
Hỗ trợ cho học sinh/sinh viên 
bị Hội chứng Tourette và các 
Rối loạn Tic 

Tập tài liệu này nhằm giúp các nhà giáo dục và nhân viên hỗ trợ nhận ra các triệu chứng phức 
tạp đồng thời là sổ hướng dẫn cho việc phát triển các kế hoạch hỗ trợ hiệu quả để tạo điều 
kiện cho trẻ em bị Hội chứng Tourette (Tourette Syndrome, hay TS) và các Rối loạn Tic phát triển 
tốt về mặt xã hội và học tập. Tập tài liệu này cung cấp nhiều nguồn hỗ trợ cho giáo viên, người 
quản lý, tư vấn viên, nhà tâm lý học đường, chuyên viên âm ngữ trị liệu và chức năng trị liệu, 
giáo viên cố vấn và giáo viên hỗ trợ, y tá học đường, giáo sư cao đẳng/đại học và các nhân viên 
hỗ trợ khác nhằm giúp họ hiểu và hỗ trợ cho trẻ em mắc TS và các Rối loạn Tic. 

TS và các Rối loạn Tic ảnh hưởng đến một trong mỗi 100 học sinh/sinh viên. Hơn một nửa số trẻ 
em mắc TS ở tuổi đi học có thể đồng thời mắc các bệnh khác như là rối loạn tăng động giảm 
chú ý (ADHD), rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), lo âu, trầm cảm hay hội chứng khó viết. Các 
bệnh trạng này cùng với các khuyết tật học tập khác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng 
học tập và khiến cho học sinh rất khó tập trung trên lớp. 

Hiệp hội Tourette của Mỹ (Tourette Association of America, hay TAA) cung cấp thông tin cho 
các nhà giáo dục để giúp họ nhận ra triệu chứng của TS và các rối loạn liên quan thường 
gặp. Một điều hết sức quan trọng là nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh/sinh viên cần 
cùng hợp tác với nhau trong việc xác định và xây dựng các biện pháp thích nghi hiệu quả 
cần thiết để tối ưu hóa việc giảng dạy và học tập của tất cả học sinh/sinh viên. Khi triệu chứng của TS 
và các rối loạn liên quan thường gặp khác được xử lý phù hợp thì trẻ em mắc TS có thể có nhiều trải 
nghiệm tích cực, phong phú và thành công ở trường học. 
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Ít nhất 1 trong mỗi 100 trẻ em mắc  
Hội chứng Tourette hay triệu chứng tic.



CÁCH PHẢN ỨNG KHI CÓ BIỂU HIỆN CỦA HỘI CHỨNG TOURETTE VÀ TIC TRÊN LỚP HỌC 

Một nguyên tắc chung nên áp dụng cho hầu hết các loại tic 
là cố gắng lờ đi đến mức có thể được. Việc không để ý đến 
hành vi tic sẽ mang lại những lợi ích như sau:

• Giảm căng thẳng và lo âu có thể phát sinh vì học sinh/
sinh viên cảm thấy ngượng ngùng hay sợ bị kỷ luật. 

• Giảm căng thẳng và lo âu cho học sinh/sinh viên, 
và điều này có thể giúp làm giảm triệu chứng. 

• Giảm sự bắt nạt.

• Thể hiện thái độ chấp nhận và coi các triệu chứng này 
như là điều bình thường.

• Làm gương về hành vi và cách phản ứng phù hợp để các 
học sinh/sinh viên khác có thể noi theo.

XÁC ĐỊNH CÁC KHÓ KHĂN TRONG HỌC 
TẬP THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI BỊ HỘI 
CHỨNG TOURETTE

Các nhà giáo dục và gia đình cần nhận thức được các khó khăn thường gặp mà có thể ảnh hưởng đến thành tích học tập của trẻ em mắc 
TS. Đôi khi các khó khăn này bị ngộ nhận hay cho là “hành vi cố ý” thay vì được hiểu là các biến chứng của một rối loạn phát triển thần kinh 
phức tạp. 

Các khó khăn trong học tập thường gây vấn đề nhiều hơn ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Sau đây là một danh sách liệt kê các khó khăn phổ biến trong học tập thường thấy ở học sinh/sinh viên mắc TS và các bệnh liên quan: 

• Khó khăn trong lúc chuyển tiếp: Có vấn đề khi chuyển tiếp giữa các nhiệm 
vụ và tiết học; chống đối việc thay đổi lịch hoạt động và/hoặc các thói quen 
hàng ngày.

• Khó khăn trong việc hoàn tất bài về nhà: Không hiểu được bài tập; ghi chép 
bài tập một cách không nhất quán; không hoàn tất bài đúng hạn; không chịu 
làm bài.

• Khó khăn trong việc tuân theo hướng dẫn: Phản ứng chậm chạp; không thể 
hoàn tất được các công việc có hướng dẫn phức tạp hay nhiều bước; yêu cầu 
được hướng dẫn nhiều lần.

• Có sự khác biệt giữa điểm số của các hoạt động có và không sử dụng 
ngôn ngữ: Có sự chênh lệch trong điểm số đánh giá tâm lý-giáo dục (ví dụ: 
đạt điểm ở mức trung bình cao đối với môn đọc hiểu và điểm trung bình thấp 
đối với kỹ năng viết; đạt điểm cao trong các hoạt động sử dụng ngôn ngữ và 
điểm thấp ở các hoạt động phi ngôn ngữ). 

• Vô tổ chức và thiếu chức năng điều hành: Có vấn đề trong việc quản lý thời gian, công việc và đồ đạc; gặp khó khăn trong việc bắt đầu và/
hoặc tiếp tục các nhiệm vụ, có thể dẫn đến hậu quả là không hoàn tất được công việc.

• Chứng khó viết (vấn đề trong việc viết chữ): Chữ viết cẩu thả; thường xuyên tẩy xóa; bị ám ảnh bởi việc viết chữ đẹp; viết ít; viết chậm; gặp 
khó khăn về cách dùng dấu câu, đánh vần và viết hoa; không chịu viết.

• Sự giải ức chế: Các hành vi mà học sinh/sinh viên biết là không phù hợp hay cấm kỵ nhưng rất khó kiềm chế. Một số ví dụ bao gồm: sờ vào 
một số đồ vật, có các câu nói hay phản ứng dù đúng với hoàn cảnh nhưng không phù hợp về mặt xã hội, và hét to các câu trả lời.

• Hành vi bùng phát tại trường hay ở nhà: Các hành vi gây rối đáng kể, có vẻ như phản ứng thái quá với một tình huống nào đó, có thể là 
hậu quả của việc kiềm chế triệu chứng. Các hành vi khác bao gồm: cảm thấy quá tải vì sự lo âu, cảm thấy thất bại, khó xử lý cảm giác, các triệu 
chứng gây trở ngại hoặc thiếu kỹ năng.

• Sự bốc đồng: Thể hiện các hành vi bốc đồng như là hét lên, gào thét hay la lối người khác.

• Hành vi chống đối: Bỗng nhiên từ chối làm theo hướng dẫn hoặc tham gia một công việc hay hoạt động học tập. Điều quan trọng là cần 
coi hành vi chống đối này như là trẻ đang nỗ lực biểu lộ một nhu cầu như là thiếu kỹ năng hoặc bị ám ảnh cưỡng chế, lo âu hay gặp vấn đề về 
cảm giác. Với cách nhìn này, bạn sẽ hướng tới việc lập kế hoạch tích cực, chủ động để dạy các chiến lược hữu ích thay vì sử dụng các hình phạt 
không mang lại hiệu quả.
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Các khó khăn trong học tập thường dễ nhận 
thấy hơn ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ 
thông. Một lý do phổ biến nhưng rất ít được biết 
là vì năng lực trí tuệ của học sinh có thể che giấu 
các triệu chứng ở cấp tiểu học; tuy nhiên, khi 
lên các cấp cao hơn thì triệu chứng bắt đầu ảnh 
hưởng đến khả năng thể hiện năng lực trí tuệ 
thực sự của học sinh. Thêm vào đó, học sinh lớn 
hơn thường dành nhiều năng lượng hơn cho việc 
kiềm chế hay giấu đi các triệu chứng vì muốn 
được xã hội chấp nhận.



• Sự tập trung chú ý: Các tic hay nỗi ám ảnh có thể gây 
trở ngại cho việc tập trung cho dù học sinh/sinh viên 
có thể có vẻ đang chú ý. Tuy nhiên, thực tế cũng có 
thể là điều ngược lại. Một số học sinh/sinh viên có khả 
năng tập trung vào các hoạt động đang thực hiện khi 
bị tic, ngay cả khi có vẻ như không chú ý.

• Tính cầu toàn: Thường xuyên tẩy xóa; mọi thứ phải 
“hoàn thiện”; theo quy tắc một cách thận trọng quá 
mức; nhất định phải thực hiện các hoạt động mang 
tính chất lễ nghi.

• Vấn đề về cảm giác: Quá nhạy cảm đối với ánh sáng, 
âm thanh, sự đụng chạm, mùi vị; có nhu cầu tăng thêm 
cảm giác, đôi khi đến mức muốn gây hại cho bản thân; 
có nhu cầu thỏa mãn cảm giác thôi thúc qua việc nhai 
đồ quá mức, tự đánh vào mình, lao vào các đồ vật, ôm 
ấp quá mức, v.v.

• Thiếu khả năng giao tiếp xã hội: Có hành vi thiếu 
chín chắn so với tuổi; phản ứng cứng nhắc; hành vi 
không phù hợp với các chuẩn mực xã hội; không thể 
hòa đồng với bạn đồng lứa.

• Căng thẳng và lo âu: Bao gồm nhưng không giới hạn 
ở việc tránh đến trường hay làm bài tập; không muốn 
tiếp xúc khi cảm thấy quá tải; phải đến gặp y tá, đi vệ 
sinh hay gặp tư vấn viên quá nhiều lần; bùng phát 
cảm xúc. 

KẾ HOẠCH 504 VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH GIÁO DỤC CÁ NHÂN (IEP)

Theo Mục 504 của Luật Người Mỹ Khuyết tật (Americans 
with Disabilities Act, hay ADA), các Kế hoạch 504 nhằm 
đảm bảo cho học sinh mắc TS có khả năng tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ giáo dục, được hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc, được tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và được bảo 
vệ khỏi bị bắt nạt. Các học sinh mắc TS thường hội đủ điều kiện lập Kế hoạch 504 vì có đủ khả năng trí tuệ nhưng lại mắc các triệu chứng dễ 
bị hiểu lầm mà có thể khiến cho chúng khó đạt được tiềm năng thực sự. Thường thì Kế hoạch 504 bao gồm những biện pháp như sử dụng 
máy vi tính, người chép hộ, bút thông minh hoặc cho phép học sinh ra khỏi lớp học khi cần thiết để làm giảm sự lo âu hay tic. Các biện pháp 
khác bao gồm làm bài thi ở nơi riêng biệt, được chỉ định chỗ ngồi cụ thể, được phép đi lại ở hành lang vào lúc không đông người và được 
giảm bớt lượng bài tập khi thích hợp. 

Khi Kế hoạch 504 không đủ để đáp ứng các nhu cầu riêng của một học sinh mắc TS thì việc lập IEP là cần thiết. Đáng tiếc, nhiều khi học sinh 
mắc TS không được lập IEP vì lý do có điểm cao trên lớp và điểm trên trung bình trong các buổi đánh giá trình độ. Trong khi IEP cung cấp các 
biện pháp bảo vệ, điều chỉnh và thích nghi giống như Kế hoạch 504 nhưng IEP còn cung cấp thêm các dịch vụ từ nhân viên hỗ trợ khi thành 
tích học tập hay xã hội của học sinh bị ảnh hưởng bởi những vấn đề như thiếu khả năng giao tiếp xã hội, xử lý cảm giác, điều hòa cảm giác, 
sự lo âu và/hoặc thiếu chức năng điều hành. Thêm vào đó, một học sinh mắc TS có thể cần sự hỗ trợ của một người trợ lý để được giúp phát 
triển một số kỹ năng cụ thể. Trợ lý cũng có thể giúp trong việc phát triển và thực hiện một kế hoạch chủ động, tích cực và toàn diện để hỗ trợ 
hành vi của trẻ. Bệnh TS được nêu trong phần định nghĩa về “Vấn đề Sức khỏe Khác” và đây thường là định nghĩa được sử dụng khi học sinh 
mắc TS được phân loại vào nhóm cần được lập IEP. Trích dẫn dưới đây là từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, nói về các hiểu lầm thường gặp về Hội chứng 
Tourette và lý do tại sao hội chứng này đã được bao gồm trong điều luật IDEA: 

“..., chúng tôi tin rằng Hội chứng Tourette thường bị hiểu lầm là một bệnh trạng về hành vi hay cảm xúc thay vì là bệnh về thần kinh. 

Do đó, việc đưa Hội chứng Tourette vào phần định nghĩa về Vấn đề Sức khỏe Khác có thể giúp khắc phục tình trạng hiểu lầm Hội 

chứng Tourette như là một rối loạn hành vi hay cư xử và tránh việc xác định sai nhu cầu của trẻ em.” 

Các thay đổi: Chúng tôi đã bổ sung Hội chứng Tourette vào làm ví dụ về một vấn đề sức khỏe mãn tính hay cấp tính ở §300.8(c)(9)(i).
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HỘI CHỨNG TOURETTE

Tic vận 
động

Khó viết chữ

Trầm cảm

Vấn đề về giấc ngủ

Rối loạn tăng  
động/giảm chú ý 

Vấn đề về 
hành vi 

GIẢI ỨC CHẾ (ADHD)

Lo âu Thiếu khả năng  
giao tiếp xã hội

Bốc đồng

Khó xử lý cảm giác

K
hó

 c
hu

yể
n 

ti
ếp

Thiếu  

chức năng  

điều hành

Hành vi ám  
ảnh cưỡng chế 

Thiểu năng  
học tập 

Tic âm 
thanh

N
ổi

 g
iậ

n

Tic chỉ là phần nổi của 
tảng băng chìm



Các buổi đánh giá, thẩm định giáo dục phù hợp cùng với việc xem xét các nhu cầu và điểm mạnh riêng của học sinh là nền tảng cho cả kế 
hoạch IEP và Kế hoạch 504. IEP và Kế hoạch 504 không nên bao gồm bất kỳ mục đích nào liên quan đến việc giảm tic. Tuy nhiên, hai loại kế 
hoạch này có thể bao gồm sự hỗ trợ từ nhân viên trường học và các biện pháp thích nghi, điều chỉnh nhằm cung cấp một môi trường giúp 
giảm lo âu và các triệu chứng chung. Trang web của TAA cung cấp nhiều thông tin và nguồn hỗ trợ rất cần thiết cho các nhà giáo dục để có 
thể hỗ trợ phù hợp cho học sinh mắc TS. 

CÁCH PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ

Trước khi phát triển một kế hoạch hỗ trợ hiệu quả, bạn cần lưu ý đến một số yếu tố quan trọng.

Chuẩn bị trước: Trước khi xây dựng kế hoạch, Hiệp hội Tourette đề nghị nhóm giáo dục nên đọc bài Understanding Behavioral Symptoms 

in Tourette Syndrome: TS is More than Tics (Tìm hiểu các triệu chứng hành vi trong Hội chứng Tourette: TS không chỉ dừng ở triệu chứng tic). Bài 
viết này cung cấp phần giới thiệu ngắn gọn về nhiều khó khăn liên quan thường gặp ở học sinh mắc TS. Một bài viết của TAA với tựa đề 
Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette Syndrome (Hướng dẫn cách xây dựng kế hoạch cho học sinh bị Hội chứng 
Tourette) cũng là một nguồn thông tin quan trọng cần tham khảo trước và trong cuộc họp lập kế hoạch. Cả hai bài viết này đều có sẵn trên 
trang web của TAA.

Để học sinh tham gia: Học sinh cần được tạo điều kiện tham gia vào quá trình lập kế hoạch ở mức nhiều nhất có thể. Nếu học sinh coi các 
biện pháp hỗ trợ là không hữu ích thì rất có thể trẻ sẽ không muốn dùng thử, khiến cho kế hoạch mất hiệu lực. Khả năng học sinh sẽ tôn 
trọng và thực hiện theo kế hoạch sẽ cao hơn rất nhiều nếu trẻ đã cùng góp phần lập ra kế hoạch đó.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIAO TIẾP

Có nhiều lý do khiến cho giao tiếp là yếu tố then chốt. Giao tiếp tốt và tin tưởng lẫn nhau tạo điều kiện thực hiện các chiến lược và phương 
pháp hiệu quả cũng như đóng vai trò tích cực trong môi trường học tập của học sinh. Giao tiếp với các thành viên gia đình là rất quan trọng 
để xây dựng các quan hệ hợp tác cần thiết nhằm giúp học sinh mắc TS thành công.

Giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm về mức hiệu quả của kế hoạch hỗ trợ cũng hết sức quan trọng. Bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng 
đến học sinh cần được chia sẻ trong nhóm, và kế hoạch cần được điều chỉnh khi cần thiết. Một số ví dụ về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến 
học sinh bao gồm: triệu chứng tăng lên, sự căng thẳng, các thay đổi về lịch hoạt động, người cung cấp dịch vụ và thuốc. Sẽ rất hữu ích nếu 
nhóm hỗ trợ được thông báo về các thay đổi cụ thể nêu trên cũng như tất cả các thay đổi nói chung trong cuộc sống, cho dù là tích cực hay 
tiêu cực. Vì mỗi học sinh đều là một cá nhân riêng biệt và có thể hưởng lợi từ các chiến lược mới mẻ nên nhóm cần đảm bảo xác định được 
các chiến lược sáng tạo mà có thể mang lại lợi ích nhiều nhất cho học sinh. Các thành viên nhóm cũng cần theo dõi và chia sẻ về các chiến 
lược có và không có lợi để đảm bảo không sử dụng các chiến lược mà có thể làm tăng chứng lo âu hay các triệu chứng khác.

Thêm vào đó, các thành viên nhóm cần trao đổi với học sinh để biết ý kiến của họ về những gì có thể hữu ích. Cần lưu ý kỹ đến suy nghĩ của 
học sinh bởi vì sự thấu hiểu bản thân của họ có thể giúp góp phần cho việc phát triển hay điều chỉnh các chiến lược.

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN

Giáo viên đóng vai trò then chốt trong cuộc sống của học sinh. Họ chính là người tạo ra không khí trong lớp học, động viên và nuôi dưỡng 
các điểm mạnh và tài năng sáng tạo và nói chung là một hình mẫu cho học sinh. Giáo viên có thể tạo sự khác biệt để giúp học sinh mắc TS 
có được một môi trường an toàn, đầy hỗ trợ thay vì căng thẳng và tiêu cực. Mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh là một yếu tố góp 
phần vào việc trẻ đạt được thành công hay bị thất bại. Cho dù mỗi học sinh và mỗi trường hợp TS đều khác nhau nhưng sau đây là một vài lời 
khuyên chung có thể giúp giáo viên trong việc hỗ trợ cho học sinh thành công trong học tập và các quan hệ xã hội: 

• Hiểu rằng tic là các cử động và âm thanh vô ý gây ra bởi các yếu tố thần kinh. Triệu chứng tic có thể tăng nặng, giảm đi và diễn biến theo 
những cách bất ngờ. Trong nhiều trường hợp, học sinh mắc TS sẽ cố gắng kiềm chế tic để tránh sự chú ý tiêu cực từ người khác. Cho dù tic 
có thể có vẻ là hành vi có chủ ý và có thể kiểm soát được nhưng thực tế không phải như vậy. 

• Giảm căng thẳng và sự lo âu. Cảm giác căng thẳng thường khiến cho triệu chứng trở nên tệ hơn. Một chiến lược hiệu quả để giảm triệu 
chứng là lưu ý đến các hoàn cảnh hay yếu tố gây căng thẳng cho học sinh và thực hiện các biện pháp thích nghi, điều chỉnh phù hợp hay 
dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

• Xác định xem học sinh thiếu các kỹ năng nào mà có thể góp phần làm tăng căng thẳng hay triệu chứng đồng thời tạo ra các chiến lược và 
biện pháp hỗ trợ để giải quyết những khiếm khuyết này. 

• Lờ đi khi trẻ có triệu chứng. Điều này thể hiện sự chấp nhận, coi các triệu chứng TS như là điều bình thường. Việc làm gương về sự chấp 
nhận có thể giúp giảm sự bắt nạt và căng thẳng, cho phép học sinh mắc TS dành hết năng lượng của mình cho học tập thay vì kiềm 
chế tic.

• Hiểu rằng việc khó viết chữ là một trong những vấn đề thường gặp nhất ở trường của trẻ mắc TS. Các biện pháp khắc phục có thể bao 
gồm việc sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, bút thông minh hay người chép hộ.
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• Chú ý đến các bệnh trạng đồng phát, ví dụ như OCD hay ADHD, mà đặc biệt thường gặp ở học sinh mắc TS. Các biểu hiện của những bệnh 
này thường gây vấn đề nhiều hơn và khó quản lý hơn cả triệu chứng tic.

• Dùng trí sáng tạo khi chọn cách can thiệp. Việc hướng dẫn các chiến lược mà trẻ có thể sử dụng cả đời và cung cấp các biện pháp hỗ trợ, 
thích nghi và điều chỉnh sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn là dùng hình phạt.

• Tạo điều kiện cho học sinh mắc TS cùng tham gia vào việc phát triển các kế hoạch và chiến lược nhằm quản lý các triệu chứng khó có thể 
hay không thể lờ đi được. 

• Khuyến khích việc trao đổi thông tin với phụ huynh hay người chăm sóc cho trẻ. Đảm bảo bạn chia sẻ cả về các thành tích và điểm mạnh 
chứ không phải chỉ về các điểm yếu của học sinh. 

• Đảm bảo rằng các giáo viên dạy thay biết về các triệu chứng và biện pháp hỗ trợ của học sinh.

• Sử dụng các nguồn hỗ trợ của TAA, ví dụ như sổ hướng dẫn Educator’s Guide for Developing Plans for Students with Tourette, để giúp trong 
việc phát triển các chiến lược và biện pháp hỗ trợ. 

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIÁO DỤC

Nhân viên hỗ trợ giáo dục là những thành viên rất quan trọng trong cộng đồng trường học và đóng vai trò thiết yếu trong sự thành công của 
học sinh. Họ thực hiện nhiều công việc khác nhau mà ảnh hưởng đến đời sống học sinh, tạo môi trường học tập tích cực và hỗ trợ xây dựng 
một nền giáo dục có chất lượng. Nhân viên hỗ trợ giáo dục có một vị trí đặc biệt để có thể hiểu và trợ giúp cho trẻ em mắc TS và các Rối loạn 
Tic. Với tư cách là một thành viên trong nhóm của học sinh, họ có thể góp phần đảm bảo việc đáp ứng các nhu cầu thích nghi, điều chỉnh 
thông qua các biện pháp giảng dạy và hỗ trợ được thiết kế đặc biệt cho trẻ. Dưới đây là các lời khuyên về loại hỗ trợ mà mỗi nhân viên hỗ trợ 
có thể cung cấp trong vai trò được chỉ định cho họ.

VAI TRÒ CỦA HIỆU TRƯỞNG HAY NGƯỜI QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng và người quản lý thường được yêu cầu xử lý khi có trường hợp kỷ luật chưa giải quyết được. Một điều hết sức quan trọng là nhân 
viên quản lý cần hiểu về TS để đảm bảo rằng học sinh không bị bất kỳ hậu quả tiêu cực nào vì các triệu chứng TS. Hiệu trưởng hay người 
quản lý nhà trường có thể giúp học sinh mắc TS bằng những cách sau đây: 

• Đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan mà đang tham gia vào quá trình phát triển khả năng học tập và xã hội của học sinh đều đã được 
đào tạo tại chức đầy đủ về TS và các rối loạn liên quan.

• Giúp nhân viên trường học hiểu rằng mỗi trường hợp bệnh TS là khác nhau. TS sẽ biểu hiện khác nhau ở mỗi cá nhân, do đó việc tìm các 
biện pháp can thiệp sáng tạo, tích cực và chủ động là cần thiết. 

• Hỗ trợ cho học sinh mắc TS và đảm bảo rằng nhân viên nhà trường thường xuyên thông báo cho phụ huynh hay người giám hộ biết về 
những cách TS ảnh hưởng đến việc học tập hay các khả năng của học sinh ở trường. 

• Hiểu rằng TS thường đi kèm với nhiều bệnh khác như: OCD, ADHD, rối loạn xử lý cảm giác, thiếu khả năng giao tiếp xã hội, các suy nghĩ gây 
khó chịu hay ám ảnh, trầm cảm, rối loạn thách thức chống đối, chứng khó viết, rối loạn lo âu, cơn bùng phát giận dữ, chứng nhức nửa đầu, 
cơn hoảng loạn, rối loạn phổ tự kỷ và nhiều hơn nữa. Việc có kiến thức và hiểu biết cơ bản về những vấn đề này sẽ giúp nhân viên quản lý 
thông cảm và làm việc được với học sinh mắc TS.

VAI TRÒ CỦA NHÀ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

Các nhà giáo dục đặc biệt có một vị trí quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu và khả năng cá nhân của học sinh mắc TS. Giáo viên giáo 
dục đặc biệt có thể vừa giáo dục vừa bênh vực cho học sinh bằng cách cung cấp cho trẻ các công cụ và hướng dẫn cần thiết để thành công. 
Những nhà giáo dục này có trách nhiệm đánh giá học sinh, lập ra và thực hiện chương trình học tập và quản lý các kế hoạch IEP mà đáp ứng 
phù hợp những nhu cầu cụ thể của học sinh. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho giáo viên giáo dục đặc biệt khi làm việc với học sinh 
mắc TS: 

• Chuẩn bị sẵn để có thể giải thích cho nhóm của học sinh hiểu cách mà những triệu chứng của rối loạn phát triển thần kinh phức tạp này 
thường cản trở khả năng của học sinh để đạt được tiềm năng đầy đủ trong học tập. Ngoài ra cũng cần hiểu rằng các triệu chứng có thể bị 
ngộ nhận là hành vi cố ý và thường gây trở ngại cho các kỹ năng giao tiếp xã hội phù hợp. 

• Cung cấp các nguồn thông tin để giúp người khác hiểu rằng các triệu chứng và hành vi gây ra bởi rối loạn phức tạp này đều là vô ý. 

• Giúp người khác trong việc phát triển và đảm bảo các chương trình giảng dạy, biện pháp thích nghi và điều chỉnh được thiết kế riêng cho 
học sinh. 

• Xác định nhu cầu của học sinh đối với các công nghệ hỗ trợ, vì nhiều khi các triệu chứng tic và rối loạn liên quan thường gặp có thể gây trở 
ngại trong việc viết và đọc. 
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• Hiểu rằng học sinh có thể mắc khuyết tật học tập đồng phát với bệnh TS và/hoặc có năng khiếu về trí tuệ. Điều quan trọng là ngoài việc 
để ý đến các triệu chứng TS, bạn còn phải thực hiện việc đánh giá toàn diện để đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu của học sinh đang được 
đáp ứng.

• Đảm bảo các bài kiểm tra được thực hiện ở một môi trường và với các điều kiện phù hợp. Bất kể có các vấn đề khác trong học tập hay 
không nhưng học sinh mắc TS thường cần có thêm thời gian khi làm bài kiểm tra. Việc thực hiện kiểm tra ở một nơi riêng biệt với thời 
gian kéo dài theo quy định có thể là một biện pháp thích nghi cần bao gồm trong IEP hay Kế hoạch 504.

• Bênh vực cho học sinh mắc TS. Các học sinh này được bảo vệ quyền cùng tham gia trong môi trường học tập chung giống như các học 
sinh có khuyết tật khác. Đáng tiếc, nhiều khi những học sinh này bị chuyển ra khỏi môi trường học tập chung vì triệu chứng tic gây quá 
nhiều phiền hà cho người khác. Một điều cần thiết là bạn phải tìm cách giải quyết những tình huống như vậy và theo dõi lượng thời gian 
mà học sinh bị đưa ra ngoài lớp học giáo dục chung.

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CỐ VẤN VÀ GIÁO VIÊN HỖ TRỢ 

Việc bổ sung thêm các giáo viên cố vấn và giáo viên hỗ trợ vào nhóm của học sinh thường là rất cần thiết vì những người này có khả năng 
tiếp cận nhiều nguồn hỗ trợ để giúp giáo viên và các bạn học hiểu về TS. Họ cũng có thể đóng vai trò then chốt trong việc giúp học sinh phát 
triển các chiến lược riêng để quản lý các triệu chứng khó chịu. Giáo viên cố vấn và giáo viên hỗ trợ có thể:

• Giúp học sinh quản lý khối lượng bài học hiện tại để phòng tránh cảm giác quá tải. 

• Giúp học sinh phát triển các chiến lược có thể sử dụng cả đời để đối phó với các khó khăn về chức năng điều hành, ví dụ như việc tổ chức 
và quản lý thời gian.

• Thu xếp một không gian nhỏ hơn để học sinh làm bài thi, bài trắc nghiệm và các kiểm tra khác.

• Hợp tác với các giáo viên để cung cấp các biện pháp hỗ trợ, điều chỉnh và thích nghi phù hợp.

• Hỗ trợ cho nhóm trong việc ưu tiên các điều chỉnh về thời gian và độ dài của bài học vì điều này có thể giúp giảm chứng lo âu.

• Tìm hiểu về các chiến lược và truy cập trang web của TAA để biết thông tin có thể giúp cho toàn bộ nhóm và học sinh.

VAI TRÒ CỦA NHÀ TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 

Để đảm bảo sự thành công của mỗi học sinh, các nhà tâm lý học đường có trách nhiệm đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của học sinh 
nhằm phát triển kế hoạch cá nhân. Nhà tâm lý học đường thường được nhân viên nhà trường và phụ huynh coi như là chuyên gia hướng dẫn 
tổng quát về các biện pháp hỗ trợ phù hợp cần cung cấp cho học sinh mắc TS. Đây là một trọng trách và do đó nhà tâm lý học đường cần 
góp phần bằng cách: 

• Nêu lên sự thật tại các buổi họp quan trọng rằng các học sinh có điểm kiểm tra thất thường, lúc cao lúc thấp, không nên bị hiểu là có khả 
năng “trung bình” mà là có năng khiếu xuất sắc nhưng đang bị ảnh hưởng vì một lĩnh vục yếu kém đáng kể và cần được hỗ trợ.

• Nhắc nhở nhóm của học sinh rằng việc đưa các mục tiêu hay tiêu chuẩn nhằm giảm tic vào kế hoạch hằng năm là không phù hợp. 

• Có hiểu biết về nhiều rối loạn liên quan thường gặp và cách những rối loạn này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt học tập và 
xã hội. 

• Cung cấp thông tin cho giáo viên và các nhân viên hỗ trợ về việc bản chất của tic và các triệu chứng TS là do sự thôi thúc của hệ thần kinh 
mà có thể tăng lên, giảm đi và thay đổi.

• Giải thích về giải ức chế, một triệu chứng hết sức quan trọng nhưng rất hay bị ngộ nhận là sự bốc đồng hay hành vi “hư” có chủ ý. 

• Nhận biết các điểm giống nhau giữa rối loạn phổ tự kỷ và TS để đánh giá hiệu quả các nguyên nhân cụ thể gây vấn đề và cung cấp biện 
pháp hỗ trợ phù hợp.

• Có khả năng giải thích cho nhân viên của trường và phụ huynh rằng các triệu chứng thường tăng lên khi trẻ ở nhà và điều đó không nhất 
thiết là do phụ huynh “không biết cách dạy con”.

• Nhận biết các giả định thường gây hiểu lầm về TS (ví dụ như học sinh chỉ muốn được chú ý và cố tình gây xáo trộn) vì các giả định này 
thường không đúng và không hữu ích.

• Sẵn sàng tìm hiểu trên trang web của TAA và liên lạc với bộ phận Thông tin và Giới thiệu (Information and Referral) cũng như Ủy ban Cố 
vấn Giáo dục (Education Advisory Board) để biết thêm thông tin. Tham khảo tài liệu hướng dẫn của TAA có tựa đề Workbook for Conducting 

a Functional Behavioral Assessment and Writing a Positive Behavior Intervention Plan for a Student With Tourette Syndrome (Hướng dẫn cách 

đánh giá hành vi chức năng và viết kế hoạch can thiệp hành vi tích cực cho học sinh bị Hội chứng Tourette).
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VAI TRÒ CỦA TƯ VẤN VIÊN HỌC ĐƯỜNG

Tư vấn viên học đường thường là những người được coi là “an toàn” mà học sinh cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các cảm xúc và tình 
huống khó khăn. Tư vấn viên có thể hỗ trợ cho học sinh mắc TS bằng những cách sau đây:

• Giúp đối phó với chứng lo âu và các vấn đề về kỹ năng xã hội thông qua việc tư vấn cá nhân và/hoặc tư vấn trong nhóm nhỏ.

• Hướng dẫn các phương pháp thư giãn hay giảm căng thẳng.

• Bênh vực cho học sinh nếu việc lập Kế hoạch 504 hay IEP sẽ mang lại lợi ích cho trẻ.

• Trao đổi về các khó khăn như là bị bắt nạt, gặp vấn đề với các giáo viên hay lớp học cụ thể hoặc tại căng tin hay các buổi họp toàn trường.

• Chỉ định một nơi an toàn có thể đến để giảm lo lắng và giải tỏa các tic khi cần thiết.

• Giúp các nhân viên và học sinh khác hiểu về các triệu chứng phức tạp. 

• Đóng vai trò là người mà phụ huynh có thể tâm sự được.

• Cung cấp thông tin và tìm hiểu rõ các nguồn hỗ trợ của TAA dành cho phụ huynh và nhân viên trường học sử dụng.

VAI TRÒ CỦA CHUYÊN VIÊN CHỨC NĂNG TRỊ LIỆU

Chuyên viên chức năng trị liệu là các thành viên không thể thiếu được trong nhóm vì có thể giúp đáp ứng các nhu cầu của học sinh mắc TS. 
Chuyên viên chức năng trị liệu có thể giúp giảm ảnh hưởng của TS và các rối loạn liên quan bằng cách giải quyết các khó khăn, bao gồm các 
vấn đề về chức năng điều hành, điều hòa cảm giác và viết chữ. Trong bối cảnh trường học, chuyên viên chức năng trị liệu có thể:

• Hiểu rằng phần lớn học sinh mắc TS bị chứng khó viết chữ và cần sử dụng máy vi tính để làm bài viết cũng như được cấp bản sao chép bài 
học hoặc một bút thông minh để tự ghi chép bài học.

• Đánh giá các kỹ năng xử lý cảm giác và lập kế hoạch để giúp học sinh nắm bắt được, đối phó và thích nghi với các vấn đề về cảm giác 
trong suốt cả ngày.

• Giúp người khác hiểu rằng nhiều học sinh mắc TS cũng gặp vấn đề về cảm giác mà có thể có vẻ giống như hành vi chống đối.

• Cung cấp các thiết bị giúp thích nghi, ví dụ như ghế 
ngồi chuyên dụng hay dụng cụ cầm bút chì, để giúp xử 
lý cảm giác và/hoặc chỉnh tư thế tối ưu cho các công 
việc được giao.

• Đánh giá nhu cầu đối với các công nghệ hỗ trợ. 
Các thiết bị có thể cần thiết bao gồm thiết bị đọc văn 
bản và chương trình chuyển lời nói thành văn bản.

• Làm việc với học sinh để xây dựng các kỹ năng cần 
thiết về chức năng điều hành nhằm tăng cường khả 
năng quản lý thời gian, công việc và đồ đạc, vì đây là 
một khó khăn thường gặp nhưng ít khi được nhận ra ở 
học sinh mắc TS. 

• Hiểu rằng học sinh mắc TS thường có thành tích tốt 
trong các bài kiểm tra chuẩn vì loại kiểm tra này có chỉ 
dẫn rõ ràng với các câu hỏi đóng ở một môi trường 
được kiểm soát. 

• Phỏng vấn phụ huynh về khả năng của học sinh trong 
việc chuẩn bị đến trường và tổ chức, hoàn tất bài học 
để xác định các vấn đề cần được giải quyết về kỹ năng 
xã hội-cảm xúc, mức độ hoạt động và giấc ngủ.

• Thực hiện việc quan sát trên lâm sàng tất cả các khía cạnh của môi trường học tập để xác định khả năng của học sinh trong việc tham gia 
lớp học, xử lý thông tin cảm giác và hoạt động phù hợp với lứa tuổi. 

• Nhận biết rằng khi học sinh chuyển lên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thì các dịch vụ chức năng trị liệu cần tập trung vào 
việc phát triển các kỹ năng và phương pháp cần thiết cho cuộc sống sau khi ra trường. 
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VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA ÂM NGỮ TRỊ LIỆU

Chuyên gia âm ngữ trị liệu (speech-language 
pathologist, hay SLP) không chỉ dừng ở việc giúp học 
sinh mắc TS trong việc phát âm và sửa tật nói lắp mà còn 
nhiều hơn thế. Một điều hết sức quan trọng là chuyên 
gia SLP cần hiểu về các biểu hiện của TS và biết về các 
biện pháp, chiến lược hỗ trợ tích cực được sử dụng để 
giảm thiểu triệu chứng. Điều này sẽ đảm bảo rằng các 
điểm kiểm tra phản ánh đúng khả năng của học sinh 
chứ không bị ảnh hưởng vì sự hiểu lầm hay quản lý sai 
các triệu chứng của trẻ. Chuyên gia âm ngữ trị liệu cần:

• Có hiểu biết về TS và nắm bắt được các sự khác biệt 
giữa bệnh này và các bệnh về phát triển thần kinh 
khác (ví dụ như tự kỷ) để có thể hỗ trợ trong việc thực 
hiện kế hoạch đánh giá và điều trị phù hợp. 

• Nhận biết rằng học sinh mắc TS thường gặp khó khăn 
trong việc tiếp thu bài học qua ngôn ngữ và điều này 
có thể ảnh hưởng đến khả năng sắp đặt và truyền đạt 
ý kiến, nghe hiểu những gì được nói và/hoặc các vấn 
đề khác trong lĩnh vực giao tiếp. 

• Có khả năng đánh giá và điều trị Rối loạn Giao tiếp Xã 
hội (Social Communication Disorder, hay SCD), một vấn đề thường gặp ở học sinh mắc TS. 

• Hiểu rằng học sinh mắc TS thường bị kỷ luật vì các “hành vi” mà trẻ biết là không phù hợp nhưng không biết cách khắc phục vào lúc 
hành động. 

• Hỗ trợ trong việc phát triển các chiến lược kết bạn và duy trì tình bạn vì học sinh mắc TS thường gặp khó khăn trong những việc này. 

• Biết rằng học sinh mắc TS thường bị chẩn đoán bệnh sai là “tự kỷ” và rằng nếu trẻ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bệnh tự kỷ thì nên 
xem xét chẩn đoán SCD.

• Hiểu rằng các phương pháp điều trị truyền thống nhằm tăng cường kỹ năng xã hội cho bệnh nhân tự kỷ thường không hiệu quả ở học 
sinh bị Hội chứng Tourette/SCD. Khi xác định các chiến lược thích hợp, một điều quan trọng là bạn cần hợp tác với các thành viên khác 
trong nhóm để ưu tiên những lĩnh vực cần được điều trị và phát triển một kế hoạch điều trị liên ngành hiệu quả.

• Hiểu cách mà TS có thể ảnh hưởng đến giọng nói và sự lưu loát để xác định các dịch vụ cần được giới thiệu và/hoặc các phương pháp can 
thiệp thích hợp.

• Nhận biết rằng học sinh mắc TS thường có khiếm khuyết chưa được điều trị về nhận thức-ngôn ngữ/chức năng điều hành mà dẫn đến các 
khó khăn trong việc rèn luyện và sử dụng các kỹ năng cần thiết cho cả cuộc đời. 

• Giúp người khác hiểu rằng học sinh mắc TS nhiều khi bị coi là “lười biếng” hay “vô tổ chức” vì thiếu kỹ năng quản lý những việc cần làm như 
là chuyển lớp học, chuẩn bị các công cụ cần thiết cho mỗi môn học, làm đầy đủ các bài tập hoặc biết điểm bắt đầu và cách bắt đầu làm 
bài tập. 

VAI TRÒ CỦA CHUYÊN GIA HÀNH VI

Chuyên gia hành vi thường được yêu cầu phát triển kế hoạch hỗ trợ cho học sinh mắc TS và do đó, một điều hết sức quan trọng là họ cần 
hiểu rõ các triệu chứng phức tạp của TS và những rối loạn liên quan. Đáng tiếc là nhiều khi hành vi của các học sinh này bị coi là có chủ ý 
hoặc gây ra bởi một rối loạn tương tự đã bị chẩn đoán sai. Những người khác tin cậy vào chuyên gia hành vi để được cung cấp thông tin 
chính xác về rối loạn phức tạp và rất thường bị hiểu lầm này. Cách tốt nhất để thực hiện trách nhiệm này là như sau: 

• Nghiên cứu trên trang web của TAA để tìm hiểu về các điểm phức tạp của TS và các rối loạn liên quan thường gặp.

• Liên lạc với bộ phận Information and Referral của TAA để được giới thiệu đến một chuyên gia phù hợp trong ủy ban Education Advisory 
Board của TAA. 

• Sử dụng sổ hướng dẫn có tựa đề Workbook for Conducting a Functional Behavorial Assessment and Writing a Positive Behavior Intevention 

Plan for a Student with Tourette Syndrome. 
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• Nắm bắt kiến thức cần thiết về những điểm giống và khác nhau giữa rối loạn phổ tự kỷ và TS.

• Nhận biết rằng các phương pháp can thiệp tích cực, chủ động để xử lý triệu chứng TS sẽ mang lại hiệu quả và các phương pháp trừng phạt 
và khen thưởng là không hiệu quả. 

• Chuẩn bị để có thể giải thích lợi ích của việc hướng dẫn các kỹ năng có thể sử dụng cả đời để giúp trẻ quản lý các triệu chứng gây khó chịu.

• Chia sẻ kiến thức với phụ huynh và nhà giáo dục về các nguồn thông tin và hỗ trợ có sẵn của TAA.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI PHỤ TÁ VÀ TRỢ LÝ

Phụ tá giáo viên và trợ lý thường là những người tiếp xúc riêng với học sinh nhiều nhất và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 
trẻ cảm thấy an toàn tại trường. Bằng cách để ý đến các nhu cầu của học sinh và cung cấp các biện pháp hỗ trợ tích cực, phụ tá hay trợ lý có 
thể giúp trong việc phát triển và thực hiện các chiến lược chủ động, tích cực trong khuôn khổ của kế hoạch hành vi dành cho học sinh. Học 
sinh cần biết rằng trợ lý là một người luôn luôn đứng về phía trẻ, sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ phù hợp và hành động để che chở hay bảo vệ 
cho trẻ thay vì là một người lớn chỉ quan tâm đến việc “kiểm soát” trẻ. Điều này có thể giúp làm giảm căng thẳng và các triệu chứng tic của 
học sinh, do đó dẫn đến một môi trường giáo dục có nhiều cơ hội thành công tốt hơn. Sau đây là một vài lời khuyên quan trọng:

• Tìm hiểu về các chiến lược đã tỏ ra có hiệu quả tốt nhất cho học sinh. 

• Để ý đến những gì khiến cho học sinh cảm thấy lo âu và do đó làm tăng triệu chứng.

• Biết khi nào học sinh cần sự riêng tư và khi nào cần được hỗ trợ.

• Nhận biết và chấp nhận rằng học sinh phải coi bạn như là người che chở và luôn luôn đứng về phía trẻ.

• Nhận biết tầm quan trọng của nhiệm vụ làm việc với học sinh.

• Tạo điều kiện thoải mái để có thể trao đổi cởi mở với giáo viên của trẻ về hội chứng TS.

• Xây dựng một hệ thống trao đổi thông tin với giáo viên về các công việc và môi trường làm tăng và/hoặc giảm các triệu chứng của trẻ.

VAI TRÒ CỦA Y TÁ HỌC ĐƯỜNG

Y tá học đường là chuyên gia có thể cung cấp 
thông tin y tế. Do đó, học sinh và phụ huynh 
thường yêu cầu y tá giúp giải thích cho nhân 
viên trường học hiểu về rối loạn phát triển thần 
kinh phức tạp này. Để hỗ trợ cho việc này:

• Cung cấp thông tin về TS và các rối loạn đồng 
phát để hỗ trợ cho các học sinh đã hay chưa 
được chẩn đoán bệnh.

• Nói chuyện với những phụ huynh có thể 
chưa muốn chấp nhận và đối phó với chẩn 
đoán này.

• Cung cấp một nơi an toàn cho học sinh nghỉ 
ngơi và giải tỏa các tic khi cần thiết.

• Biết về các loại thuốc và phản ứng phụ 
của chúng.

• Cung cấp nơi cho học sinh chợp mắt nếu điều 
này là cần thiết vì phản ứng phụ của thuốc.

• Hướng dẫn các nhân viên về triệu chứng tic và 
những vấn đề liên quan khác.

• Cung cấp thông tin y tế trong các cuộc họp về IEP hay Kế hoạch 504.
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VAI TRÒ CỦA TÀI XẾ XE BUÝT VÀ NHÂN VIÊN CĂNG TIN

Tài xế xe buýt và nhân viên căng tin là những người làm việc trong môi trường tự do hơn và có ít giám sát hơn, thường là loại môi trường 
gây khó khăn nhiều nhất cho học sinh mắc TS. Các nhân viên này có thể đóng vai trò rất hữu ích bằng cách thực hiện những điều sau đây:

• Hiểu về các khó khăn đáng kể mà học sinh mắc TS phải đối mặt hàng ngày.

• Biết rằng nhiều học sinh mắc TS có các triệu chứng liên quan đến cảm giác mà thường trở nên nặng hơn trong những môi trường ồn ào, 
tự do như là phòng căng tin và xe buýt.

• Biết rằng cho dù những môi trường này có thể gây khó khăn nhưng cũng có thể là cơ hội duy nhất cho học sinh giao tiếp xã hội và 
thư giãn.

• Biết rằng các triệu chứng thường trở nên nặng hơn vào cuối ngày.

• Chú ý khi học sinh bị bắt nạt, bao gồm việc trẻ khác bắt chước tic của học sinh. 

• Xây dựng mối quan hệ để học sinh cảm thấy an toàn và có thể tâm sự với bạn về các khó khăn và chiến lược đối phó.

• Báo cáo các khó khăn cho cấp quản lý trước khi trở thành vấn đề đáng kể.

• Tìm hiểu về bất kỳ chiến lược và kế hoạch hành vi nào được áp dụng và cách chúng có thể hỗ trợ cho học sinh.

VAI TRÒ CỦA GIÁO SƯ CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC

Giáo sư cao đẳng/đại học đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ chân sinh viên và giúp sinh viên thành công trên trường học tập sau 
trung học. Giáo sư thường tiếp xúc thường xuyên với sinh viên nên có thể tư vấn và hướng dẫn các em về những cơ hội và lựa chọn nghề 
nghiệp. Họ cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội thành công của sinh viên trong ngành đã chọn. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể bị 
ảnh hưởng nếu giáo viên phán xét sai về trí tuệ của mình do không hiểu về bệnh TS và điều này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của sinh 
viên. Một số điều hữu ích là:

• Giới thiệu bản thân với sinh viên và hỏi xem bạn có thể làm gì để hỗ trợ không.

• Tự tìm hiểu về bệnh TS. Việc nắm bắt được kiến thức cơ bản về TS và các rối loạn liên quan có thể giúp bạn chuẩn bị phòng khi có sinh viên 
biểu hiện tic vận động và tic âm thanh trên lớp học.

• Nhận biết rằng tic là các cử động và âm thanh vô ý mà có thể thay đổi một cách bất ngờ. Cho dù tic có thể có vẻ là hành vi có chủ ý và có 
thể kiểm soát được nhưng thực tế không phải như vậy. Không nên yêu cầu sinh viên kiềm chế tic của mình. Nếu các triệu chứng tic thực sự 
gây xáo trộn thì nên tìm hiểu về các phương án điện tử.

• Nếu có thể được thì hãy lờ đi triệu chứng. Điều này thể hiện sự chấp thuận, coi các triệu chứng tic như là điều bình thường. Làm gương về 
sự chấp thuận có thể dẫn đến việc giảm sự bắt nạt và căng thẳng đồng thời có thể giúp sinh viên mắc TS dành hết năng lượng của mình 
cho việc học tập thay vì việc kiềm chế tic.

• Hiểu rằng sự căng thẳng thường khiến cho triệu chứng trở nên tệ hơn. Các bài thi và bài trình bày trước lớp thường gây căng thẳng. Các 
buổi trình bày có thể cần được điều chỉnh và bài thi có thể cần được thực hiện ở một nơi riêng biệt có sự riêng tư. 

• Đặt ra các kỳ vọng rõ ràng và cung cấp một đề cương khóa học chi tiết để giảm thiểu sự lo âu. 

• Hỏi người được chỉ định tại trường của bạn để biết xem sinh viên đã được chấp thuận cho nhận những biện pháp thích nghi và điều chỉnh 
nào trong việc học tập hay không. Luật ADA quy định rằng các tổ chức giáo dục sau trung học phải cung cấp các biện pháp thích nghi, 
điều chỉnh hợp lý cho sinh viên bị khuyết tật. Các biện pháp thích nghi có thể giúp sinh viên mắc TS giảm được chứng lo âu, giải quyết các 
khó khăn trong việc viết chữ và bù lại thời gian đã mất do bị tic hay phải tập trung kiềm chế tic.
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CÁC KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN TS: VAI TRÒ CỦA NHÀ GIÁO DỤC VÀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ

OT – Chuyên viên chức năng trị liệu

SLP – Chuyên viên âm ngữ trị liệu

C – Tư vấn viên 

SP – Nhà tâm lý học đường

PL – Hiệu trưởng

N – Y tá

T – Giáo viên 

CT/RT – Giáo viên cố vấn/Giáo viên hỗ trợ 

SE – Giáo viên giáo dục đặc biệt 

C & B – Nhân viên hỗ trọ trong căng tin và Tài xế xe buýt 

P/A – Phụ tá/Trợ lý

Behav – Chuyên gia hành vi

 
 •

•
 

•
•

 
 •

•
 •

•
•

•
•

•
•

 
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
 

•
•

•
•

•
•

•
•

•
 

•
•

•

 
•

 •
•

•
•

 •
•

•
•

 •
•

•
• 

•
•

•
•

 
•

Chức năng điều hành 

Điều hòa cảm giác 

Khả năng tập trung

Tổ chức

Giao tiếp xã hội & ngữ dụng học 

Sinh hoạt hàng ngày

Chứng khó viết/tập đánh máy 

Tạo lập thói quen ngủ tốt

Thiết bị hỗ trợ

Vấn đề bắt nạt

Giải ức chế

Đọc hiểu

Lo âu

Bốc đồng

Triệu chứng đáng kể 

OT SLP C SP PL N T
CT/ 
RT SE C&B P/A Behav

Khuyết tật liên quan đến ngôn ngữ

Hành vi ám ảnh cưỡng chế

Nói lắp

Các kỹ năng nghề nghiệp
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CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA NHÀ GIÁO DỤC

1. Có phải các chương trình căn cứ vào hậu quả hành vi sẽ giúp thúc đẩy học sinh kiểm soát các tic trên lớp học không?
Việc trừng phạt và khen thưởng thường không có tác dụng giúp học sinh vì triệu chứng của trẻ xuất phát từ sự thôi thúc thần kinh và không nằm trong 

khả năng kiểm soát. Với một số trẻ thì việc tham gia vào hay trông mong một hoạt động yêu thích sẽ làm giảm sự thôi thúc thần kinh, và điều này có 

thể bị hiểu lầm là trẻ có khả năng kiểm soát triệu chứng.

2. Các triệu chứng TS nên được hiểu như thế nào cho đúng để đảm bảo việc cung cấp sự hỗ trợ phù hợp thay vì trừng phạt?
Các triệu chứng TS nên được hiểu là các cảm giác thôi thúc nhất thời xuất phát từ hệ thần kinh, giống như cảm giác muốn gãi vết cắn của côn trùng. 

Khi gãi vết cắn, một người có thể cảm thấy dễ chịu trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, một lát sau thì cảm giác muốn gãi thường sẽ trở lại. Thêm vào 

đó, một triệu chứng TS thường gặp là sự giải ức chế, nghĩa là trẻ gặp khó khăn đáng kể trong việc kiềm chế các triệu chứng, hành vi cử động hay âm 

thanh và các phản ứng với môi trường xung quanh. Vấn đề giải ức chế là một yếu tố góp phần vào quan điểm sai cho rằng học sinh có khả năng kiểm 

soát triệu chứng. Việc giúp học sinh phát triển các chiến lược và phương pháp quản lý khó khăn sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn sự trừng phạt trong việc 

xử lý các triệu chứng thần kinh phức tạp và rất thường bị hiểu lầm này. 

3. Học sinh có nên được khuyến khích kiềm chế tic không?

Không, không nên khuyến khích việc kiềm chế tic. Việc kiềm chế tic và các triệu chứng khác đòi hỏi rất nhiều năng lượng và sự tập trung. Việc kiềm chế 

tic thường làm cho trẻ có ít năng lượng hơn để dành cho việc chú ý đến và hoàn tất công việc. Vì nhiều học sinh cảm thấy ngượng do các triệu chứng 

tic nên trẻ thường sẽ tự mình cố gắng kiềm chế mỗi khi có thể.

4. Các rối loạn liên quan mà thường ảnh hưởng học sinh nhiều nhất là gì? 
Vì mỗi học sinh đều khác nhau nên các rối loạn liên quan cũng có thể khác nhau. Một số rối loạn liên quan thường gặp bao gồm hành vi ám ảnh 

cưỡng chế, chứng khó viết, lo âu và ADHD. Việc thiếu chức năng điều hành, thiếu khả năng giao tiếp xã hội và thiếu khả năng xử lý cảm giác cũng là 

các tình trạng thường gặp.

5. Có phải học sinh có ý định thao túng khi chúng thì thầm trong miệng hoặc cố gắng viện cớ là các triệu chứng tic khiến cho trẻ 
không thể làm được một công việc nào đó không? 

Việc lẩm bẩm hay thì thầm trong miệng rất có thể là một chiến lược của trẻ để thỏa mãn cảm giác thôi thúc theo cách không gây xúc phạm hay xáo 

trộn. Ít khi trẻ em lợi dụng triệu chứng tic để làm cớ; tuy nhiên, tic thường sẽ tăng lên trong các trường hợp căng thẳng khiến cho nhiều người hiểu lầm 

là trẻ sử dụng điều đó để viện cớ. Do đó, một cách xử lý khôn ngoan là hãy để ý mỗi khi gặp trường hợp này để xác định xem trẻ gặp khó khăn vì thiếu 

kỹ năng nào và sau đó phát triển các biện pháp hỗ trợ hữu ích giúp cho trẻ không bị tăng triệu chứng hay cảm thấy cần tránh công việc. 

6. Việc cho phép nghỉ ngơi có hữu ích khi học sinh mắc TS đang bị tic không? 
Việc cho phép nghỉ ngơi có thể giúp ích cho một số học sinh nhưng lại không hữu ích cho học sinh khác. Học sinh có thể cảm thấy thoải mái hơn nếu 

biết rằng mình có thể rời khỏi phòng học trong thời gian ngắn vì điều này sẽ làm giảm sự lo âu do cảm thấy như mình “không thể thoát ra được”. Tuy 

nhiên, với trẻ em khác thì việc được động viên ra khỏi phòng khi có tic có thể bị hiểu như một thông điệp nói rằng tic là một điều đáng xấu hổ thay vì 

nhìn nhận đây là một điều “bình thường” đối với học sinh mắc TS. 

7. Có phải tic lúc nào cũng gây xáo trộn cho học sinh khác không? 
Điều này tùy thuộc vào cách nhà giáo dục phản ứng với tic và liệu các bạn học của trẻ đã được hướng dẫn về TS hay chưa. Trong phần lớn trường hợp, 

nếu giáo viên chấp nhận và lờ đi các triệu chứng tic giống như lờ đi các âm thanh khác (ví dụ như tiếng máy cắt cỏ, máy bay, nấc cụt, ho, v.v.) thì triệu 

chứng tic sẽ giảm đi và các học sinh khác thường học cách chấp nhận và lờ đi. Để có thêm thông tin và nguồn hỗ trợ về cách dạy học sinh về TS, bạn 

có thể truy cập trang web TAA hoặc liên lạc với TAA. Trang web TAA có đăng một bài viết hết sức hữu ích có tựa đề là Educating Classmates About 
Tourette Syndrome (Hướng dẫn bạn học về Hội chứng Tourette). Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu một buổi trình bày thông qua chương trình Đại sứ Trẻ 

(Youth Ambassador) của Hiệp hội Tourette. Đại sứ trẻ là những thanh thiếu niên đã được đào tạo để trình bày thông tin về TS.

8. Tại sao triệu chứng của một số học sinh tăng lên đáng kể ở một số lớp học và giảm đi ở các lớp học khác? 
Vì sự lo âu khiến cho các triệu chứng tăng lên nên tình trạng tăng tic có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ bị tăng lo âu ở các lớp học có nội dung khó hơn hay 

các yếu tố gây căng thẳng khác. Hoặc cũng có thể là vì trẻ cảm thấy một lớp học nào đó là nơi an toàn để giải tỏa các tic. Có những lý do khác có thể 

liên quan đến giờ trong ngày bởi vì các triệu chứng thường tăng lên khi trẻ đói, vào cuối ngày học hoặc trong hay sau các hoạt động căng thẳng hay 

vận động mạnh. 

9. Tại sao việc cho phép học sinh mắc TS làm bài thi ở một nơi riêng biệt là hữu ích? 
Vì việc kiềm chế tic đòi hỏi nhiều năng lượng và tập trung nên các học sinh thường sẽ cố kiềm chế tic trong giờ thi để không gây xáo trộn cho bạn học. 

Khi ở một nơi riêng tư thì học sinh có thể tập trung vào bài thi thay vì các tic của mình.

10. Tính nóng nảy có thể có liên quan đến Hội chứng Tourette không? 
Có, vì nhiều lý do khác nhau. Học sinh có thể cảm thấy ngượng ngùng và kiệt sức khi đối phó với TS. Các học sinh bị giải ức chế có thể vật lộn với việc 

kiềm chế cảm xúc của mình. Thêm vào đó, nhiều rối loạn liên quan thường gặp, như việc điều hòa cảm giác, chậm xử lý thông tin, chức năng điều 

hành, OCD và ADHD đều có thể làm tăng sự bực bội và dẫn đến nổi nóng. 


