy được nữa. 
 

Lân à, bố rất tự hào về 
tất cả những việc con có 
thể làm được và bố rất 

yêu con, ngay cả khi con 
như bây giờ 

Mẹ biết con đang buồn 
vì con muốn nhìn thấy 
được quả trên cây như 
bạn Minh nhìn thấy. 
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Làm cân bằng tính phụ thuộc và độc lập của trẻ 
Trẻ con thích làm mọi thứ mà chúng cảm thấy có thể làm được. Một đứa trẻ lớn 
lên đến một độ tuổi nhất định sẽ nhận ra mình bị mù, có thể nó cũng để ý thấy 
những trẻ khác cùng tuổi với nó làm được những thứ nó cũng thích làm mà lại 
không thể làm được. Trẻ có thể cảm thấy thất vọng vì không được phép trở thành 
người tự lập như ý muốn. 
 
Khi không có điều gì nguy hiểm, hãy 
cho trẻ càng tự lập nhiều càng tốt, 
nhờ đó trẻ học cách tự làm nhiều 
việc theo khả năng. Như mọi trẻ em, 
trẻ khiếm thị cũng có thể tự chăm 
sóc bản thân mình. 
 
 
 

Ngay cả khi lớn hơn, đôi khi 
trẻ cũng nhờ người sáng mắt 
giúp đỡ. Hãy hướng dẫn trẻ 
biết cách yêu cầu người khác 
giúp. 

 
 
 
 

Thi thoảng có nhiều người đề nghị 
giúp trẻ mặc dù trẻ không muốn. Hãy 
dạy trẻ rằng chấp nhận sự giúp đỡ 
hay không là do trẻ lựa chọn. Trẻ có 
thể đơn giản trả lời “không, cháu 
cám ơn” khi trẻ cảm thấy có thể tự 
làm được việc đó. 

Mình có thể làm công việc 
nhặt đỗ giống như anh Hai. 

Anh Nam ơi, cái 
rổ nặng mà mặt 
đường gồ ghề 

quá. Anh mang 
giúp em được 

không ? 

Cháu cám 
ơn bà, cháu 
lớn rồi, có 
thể tự mặc 
áo được. 
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Tiếp tục giải quyết vấn đề 
Khi con bạn lớn lên, trẻ sẽ gặp nhiều thử thách mới phải vượt qua. Điều quan 
trọng cần phải nhớ là: 
Bạn và trẻ là những người biết rõ nhất phải làm gì khi vấn đề xảy ra. Bạn hiểu 
những khả năng và tính cách của con. Bạn và trẻ cần luyện tập thật nhiều để tìm 
những cách thực hiện công việc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bây giờ con bạn đã lớn hơn, 
trẻ có thể tự giải quyết một số 
vấn đề. Trẻ có thể tìm được 
những cách riêng của mình 
để làm mọi việc. 
 
 
 
 
 
Những người khiếm thị khác 
đã tìm ra nhiều cách đặc biệt 
để làm mọi việc. Con bạn có 
thể học những cách hữu ích 
này từ họ. 

Được. Con hãy 
cho những hạt 
đỗ xấu vào túi 

vải và những hạt 
đỗ tốt vào trong 
rổ. Mẹ sẽ kiểm 

tra xem con làm 
thế nào. 

Con nghĩ là con biết được 
hạt đỗ nào không tốt. Nó 
mềm hơn. Hãy để con tìm 
thử và mẹ sẽ nói xem con 

có đúng không nhé. 

Nếu mình rửa một 
cái nồi và đặt những 

cái nồi sạch sang 
bên trái thì mình 

không phải lo nồi sẽ 
bị trôi mất. Và mình 
cũng biết được cái 
nào đã được rửa 

sạch rồi. 

Ông đã gấp các 
tờ tiền khác 

nhau tuỳ thuộc 
vào mệnh giá. 

Ông sờ vào từng 
tờ và có thể nói 
giá trị của nó 
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Nghĩ về tương lai 
Có thể bây giờ con bạn mới lên 5 tuổi, 
nhưng chẳng mấy chốc bé sẽ thành một 
thiếu niên và một ngày nào đó sẽ trở 
thành một người đàn ông. Bạn có thể 
giúp con tự thiết lập những mục tiêu lớn 
của mình để trẻ lớn lên thành một người  
trưởng thành có tính tự lập. Giúp trẻ tự 
nhìn nhận bản thân, biết khả năng của 
bản thân và có thái độ thực tế với sự mù 
loà của mình. Những người mù trưởng 
thành biết được nhiều kỹ năng. Họ làm 
việc, lập gia đình, có con cái và trở thành 
cha mẹ tốt. 

Dùng kinh nghiệm của bạn để giúp những người khác 
Khi trẻ lớn, cả bạn và con bạn sẽ biết 
được nhiều cách khác nhau mà những trẻ 
mù có thể học để làm mọi công việc. 
Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với 
những cha mẹ có con bị mù hoặc nhìn 
kém là sự giúp đỡ vô cùng to lớn và có 
giá trị cho họ. 
 
 
 
 

 
Trẻ lớn rồi cũng có thể quyết định sử 
dụng những trải nghiệm của mình để 
giúp những trẻ mù hoặc trẻ nhìn kém 
khác. Điều này rất tốt khi trẻ mù 
dành thời gian ở bên những người 
lớn cũng bị mù hoặc nhìn kém. 

Mẹ có nhớ khi con ở tuổi của 
bé Tâm không ? Mẹ đã lo 

lắng cho con quá nhiều. Hãy 
xem con bây giờ này ! 

Tôi nhớ 
khi Minh  
ở tuổi 

Nam. Đây 
là cách tôi 
đã giúp 
cháu tập 
đi ... 

Chà, bác cảm thấy giống 
như cách bác làm khi bác 
ở tuổi của cháu, Lan ạ. 
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Bạn có thể làm việc với những người khác để tổ chức hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tốt 
hơn cho cha mẹ có con bị mù. Vấn đề quan trọng nhất là bạn phải làm mọi việc để 
thay đổi tình trạng đói nghèo để bớt đi những người mù lòa trong tương lai.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con bạn đã trưởng thành 
có thể lựa chọn làm việc 
cùng với những người 
khác để cải thiện các 
chương trình trong nhà 
trường và các cơ hội làm 
việc cho những trẻ em và 
người lớn bị mù. 
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