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Home- Trang Chủ 

Một sứ mệnh giản đơn… 
và chúng tôi muốn cả thế giới đều nghe được. 

Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính (Global Foundation for Children With Hearing 
Loss) hướng tới một sự thay đổi tích cực trực tiếp và lâu dài cho tương lai của hàng 
nghìn trẻ em điếc và khiếm thính trên toàn thế giới thông qua việc cho các em cơ hội 
tiếp cận những kỹ thuật, các nguồn lực và sự giáo dục cần thiết để trở thành những 
thành viên có ích cho xã hội.  

Muốn biết thêm về chúng tôi.  
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About us- Về Chúng Tôi 

Các bạn thân mến, 

Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính ra đời sau một lần tôi tới thăm các nước Đông 
Nam Á vào năm 2008. Trong chuyến đi này, tôi nhận ra rằng sự hạn chế trong công tác 
đào tạo giáo viên, sự thiếu thốn các thiết bị trợ thính chất lượng và sự thiếu hiểu biết 
chung về khiếm thính đã và đang ảnh hưởng to lớn tới hàng ngàn trẻ em không may bị 
điếc và khiếm thính. Thực tế ấy đối lập hoàn toàn với trải nghiệm của cá nhân tôi ở Hoa 
Kỳ: tại đó chúng tôi có đầy đủ đội ngũ chuyên gia đào tạo và các nguồn lực liên quan.  
 
Tôi sinh ra đã bị khiếm thính nhưng tôi vẫn đang nói chuyện bằng chính giọng nói và 
nghe bằng chính đôi tai của mình. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được sử dụng các thiết bị 
trợ thính khuếch đại âm thanh, và được tiếp cận với tất cả các hỗ trợ chuyên môn cần 
thiết cho sự phát triển khả năng ngôn ngữ của mình. Ngay từ khi học mẫu giáo cho tới 
suốt cuộc đời học tập của mình, tôi được đi học tại các trường thông thường, hòa nhập 
cùng các bạn có thính lực tốt. Sau khi nhận được bằng Thạc sĩ, tôi khởi đầu sự nghiệp 
trong lĩnh vực marketing, tại những công ty lớn có tên trong “Fortune 500” và sau đó là 
theo đuổi con đường riêng của mình, trở thành một nhà văn tự do và một tư vấn viên 
trong lĩnh vực Marketing. Tôi hiểu rằng những thành công đạt được trong cuộc sống sẽ 
không bao giờ xảy ra nếu không có sự hỗ trợ mà tôi nhận được ở những năm đầu tiên 
của cuộc đời.  

Ngôn ngữ tạo ra khả năng nhận thức và giao tiếp - yếu tố cần thiết cho giáo dục và nền 
tảng cần thiết cho phát triển tiềm năng con người. Với rất nhiều trẻ em điếc và khiếm 
thính trên toàn thế giới, cơ hội để phát triển khả năng ngôn ngữ của các em đơn giản là 
không tồn tại. 

Ở những nơi mà các em có được một ngôn ngữ giao tiếp, thì chất lượng giáo dục mà 
các em nhận được cũng rất thấp và tỷ lệ mù chữ rất cao. Chỉ có khoảng 10% trẻ em bị 
điếc trên toàn thế giới được tiếp cận với giáo dục , điều này tạo cho các em rất ít  
những hi vọng nhỏ nhoi một ngày nào đó sẽ có việc làm và trở thành một thành viên 
bình thường của xã hội. Vì những khó khăn trên, cùng với thực tế thiếu thốn các hỗ trợ 
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kỹ thuật và y tế, và sự thiểu hiểu biết chung của xã hội về khiếm thính, hiển nhiên là trẻ 
em điếc và khiếm thính ở các nước đang phát triển chưa bao giờ có một cơ hội thực sự 
để phát triển đầy đủ tiềm năng của mình. Các em thậm chí không thể ra được khỏi cửa 
nhà. 
 
Trong những chuyến đi của mình, tôi bị thôi thúc bởi mong muốn được giúp đỡ các em, 
cho các em được tiếp cận với ít nhất một vài trong số những nguồn lực và sự giáo dục 
mà tôi đã may mắn có được. 

Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính được hỗ trợ bởi một ban giám đốc tài năng 
bao gồm  các chuyên gia Thính học, chuyên gia về giáo dục cũng như về các bệnh lý 
liên quan tới ngôn ngữ nói. Họ là những người chia sẻ với tôi niềm đam mê và động lực 
để thay đổi những thực tế đáng buồn này. Chúng tôi đang cùng làm việc với các đối tác 
trong lĩnh vực này trên toàn cầu để tổ chức  các hội thảo đào tạo  bền vững cho giáo 
viên và các chương trình hỗ trợ thiết bị trợ thính mang lại lợi ích trực tiếp cho hàng trăm 
trẻ em điếc và khiếm thính. 

Những gì chúng tôi đang làm luôn luôn tạo  cho bản thân tôi niềm vui và động lực  rất 
lớn. Đó là một sứ mệnh mang nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Nếu bạn muốn chung tay tạo 
một ra một sự khác biệt cho cuộc sống của trẻ em điếc và khiếm thính trên toàn thế 
giới, tôi sẽ rất trân trọng đón nhận sự hỗ trợ của bạn. 

 
Cảm ơn bạn đã ghé thăm, 

 
Paige Stringer                                                                                         

Người sáng lập / Giám đốc điều hành 
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Our programs - Chương Trình Của Chúng Tôi 

Ngôn ngữ rất quan trọng trong cuộc sống. Ngôn ngữ nuôi dưỡng suy nghĩ và cho phép 
ta hình thành các khái niệm để từ đó có được những hiểu biết từ giáo dục. Hãy tưởng 
tượng nếu bạn không thể chia sẻ cảm xúc, biểu đạt ý tư ởng của chính bạn, hoặc giả 
không thể tìm tòi và học hỏi những nhận thức mới. Đó là một thực tế đang diễn ra với 
hàng triệu trẻ em điếc và khiếm thính tại những nước đang phát triển, đơn giản vì các 
em không hề có phương  tiện để biểu đạt hoặc được tiếp cận với những giáo dục cơ 
bản.  

Chúng tôi muốn thay đổi thực tế ấy. Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để 
giúp những đứa trẻ điếc và khiếm thính trên toàn thế giới được tiếp cận với các kĩ năng 
ngôn ngữ và những giáo dục cần cho sự thành công trong cuộc sống của các em.   

Chúng tôi liên tục cố gắng và thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của những đối tượng 
mà chúng tôi giúp đỡ.  

 
Mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là:  

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: Mục tiêu này được thực hiện thông qua các hội thảo đào tạo 
trong nước, trao đổi thông tin toàn cầu, và các khoá cố vấn với các giáo viên cùng 
ngành ở nước ngoài, cũng như các chuyên gia quốc tế về thính học, bệnh lý học liên 
quan tới nói/ngôn ngữ, tới nghe-nói, và giáo dục đặc biệt.  

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THIẾT BỊ TRỢ THÍNH: Chương trình này được thiết kế để 
cung cấp các thiết bị nghe chất lượng cao cho trẻ em ở các nước đang phát triển và 
giúp tạo điều kiện cho sự hỗ trợ và bảo trì. 

TRUYỀN THÔNG/THAY ĐỔI NHẬN THỨC: Thúc đẩy quan hệ đối tác với những tổ 
chức cùng một mục đích, cả trong nước và quốc tế, để giáo dục cộng đồng về ảnh 
hưởng của khiếm thính tới trẻ sơ sinh và trẻ em, và kêu gọi cùng giải quyết những ảnh 
hưởng đó. 
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TƯ VẤN: Các hỗ trợ tư vấn hướng tới những viên chức chính phủ và những đối tượng 
có ý tư ởng xây dựng chương trình và tri ển khai các nguồn lực liên quan tới giáo dục 
nhằm vào trẻ sơ sinh và trẻ em khiếm thính và điếc. 

NGHIÊN CỨU: Quỹ hỗ trợ những trường đại học và những tổ chức nghiên cứu làm 
việc trong lĩnh v ực khoa học nói và nghe để thu thập tài liệu thực nghiệm về khiếm 
thính ở các nước đang phát triển, nhằm mục đich cải tiến tình trạng giáo dục trẻ khiếm 
thính. 

TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI: 
Hearing Loss Magazine - March/April 2010 (pdf)  
University of Washington Columns Alumni Magazine 
Evergreen Speech and Hearing Newsletter - page 2 (pdf) 
American Speech and Hearing Assoc. ASHA Leader 

 

http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/PaigeStringerarticleMar-Apr2010HLM.PDF�
http://www.washington.edu/alumni/columns/march10/stringer.html�
http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/Winter10NewsletterEvergreen.pdf�
http://www.asha.org/Publications/leader/2010/100316/BackToTheBasics.htm�
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Our Projects - Dự án của chúng tôi 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VIỆT NAM 
cho người điếc và khiếm thính 
 
Tìm hiểu về chuyến đi mới nhất của chúng tôi ở Việt Nam! Xin xem tại: 
childrenwithhearingloss.blogspot.com 

Coi phỏng vấn của chúng tôi với cô Thủy, Giám Đốc Trung Tâm Thuận An: 

OVERVIEW- TỔNG QUAN 

Có khoảng 180.000 trẻ em (duới 18 tuổi) điếc và khiếm thính tại Việt Nam. Con số này 
sẽ tiếp tục tăng vì việc khám và tìm ra các em bị mất thính lực đang ngày càng phổ biến 
và được tiến hành sớm hơn; các bệnh viện đang đưa việc khám khả năng nghe vào 
quy trình kiểm tra cho trẻ sơ sinh. Đó là điều cần thiết cho trẻ em điếc và khó nghe để 
các em sớm nhận được những hỗ trợ đặc biệt ngay ở giai đoạn đầu tiên trong cuộc 
sống, từ đó giúp các em tiếp thu được sự giáo dục và các kỹ năng giao tiếp cần thiết, 
trở thành một thành viên có ích cho xã hội. 

OPPORTUNITY-CƠ HỘI 

Gần đây Việt Nam đã b ắt đầu cung cấp huấn luyện và hỗ trợ cho giáo dục trẻ điếc. 
Nhưng những giáo viên về điếc và khiếm thính ở Việt Nam bị hạn chế trong chuyên 
môn và họ cần được bồi dưỡng thêm để đảm bảo tạo ra thành công cho các em. Vì vậy 
những giáo viên này cần một cơ hội được huấn luyện những phương pháp có hiệu quả 
khi làm việc với trẻ em khiếm thính và gia đình của các em.  
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OUR SOLUTION- GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI 

 
Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính - một tổ chức phi chính phủ thuộc diện 
501(c)3 - đang cộng tác với Trung tâm Thuận An ở Việt Nam để tiến hành một chương 
trình đào tạo giáo viên trong nước về điếc và khiếm thính cho trẻ em. Những trẻ em này 
sau đó sẽ được hỗ trợ để tham gia vào các lớp học bình thường, hòa nhập cùng hoạt 
động cộng đồng, có được công ăn việc làm, và có một cơ hội tốt hơn cho sự thành 
công trong xã hội. 

Chương trình của chúng tôi sẽ mời 10 chuyên gia từ Mỹ về thính học, bệnh lý ngôn 
ngữ, giáo dục về nghe- nói và can thiệp sớm tới Việt Nam, tham dự cuộc hội thảo kéo 
dài một tháng trong mùa hè năm 2010 với học viên là 85 giáo viên Việt Nam. Các giáo 
viên này đến từ 34 trường học trên toàn miền Nam Việt Nam tụ họp về Trung tâm 
Thuận An, nơi hội thảo sẽ được tổ chức. Trọng tâm của hội thảo sẽ về phương pháp để 
giáo dục các em khiếm thính từ 0-6 tuổi. 

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các giờ giảng buổi tối riêng lẻ cho từng gia đình trong 25 gia 
đình có trẻ khiếm thính.  

Với kinh phí thích hợp, hội thảo này sẽ được tổ chức hàng năm trong ba mùa hè liên 
tiếp, và có thể phát triển thành một chương trình quy mô lớn hơn. 

POTENTIAL IMPACT- NHỮNG ẢNH HƯỞNG MONG MUỐN 

Một giáo viên thường làm việc với 10 trẻ em, một hội thảo có khả năng đem lại lợi ích 
trực tiếp cho 850 trẻ em điếc và khiếm thính. Với phương châm: "Cho tôi một con cá và 
tôi sẽ ăn trong một ngày. Dạy tôi câu cá, và tôi có thể ăn suốt đời. Dạy một người để 
dạy người khác câu cá, và chúng ta có thể giúp cả thế giới ăn.” Những giáo viên tham 
dự hội thảo sẽ chia sẻ kiến thức họ học được với những người khác, giúp tăng lợi ích 
theo số mũ. 

Chúng tôi dự kiến rằng các giáo viên lớp tập huấn đầu tiên sẽ được tổ chức tại Trung 
tâm Thuận An cho những người khiếm thính tại tỉnh Bình Dương, miền Nam Việt Nam 
vào mùa hè năm 2010. 

 
 



 

TRUYỀN THÔNG  
 
Bấm vào liên kết để xem truyền thông về chương trình của chúng tôi:  
Lions Club District Newspaper (pdf) 
Northwest Asian Weekly 
Voice of America (Vietnamese) 
Tri Delta Sorority Alumni Newsletter Fall 2009 (pdf) 

http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/LionsDistrictBusyBee082709.pdf�
http://www.nwasianweekly.com/wp/2009/08/seattle-based-nonprofit-aspires-to-assist-deaf-children-in-vietnam/�
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-08-21-voa29.cfm�
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-08-21-voa29.cfm�
http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/FallNewsPg3.pdf�
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Make a Difference – Tạo ra Thay đổi 

CÁCH THỨC ỦNG HỘ 
 

Khi góp tiền ủng hộ vào Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính là bạn đang mang 
đến những đổi thay tích cực cho cuộc sống của trẻ em điếc và khiếm thính, cũng như 
cho gia đình các em ở các nước đang phát triển. Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm 
Thính là một tổ chức phi lợi nhuận, thuộc diện 501(c)(3) với mã số thuế là # 26-
4.352.103. Chúng tôi sẽ email cho bạn Giấy Biên nhận Hồ sơ Khai Thuế. 

 
ỦNG HỘ TRỰC TUYẾN 

Chúng tôi chấp nhận các đóng góp trực tuyến thông qua “Google Checkout” và 
“Paypal.” Để sử dụng “Google Checkout,” nhập số tiền đóng góp của bạn vào hộp dưới 
đây và nhấn vào nút “Donate.” Để sử dụng “Paypal”, chỉ cần nhấp vào nút "Paypal" để 
hiến tặng với “Paypal.” 

 

HIẾN TẶNG BẰNG SÉC (CHECK) 

Quyên góp cũng có th ể được thực hiện bằng séc. Xin vui lòng bấm vào đây để tải về 
mẫu đơn quyên góp và gửi nó cùng với tờ Séc của bạn về: 

 
Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính 
The Global Foundation for Children with Hearing Loss 
Attn: Executive Director 
8 W Howe Street # 3 
Seattle, Washington  98119, USA 

Xin vui lòng liên hệ với Giám đốc điều hành Paige Stringer tại: 
paige@childrenwithhearingloss.org hoặc (206) 618-4201 nếu có bất kỳ câu hỏi nào. 
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Cảm ơn bạn. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của bạn. 
ỦNG HỘ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI ĐÃ QUA SỬ DỤNG 
 
Quỹ toàn cầu có quan hệ đối tác với “Cars4Causes” cho phép người ủng hộ hiến tặng 
chiếc xe đã qua sử dụng của họ cho Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính. Liên hệ 
“Cars4Causes” và nêu tên tổ chức của chúng tôi là một cách mà bạn có thể hỗ trợ 
chúng tôi. Họ sẽ nhận chiếc xe của bạn và quản lý toàn bộ quá trình bán hàng. Khi xe 
được bán, Quỹ sẽ nhận được số tiền tài trợ và bạn cũng sẽ nhận được khấu trừ thuế. 
 
Xin vui lòng bấm vào đây để biết thêm chi tiết. 
 
CƠ HỘI DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN 
 
Chúng tôi hoan nghênh các chuyên gia thính học, bệnh lý học ngôn ngữ và các chuyên 
gia can thiệp sớm, cũng như các giáo viên về điếc và khiếm thính gia nhập vào đội ngũ 
tình nguyện viên của chúng tôi. Nếu bạn muốn đến tình nguyện ở ngoài nước, học hỏi 
về một nền văn hóa mới, và giúp người điếc và trẻ em khiếm thính trên khắp thế giới, 
hãy làm việc với chúng tôi! 
 
Tham gia vào các dự án của chúng tôi thường đòi hỏi cam kết một tháng làm việc tại 
quốc gia có hoạt động dự án, mặc dù chúng tôi có xem xét và linh hoạt rút ngắn khoảng 
thời gian trên nếu cần thiết. Chúng tôi yêu cầu ứng viên phải có ít nhất một bằng đại 
học trong một lĩnh vực giáo dục liên quan đến khiếm thính. 
 
Để ứng cử, xin vui lòng gửi thư đến: 
info@childrenwithhearingloss.org  

mailto:info@childrenwithhearingloss.org�
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Hearing Loss – Khiếm Thính 

NGUYÊN NHÂN GÂY MẤT THÍNH LỰC Ở NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 

Hiện tượng khiếm thính ở trẻ em là một vấn đề toàn cầu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến 
hơn 62.000.000 trẻ em dưới 15 tuổi - 2/3 trong số đó cư trú ở các nước đang phát triển. 
Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng điếc ở trẻ em chưa được báo cáo đầy đủ và rất đa 
dạng. Tuy nhiên các chuyên gia y tế đã nêu lên một vài nguyên nhân căn bản: tình 
trạng chăm sóc y tế trước khi sinh còn kém, thiếu sự phòng ngừa, nhiễm độc ototoxic 
và nhiễm trùng tai giữa mạn tính. 

Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính rằng thông qua chích ngừa, nhận dạng sớm và 
chương trình can thiệp sớm, tiếp cận với các thiết bị trợ thính, điều trị y tế, và một số 
cách thức khác, hơn 50% trường hợp khiếm thính ở các nước đang phát triển có thể 
giảm bớt hoặc loại bỏ. 

 

CÁC CÁCH THỨC GIAO TIẾP 

Có nhiều cách thức giao tiếp trong cộng đồng những người điếc và khiếm thính. 
 
Cách thức sơ đẳng đầu tiên là việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, dùng tay để nói lên tất 
cả các từ và hành động. Ngôn ngữ ký hiệu có quy luật riêng khiến nó có thể thay đổi 
theo ngôn ngữ nói của mỗi vùng và quốc gia. Cách thức hoàn hảo nhất là việc giao tiếp 
nghe – nói, nghĩa là mỗi cá nhân khiếm thính dùng chính giọng nói của mình đ ể giao 
tiếp và nhờ sự hỗ trợ của công nghệ (thiết bị trợ thính, cấy ghép ốc tai) để nghe. 

Nằm giữa hai lựa chọn ấy  là nhiều cách thức giao tiếp khác nhau mà kết hợp sử dụng 
dấu hiệu với ngôn ngữ nói. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, đọc và viết ngôn ngữ ở 
nước mà họ sống là rất quan trọng để trẻ em điếc hoặc khiếm thính có khả năng tham 
gia hiệu quả vào đời sống trong xã hội. 
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Cách thức Nói Cách thức Ngôn Ngữ Ký Hiệu 

Nghe - Nói Phát Biểu Lời 
Nói 

Giao tiếp tổng 
hợp – Nhấn 

mạnh vào Nói 

Giao tiếp tổng 
thể - Nhấn 

Mạnh Ký Hiệu 

Ngôn Ngữ Ký 
Hiệu 

 

Tăng sử dụng thông tin thị giác 

 Tăng sử dụng thông tin thính giác 

LỢI ÍCH CỦA NHẬN DẠNG VÀ CAN THIỆP SỚM  

 
Trẻ em bị mất thính lực được sinh ra với cùng một năng lực cơ bản cho việc học và 
ngôn ngữ tương đương với tất cả trẻ em khác, chúng có thể tiếp cận tiềm năng ngôn 
ngữ ngang hàng với các bạn cùng lứa - nếu các em nhận được các chương trình giáo 
dục thích hợp và hỗ trợ càng sớm càng tốt. Một bộ não của trẻ phát triển để đáp ứng số 
lượng kích thích cảm giác nó nhận được. Trẻ em điếc hoặc khiếm thính được xác định 
sớm ngay khi sinh, và được bắt đầu điều trị ngay lập tức, có thể học hỏi và tiến bộ với 
tốc độ tương đương với trẻ em có khả năng nghe bình thư ờng, không phụ thuộc vào 
mức độ mất thính lực của các em. 

 
Bộ não con người phát triển sự nhạy bén của nó đối với ngôn ngữ trong 6 năm đầu đời, 
và trong 3 năm đầu tiên là quan trọng nhất. Một đứa trẻ được can thiệp và hỗ trợ càng 
sớm thì càng có nhiều thời gian để tạo ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển ngôn ngữ 
cho em. 

 
CÁC TÀI NGUYÊN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Alexander Graham Bell Association - www.agbell.org  
International Federation of Hard of Hearing People - www.ifhoh.org  
The United Nations - Declaration on Human Rights  
World Federation of the Deaf  - '09 Report on Deafness in Developing Countries  
World Health Organization Fact Sheet - Deafness & hearing impairment, '06 

http://www.agbell.org/�
http://www.ifhoh.org/�
http://www.un.org/Overview/rights.html�
http://www.wfdeaf.org/pdf/Deaf%20People%20and%20Human%20Rights%20Report%20-%2023%20Feb%2009%20Version.pdf�
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/index.html�
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Contact us – Liên hệ với chúng tôi 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN TỨC 

Bạn quan tâm đến các cập nhật định kỳ về dự án và hoạt động của chúng tôi? Xin vui 
lòng Bấm vào đây để đăng ký danh sách gửi thư bản tin. Tên của bạn sẽ không được 
bán hoặc chia sẻ cho bất cứ tổ chức nào khác. Dưới đây là lưu trữ các bản tin. 

SIGN UP- Đăng Ký 

LƯU TRỮ THƯ TIN TỨC (Bấm vào liên kết để xem) 
Spring Special Edition 2010  
Spring 2010  
Winter 2009  
Fall 2009 

LIÊN HỆ 
 
Xin vui lòng gửi ý kiến hoặc câu hỏi đến: 

Quỹ Toàn Cầu Cho Trẻ Em Khiếm Thính 
The Global Foundation for Children with Hearing Loss 
8 W Howe Street #3 
Seattle, Washington 98119 
USA 
Phone: (206) 618-4201 

For General Inquiries- Với các câu hỏi hoặc yêu cầu chung: 
info@childrenwithhearingloss.org 

Paige Stringer — Executive Director - Liên lạc với Giám Đốc Điều Hành: 
paige@childrenwithhearingloss.org  

 

http://www.childrenwithhearingloss.org/contact.shtml�
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http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/SpringII2010Newsletter_000.pdf�
http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/Spring2010Newsletter.pdf�
http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/WinterNewsletter.pdf�
http://www.childrenwithhearingloss.org/documents/FallNewsletter.pdf�
mailto:paige@childrenwithhearingloss.org�

