Các Chương Trình của Khu Vực đặc trách về
vấn đề Mù Lòa - Thị Lực Kém
1. Hỗ trợ cho gia đình
Chương trình cung cấp sự hỗ trợ cho phụ huynh khi con của họ
đã được chẩn đoán bị mù hoặc có thị lực kém. Các dịch vụ này
được cung cấp bởi các nhân viên phụ trách việc hỗ trợ cho gia
đình. Họ là những cán sự xã hội có trình độ cao học được huấn
luyện đặc biệt về tác động ảnh hưởng của sự khiếm thị đối với
sự phát triển của trẻ.
Nhân viên hỗ trợ cho gia đình sẽ giúp gia đình hiểu và đối phó
với các hệ quả của sự chẩn đoán và giúp họ thực hiện những
quyết định có hiểu biết về các dịch vụ hỗ trợ.

Các dịch vụ can thiệp được cung cấp bởi các cố vấn viên được
huấn luyện đặc biệt trong lĩnh vực khiếm thị/thị lực kém ở tuổi
ấu nhi và được cung cấp tại nhà của gia đình. Cố vấn viên dạy
phụ huynh làm thế nào để hỗ trợ cho sự phát triển của con họ
trong các lĩnh vực sau đây:
· chuyển động có chủ đích (định hướng và đi đứng)
· phát triển các kỹ năng thuộc về vận động (ví dụ như lăn
người, vói tay, bò, đi đứng, và sử dụng bàn tay để cầm nắm
và tìm hiểu về các đồ vật)
· các kỹ năng trong sinh hoạt đời sống hàng ngày (ví dụ như
ăn uống, mặc đồ, làm vệ sinh cá nhân)
· phát triển về khái niệm (ví dụ như nhận dạng đồ vật, chức
năng, và các đặc điểm của đồ vật)
· phát triển về mặt xã hội và xúc cảm
· phát triển về ngôn ngữ và khả năng giao tiếp
· làm thế nào để sử dụng thị lực còn lại
· làm thế nào để sử dụng tất cả các giác quan để thúc đẩy sự
phát triển
3. Các dịch vụ tư vấn
Khi con của bạn vào nhà trẻ hoặc trung tâm mầm non, nhân
viên của Chương trình Mù Lòa - Thị Lực Kém sẽ giúp các nhà
giáo dục mầm non tại trung tâm giữ trẻ học cách làm thế nào
để làm việc và dạy được tốt nhất cho con của bạn.

Chương trình Can Thiệp Sớm về Mù Lòa – Thị Lực Kém

Chương trình Sớm Can Thiệp Việc Khiếm Thị – Thị Lực Kém
của Ontario được thiết kế để giúp trẻ em sinh ra bị mù hoặc có
thị lực kém để các em có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc
sống. Các dịch vụ đặc biệt lấy gia đình làm trọng tâm phục vụ
được tài trợ bởi tỉnh bang và có sẵn cho trẻ em từ sơ sinh đến
Lớp 1.

Chương trình Can Thiệp Sớm về Mù Lòa – Thị Lực Kém của
Ontario cung cấp dịch vụ thông qua các văn phòng khu vực
sau đây:
Windsor-Essex and Kent-Chatham
contact “Talk 2 Me”
(519) 252-0636
www.connectwithus.ca
Southwest Region
Elgin-St. Thomas, Grey Bruce Owen
Sound, Huron, Lambton,
Middlesex-London, Oxford, Perth
(519) 663-0273 or 1-877-818-8255

2. Các dịch vụ can thiệp
Với một đứa trẻ khiếm thị thì xúc giác, thính giác và việc sử
dụng thị lực còn lại là cực kỳ quan trọng cho sự học hỏi và phát
triển. Sự hỗ trợ của những chuyên viên được đào tạo và có kiến
thức trong lĩnh vực khiếm thị rất quan trọng để giúp đứa trẻ
phát triển và vận dụng tối đa những giác quan này.
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(Blind – Low Vision Early Intervention Program)

Central South Region
Hamilton, Niagara, Brant and
Haldimand-Norfolk
(905) 385-7927 ext. 228 or
1-866-826-4327 ext. 228
www.earlywords.ca
Central West
Halton, Peel, Waterloo and
Wellington-Dufferin contact Erinoak
(905) 855-3557 or 1-877-374-6625
TTY 905-855-4925
www.erinoakkids.ca
Toronto
Toronto Preschool Speech and
Language Services
416-338-8255
TTY 416-338-0025
www.tpsls.on.ca
Simcoe County and
Muskoka-Parry Sound
Children’s Development Services
(705) 739-5696
or 1-800-675-1979
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Tri-Region
York Region, Durham Region,
Peterborough, Northumberland,
Haliburton Counties and
City of Kawartha Lakes
1-888-703-5437
www.childdevelopmentprograms.ca

Chương trình cung cấp sự giáo dục và hỗ trợ cho phụ huynh
để họ có thể khuyến khích sự phát triển lành mạnh của con
họ. Phụ huynh học cách giúp con của mình phát triển các kỹ
năng các em cần cho các sinh hoạt hàng ngày tại nhà và tại
những nơi giữ trẻ và trường mầm non.

Southeastern Region
Kingston and counties of
Frontenac, Lennox & Addington,
Leeds, Grenville, Lanark, Hastings
and Prince Edward Counties
(613) 549-1232 ext. 1145
or 1-800-267-7875 ext. 1145
TTY (613) 549-7692
or 1-866-299-1136
www.kflapublichealth.ca
Ottawa
Ottawa, Renfrew County and District
and Eastern Ontario contact
“FirstWords”
(613) 688-3979 or 1-866-432-7447
TTY 613-820-7427
www.pqhcs.com
Northeast region
Manitoulin-Sudbury, Algoma,
Cochrane and Nipissing-Timiskaming
contact “Wordplay Jeux de Mots”
(705) 522-6655
1-877-522-6655
Thunder Bay
Children’s Centre Thunder Bay
(807) 343-5000
1-866-343-5020 ext. 5018
www.childrenscentre.ca

Không có sự hỗ trợ đặc biệt ngay từ tuổi ấu thơ, một đứa trẻ
bị mù hoặc có thị lực kém có thể gặp khó khăn để học nói, tìm
tòi và kết bạn khi em bắt đầu đến trường. Một đứa trẻ bị mù
hoặc có thị lực kém có nguy cơ gặp khó khăn đáng kể trong
mọi lĩnh vực phát triển, bao gồm:
· giao tiếp và ngôn ngữ
· các kỹ năng vận động tinh tế và các kỹ năng vận động
thân thể
· tiến trình hiểu và tư duy
· các kỹ năng giao tế trong xã hội
· sự phát triển xúc cảm
· tự giúp bản thân

Dịch Vụ dành cho trẻ
em bị mù hoặc có thị
lực kém

Với sự can thiệp đúng đắn từ những nhà chuyên môn có kỹ
năng, phụ huynh có thể học cách làm thế nào để khuyến
khích sự phát triển lành mạnh của con họ, và giúp các em học
những kỹ năng các em sẽ cần để thành công tại trường.

Các dịch vụ của chương trình
Khi trẻ em được chẩn đoán bị mù hoặc có thị lực kém, các
em có thể được giới thiệu đến Chương trình Trẻ Em Bị Mù Có Thị Lực Kém tại địa phương bởi bác sĩ, bác sĩ chuyên ngành
nhãn khoa, bác sĩ mắt, phụ huynh hoặc người chăm sóc trẻ.
Hãy xem mặt sau tài liệu nhỏ này để tìm chương trình gần nơi
bạn nhất.

Northwest Region
Kenora Rainy River
Northwestern Health Unit
1-877-553-7122
www.nwhu.on.ca

Chương trình Trẻ Em Mù Lòa - Có Thị Lực Kém cung cấp ba loại
dịch vụ:
1. Hỗ trợ cho gia đình
2. Các dịch vụ can thiệp
3. Các dịch vụ tư vấn
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Các mốc phát triển
Các mốc phát triển này cho biết một số các mốc thời gian
đánh dấu sự phát triển thị giác ban đầu và sự tiến bộ ở trẻ em
nhỏ khi các em tăng trưởng. Hãy để ý bất cứ các dấu hiệu nào
cho thấy con của bạn không đạt được các mốc phát triển này
và hãy hỏi bác sĩ ngay lập tức nếu bạn có bất cứ điều gì
lo ngại.
Nếu bạn có điều lo ngại về vấn đề thị giác của con mình, đừng
chần chờ. Càng sớm nhận dạng vấn đề chừng nào thì con bạn
càng sớm có được sự giúp đỡ mà cháu cần chừng đó để có cơ
hội tốt nhất cho việc phát triển lành mạnh.

Khi được 6 tuần tuổi
·
·
·
·

nhìn ngó chung quanh khi tỉnh thức
nhìn ánh đèn sáng/đồ vật trong chốc lát
chớp mắt khi có ánh đèn
mắt và đầu di chuyển cùng một lúc

Khi được 3 tháng tuổi
·
·
·
·

đưa mắt nhìn từ vật này sang vật khác
mắt dõi theo đồ vật/người đang di chuyển
nhìm chằm chằm mặt người chăm sóc cho mình
bắt đầu nhìn hai bàn tay và thức ăn

Khi được 6 tháng tuổi
· mắt nhìn qua nhìn lại để xem trong môi trường chung quanh
mình có những gì
· mắt nhìn về hướng có tiếng động
· khều hoặc vói tay lấy đồ vật
· nhìn những vật ở xa
· mỉm cười và cười thành tiếng khi thấy bạn mỉm cười hoặc cười
thành tiếng

Khi được 12 tháng tuổi
· mắt nhìn hướng về phía đồ vật trong khi đồ vật được đưa đến
gần mũi
· quan sát các hoạt động trong môi trường chung quanh trong
những khoảng thời gian lâu hơn
· nhìn món đồ chơi bị rớt
· chăm chú quan sát đồ vật và người ta
· bò hướng về nơi có món đồ chơi ưa thích

Khi được 2 tuổi
·
·
·
·
·

nhìn và đưa tay vói lấy và chụp những đồ vật
nhìn những hình đơn giản trong sách
chỉ tay vào đồ vật hoặc người
tìm và chỉ vào những bức hình trong sách
nhìn về hướng mình sẽ đi khi đi hoặc khi leo trèo

Khi thị giác các em phát triển, các em thích:
Khi được 6 tuần tuổi
· nhìn bạn khi bạn ẵm bồng cháu sát người mình
· nhìn các món đồ chơi có màu sắc sáng sủa
· nhìn các đồ vật có tính phản quang (chẳng hạn như các
tấm kiếng)
· quan sát các đồ chơi xoay tròn với các hình dạng có màu đen và
trắng đơn giản
· quan sát những vật đang chuyển động

Khi được 3 tháng tuổi
· tìm hiểu khuôn mặt của bạn
· quan sát các món đồ chơi di chuyển từ phía hông ra phía trước
mặt của chúng
· nhìn và vói tay lấy các đồ vật treo lủng lẳng trong nôi
· nhìn đồ chơi có màu sắc sáng sủa và các khuôn mẫu hình dạng
thú vị
· dùng một đèn thắp sáng ban đêm trong phòng của các em

Khi được 6 tháng tuổi
· nhìn hình của mình phản chiếu trong gương
· nhìn tới nhìn lui giữa hai món đồ vật ưa thích
· nhìn thế giới từ các vị trí khác nhau (ví dụ từ trên ghế cao, ở sàn
nhà, bàn ghế tủ giường khác)
· các món đồ chơi có những khuôn mẫu hình dạng phức tạp và các
món đồ chơi có sự chuyển động (ví dụ như “đồ chơi mở nắp hộp
có anh hề bung ra”)
· chơi các trò chơi “ú òa (peek-a-boo)”

Khi được 12 tháng tuổi
· bỏ đồ chơi vào trong thùng và lấy ra (và đồng thời cũng bỏ vào
miệng của mình)
· chơi với những đồ vật tương tự nhưng có kích cỡ khác nhau (ví dụ
như các vòng lớn nhỏ chồng lên nhau, các tách úp vào nhau, các
vật hình khối)
· nhìn các sách hình bìa cứng có các trang bằng cạc-tông dầy và các
hình màu đơn giản
· nhấn nút hoặc xoay nút vặn để đồ chơi chuyển động
· quan sát các hoạt động diễn ra bên ngoài cửa sổ

Khi được 2 tuổi
·
·
·
·
·

đọc sách có hình cảnh trí và đồ vật đơn giản
nhìn hình chụp những người trong gia đình và các thú nuôi trong nhà
chơi với các hình ráp bìa cứng đơn giản
dùng các vật hình khối để chơi và để xây nhà các tòa nhà cao tầng
đi ra ngoài đến cửa tiệm, công viên, thư viện để quan sát người ta
và các sinh hoạt

Bạn phải tiếp tục theo dõi sự phát triển
của con mình
Điều quan trọng là phải theo dõi sự phát triển thị giác của con
bạn, vì sớm phát hiện vấn đề đôi khi có thể loại bỏ hoặc giảm
thiểu nguy cơ của các biến chứng dài hạn. Nếu bạn nhận thấy
con mình có bất cứ những triệu chứng nào sau đây, hãy lập
tức hỏi bác sĩ của bạn:
· mí mắt bị sưng hoặc đóng ghèn
· bị nổi u, bị đau hoặc nổi mụt lẹo ở mí mắt hoặc chung
quanh mí mắt
· mí mắt bị chảy xệ
· không giao tiếp bằng mắt với bạn khi được 3 tháng tuổi
· không quan sát hoặc nhìn theo một món đồ khi được ba
tháng tuổi
· bên trong đồng tử có vẻ như bị đục hoặc có màu trắng đục
· thường xuyên có các cử động mắt như “chớp mắt lia lịa
(wiggling)”, “lé ngoài (drifting), hoặc “run giật nhãn cầu
(jerky eye)”, mất cân bằng giữa hai mắt [lé ngoài hoặc lé
trong (cross-eye)]
· thiếu sự phối hợp về các sự chuyển động của mắt
· một mắt bị lé ngoài khi nhìn đồ vật
· xoay hoặc nghiêng đầu khi nhìn đồ vật
· nheo mắt, nhắm mắt hoặc che một mắt khi nhìn đồ vật
· chảy nước mắt quá mức khi không khóc
· nháy mắt hoặc nheo mắt quá mức
· dụi mắt hoặc chạm tay vào mắt quá mức
· tránh hoặc nhạy cảm với ánh sáng chói

