
 

 

Câu hỏi: Tại sao có người không đi được? 

 

- Tại sao chị ấy lại ngồi trên xe lăn? 

 

- Tại sao nhìn anh ta kỳ cục vậy - tất cả đều méo mó? 

 

- Liệu cô ấy có khỏi bệnh không? 

 

- Con sẽ như thế mãi mãi phải không? 

 

Trẻ nhỏ chú ý đến những điểm khác nhau giữa những người này với người khác và không 

hề lưỡng lự khi nói về điều đó. Hầu như những sự chú ý của chúng đều nhằm vào những 

người có nguồn gốc khác nhau nhưng không có nghĩa là chúng có thành kiến hay cảm thấy 

ghê sợ họ. Điều đó chỉ đến khi bạn không trả lời những câu hỏi của chúng một cách trung 

thực. 

 

Điều ẩn chứa sau câu hỏi này 

 

Trẻ không hề khó chịu trước những người tật nguyền giống như một số người lớn. Khi con 

bạn nhìn thẳng vào người tàn tật, thì chỉ đơn giản vì tò mò. Còn người lớn thì ngược lại: họ 

thường tỏ ra khó chịu và ghê sợ. Quả thật trẻ chỉ bị kích thích trí tò mò bởi vì những điểm 



khác nhau mà chúng nhận thấy liên quan đến chính bản thân chúng, và chúng tự hỏi li ệu 

điều đó có xảy ra với chúng không. Nếu con bạn bị tàn tật, chắc chắn chúng sẽ đặt ra những 

câu hỏi như thế này. Bạn hãy làm cho trẻ yên lòng, và hãy luôn nhấn mạnh rằng những 

người tàn tật cũng có quyền như mọi người khác, rằng sự tàn phế làm cho cuộc sống của họ 

khó khăn hơn những người bình thường một chút. Bạn hãy giải thích với trẻ rằng cần có 

một nghị lực phi thường để đối mặt với hoàn cảnh đó. 

 

Điểm mốc để trả lời 

 

Ngay cả khi bạn cảm thấy khó chịu, thì hãy cố đừng để trẻ nhận thấy điều đó, và hãy trả lời 

chúng một cách thẳng thắn. Bạn có thể giải thích: phần đông người ta bị tàn tật là do những 

hậu quả đáng tiếc trong lúc người mẹ mang thai hay vượt cạn. Điều đó làm cho những đứa 

trẻ khỏe mạnh biết rằng chúng đã trải qua những giai đoạn nguy hiểm trong cuộc đời mà 

không gặp rủi ro. 

 

Phần lớn những người tật nguyền sẽ như thế suốt đời, song với một chương trình giáo dục 

phù hợp, và với việc cải thiện về luật pháp có thể tạo điều kiện để họ tiếp xúc với xã hội. 

Người ta có thể giúp những người tàn tật phát hiện ra năng khiếu của họ. 

 

Hãy khuyến khích con bạn giúp đỡ những người tàn tật 

 

Điều cần biết 

 

Khi nói chuyện với người tàn tật, phải luôn luôn nhìn vào mắt họ. 

 

Bạn có thể giúp con bạn phát huy lòng khoan dung và tình yêu đối với người khác, bằng 

việc đưa trẻ đến bệnh viện thăm những đứa trẻ tật nguyền hoặc giúp chúng ra khỏi nhà để 

đi dạo. 

 

Trẻ tàn tật ngày càng được đến trường nhiều hơn. Nếu trường bạn thi hành chính sách sáp 

nhập thì hãy xem điều đó như một sự may mắn. Bạn hãy hỏi ý kiến của giáo viên dạy trẻ 

tàn tật để trả lời các câu hỏi của con bạn. Họ sẽ có những lời khuyên bổ ích. 



Điều quan trọng là con bạn phải hiểu rằng con người tàn tật về thể chất không đồng nghĩa 

với sự giẫm đạp về tinh thần hoặc thiếu thông minh. Cũng như mọi người, người tàn tật 

cũng có những tình cảm đáng được trân trọng. 

 

Một điều không kém phần quan trọng là giúp trẻ hiểu biết về những trẻ em tàn tật, thiệt thòi. 

Hãy giải thích với trẻ rằng những người này phải sống với một cái nhìn khác về mọi thứ 

nhưng họ không thuộc đẳng cấp khác. 

 

Các câu hỏi khác có thể được đặt ra 

 

- Chị ấy sinh ra đã như thế phải không? 

 

- Tại sao nhìn ai đó chăm chú lại là bất lịch sự? 

 

- Có phải bạn ấy cũng thuộc đẳng cấp dưới giống như con? 

 

- Con có phải giúp những người chống gậy không? 

 

- Tại sao bà không nghe thấy con nói gì cả? 

 

Tr ả lời 

 

Em bé này không ốm nhưng cần được giúp đỡ để làm một số thứ. Đôi khi những người lớn 

tuổi như bà cũng cần được giúp đỡ. Chúng ta sẽ mua một cái máy đặc biệt, có thể giúp bà 

nghe thấy dễ dàng. 2-4 tuổi 

 

Người tàn tật không phải lúc nào cũng làm được mọi thứ như những người khác. Vì thế 

thỉnh thoảng mọi người nghĩ rằng con cần sự giúp đỡ. Mọi người muốn tốt với con, nhưng 

nếu con không cần gì cả, hãy nói với họ: “Không, cảm ơn!”. Con là người biết xoay xở vì 

con biết cách sử dụng một loại máy đặc biệt mà những người bạn khác bằng tuổi con không 

biết sử dụng. Bố mẹ rất yêu con và con có một vị trí rất đặc biệt trong lòng bố mẹ. 4-6 tuổi 



Cậu ấy bị co giật là vì khi được sinh ra, cậu ấy không thở được bình thường và bộ não 

không nhận đủ ôxy cần thiết - điều đó ngăn cản não ra lệnh chính xác cho các cơ. Đó không 

phải là lỗi của cậu ấy. Nhưng cậu ấy sẽ học cách để tự làm mọi thứ, dù đôi lúc cũng gặp 

khó khăn. Cậu ấy cũng đi học như con. Đời sống nội tâm của người tàn tật không khác gì 

chúng ta, ngay cả trong trường hợp họ cần sự giúp đỡ. Họ phải rất cố gắng để làm những 

động tác bình thường như chúng ta. 6 - 8 tuổi 

 

Người tàn tật khác con vì một trong hai lý do sau: 

 

Hoặc là họ không thể làm được một số động tác 

 

Hoặc là họ không thể nghĩ giống con 

 

Hầu hết những người tàn tật đều vượt qua được những khuyết tật của họ và có một cuộc 

sống hạnh phúc. Không bao giờ được chế giễu người nào đó vì họ không giống những 

người khác. Đừng quên rằng người tàn tật cũng có quyền như người khác và khi con nói 

chuyện với một người tàn tật, hãy nhìn thẳng vào họ, chứ đừng “đảo mắt vòng quanh”. 

Nhưng những người này cũng có quyền yên lặng và chúng ta không nên thăm dò họ để 

kiểm tra xem mọi chuyện có ổn không. Và ngay cả khi người khỏe mạnh có trách nhiệm 

giúp đỡ người tàn tật, người tàn tật vẫn có quyền từ chối sự giúp đỡ này. 8-11 tuổi 


