
Thanh là một cô bé bị câm điếc. Từ 
nhỏ, em đã sống im lặng trong thế 
giới đầy âm thanh. Mười sáu tuổi, 

những thay đổi tâm sinh lý phức tạp Thanh 
cũng không biết làm thế nào để hỏi cha 
mẹ. Được giới thiệu, cả gia đình Thanh 
cùng tham gia học tập tại câu lạc bộ (cLB) 
ngôn ngữ kí hiệu. hiện tại, Thanh có thể 
thi bằng xe máy, tự đăng kí kết hôn và có 
thu nhập từ công việc làm giảng viên tại 
cLB.

Tới thế kỷ 16, geronimo cardano, nhà vật 
lý người Padua tuyên bố: “người điếc có 
thể học tập thông qua giao tiếp bằng kí 
hiệu”. Đây được coi là tiền đề cho việc ra 
đời ngôn ngữ kí hiệu. ngôn ngữ kí hiệu là 
ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người 
câm điếc sử dụng, nhằm truyền tải thông 
tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét 
mặt.

 người câm điếc là một cộng đồng không 
nhỏ nên việc dạy và học ngôn ngữ kí hiệu 
rất cần thiết. Trên thế giới, ngôn ngữ kí hiệu 
đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng 
trăm năm nhưng tại việt nam mới bắt đầu 

triển khai năm 2000. Tại hà nội, nhóm bạn 
trẻ đầy nhiệt huyết đã tiên phong lập nên 
cLB ngôn ngữ kí hiệu vào tháng 10 năm 
2006. cLB là nơi chia sẻ, trau dồi kỹ năng 
sống và nhận thức đúng đắn về người 
khuyết tật. chị Lã Thúy Quỳnh, chủ nhiệm 
cLB cho biết: cLB mở được 30 khóa học 
ngôn ngữ kí hiệu với 500 học viên và hơn 
200 tình nguyện viên, tổ chức nhiều cuộc 
thi, xây dựng nhiều hoạt động xã hội về trẻ 

em, môi trường và người khuyết tật.

cLB đã đứng vững trước nhiều khó khăn 
và thách thức, bởi tới nay ngôn ngữ kí hiệu 
vẫn chưa thực sự thống nhất và hoàn thiện 
trong từng khu vực do sự khác biệt về lịch 
sử, văn hóa. chẳng hạn, trong ngôn ngữ kí 
hiệu cùng chỉ tính từ màu hồng thì tại hà 
nội người ta xoa vào má còn ở TP. hồ chí 
Minh lại chỉ tay vào môi. Tại việt nam ngôn 
ngữ kí hiệu chưa được coi là một ngôn ngữ 
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chính thống, người dạy ngôn ngữ kí hiệu 
chưa được gọi là một nghề, chưa có trường 
đào tạo cũng như chưa có một nguồn quỹ 
nào cho phiên dịch viên.

Lê Thanh hoa, Phó chủ nhiệm cLB ngôn 
ngữ kí hiệu chia sẻ về niềm đam mê ngôn 
ngữ không lời: “Suốt 2 tháng trời, ngày 
nào cũng thế, mình dành tới 22 tiếng 
một ngày cho việc học ngôn ngữ kí hiệu. 
ăn cũng học, thậm chí tối đi ngủ cũng 
nghĩ đến nó”. kết quả là chỉ sau 2 tháng, 
Thanh hoa có thể là phiên dịch cho chi hội 
người điếc hà nội trong khi với người bình 
thường khác phải mất ít nhất 6 tháng. 

Xuất phát từ mong muốn tạo nhiều kênh 
thông tin cho người khiếm thính, Lê Thanh 
hoa xây dựng nhiều ý tưởng sáng tạo, 
độc đáo. Mọi người ngạc nhiên và thích 
thú khi Thanh hoa “hát bằng tay”, mang 
âm nhạc tới người khiếm thính. cô gái ấy 
cũng là người đề xuất ý tưởng kiêm dẫn 
chương trình cho Series phim tài liệu văn 
hóa, lịch sử dành cho người câm điếc. 
Qua đó, người khiếm thính có thêm hiểu 
biết về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Quan 
trọng hơn, họ cảm nhận được sự sẻ chia 
của cộng đồng. Bộ phim đã được in đĩa 
gửi tặng làm công cụ giảng dạy cho các 
trường chuyên biệt dành cho người câm 

điếc, truyền tải trên youtube, facebook và 
các diễn đàn. nhóm làm phim đã giành 
được phản ứng tích cực từ cộng đồng, đặc 
biệt từ giới trẻ, thêm nhiều động lực để làm 
những tập tiếp theo.

hiện nay, tại hà nội chưa có Trung tâm 
đào tạo ngôn ngữ kí hiệu bài bản, chất 
lượng cao. hơn nữa, thêm một người tới 
cLB ngôn ngữ kí hiệu người khiếm thính sẽ 
có thêm nhiều chia sẻ và đồng cảm, vì vậy 
cLB đang thực hiện dự án xây dựng Trung 
tâm ngôn ngữ kí hiệu. Đam mê ngôn ngữ 
kí hiệu tới nỗi Lê Thanh hoa đã từ bỏ học 
bổng đi nghiên cứu sinh về phiên dịch 
ngôn ngữ kí hiệu tại nhật và không tham 
gia hội thảo nâng cao nhận thức và lãnh 
đạo cho người khuyết tật ở Thái Lan để tập 
trung nghiên cứu và làm dự án. 

Xây dựng đội ngũ phiên dịch ngôn ngữ 
kí hiệu đạt yêu cầu cả về số lượng và chất 
lượng nhằm tiếp tục theo đuổi và phát 
triển công việc của cLB là mục đích quan 
trọng của dự án. Sau gần 2 năm ấp ủ, dự 
án đang được triển khai với 5 lớp học, địa 
điểm chính tại Trường ThcS Trưng vương- 
52 Lí Thường kiệt. Đây là trung tâm duy 
nhất và hàng đầu ở hà nội. giảng viên là 
những người thầy đã có bằng sư phạm 
dành cho người câm điếc ở Đồng nai, cô 

giáo hoa là người trợ giảng đồng thời làm 
phiên dịch cho thầy và trò. các thành viên 
trong cLB đã tập hợp thông tin, tìm nguồn 
hỗ trợ, xây dựng website và đào tạo ngôn 
ngữ kí hiệu cho các tổ chức như: nghị lực 
sống, Tâm việt...người khiếm thính sau khi 
học tập sẽ được cấp chứng chỉ của Trung 
tâm, có thể ở lại làm giảng viên, học công 
nghệ thông tin, làm hướng dẫn viên du 
lịch...

Một cách nào đó, ngôn ngữ kí hiệu chính 
là cuộc sống vì nó bắt nguồn từ cuộc sống. 
khoa học đã chứng minh chúng ta truyền 
tải ngôn ngữ 70% thông qua các biện 
pháp không lời như cử chỉ, điệu bộ, nét 
mặt... ngôn ngữ kí hiệu tràn ngập trong 
cuộc sống thường nhật mà có thể chúng 
ta không nhận thức. cLB ngôn ngữ kí hiệu 
đang từng ngày nỗ lực, giúp người bình 
thường hoàn thiện hơn 70% khả năng 
truyền tải thông tin và giúp người khuyết 
tật mô phỏng, hệ thống hóa kí hiệu thành 
một ngôn ngữ riêng. 
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