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HÌNH DUNG VỀ HOÀ NHẬP: LỜI GIỚI THIỆU VỀ CUỐN SÁCH CỦA
CHÚNG TÔI
Cuốn sách này, có chủ đề là Hình dung về hoà nhập giới thiệu một loạt các tác
phẩm được vẽ bởi các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tham gia dự án Thay đổi Kiến
thức Khuyết tật, Nghiên cứu và Hành động (viết tắt bằng Tiếng Anh là TDKRA) vào
tháng 7-2017 và tháng 1-2018. TDKRA là một dự án nghiên cứu hợp tác trong 4 năm,
được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu Khoa Học và Nhân Văn Canada [2016-2020].
Dựa trên dự án thử nghiệm “Giám sát quyền giáo dục cho trẻ em gái khuyết tật tại
Việt Nam [2013 -2015]”, chúng tôi gắn kết phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật ở ba cộng
đồng bị thiệt thòi ở Hà Nôi, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ trong quá trình xây dựng kiến
thức thông qua việc sử dụng phương pháp có sự tham gia và liên ngành. Tác phẩm
này giới thiệu một phần công việc thu thập thông tin của chúng tôi.
Ý tưởng sử dụng các sản phẩm trực quan như là một công cụ cho việc suy tư
phản biện dựa trên phương pháp trực quan có sự tham gia của Claudia Mitchell, trong
đó bà nhìn như một sự chuyển đổi từ một phương pháp nghiên cứu truyền thống để
gắn tiếng nói của trẻ em và đại diện thông qua nghiên cứu định tính dựa trên nghệ
thuật (Mitchell, 2011). Cách tiếp cận này hữu ích cho việc làm việc với trẻ em gái
khuyết tật ở Việt Nam (Nguyen, 2016). Trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật được mời
tham gia xây dựng kiến thức và phát triển hành động với sự hỗ trợ hoà nhập của
họ. Chúng tôi làm việc với các sinh viên Đại Học và Cao Học, các nhà nghiên cứu,
và các nhà hoạt động ở Canada và Việt Nam trong suốt quá trình làm việc để gắn
kết họ trong công việc chuyển đổi về công bằng xã hội với trẻ em gái và phụ nữ
khuyết tật ở Việt Nam như một phần ở các nước đang phát triển.
Dự án có ba mục tiêu chính:
1. Ghi lại tình trạng giáo dục của trẻ em gái khuyết tật ở ba khu vực địa lý ở Việt
Nam
2. Phát triển phương pháp liên ngành, gắn kết với cộng đồng và có sự tham gia
để đạt được kiến thức sâu dựa trên quyền của trẻ em gái khuyết tật; và
3. Xây dựng năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật, bao gồm cả sinh viên
Đại Học và Cao Học và những nhà hoạt động khuyết tật thông qua việc cung
cấp đào tạo về phương pháp có sự tham gia.
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Cuốn sách này được sử dụng như là một công cụ cho các trẻ em gái để suy
ngẫm về những sản phẩm trực quan của mình và để tăng đối thoại về sự hoà nhập
(De Lange, Nguyen, & Nghiem, 2016). Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi cho các em “Là
một trẻ em gái khuyết tật thì như thế nào?” và mời các em tưởng tượng theo cách
riêng của các em khi là người người khuyết tật và mối quan hệ với cộng đồng của
chính mình. Mục tiêu của chúng tôi là mời các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật cùng
với trường học và cộng đồng, xây dựng một cộng đồng hoà nhập nơi mà tiếng nói
của một số người trong cộng đồng bị gạt ra bên lề nhất, bao gồm cả trẻ em gái khuyết
tật có thể được lắng nghe, suy ngẫm và hồi đáp.
Để cuốn sách trở nên dễ tiếp cận, nhóm nghiên cứu dự án TDKRA cũng đưa
ra những đoạn miêu tả trực quan của các bức tranh. Tuy nhiên, trong khi làm việc
này chúng tôi nhận ra rằng đây là cách tiếp cận của phần đông những người được
đặc quyền và đôi khi việc miêu tả những gì mà các em gái vẽ được dựa trên suy
đoán. Để có thể loạt trừ những thành kiến nhiều nhất có thể trong việc miêu tả
những bức tranh, những miêu tả được giữ khá ngắn và chúng tôi không giả định
điều gì. Để hiểu hơn những bức tranh, những đoạn hội thoại với trẻ em gái và phụ
nữ được ghép với những bức tranh dựa trên những trang nối liền với nhau. Có một
số ví dụ mà những phụ nữ và trẻ em gái không tham gia vào trong quá trình phỏng
vấn, và những bức tranh đứng một mình.
Nhóm nghiên cứu TDRKA thừa nhận rằng dù chúng tôi làm cuốn catalogue
để chia sẻ câu chuyện và tiếng nói của những trẻ em gái, có thể sẽ có những hiểu
lầm về ý nghĩa thực sự trong mỗi bức tranh. Là những người xem mong muốn tìm
kiếm sự thật, chúng tôi hi vọng có thể hiểu được toàn bộ những cảm nhận và trải
nghiệm của các em.
Chúng tôi xin mời bạn đọc tham gia cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng
và phát triển những cuộc đối thoại mới về Hình dung về Hoà nhập.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, Nghiên cứu chính
Cùng với Alexia Miron và Nadeea Rahim, Trợ lý nghiên cứu Dự án nghiên cứu Thay
đổi Kiến thức Khuyết tật, Nghiên cứu và Hành động (TDKRA)
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ENVISIONING INCLUSION: AN INTRODUCTION TO THE EXHIBITION
CATALOGUE
This exhibition catalogue, entitled Envisioning Inclusion, presents a collection of
art work produced by girls and women with disabilities participating in the Transforming
Disability Knowledge, Research, and Activism (TDKRA) in July 2017 and January 2018.
TDKRA is a four-year collaborative research project funded by the Social Sciences and
Humanities Research Council of Canada [2016-2020]. Building on our pilot project,
Monitoring Educational Rights for Girls with Disabilities in Vietnam (MRGD) [2013-2015],
we engage women and girls with disabilities in three disadvantaged communities in
Hanoi, Thua Thien Hue, and Can Tho in a process of knowledge production through the
use of interdisciplinary and participatory methodologies. This collection represents a part
of our collective work.
The idea of using children’s visual products as a tool for critical reflection draws on
Claudia Mitchell’s participatory visual methods, which she sees as a shift from traditional
research methods in order to engage with children’s voices and representations through
art-based qualitative research (Mitchell, 2011). This approach is useful for working with
girls with disabilities in Vietnam (Nguyen, 2016). Our participants were invited to produce
knowledge and develop activism in support of their inclusion. We work with graduate and
undergraduate students, academics, and activists in Canada and Vietnam during the
production process to engage them in transnational work for social justice with disabled
girls and women in Vietnam as a part of the global South.
The project has three key objectives:
1. To document the situation of girls with disabilities in education in three geographic
areas of Vietnam;
2. To develop interdisciplinary, community-engaged, and participatory methods for
obtaining in-depth knowledge on the educational rights of girls with disabilities; and
3. To build capacity for women and girls with disabilities, including graduate and
undergraduate students and practitioners with disabilities, through providing
training on participatory methods.
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This exhibition catalogue is used as a tool for girls to reflect on their own visual
productions and generate dialogues on their inclusion (De Lange, Nguyen, & Nghiem,
2016). We asked the girls: What is it like to be a girl with disabilities? and invited them to
imagine their ways of being and relationships with their communities. Our goal is to invite
girls and women with disabilities, along with their schools and communities, to build an
inclusive community where the voices of some of most marginalized members in their
community, including girls with disabilities, can be listened, reflected, and responded to.
In order to make this catalogue more accessible, the TDKRA team also created
visual descriptions of the drawings. However, in doing this we recognize that our
perspectives and epistemological approaches are those of a more privileged population,
and we acknowledge some guesswork in describing what the girls have drawn. In order
to eliminate our bias as much as possible in describing the images, the descriptions have
been kept quite short, and we assumed nothing. To further understand the drawings, the
interviews with the girls and women are paired with the drawings, on adjoining pages.
There are some instances where women and girls did not partake in an interview process,
and their drawings stand alone.
The TDRKA team acknowledges that while we have made this catalogue to share
the stories and voices of these girls, there may be misunderstandings of the true meaning
within the drawings. As outside viewers and truth seekers, we can only hope to fully
understand what the girls truly feel and experience.
We invite readers to join us on this journey to develop new and constructive
dialogues on Envisioning Inclusion.

Xuan Thuy Nguyen, PhD, Principal Investigator
with Alexia Miron and Nadeea Rahim, Research Assistants
The Transforming Disability Knowledge, Research, and Activism (TDKRA) project
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Nghiên cứu hình ảnh: Dựa trên những bức tranh trong
nghiên cứu trực quan có sự tham gia - Cách tiếp cận của TDKRA
Việc sử dụng các bức tranh như một phương pháp hay công cụ để hiểu rõ (và
lắng nghe) mối quan tâm của trẻ em gái khuyết tật trong các địa phương khác nhau
tại Việt Nam được trình bày bởi các nghiên cứu sử dụng phương pháp trực quan có
sự tham gia và nghiên cứu dựa trên nghệ thuật (Mitchell, 2011l Nguyen, Mitchell, De
Lange, & Fritsch, 2015; Nguyen, 2016). Tranh vẽ, không giống như các phương pháp
nghiên cứu trực quan bằng “công nghệ cao,” cách tiếp cận này có chi phí thấp và
không đòi hỏi đầu tư về vật chất nhiều (chỉ cần giấy và bút màu). Các tác phẩm này
có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì chúng giúp truyền tải góc nhìn của các cá
nhân cũng như các nhóm yếu thế. Thông thường, đề cập tới “vẽ và trò chuyện”, nhân
tố chính của cách tiếp cận này là ý tưởng trong đó người tham gia thể hiện quan điểm
của họ qua những bức tranh và chính họ truyền tải lí do họ vẽ những bức tranh ấy và
ý nghĩa của chúng đối với họ.
TDKRA sử dụng các bức tranh như một cách cách tiếp cận theo mang tính
phản xạ và đối thoại để gắn kết phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tại những cộng đồng
khác nhau trong cuộc trò chuyện về quê hương, gia đình, cộng đồng, trường học và
bạn bè của họ. Tại mỗi hội thảo, chúng tôi mời người tham gia suy nghĩ về những vấn
đề mà họ gặp phải hay những mối quan tâm của họ. Chúng tôi sử dụng gợi ý để
hướng dẫn trong quá trình tạo ra các bức tranh, ví dụ như: “Trẻ em gái khuyết tật và
cộng đồng ,"Là một trẻ em gái khuyết tật thì như thế nào?” “Tôi và cộng đồng của tôi,”
“Cảm thấy hoà nhập/không hoà nhập.” Thay vì tập trung đưa ra những chỉ dẫn về mặt
kỹ thuật cho các trẻ em gái về bức tranh, trọng tâm chính của chúng tôi là tìm hiểu
những suy nghĩ và biểu cảm của người tham gia thông qua nghệ thuật. Cách tiếp cận
này đặc biệt quan trọng để trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật được tự do thể hiện bản
thân. Chúng tôi đảm bảo rằng những người tham gia cảm thấy thoải mái khi chia sẻ
câu chuyện của họ. Điều này đòi hỏi các nhà nghiên cứu và người điều phối phải có
được sự tin tưởng của người tham gia.
Chúng tôi khuyến khích người tham gia đưa ra cách thích hợp hơn để thể hiện
tiếng nói của họ. Cách tiếp cận này chống lại các phương pháp truyền thống khi mà
nhà nghiên cứu giải thích và là người “nói thay” cho người tham gia. Đôi khi, người
tham gia viết một đoạn chú thích hoặc giải thích ngắn về bức tranh của họ. Sau đó,
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chúng tôi mời họ tham gia vào cuộc trò chuyện bằng cách hỏi về bức vẽ. Để phương
pháp này tiếp cận hơn cho các chị em, chúng tôi khuyến khích họ lựa chọn phương
pháp phù hợp với họ hoặc vẽ những gì họ nghĩ để thể hiện suy nghĩ của họ. Sau đó,
các bức tranh sẽ dẫn lối tới thế giới của các trẻ em và phụ nữ khuyết tật và mở ra một
cuộc trò chuyện sâu sắc hơn về cuộc sống của họ.
Những cuộc trò chuyện được diễn ra dưới phương thức đối thoại một-một,
giữa một thành viên trong nhóm nghiên cứu hoặc người điều phối ngồi cùng với một
em gái để quan sát bức tranh và lắng nghe câu chuyện của em. Trong một bối cảnh
khác, các thành viên trong nhóm giải thích ý nghĩa của bức tranh cho nhau, tạo ra sự
kết nối giữa các câu chuyện của họ, và cùng nhau trưng bày các bức tranh.
Mitchell (2011) và Mitchell, De Lange, & Nguyen (2016) cho rẳng có thể có
nhiều vấn đề đạo đức khác gắn liền với các bản vẽ. Sự đồng ý, quyền sở hữu và đặc
biệt là những vấn đề như các tác giả có được giữ lại bản sao bức tranh, hay họ có
được hỏi ý kiến về nơi các bức tranh được trưng bày và ai sẽ xem chúng. Một điều
quan trọng khác, người tham gia phải biết được hình ảnh của họ được sử dụng như
thế nào và có tiếng nói trong việc này, đặc biệt là khi các bức tranh được xuất bản.
Đồng thời, các bức tranh có thể được gắn với “ một vai trò mới” khi chúng là một phần
của bộ phim tài liệu và được chiếu trên màn hình lớn. Điều này có thể làm thay đổi
theo một hướng nào đó ý nghĩa của hình ảnh gốc và đồng nghĩa với điều đó là các
bức tranh sẽ được quan sát kỹ. Những người tham gia muốn nói điều gì trong các
bức tranh đó? Nếu những bức tranh được xuất bản trong một ấn phẩm, việc đàm
phán với các tác giả thực sự quan trọng.
Cuốn sách mong muốn sẽ có thể thu hút các đối tượng độc giả khác nhau bằng
những bức tranh vẽ của các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật. Trong ấn phẩm này, mỗi
bức tranh được vẽ chứa đựng những chi tiết độc đáo riêng, có thể nói lên nhiều điều
về người vẽ tranh, về nghệ thuật và về ý nghĩa đối với những người xem chúng.
Nhưng quan trọng hơn, chúng đại diện cho góc nhìn của các trẻ em gái và phụ nữ
khuyết tật. Đôi khi, các bức tranh có vẻ như phản ánh các vấn đề phổ biến, nhưng
chúng tôi muốn lưu ý với khán giả rằng chúng nói lên những câu chuyện rất độc đáo.
Bằng cách đối thoại sáng tạo này, chúng tôi mời các khán giả tham gia một cuộc trò
chuyện với các trẻ gái và phụ nữ khuyết tật trong dự án TDKRA.
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Picturing Research: On the Use of Drawings in Participatory Visual
Studies – the TDKRA approach
The use of drawing as a method or tool for seeing (and hearing) the concerns of
girls with disabilities in different communities in Vietnam is informed by the rich body of
work on participatory visual methodologies and arts-based research (Mitchell, 2011l
Nguyen, Mitchell, De Lange, & Fritsch, 2015; Nguyen, 2016). Drawing, unlike more ‘high
tech’ approaches to visual research is low cost, requires few resources (just paper and
art materials), and can be particularly important for getting at the views of marginalized
individuals as well as groups. Sometimes referred to as ‘draw and talk,’ the key feature
of this approach is the idea that participants represent their perspectives through their
drawings and that they themselves interpret the images by talking about or expressing,
in different ways, why they drew what they drew of what it means to them.
TDKRA used drawing as a reflexive and dialogical approach for engaging women
and girls with disabilities in different communities in conversations about their homes,
families, communities, schools, and friends. In each workshop, participants were invited
to think about their issues or concerns. We used what is called a prompt to guide the
process of producing the drawing: “Girls with disabilities and the communities,” “What it’s
like to be a girl with disabilities?” “Me and my community,” and “Feeling included/
excluded.” Rather than focusing on providing technical instructions for the girls about
drawing, our primary focus aimed to cultivate the participants’ thoughts and expressions
through art. This approach was particularly critical for the girls and women with disabilities
to express themselves in a liberating manner. We ensured that the participants felt
comfortable when sharing their stories. This requires the researchers and facilitators to
develop trust with the participants.
We encouraged the participants to choose their ways of representing their
messages through their drawings. This approach counters traditional methods where the
researcher does all the interpreting and is the one ‘speaking for’ participants. Sometimes
participants wrote a caption or a short explanation about their drawing. Then, we invited
the participants into a conversation by asking the participant to talk about the drawing. To
make this approach more inclusive for the girls and women, we encouraged them to
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choose a method that works for them or draw what they thought could express their
thinking. Drawing, then, provides access to the worlds of girls and women with disabilities
and it creates a deeper conversation about their lives.
The conversations about the drawings took place in a one-on-one context where
a research team member or facilitator sat down with a girl to look at the drawing and hear
her narrative, and in other more participatory contexts, members of a small group
explained their drawings to each other, made connection among their stories, and
contributed to exhibiting the drawings.
Mitchell (2011) and Mitchell, De Lange & Nguyen (2016) draw attention to ethical
issues attached to drawing as a visual method. These include consent and ownership
and especially the issue of whether the participants who produced the drawings retrain
the drawings and also whether they are consulted about where and to whom the drawings
will be exhibited. It is also important for participants to know how their images are being
used and to have some say in this, especially if the drawing is going to become part of a
publication. Drawings may also take on ‘a new life’ when they become part of a video
documentary and projected on to a large screen. This may also alter, in a sense, the
meaning of the original image produced on a small piece of paper and meant to be looked
at up close. Do the participants have some say in this? If the drawing is going to become
part of a publication, it is important to consider how this is negotiated with the participant
who produced the drawing.
This art catalogue seeks to engage different audiences with the drawings produced
by the participants. As can be seen in this catalogue, the hand-drawn images, each with
their own unique details, can speak volumes about the producer, about the art, and about
the meanings, to those who view them. But more importantly, they represent the girls and
women with disabilities’ ways of seein. Sometimes the pictures may seem to reflect
common themes, but, we would remind the audience that these pictures tell very unique
situations. We therefore invite the audience into a conversation with the girls and women
with disabilities in the TDKRA project though this creative dialogue.

8

Cuon sach nay dU'Q'C viet nham chia se nhLPng
trai nghi�m va cau chuy�n cua tat ca ngU'ai tham
gia va nh6m nghien c(ru trong dl)' an TDKRA
This catalogue is dedicated to all the TDKRA
participants and the team for sharing their
experiences and stories.

Khong dU'Q'c xem thwng người khuyết tật, d&ng xa
lanh h9.
Don't look down on persons with disabilities, don't stay
away from us.
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s6 1: Đây là bLl'c tranh do em Dong Thi Ngoc Hoan, 17 tuổi, vẽ với chủ đề
"Hãy đưa tay bạn cho tôi"

0 giiJ'a bll'c tranh la mot ng6i nha. Tren bau troi c6 nhiJ'ng dam may va O'
dU'&i la ho ca. C6 mot 19 hoa, va hai ngU'oi dll'ng ben phai ngoi nha.

There is a house in the middle of the page. There are clouds in the sky and a pond
with fish at the bottom of the page. There is a large pot of flowers, and two people
to the right of the house.
Figure 1: Drawing "Give Me Your Hands" created by Dong Thi Ngoc Hoan,
aged 17

11
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So 2: Đây là bU'c tranh do em Phạm Thị Lan, 20 tuổi, vẽ với chủ đề
"Nha em c6 - hoa - nha - em -b6 - m�"

0 giCPa bll'c tranh la m◊t ngoi nha, v&i nhCPng bong hoa O' ben trai va phfa trll'6'c
ngoi nha. 0 phfa tren ben phai c6 trang ILl'&i liem dll'Q'C bao quanh bai dam may
v&i cac mau la dll'6'ng thang ben dll'6'i.

This image shows a building in the centre of the image, with flowers to
the left. There are three flowers in front of the house. In the top right there is a
crescent moon surrounded by clouds, with a pattern of lines beneath it.
Figure 2: Drawing "My family has- flowers- house - farther- mother " created by
Pham Thi Lan, aged 20

12

s6 3: Đây là bll'C tranh do em Mai Thị Mỹ Liên, 24 tuổi, vẽ với chủ đề
"Gia dinh hr;mh phuc"

Cl giO,a b(pc tranh, c6 hai ngU'6'i dang 6' trong ngoi nha va c6 nhO,ng b�c thang
mau xanh da troi dan t6'i ngoi nha d6. C6 hai ngU'oi 6' hai ben cua b�c
thang. Va

a ben c�nh ngoi nha la nhO,ng cai cay.

In the middle of the picture, there is a structure that has two people in the centre. It
has blue steps leading to the structure. There are two other people on either side
of the steps. Then there are trees on both sides of the building.
Figure 3: Drawing "A happy family" created by Mai Thi My Lien, aged 24

13
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So 4: Đây là bLl'c tranh do em Kêr Hoàng Hiền Dịu, 14 tuổi, vẽ với chủ đề
"Cu9c song thwng ngay cua gia <linh em"
C6 nhO,ng ngon nui va may 6' phia sau. (J phia ben trai, m,;it tr&i dang lap 16 phia
sau ng9n nui va mc)t cai cay g6c dU'&i cung ben trai. (J !rung tam bl.J'c tranh la mc)t can
nha, ben trong can nha c6 mc)t co gai. Gan d6, mc)t co gai khac dang cho ga an . Ben
c�nh ngoi nha c6 mc)t h$ thong nU'&c.
There are mountains and clouds in the back. The sun in hiding behind a mountain on the
left. There is a tree in the bottom left corner. There is big house in the centre, with a girl
inside. There is another girl feeding chicken nearby the house. Beside the house there is
a water system.
Figure 4: Drawing "A daily life of my family " created by Ker Hoang Hien Diu, aged 14

14
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S6 5 : Đây là bue tranh do em Hồ Thị Đoan Trang, 13 tuổi, vẽ với chủ đề
"Thien nhien"
Ở giữa bức tranh có một ngôi nhà đường dẫn vào nhà. Xung quanh
ng6i nha, c6 ba b�n gai dang lam viec nha. C6 mot cai cay l&n 6' ben g6c trai v&i hai
cay nho hon 6' trU'&c nha. Ben c�nh nhll'ng cai cay la nhll'ng manh VU'O'n nho. (J phia
tren c6 nui va may, ben trai la m�it troi.
This picture has a house in the centre, with a pathway. There are three girls around
the house, who are doing chores. There is a big tree in the left corner with two
smaller trees in front of the house. Beside the trees there are gardens. There are
mountains, with clouds above them. The sun is in the left corner.
Figure 5: Drawing "Nature" created by Ho Thi Doan Trang, aged 13
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Số 6: Đây là bức tranh do em Phạm Nguyễn Thái Thanh, 12 tuổi, vẽ với chủ đề
"Mai nha m�n yeu"
Trong bl.l'c tranh c6 hai bi;ln gai, m9t cao han em con li;!i 6' ben ngoai m9t ngoi
nha, dang xach m¢t cai gio. Hai em dang dl.l'ng Ci;lnh m¢t cai cay ben phai. C6 m¢t ong
m�it tr6'i 6' ben g6c trai tren cao va nhO,ng dam may d<;>c thee phia ben tren cua bl.l'c
tranh.
This image shows two girls, one taller than the other outside a house, holding a basket.
They are standing next to a tree on their right. There is a sun in the top left corner and
clouds along the top of the page.
Figure 6: Drawing "My Love Home" created by Pham Nguyen Thai Thanh, aged 12
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s6 7: Đây là bu•c tranh do em Lê Thị Kiều Diễm, 16 tu6i, vẽ với chủ đề
"Ngoi nha h9nh phuc cua toi"
Ở bên trái có mặt trời cùng với hai đám mây. Trong bức tranh có hai ngôi nhà. Một
ngôi nhà màu hồng và cái còn lại màu cam. Có ba người đứng xung quanh mỗi ngôi
nhà. Có một cái cây bên cạnh ngôi nhà màu hồng
There is a sun in the top left, with two clouds. There are two houses. One is pink and
the other is orange. There are three people surrounding each house. There is a tree
beside the pink house.
Figure 7: Drawing "My happy home" created by Le Thi Kieu Diem, a ged 16
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Số 8: Đây là bức tranh do chị Hồ Thị Đi, 32 tuổi, vẽ với chủ đề "Gia đình thiên thần"
Ở giQ>a bll'C tranh la m(>t ng6i nha va dU'ờ'ng dan vao ng6i nha. C6 nhi§u
ngLI'6'i dang lam vi�c xung quanh ng6i nha. Ben qmh ng6i nha con c6 nhQ>ng
manh VU'O'n. Ci phia sau la nhQ>ng ng<;>n nui va c6 hai khu VU'O'n hoa r(>ng 16'n o g6c tren
cung ben trai.
This image shows a house in the centre, where there is a path leading to it. There are
people around the house, doing their own activities. There are two gardens around the
house. In the background there are mountains, with two large flowers in the top left
corner.
Figure 8: Drawing "An Angel Family" created by Ho Thi Di, aged 32

20
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s6 9: Đây là bLl'C tranh do em Phạm Trương Mỹ Hoa, 15 tu6i,
"Ng6i nha Hf)nh Phuc"

vẽ với chủ đề

a giua bl.l'c tranh la m◊t ngoi nha. C6 m('>t h6 ca 6' tren co va m◊t cai cay 6'
ben phai ngoi nha. M�t tr6'i 6' tren cao g6c trai cua bl.l'c tranh.

This image shows a house in the centre of the image. There is a fish pond
on the grass, and a tree to the right of the house. The sun is in the top left corner
of the picture.
Figure 9: Drawing "The Happy Home" created by Pham Truong My Hoa, aged 15
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s6 10: Đây là bll'c tranh do em A Thị Thừa Thiên Hợi, 13 tuổi, vẽ với chủ đề
"Khung canh fang que cua toi"

Bll'c tranh ve m(>t dong song chay v� phia nhO,ng r�ng nui 6' ating sau. C6

a

m(>t toa nha o ben trai cua dong song va nhO,ng co gai dang tU'6'i cay va hoa
phia dU'O'i blJ'C tranh.
This image shows a river moving towards a group of mountains in the background.
There is a building to the left of the river and there are girls watering gardens of
flowers, with trees at the bottom of the image.
Figure 10: Drawing "A View of my Hometown" created by A Thi Thua Thien
Hoi, aged 13
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So 11: Đây là bLl'c tranh do em Hồ Thị Đang, 18 tuổi, vẽ với chủ đề
"Que hl.J'O'ng t6i"

a

BLl'c tranh nay c6 nhfrng ng9n nui phia sau. M�t trai nh6 tren bau trai,
phia tren nhG>ng ng9n nui. C6 mot cai cay O' gifra v&i mot ngoi nha mau d6 va
hong ben phai va mot ngoi nha mau nau va xam ben trai. (J phia dlJ'&i, c6
nhCrng r�ng doi ma c6 nhG>ng cay nh6 ben tren.

a

a

This image has mountains in the background. The sun is in the sky, above the
mountains. There is a tree in the centre, with a red and pink house on the right
side, and a brown and gray house on the left. At the bottom, there are hills that
have small plants on them.
Figure 11: Drawing "My hometown" created by Ho Thi Dang, aged 18

24
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s6 12: Đây là b(J,c tranh do em Hồ Thị Tha, 15 tuổi, vẽ với chủ đề
"Khung canh Jang que em"

o

C6 nhQ>ng r�ng nui 6' dang sau. M�t troi ben tren phfa g6c tren ben trai. (y
ben trai c6 hai ngoi nha dll'9'C to mau khac nhau. C6 mot dong song 6' giQ>a. Mot cay
cflu n6i hai ben. Mot co gai trong mot bo vay vang cha phia ben phai. C6 nhQ>ng
cai cay 6' m6i g6c ben dll'6'i.

o

There are mountains in the background. The sun is above in the top left corner. On
the left there are two houses coloured differently. There is a river in the centre. A
bridge connects both sides. A girl in a yellow dress waits on the right side. There are
three trees in each bottom corner.
Figure 12: Drawing "The View of my Hometown" created by Ho Thi Tha, aged 15
25

So 13: Đây là bll'C tranh do em Nguyễn Thị Tra, 15 tuổi, vẽ với chủ đề "Que em"
BU'c tranh nay c6 nhiflu rt'mg nui o phfa sau nai ma cOng c6 nhO,ng hang cay.
M�t trai thi tren cao ngon nui. C6 m◊t dong song ben phai. (J phfa cuoi, c6 m◊t ngoi
nha v6'i con dLI'ang lat da. C6 m◊t cay c�u bang qua dong song. (J phfa
cuoi ben trai, c6 m◊t cai cay v6'i m◊t ngoi nha g�n ben.
This picture has many mountains in the background, where there are also trees.
The sun is above one of them. There is a river to the right At the end, there is a
house, with a stone pathway. There is a bridge crossing the river. In the bottom left,
there is a tree with another house nearby.
Figure 13: Drawing "My Hometown" created by Nguyen Thi Tra, aged 15
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S6 14: Đây là bU'c tranh do em Phùng Thj My Tâm,13 tu6i, vẽ với chủ đề
"Que hU'O'ng em"
C6 nhll'ng dam may tren b�u trO'i v&i mot vai con chim va m�t trO'i 6' g6c phai
ben tren. C6 hai cai cay 6' ben trai. C6 hai toa nha, toa nha to hO'n mau cam va
nh6 hO'n mau d6. C6 mot 16i di dfm den nhll'ng nha nay t(y khu VU'O'n. Ben c�mh
khu VU'O'n d6, c6 mot khu VU'O'n hoa.
There are clouds in the sky, with a few birds and the sun in the top right corner.
There are two trees on the left. There are two buildings, the bigger one is orange,
and the smaller one is red. There is a pathway leading to these houses from the
garden. Beside that garden there is a flower garden.
Figure 14: Drawing "My Hometown" created by Phung Thi My Tam, aged 13
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s6 15: Đây là bLl'C tranh do em H6 Thj Thu Hà,14 tu6i, vẽ với chủ dề "Phong canh"
Có những rặng núi với những hàng cây ở phía sau.Trên đó cũng có mây và
những chú chim. Ở phía trên bên trái là mặt trời. Có một cái cây lớn ở dưới góc trái.
Ở giữa là một dòng sông và có một cây cầu bắc qua dòng sông. Trong bức tranh
còn có một ngôi nhà màu cam và một khu vườn ở góc bên trái.
There are mountains in the background, with trees on them. There are also
clouds, and birds. In the top left, there is the sun. A large tree in the bottom left
corner. In the centre there is a river. There is a bridge that runs across the river.
There is an orange house. In the bottom right corner there is a garden.
Figure 15: Drawing "The Scenery" created by Ho Thi Thu Ha, aged 14
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S6 16: Đây là bu'c tranh do em Hồ Thị Sao, 13 tuổi, vẽ với chủ đề "Que hU'O'ng toi''
BLl'c tranh nay c6 nhO,ng r�ng nui 6' phia sau voi nhO,ng dam may. M�t troi 6' tren
cao ben trai. C6 hai ng6i nha: m<)t ng6i Ion hon va nh6 hon. Moi nha cc;1nh m<)t cai
cay va nhO,ng con dlJ'ong dan vao. C6 m¢t canh d6ng lua 6' phia dlJ'6'i ben phai
va m<)t khu vlJ'on cay 6' cu6i ben trai. (J giO,a bll'c tranh la m<)t cai gil!ng.
This picture has mountains in the background, with clouds. The sun is in the top left.
There are two houses: a larger and smaller house. There is one tree beside each
house. Paths are leading to the doors. There is a rice garden on the bottom right. A
plant garden, in the bottom left. In the centre, there is a well.
Figure 16: Drawing "My Hometown" created by Ho Thi Sao, aged 13
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S6 17: Đây là bU'c tranh do em Hồ Thị Bích Trâm, 14 tuổi, vẽ với chủ đề
"Canh a6ng que em"
NhQ,ng canh dong hi�n ra dU'O'i cac 6 hinh chQ, nh�t v&i nhQ,ng hang lua
vang 6ng. NhQ,ng khu ru(>ng dU'Q'C chia thanh nhieu hình dang khac nhau. Phfa
ben phai cua bl.l'c tranh, d6 la canh d6ng hoa hU'&ng dU'O'ng.
There are fields that are shown with yellow line and rectangles to represent rice.
The field is separated in different geometric shapes. On the right side of the
drawing, there is a field of sunflowers.
Figure 17: Drawing "My hometown field" created by Ho Thi Bich Tram, aged 14
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S6 18: Đây là bU'c tranh do em Trần Thị Mai Loan, 13 tuổi, vẽ với chủ đề "Que hU'O'ng"

a

C6 hai ngoi nha, mot ngoi nha mau vang giCra, va mot ngoi nha mau nau
ben trai. 0 phia lrU'&c la mot con song, v&i mot cai cay l&n g6c dU'&i cung
ben trai. NhCrng chum hoa moc ben cac khe da quanh dong song. M�t tr6'i g6c
tren ben phai.

a

a

a

There are two houses, one is yellow in the centre, and one is brown on the left.
There is a river at the front, with a big tree in the bottom left corner. There are
bundles of flowers scattered around the river with a few rocks. There is the sun in
the top right corner.
Figure 18: Drawing "Hometown" created by Tran Thi Mai Loan, aged 13
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Số 19: Đây là bức tranh do em Trần Thị Bích Trâm, 14 tuổi, vẽ với chủ đề "Quê hương"
Oay la m◊t b(J,c tranh rat truu tlJ'gng, 6' dU'&i b(J,c tranh c6 m◊t dong song.
Trai d9c 6' giO,a b(J,c tranh la hlnh anh cau vong . C 6 rat nhieu cai cay cGng nhU'
nhO,ng toa nha nh6, nglJ'ai pht,1 no, va dan 6ng. 0 tren cung b(J,c tranh cung c6 m◊t
cau vong nh6.
This is a very abstract image, there appears to be a river at the bottom of the
page, with a rainbow section going up the middle of the page. There are many
trees, as well as a small building, man and woman and a rainbow in the top of the
image.
Figure 19: Drawing "My Hometown" created by Tran Thi Bich Tram, aged 14

34

s6 20: Đây là bức tranh của em H6 Thi Thuy H6ng, 15 tu6i
BLl'C tranh ve m(')t toa nha 6' phfa ben phai, v6'i m(')t khu VLl'O'n ben trai va
m$t trai 6' giu,a. Bức tranh còn có những khối màu khác nhau được tô xung
quanh.
This image shows a building on the right side of the page, with a garden on the
left and a sun in the middle of the page. There are sections of colour surrounding
these elements.
Figure 20: Drawing created by Ho Thi Thuy Hong, aged 15
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s6 21: Đây là bue tranh do em Trần Thị Thêu, 11 tuổi, vẽ với chủ đề
"Ng6i nha cua em"

BLl'C tranh ve m(>t em gai dang dlJ>ng ben cc;1nh m(>t toa nha nh6. Mi;it troi 6'
g6c tren ben phai va c6 m(>t cai cay 6' ben trai cua toa nha cung nhLI' hai bong hoa.
This image shows a girl standing next to a small building. The sun is in the top right
corner of the page and there is a tree to the left of the building as well as two
flowers.
Figure 21: Drawing "My house" created by Tran Thi Theu, aged 11
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s6 22: Đây là bll'c tranh do em A Keng Thị Dịu, 10 tuổi, vẽ với chủ đề "Ng6i nha ng6i"
BIJ'c tranh ve ha i toa nha gan li�n v6'i nhau. C6 mot cai cay 6' giQ>a toa nha. C6 mot co
gai 6' ben trai cua toa nha, dll'ng giQ>a nhQ>ng bong hoa. M�t trai 6' g6c tren cung ben
phai va c6 nhQ>ng con chim va dam may tren b�u trai.
This image shows a two buildings stuck together. There is a tree to the right of the
buildings. There is a girl to the left of the building standing amongst flowers. The sun
is in the top right corner and there are birds and clouds in the sky.
Figure 22: Drawing "A tile-roofed house" created by A Keng Thi Diu, aged 10
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So 23: Đây là bue tranh do em Trần Thị Hoa, 13 tuoi, vẽ với chủ đề "Ngay Tet"
Bức tranh vẽ các nhóm đang tập trung ở hai bàn và có một biểu ngữ ở dưới
cùng bức tranh. Trong bức tranh có những cây hoa và một bụi hoa hồng và
pháo hoa ở trên cùng của bức tranh.

This image shows groups gathered at two tables, there is a banner at the bottom
of the image. There are flower planters and a rose bush. There are fireworks at the
top of the page.
Figure 23: Drawing named "Tet holiday", created by Tran Thi Hoa, aged 13
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S6 24: Đây là b(J,c tranh của em Bui Thi Hien, 20 tu6i
B(J,c tranh ve m(>t hinh anh được chia ra thành hai phần. Bên trái bức tranh
có m(>t co gai 6' tren xe Ian học Đại học Lu$t. Bên cạnh đó, 6' phia ben phai là
m(>t b9n gai học Đ9i h9c Sư phạm. Trong bức tranh có một vài cái cay va m�t
trai dang chieu 6' g6c phải.
This image shows a split image, with a girl in a wheelchair on the left attending
law school, contrasted to the image on the right with a girl attending
University of Education. There are trees in both images and the sun is shining in
the upper right corner of the drawing.
Figure 24: Drawing created by Bui Thi Hien, aged 20
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kh6ng th€! danh bc;1i du'Q'C y chi. Chi c�n
c6 nghi hyc, quyilt tam thi c6 th€! lam du'Q'c t�t ca.

Du cho bc;1n c6 khiilm khuyilt tren Cd th€! ding

Impairments in your body can not defeat your will. As long as there is courage,
determination, we can do everything.
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So 25: Đây là bLl'c tranh của em Tran Thi My Linh, 19 tu6i
BLl'c tranh ve nhieu cay 6' g6c phfa tren ben trai va 6' g6c tren ben phai c6 m(>t
ng6i trtJ>ang hai tang (dU'Q'C doan la v�y). M(>t co gai dang dll'ng trtJ>&c nhO,ng cai
cay v&i chiec mCi tot nghi$p va chiec ao choang, dll'ng c�nh m(>t canh CU'a dan t&i
m(>t toa nha c6 ten "TrtJ>ang O�i H9c."
This image shows a number of trees in the upper left corner, and in the upper
right corner there is a two storey school (presumably). A girl is standing in front of
the trees in a graduation cap and gown standing next to an opening to a building
named "university."
Figure 25: Drawing created by Tran Thi My Linh, aged 19
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Du la ngt.ioi khuyi!t t$t nht.ing ni!u c6 giting cung c6 th� do dt.ic;rc vao nhO>ng trt.iong dc;1i
h9c danh til!ng. Va d6 la bt.i&c dtiu d� c6 th� gc;it hai dt.ic;rc thanh c6ng cua cu9c s6ng.

In spite of being a person with disabilities, if you try, you can access a well-known
university. And this is the first step to achieve success in life.
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S6 26: Đây là bue tranh do em Nguyễn Hồng Trang, 12 tuổi, vẽ với chủ đề "Ve ban em"
Oay la buc tranh cua mot em gai v&i hai bfm t6c. Em dang CU'<Yi va m�c mot ao cai khuy
va vay do. Em dang dung ben canh mot con meo nho.
This is a picture of a girl with two pigtails, she is smiling and wearing a buttoned shirt
and red skirt. She is standing next to a small cat.
Figure 26: Drawing "Draw my friend" created by Nguyen Hong Trang, a ged 12
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So 27: Đây là b(J>c tranh do em Nguyễn Minh Châu, 13 tuổi, vẽ với chủ đề
"Ve vui chai, h9c bai"
8(J>c tranh nay ve m◊t cai cay 6' phfa ben trai cua b(J>c tranh cung v&i m◊t b9n ngoi
dl)'a vao goc cay. 89n ngoi vao goc cay m�c quan xanh. C6 hai b9n nu m�c vay hong va
vang dang di ve phfa b9n ngoi goc cay. C6 nhung dam co m9c lorn dom tren m�t dat va
m◊t cau vong d�n tll' d�ng sau cai cay.
This image shows a tree on the left side of the drawing with an individual sitting leaned
up against it. They are in pants and a shirt. There are two girls walking towards the
individual in dresses. There are grass patches on the ground and a rainbow coming out
from behind the tree.
Figure 27: Drawing "Draw about playing, studying" created by Nguyen Minh Chau,
aged 13
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s6 28: Đây là bU'c tranh do em Chu Thị Ánh Mây, 21 tuổi, vẽ với chủ đề
"Trl.J'O'ng h9c cua em"

BU'c tranh ve mot ng6i trU'ong ba t�ng v&i mot c�u thang di len. Trong san
trU'ong c6 mot cai cay va nhi€!u hoa. 0 phfa tren blJ'c tranh la m�t troi dang nh6
len cung v&i mot vai dam may xung quanh.
This image shows a three storey school with a stairway leading up to it. There
are flowers and a tree in the school yard. On top of the picture the sun is rising,
with some clouds around the sun.
Figure 28: Drawing "My school" created by Chu Thi Anh May, aged 21
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Số 29: Đây là bức tranh do em Lê Kiều Nhi, 12 tuổi, vẽ với chủ đề "Ngôi trường tuyệt vời"
Bức tranh vẽ một tòa nhà ba tầng ở giữa trang giấy. Có rất nhiều bạn gái đang mặc đồng
phục xung quanh t6a nha. M¢t s6 b�n dang choi nhay day. Ở hai ben cua t6a nha
có hai cay l&n.
This image shows a three storey building in the centre of the page. There are
many girls surrounding the building all in the same outfit. Some are playing with a jump
rope. There are two big trees on either side of the building.
Figure 29: Drawing named "My Wonderful School "created by Le Kieu Nhi, aged 12
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Số 30: Đây là bức tranh do em Nguyễn Huỳnh Thiên Cát, 11 tuổi, vẽ với chủ đề
“Học sinh ở trường tôi”
Trên bầu trời có hai đám mây và mặt trời ở phía bên phải. Có một trường học
hai tầng mà các tầng đều có lớp học có đầy học sinh. Bên cạnh toà nhà là bãi cỏ và
một cái cây lớn. Trước trường, có một con đường và năm người đang nắm tay đi
ngay bên cạnh.
The sky has two clouds with the sun in the right corner. There is a two storey
school where the floors are exposed to show the classrooms that are filled with
students. Beside the building, there are a lawn and a big tree. In front of the school,
there is a road, and five people are holding hands walking right beside it.
Figure 30: Drawing "The pupils at my school" created by Nguyen Huynh Thien
Cat, aged 11
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Số 31: Đây là bức tranh do em Nguyễn Vân Ly, 19 tuổi, vẽ với chủ đề
“Dạo chơi trong công viên”
Ở góc trái bức tranh có ba cái cây cùng với một vài tòa nhà ở phía xa. Ở
giữa bức tranh có hai bạn gái, một bạn đang ngồi trên xe lăn và người bạn bên
cạnh đang giúp đỡ bạn ấy. Hai bạn đang đi dạo, bên phải cạnh đường đi có một
bãi cỏ.
This image has three trees in the top left corner with a few buildings behind
it. In the centre of the image, there are two girls. One is in the wheelchair that is
being helped by the girl standing up. They appear to be on a concrete pathway,
with some grass seen in the bottom right.
Figure 31: Drawing "Hang out in the park" created by Nguyen Van Ly, aged 19
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Ý nghĩa bức tranh: Người khuyết tật giúp đỡ nhau
Interpreter (Hoa Ly): Bức tranh này bạn ý vẽ về 1 bạn người Điếc đang hỗ trợ
1 bạn người khuyết tật đi chơi trong công viên
Facilitator: Em muốn nói điều gì qua bức tranh này?
Interpreter (Hoa Ly): Bạn ý muốn nói là người khuyết tật có thể giúp đỡ lẫn
nhau, chúng em có thể dìu dắt nhau đi công viên
Facilitator: Những hình ảnh này có liên quan đến cuộc sống của em không?
Interpreter (Hoa Ly): Tức Bạn ý bảo có. Thỉnh thoảng bạn ý cũng giúp đỡ
những bạn Điếc giống như bạn ý.

The meaning of drawing: People with disabilities help each other.
Interpreter (Hoa Ly): This picture is that she drew a deaf person who is
supporting another person with disabilities go to the park.
WWD8: What do you want to say through this picture?
Interpreter (Hoa Ly): She wants to say that people with disabilities can help
each other, we can help each other to go to the park.
WWD8: Are those imageries related to your life?
Interpreter (Hoa Ly): She said yes. Sometimes she helps other deaf people
like her.
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HOPES
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So 32: Đây là bue tranh do em Trần Minh Vy, 15 tuổi, vẽ với chủ đề
"Tai tru'61ng vai em"

a

Bue tranh nay ve mot toa nha to gi[l'a tranh. Co nh[l'ng thu nho han
quanh toa nha như la hoa va rat nhieu hinh mau sac khac nhau.

a xung

This image shows a big building in the centre of the page. There are smaller
things around the building such as flowers, and different coloured shapes.
Figure 32: Drawing "Go to school with me" created by Tran Minh Vy, aged 15
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•
s6 33: Đây là bue tranh do chị H6 Thi Oo, 34 tu6i, vẽ với chủ đề "U'&c ma"
Trong bức tranh có những người đang đứng trước ngôi nhà. Trong khung cảnh
bức tranh có một bãi cỏ và cây. Có một cây lớn ở bên phải của bức tranh, và một
cây ở phía dưới góc trái.
This image shows a group of people in front of a house. There is a grass area with
plants inside the area. There is a tree in the right portion of the picture, as well as
a tree in the bottom left corner.
Figure 33: Drawing "A dream" created by Ho Thi Do, aged 34
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Cam thay rat hai long vi du la khong dE;)p nhLYng trong d6 c6 cam xuc cua minh.
Day la LY&c mO' va cOng la hi�n thl,l'c luon. Ch6ng em dang tLY&i hoa con em di chQ'
ve. Con day la 2 d(l'a con. U'&c mO' cua em la c6 m¢t gia dinh am ap, h9nh phuc
nhU' bao gia dinh khac.

am pleased because it may not be beautiful but it reveals my feelings. It is a
dream and also the truth about me. My husband is watering the flowers when I
come back from the market. These are my two children. I dream of having a warm
and happy family like other family.
I
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Số 34: Đây là bức tranh do em Phan Thủy Tiên, 14 tuổi, vẽ với chủ đề “Trường tôi”
C6 nhfrng dam may tren bau trai v&i m�t trai 6' g6c ben trai. C6 mc)t toa nha mau
vang hai tang. Ben c�nh n6, la m<;>t cai cay. Trt..l'O'C toa nha nay, nhfrng h9c sinh
dang chai dua trong be) dong phl,Jc. C6 m9t ngll'ai l&n trong be) quan ao hong v&i
h9c sinh. 0 g6c cuoi ben phai la la ca Vi�t Nam.
There are clouds in the sky with the sun in the top left corner. There is a large two
storey yellow building. Beside it, is a tree. In front of this building there are students
playing in their school uniform. There is an adult in a pink outfit with the students. In
the bottom right corner is the Vietnamese flag.
Figure 34: Drawing "My School" created by Phan Thuy Tien, aged 14

56

ChO'i v&i cac bc;:1n

a trU'ang th$t vui ve.

Con U'O'C mO' la chO'i v&i bc;:1n r6i an u6ng tro chuy$n chc;:1y gi6'n v&i nhau trong
trU'ong.

Playing with friends at school is fun.
I dream of playing, eating, chatting with my friends in school.
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So 35: Đây là bU'c tranh do chị Hồ Thị Ngọc Thư, 23 tuổi, vẽ với chủ đề
"BU'C tranh hi v9ng"

a

BU'c tranh nay c6 hai cai cay, m9t phia g6c trai ben tren, va m9t O' cuoi g6c
phai. C6 m9t ng6i nha nam O' trung tam. Mai nha dU'Q'C to mau do, va nhfrng bll'c
tU'ong mau vang. C6 ba ngl!'oi dang di b9 trU'6'c nha. M�t troi phfa g6c phai ben
tren.

a

This picture has two trees, one in the top left corner, and another in the
bottom right. There is the house in the center. The roof is coloured red, and the
walls are yellow. There are three people walking in front of the house. The sun is in
the top right corner.
Figure 35: Drawing "A drawing of hope" created by Ho Thi Ngoc Thu, aged 23
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Chao cac bi;in. Em xin gi6'i thi$u em la H6 Thi Ngoc ThlJ'. Em xin trinh bay U'6'c mo
cua minh. B(J,c tranh cua em c6 d� tai la hy vong. C6 cay xanh, c6 ng6i nha U'O'C
mo. C6 cac bi;in khuy�t t�t dang d�n trlJ'O'ng. R6i mot ngay mai U'O'C mo cua cac
bi;in nhlJ' chung ta se dU'Q'C thap sang.

Hello everyone. I am Ho Thi Ngoc Thu. I would like to present my dream.
The topic of my painting is" Hope." It has a dream house with green trees.
Students with disabilities are going to school. Their dreams will be fulfilled some
day in the future.
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So 36: Đây là bLl'c tranh do chị Hồ Thị Panh, 33 tuổi, vẽ với chủ đề "M¢t gi/Jc md'
C6 r�t nhi�u ngon nui. Nh(rng dam may o ben trai va con lc;1i la m�t troi. Ben
cc;1nh mot cai cay o trung tam la mot ngoi nha mau vang, ben cc;1nh n6 c6 nh(rng
ngoi nha nho hO'n. C6 mot ngon d6i nO'i moi ngU'oi dang dll'ng. C6 nhi�u ngU'oi
dang dll'ng o trong g6c, cc;1nh mot ngoi nha nho.
There are many mountains. The set on the left has clouds, and the other set
has the sun. Beside a tree in the center is a yellow house, that has much smaller
houses beside it. There is a hill, where some people are standing. There are more
people standing in the corner, near a small house.
Figure 36: Drawing "A Dream" created by Ho Thi Panh, aged 33
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Số 37: Đây là bLl'c tranh do chị Kêr Thị Hợi, 33 tuổi, vẽ với chủ đề "San xuat"

0 ben phai bll'c tranh la manh VLl'O'n, ben c�nh d6 c6 m◊t ng6i nha. C6 m◊t
ngl.l'ai dll'ng c�nh ng6i nha nay, dang cho hai con ga an th6c. 0 g6c phfa dl.1'6'i
ben phai, c6 m◊t manh Vl.l'O'n khac nhl.l'ng c6 m◊t cai ao ben c�nh n6. 0 ben c�nh
cai ao c6 m◊t cai cay cung v6'i m◊t dong ram.

There is a garden in the top right corner. Below this garden there is a house.
There is a person near this house, who is pouring grains to feed two chickens. In
the bottom right corner there is another garden, but there is a pond beside it. Then
there is a tree beside it, along with a dome-like haystack.
Figure 37: Drawing "Production" created by Ker Thi Hoi, aged 33
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Bue tranh cua em c6 chu de la san xuat. Em mong muon gia dinh em c6 m(>t
manh VU'O'n de san xuat lay thuc an, trong rau, nuoi ga, va nuoi ca.

The topic of my painting is "Production." I hope my family will have a garden to
produce food, grow vegetable, raise chickens and fish.
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Số 38: Đây là bức tranh do chị Hồ Thị Thêu, 37 tuổi, vẽ với chủ đề " Một gia đình"
BU'c tranh nay c6 mot ng6i nha mau xanh CY trung tam v&i mot con dU'ong dan t&i
ng6i nha. C6 cỏ, cay, va hoa la xung quanh ng6i nha. Ở phía trên giữa bức tranh có
ông mặt trời.
This picture has a blue house in the centre, with a pathway leading to it. There
is grass, trees, and flowers around the house. There is a sun in the top
centre of the image.
Figure 38: Drawing "A Family" created by Ho Thi Theu, aged 37

64

U'6'c ma cua em c6 m9t can nha va nhO,ng khu VU'O'n d§ em c6 th§ trong hoa va
nhO,ng cay ma em yeu thich.

I dream of having a house and garden to plant flowers, trees that I like.
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S6 39: Đây là bue tranh do em Ho Thj Dieu, 10 tu6i, vẽ với chủ đề "Thời trang"
C6 d1t nhi�u bo trang ph1,1c dlJ'Q'C trlJ'ng bay, hai chi�c vay, hai bo ao va vay,
hai chi�c qu§n, mot chi�c vay ngan va mot cai ao.
There are multiple items of clothing displayed. There are four dresses, two
sets of a top and skirt outfit, a pair of pants, a skirt, and one shirt.
Figure 39: Drawing "Fashion" created by Ho Thi Dieu, aged 10
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So 40: Đây là bue tranh do em VU'ang Hoai Anh, 17 tuoi, vẽ với chủ đề "Trường học"
Trong buc tranh, c6 nhQing ngU'ai dang dung giO,a bon bong hoa xep thanh
hang giQia trang ve. (J dU'&i c6 m(>t cai cay to, ben c�mh d6 la m(>t hinh tam giac
l&n.

a

There are people in the picture and they are standing amongst four tall
flowers that are lined up in the middle of the page. There is a large tree at the
bottom of the page, and a large triangle next to it.
Figure 40: Drawing "A School"created by Vuong Hoai Anh, aged 17
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Số 41: Đây bức tranh do em Nguyễn Quỳnh Phương, 12 tuổi, vẽ với chủ đề
“Giờ ra chơi của tôi”
Bức tranh vẽ hai toà nhà hai tầng đối nhau trong bức tranh, ở phía dưới bên phải
và phía trên bên trái. Ở những góc đối diện có hai cái cây. Có những đứa trẻ đang
chơi với nhau ở trung tâm của bức tranh nhưng có vài bạn trẻ xuất
hiện như là bị tách biệt.
This image shows two buildings in opposite sides of the picture, the bottom right
and top left. In the opposite corners there are two trees. There are children playing
with each other in the centre of the image, but a few children appear to be
excluded.
Figure 41: Drawing “My breaktime” created by Nguyen Quynh Phuong, aged 12
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Những điều con muốn nói trong bức tranh là con mong rằng những người bình
thường sẽ hòa đồng với những người khuyết tật như con.
Con vẽ tranh này điều đó liên quan đến những người phụ nữ và trẻ em khuyết tật.
Con muốn cho các bạn không khuyết tật và các bạn khuyết tật được thấy. Vì nếu
thế thì các bạn khuyết tật sẽ không tự ti, và sẽ hòa đồng với các bạn không bị
khuyết tật.

I want to say that I hope ordinary people will integrate with people with disabilities
like me.
I drew this painting because it is related to women and children with disabilities.
I want disabled and non disabled children to see the drawing so that children with
disabilities will not feel inferior and will integrate with non disabled children.
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Số 42: Đây là bll'c tranh do em Nguyễn Kiều My, 14 tuổi, vẽ với chủ đề "Em du'<lC nh�n hoa"

Bll'c tranh nay ve mot doi tre em CJ phfa ben trai v6'i mot b9n trai tre dU'a cho
mot b9n gai nhO,ng bong hoa. 6' ben phai c6 mot b9n trai 16'n tu6i hO'n va mot b9n
gai. 89n gai d6 dang ngll'i nhG>ng bong hoa. T§t ca moi ngU'ai dU'ang nhU' dang
dll'ng trU'O'C nhG>ng ngon d6i, v6'i mot cai cay CJ ben phai va mot m�t trai CJ g6c trai
tren cao VO'i nhG>ng dam may
This image shows a pair of children on the left, with a young boy giving a young girl
flowers. On the right there is an older boy and girl, the girl is smelling flowers. All
individuals appear to be standing in front of hills, with a tree to their right and a sun
in the upper left corner, with clouds along the top of the screen.
Figure 42: Drawing "I receive flowers" created by Nguyen Kieu My, aged 14
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Người hướng dẫn: 0ieu mong Li6'c cua em la gi?
My: dUQ'C hoa nh$p VO'i bc;1n

Facilitator: What is your wish?
My: To be included with friends
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So 43: Đây là bLl'c tranh do em Trần Thị Hồng Hạnh, 15 tuổi, vẽ với chủ đề
"Canh ra chai san trwng"
gai

a

BLl'c tranh ve m9t nh6m nhCl'ng b�n nCI' dang choi nhay day cung nhau. C6 m9t b�n
ben trai cua bl.J'c tranh m◊t minh ben c�nh m◊t cai cay l&n. Bau trai mau xanh va
c6 dam co ma cac b�n gai dang nhay tren d6.

a

This image shows a group of girls playing jump rope together. There is a girl in the
left of the image who is by herself and alone next to a large tree. The sky is blue and there
is grass where the girls are playing jump rope.
Figure 43: Drawing "School yard during breaktime" created by Tran Thi Hong Hanh,
aged 15
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NgU'a i hU'6'ng dan: Con muon n6i dieu gi qua bl.J'c tranh nay?
Ht;1nh: Con muon du'qc h6a dong vai cac b<;1n
NgU'a i hU'6'ng dan: The con Ht;1nh, & tru'a ng c6 bt;1n nao treu con kh6ng? Cac bt;1n
treu con nhu' the nao? Va con da vu'qt qua n6 nhu' the nao?
Ht;1nh: Cac bt;1n n6i xau ve gia dinh con

Facilitator: What do you want to say through your drawing?
Hanh: I want to integrate with other children
Facilitator: And Hanh Phuc, is there anyone who tease you? How did they tease
you? How did you go through it?
Hanh: They spoke ill of my family
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Số 44: Đây là bức tranh do em Lê Ngọc Phương Anh, 19 tuổi, vẽ với chủ đề
"Chị em đi dạo công viên”
Day la mot trai may v&i 6 ng m�it trai. C6 mot manh d�t tr6ng hoa ở ben trai. C6
mot cai ao ở giO,a. Mot cai cay ở ben phai. C6 hai dll'a tre ở cuoi bll'c tranh ma
qmh mot cai ban.
The is a cloudy sky with the sun. There is a pot of flowers on the left side. There
is a pond in the middle. A tree is on the right side. There are two kids at the
bottom of the picture, who are near a desk.
Figure 44: Drawing "Sisters walk in the park" created by Le Ngoc Phuong Anh,
aged 19
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Em mu6n ngll'ai khuy�t t�it dll'Q'C vui choi nhieu hon.
Em mu6n dll'Q'C m9i ngll'ai quan tam nhieu hon.

I want persons with disabilities to have more fun.
I desire to be better cared for by others.
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So 45: Đây là b(pc tranh do em Đào Thị Thu Quyên, 12 tuổi, vẽ với chủ đề
"Ng6i tru-&ng than yeu"
Bức tranh này vẽ một ngôi nhà ở giữa bức tranh, với một cây lớn với những cây nhỏ
ở bên trái. Có một chậu cây được phủ đầy bởi những bông hoa ở phía trước ngôi nhà. Ở
bên phải ngôi nhà là có hai người phụ nữ dường như đang vẫy tay. Ở phía trên của bức
tranh là ông mặt trời và những đám mây.
This image shows a house in the centre of the image with a tree and plants to the
left. There is a planter filled with flowers in front of the house. There are two women who
appear to be waving to the right of the house. There are clouds and a sun at the top of the
drawing.
Figure 45: Drawing "My dear school" created by Dao Thi Thu Quyen, aged 12
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Cac bc;1n di ! Hay chdi VO'i toi

Everyone ! Please, play with me.
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Đây là phần chia sẻ của em Trần Thị Ngọc Thắm, 13 tuổi:
Con muốn nói là ’’Không được xem thường người khuyết tật, đừng xa
lánh họ.”

Tran Thi Ngoc Tham, aged 13, said:
I want to say that “No one can look down on persons with
disabilities, don’t stay away from us.”
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Đây là phần chia sẻ của em Võ Nguyễn Hoài Mỹ, 14 tuổi:
Em buồn vì mấy bạn của em không thích chơi với em. Họ nói là em không
chơi được trò chơi gì hết.
Con muốn được quan tâm khi mà con đi học ở trường, đặc biệt là thầy cô.
Đừng xem thường trẻ khuyết tật.

Vo Nguyen Hoai My, aged 14, said:
I am sad because my friends do not like to play with me. They said that I
cannot play any game.
I desire to be cared about when I am at school, especially by my teachers.
Don’t look down on children with disabilities.
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Xem, nghĩ và ngẫm: Lời mời tới độc giả
Tác phẩm này đại diện cho tiếng nói chung của 54 trẻ em gái và 36 phụ nữ
khuyết tật ở Việt Nam tham gia vào giai đoạn đầu tiên và thứ hai của dự án Thay đổi
Kiến thức Khuyết tật, Nghiên cứu và Hành động (TDKRA) [2017-2018]. Chúng tôi tự
hào là một phần của nhóm biên tập làm nên cuốn sách này. Mục đích của chúng tôi
là sử dụng tác phẩm này như một lời mời cho việc nghĩ lại ý nghĩa của khuyết tật, thời
trưởng thành thiếu nữ, và hoà nhập từ góc nhìn của trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật.
Để thúc đẩy đối thoại, tham gia và tự nhìn sâu với trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật,
chúng tôi mời độc giả đọc những lớp nghĩa xã hội này. Trong cuốn sách, chúng tôi
chỉ đưa ra những bức tranh được vẽ bởi các trẻ em gái và phụ nữ mặc dù họ còn
tham gia các hoạt động nghệ thuật khác như làm phim và photovoice. Vì không gian
của cuốn sách có hạn, chúng tôi chỉ có thể đưa vào tất cả các tác phẩm của trẻ em
gái và một số phụ nữ khuyết tật trong dự án.
Dự án sáng tạo nghệ thuật đã tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau ở Việt
Nam với những điều kiện lịch sử xã hội cụ thể nhưng khác biệt từ những cộng đồng
phong phú hơn ở các nước phát triển cũng như khác biệt với những khu đô thị khác
ở các nước đang phát triển. Điều này phản ảnh những bối cảnh khác nhau của các
trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật, một khu đô thị nằm ở ngoài phía Tây của Hà Nội –
Bắc Từ Liêm, một huyện miền núi bị ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc da cam – A
Lưới (Thừa Thiên Huế) và một khu đô thị nghèo – Bình Thuỷ (Cần Thơ).
Để hiểu được ý nghĩa của những bức tranh này, chúng tôi xin nhắc lại với độc
giả rằng những bức tranh nên được hiểu theo bối cảnh văn hoá của chính nó. Nghệ
thuật đã phản ánh những địa điểm lịch sử, xã hội, hình thành nên kinh nghiệm của
người tham gia, thế giới quan, mối quan hệ và “tiếng nói” của họ thông qua một
phương thức truyền thông. Những trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật trong dự án
TDKRA là những người sáng tạo chính trong việc sáng tạo nghệ thuật này. Họ là
những người ở trong vị trí tốt nhất để giải thích cái nhìn của họ và gắn kết người
xem thông qua những bức tranh của mình. Cho dù được xem như thế nào, những
tác phẩm này mời độc giả nhìn lại thế giới từ góc nhìn khác: đó là, từ điểm đứng
của các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật. Chúng ta nhận thấy rằng những tác phẩm
này có “tiềm năng gắn kết trẻ em gái khuyết tật trong việc đòi quyền được hoà nhập"
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bằng phương pháp trực quan có sự tham gia như một cách xây dựng tiếng nói và
công bằng xã hội cho chính các em (Nguyen, 2016, trang 54).
Mỗi bức tranh có câu chuyện của chính nó. Nó mang những câu chuyện, suy
nghĩ, cảm xúc của người tham gia. Những nghệ sĩ có cách của riêng mình để diễn
đạt suy nghĩ, mong muốn và quyết tâm của chính họ. Là một trong số những độc
giả của những bức tranh này, chúng tôi xác định một số chủ đề chính từ những
bức vẽ. Các chủ đề này bao gồm: góc nhìn của người tham gia về quê hương
của họ, những hình ảnh văn hoá về trường và nhà của họ, lễ hội văn hóa truyền
thống của địa phương, hoà nhập và không hoà nhập trong cộng đồng, khao khát
được thực hiện những hoạt động xã hội, đại diện và tưởng tượng lại ai đó và cơ
thể của ai đó. Một số bức tranh phản ánh khát vọng của người tham gia trở nên uy
quyền, tiếng nói và căn tính được nhận diện, được quan tâm bởi bạn bè và người
thân. Ngoài ra, những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của trẻ em gái ở một số
thời điểm và không gian cụ thể với một số khoảnh khắc đáng nhớ phản ánh
những kí ức lịch sử và bản sắc văn hoá. Quả thực thông qua lời kể của trẻ em gái,
chúng tôi học về những trải nghiệm về phân biệt đối xử của các em như bị trêu đùa,
bị la mắng, bị bạo lực. Chúng tôi cũng học về một số giải pháp của họ cho những
vấn đề đó. Các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật đưa ra gợi ý về việc loại bỏ hệ
thống bất hoà nhập và định kiến tới người khuyết tật và thể hiện hi vọng được tham
gia đầy đủ ở trường học và xã hội, được yêu thương và quan tâm bởi bạn bè và
cộng đồng địa phương.
Để bắt đầu cuộc đối thoại này chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ gợi lên,
chúng tôi đã gộp một số suy nghĩ từ thành viên nhóm của chúng tôi người mà làm
việc trực tiếp hoặc gián tiếp với những bức tranh của người tham gia. Chúng tôi sử
dụng điều này như một cách để trả lời lại tiếng nói của người tham gia đại diện trong
nghệ thuật, và chúng tôi cũng ý thức không áp quan điểm của mình lên hình ảnh
của họ.
‘Qua cuốn catalogue với những bức tranh đẹp và thông điệp ý nghĩa, tôi hi
vọng mọi người có thể “lắng nghe” tới tất cả câu chuyện với đưa ra câu trả lời của
chính mình cho những thông điệp này‘ (Linh Đặng, trợ lý nghiên cứu, dự án
TDKRA).
‘Sự sáng tạo là một phần nhỏ của toàn bộ dự án TDKRA, nhưng tôi biết rằng
các em sẽ vô cùng tự hào rằng tác phẩm của mình được xuất bản. Đây cũng là nơi
mà mọi người trong cộng đồng ngưỡng mộ‘ (Linh Đặng, trợ lý nghiên cứu, dự án
TDKRA).
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‘Từ kinh nghiệm của chính mình, điều đó làm tôi nhận ra rằng một hành động
tử tế nhỏ có khái niệm lớn hơn nhiều cho ai đó‘ (Nadeea Rahim, trợ lý nghiên cứu,
dự án TDKRA) .
‘Bằng cách nhìn vào những bức tranh và đọc những lời thoại trong cuộc hội
thoại, tôi cảm thấy như là tôi hiểu những trẻ em gái và phụ nữ này ở mức đồng cảm
và cá nhân hơn. Thấu hiểu là điều quan trọng để tạo ra thay đổi tích cực, và theo
quan đểm của tôi cách tốt nhất để giúp mang những giấc mơ của các em thành
hình, là thấu hiểu. Để thấu hiểu, chúng ta cần lắng nghe và chia sẻ tiếng nói của mọi
người‘ (Alexia Miron, trợ lý nghiên cứu, dự án TDKRA).
‘Tôi luôn cảm thấy khiêm nhường bởi tầng sâu của hiểu biết mà mỗi bức tranh
đại diện‘ (Claudia Mitchell, nhà nghiên cứu, dự án TDKRA).
Chúng tôi mời các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật – tác giả của những bức
tranh cũng như nhiều khán giả sẽ xem những bức tranh này tiếp tục cuộc đối thoại
thông qua suy nghĩ, ngẫm và tưởng tượng lại về hoà nhập. Những đấu tranh vì hoà
nhập cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật, nhà trường, gia đình, bạn bè và cộng đồng
sẽ tiếp tục, và chúng tôi mời độc giả là một phần của hành trình này.
Nhóm nghiên cứu TDKRA
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Viewing, thinking, and reflecting: An invitation to the audience
This work represents the collective voices of 54 girls and 36 women with
disabilities in Vietnam who participated in the first and second stage of the
Transforming Disability Knowledge, Research, and Activism (TDKRA) project [20172018]. We are proud to be a part of the editorial team in creating this collection. Our
goal is to use this work as an invitation for rethinking the meanings of disability,
girlhood, and inclusivity from the perspectives of the girls and women with disabilities.
To foster dialogues, engagement, and reflexivity with girls and women with disabilities,
we invite the audience to read these social meanings. In the exhibition catalogue we
include only the drawings produced by the girls and women although the participants
were involved in a much wider range of art-making, including cellphilm production and
photovoice. Given the limited space of the catalogue, we can only include the drawings
from all the girls and some women in the project.
These art-making projects have taken place in various local locations in
Vietnam, with specific socio-historical conditions distinct from more affluent
communities in the global North, as well as distinct from other urban areas in the global
South. This reflects diverse contexts from which the girls and women have come: an
urban area located outside of the West of Hanoi – Bac Tu Liem (Hanoi); a mountainous
district heavily affected by Agent Orange – A Luoi (Thua Thien Hue); and a poor urban
area – Binh Thuy (Can Tho).
To make sense of these drawings, we would like to remind the viewers that
these images should be interpreted in their own cultural conditions. The art has
reflected the socio-historical locations shaping the participants’ experiences,
worldviews, relationships, and their ‘voices’ through an alternative mode of communication. The girls and women with disabilities in the TDKRA project are the key
producers of this art-making. They are the ones who are in the best position to explain
their own views and engage with viewers through their pictures. No matter how the
drawing is viewed, it invites the audience to re-imagine the world from a different
perspective: that is, to position ourselves from the standpoint of the girls and women
with disabilities. We see that this work has ‘the potential to engage girls with
disabilities in the claiming of their inclusion” through a transformative approach to
social justice using arts-based participatory visual methodologies to reclaim their
voices (Nguyen, 2016, p. 54).
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Each drawing has its own stories. It includes the participant’s stories, thoughts,
and feelings. The artists have their own ways of expressing their thoughts, desire and
determination. As one of the audiences of these drawings, we as a team have
identified some key themes in the drawings. These include the following: the
participants’ views of their hometown; cultural images of their schools and their homes;
cultural celebrations of communal lives; inclusion and exclusion in the communities;
desire to take social actions; representations and reimagination of oneself and one’s
bodies. Some drawings reflect the participants’ aspirations to become powerful, having
their voices and identities recognized, and being cared for by their friends and loved
ones. Additionally, the images of the girls’ daily lives in some particular times and
spaces, with some memorable momments, reflect their cultural-historical memories
and identities. Indeed, through the narratives told by the girls, we learned about their
experiences with discrimination such as being teased, scolded and bullied. We also
learned something about their solutions to the issues. They suggested removing the
system of exclusions and prejudices against people with disabilities, and expressed
their hopes to fully participate in school ool and society, to be loved, and cared for by
their friends and local communities.
To begin the conversations that we hope this catalogue will evoke, we have
included some reflections from our team members who either worked directly or
indirectly with the participants’ images. We use this as a way of responding to the
participants’ voices, represented in the art, and we are cautious not to impose our
views upon their images.
‘Through the art catalogue, with the beautiful drawings and meaningful
messages, I hope everyone can “listen” to all stories and come up with your own
responses to those messages ‘(Linh Dang, research assistant, the TDKRA project).
‘The creation was a small part of the overall TDKRA project, but I know that the
girls will be extremely proud that their work was published. It is a place where everyone
in their community can admire’ (Linh Dang, research assistant, the TDKRA project).
‘From my own experience, it has made me realize that small acts of kindness
mean a much bigger concept for someone else‘ (Nadeea Rahim, research assistant,
the TDKRA project).
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‘By looking at these images and reading the transcripts of their conversations
I feel as though I understand these girls and women on a more personal and
empathetic level. Understanding is the key to creating positive change, and in my
opinion the best way to help bring the dreams of the girls to fruition, is to understand.
In order to understand, we need to listen and keep sharing the voices of everyone’
(Alexia Miron, research assistant, the TDKRA project).
‘I am always humbled by the depth of knowing that each drawing represents’
(Claudia Mitchell, researcher, TDKRA project).
We invite the girls and women who produced these drawings, as well as the
many audiences who will view these images, to continue this conversation through
your thinking, reflecting, and re-imagining inclusion. The struggles for inclusion with
our girls and women with disabilities, their schools, families, and communities will
continue, and we invite the audience to be a part of this journey.
The TDKRA team
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Lời cám ơn
Nhóm nghiên cứu TDKRA xin được gửi lời cám ơn tới những người đã đóng
góp công sức trong việc sáng tạo và phát hành cuốn sách này. Cuốn sách này được
phát hành là nhờ có các đối tác của chúng tôi Tiến sĩ Naydene de Lange, Đại học
Nelson Mandela; Bà Đỗ Thị Huyền, Hội Người khuyết tật Quận Bắc Từ Liêm; Bà
Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Hội Người khuyết tật Thành phố Cần Thơ; Ông Nguyễn
Văn Duy, Hội Người Mù Huyện A Lưới; Bà Lê Thái Thị Phương Thảo, Hội Người
khuyết tật Quận Ninh Kiều; Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trung tâm Hành động vì sự
phát triển cộng đồng; và Tiến sĩ Marcia Rioux, Đại học York, cũng như sự tham gia
của các phụ nữ và trẻ em gái trong dự án.
Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới các trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật
về những bức tranh và những cuộc thảo luận ý nghĩa. Những sự thật mà các bạn
đã nói lên, và những gì các bạn đã tạo nên đều cảm động, giúp mọi người nhận
thức và khiến họ suy ngẫm. Chúng nói lên câu chuyện mà trước đó chưa được kể,
đó là điều vô cùng quan trọng để chúng ta hướng đến một thế giới hòa nhập và
hoàn thiện hơn.
Chúng tôi cũng chân thành cám ơn các độc giả vì sự đón nhận bằng cả tâm
trí và trái tim của các bạn về những câu chuyện của các phụ nữ và trẻ em gái trong
dự án. Bởi, sự sẵn sàng tìm hiểu những công trình nghiên cứu như thế này của các
bạn là rất quan trọng, và là lí do để những sự thật này sẽ tiếp tục được kể.
Chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến các thành viên trong nhóm nghiên cứu
TDKRA đã làm việc không mệt mỏi để đưa tiếng nói của những phụ nữ và trẻ em
gái vào trong cuốn sách. Chúng tôi cũng xin cám ơn các thành viên đã sắp xếp,
miêu tả và dịch các bức tranh để tạo ra một cuốn sách dễ tiếp cận cho tất cả mọi
người. Cám ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn bởi vì nhờ đó những câu chuyện
và hình ảnh này đã được đưa ra.
Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ thích cuốn sách và khám phá được những câu
chuyện bên trong đó.
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