Báo cáo chuyến thực địa dự án
“Lớp học xoá mù chữ” tại VaVa Củ Chi
Vào sáng Thứ Bảy ngày 15 tháng 10, nhân viên LIN đã có chuyến thăm thực địa dự án “Lớp
học xoá mù chữ” dành cho trẻ em khuyết tật còn khả năng học tập do Hội Nạn Nhân Chất Độc
Da Cam/Dioxin Củ Chi (Gọi tắt là VaVa Củ Chi) thực hiện. Dự án được tiến hành song song với
dự án “Phòng vật lý trị liệu dành cho trẻ bị nhiễm dioxin và trẻ khuyết tật tại cộng đồng”. Tại
Trung tâm Y tế xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, buổi họp phụ huynh diễn ra với sự tham dự
của các bên liên quan để báo cáo kết quả hoạt động cũng như thành lập Ban đại diện phụ
huynh học sinh.
Được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Thạnh Tây, VaVa Củ Chi đã khai giảng
lớp học tại trường từ ngày 20/08 và hoạt động đến thời điểm hiện tại. Với lớp học này, tổ chức
đã sử dụng 19.800.000 VNĐ trong tổng số tiền tài trợ 49.100.000 VNĐ. Phụ huynh chia sẻ rằng
các em cảm thấy rất vui khi được đi học, “cứ tới Chủ Nhật là đòi mẹ chở đi học cho bằng được”.
Phụ huynh từ đó cũng rất vui và tích cực đưa con mình đến lớp học. Chị Loan, đại diện VaVa Củ
Chi, nói rằng những sự hỗ trợ và ủng hộ này đã giúp người thực hiện dự án có thêm động lực
để duy trì lớp học.
Tuy nhiên, dự án cũng gặp nhiều khó khăn về nhân lực và sự tham gia của đối tượng thụ
hưởng. Lớp học thiếu nhân lực có chuyên môn trong giáo dục đặc biệt. Hiện nay, chị Dung
đang phải đảm nhiệm chính về mặt chuyên môn, nhưng do chị còn nhiều công việc bên ngoài
nên gặp khó khăn trong việc sắp xếp thời gian dành cho lớp học. Ngoài ra, hoạt động chính của
tổ chức trong các dự án dành cho trẻ khuyết tật là phòng vật lý trị liệu, nếu như tập trung nhân
lực nhiều vào lớp học, thì phòng vật lý trị liệu sẽ bị thiếu nhân lực, và thực tế cho thấy một số
em đã ít được chăm sóc hơn trước. VaVa Củ Chi đã cân nhắc và điều chỉnh hoạt động phụ hồi
chức năng và tổ chức lớp học phù hợp hơn để các em có thể tham gia đầy đủ cả hai hoạt động,
thống nhất là Thứ Bảy học ở Phòng vật lý trị liệu, Chủ Nhật học ở trường Tiểu học Tân Thạnh
Tây.
Hiện chị Dung đã liên hệ được Cô Nguyệt đang dạy ở trường Khuyết Tật Củ Chi, cô Nguyệt sẽ
thay thế dần dần chị Dung đứng lớp. Trong quá trình làm việc, dự án có đưa chương trình
giảng dạy cho khoa Giáo dục đặc biệt của Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM vào dạy cho trẻ.
Bước đầu, chị Dung sẽ hỗ trợ để cô Nguyệt quen dần bởi vì trẻ học với cô nào thì quen cô đó,
nếu đổi người sẽ rất bướng. Ngoài ra, lớp học hoạt động giống như phòng vật lý trị liệu, phụ
huynh sẽ cùng học với con, chứ không chỉ có giáo viên làm việc với các em.
Chị Dung cũng chia sẻ dự án ban đầu dự tính hỗ trợ 28 em, nhưng do khi khảo sát, chủ quan
không nghĩ đến việc trẻ còn phải phụ thuộc vào phụ huynh nên số lượng tham gia giảm dần.
Một số phụ huynh không nhận thấy được lợi ích của lớp học đem lại cho con mình thì không
đưa trẻ đến nữa. Điều dự án muốn hướng đến là phát triển nghị lực và bản năng cho các em,
chứ không theo hướng phải có tiền/có quà thì trẻ mới đi, nên mong muốn phụ huynh và các
em đến lớp với sự tự nguyện. Lớp có một trường hợp là em Anh Thư, mặc dù phải đi lại khó
khăn vì nhà ở xa nhưng đến rất thường xuyên, bởi vì em rất thích học và được học cùng các
bạn.

Tiếp nối phần báo cáo hoạt động, mọi người tiến hành thành lập Ban đại diện phụ huynh, quy
trình bầu chọn thành viên bao gồm các bước: đề xuất và tự ứng cử, sau đó sẽ bầu bằng cách
giơ tay công khai, 3 người có số phiếu cao nhất sẽ được chọn. Vai trò và nhiệm vụ của Ban đại
diện phụ huynh là cùng với Hội giám sát quản lý nguồn tài chính còn lại của lớp học, vận động
nguồn hỗ trợ cho lớp học và đóng góp ý kiến về việc học tập của các em, cũng như chất lượng
giảng dạy của giáo viên.
“Lớp học xoá mù chữ” sẽ chỉ nhận hỗ trợ từ LIN trong năm học 2016-2017, từ năm sau trở đi
phải tự vận động gây quỹ hoặc có sự đóng góp từ phụ huynh.
Nếu bạn quan tâm đến dự án này, cũng như muốn hỗ trợ “Lớp học xoá mù chữ” dành cho trẻ
khuyết tật của VaVa Củ Chi, xin mời liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Phương Dung qua địa
chỉ email: dungnguyen_69@yahoo.com hoặc liên hệ với LIN qua thaovy@linvn.org.

