
Sách FRIENDS LIKE YOU, FRIENDS LIKE ME 

Thông điệp đầu tiên khi cầm cuốn sách: Khám phá sự tương đồng, trân trọng sự khác biệt. 
Thông điệp kết: Những việc nhỏ có ý nghĩa rất nhiều  

Được sự cho phép của Children’s Specialized Hospital – USA, sách được chuyển ngữ sang tiết 
Việt với nội dung phổ biến kiến thức và truyền thông điệp kết bạn với người tự kỷ 

 

         

Nếu muốn tìm hiểu về tự kỷ và làm thế nào kết bạn với các em thì đọc các tài liệu trên mạng, hay 

nhiều cuốn sách y học, tâm lý hàn lâm khác thì khiến đa phần nhiều người bỏ cuộc. Tự kỷ vẫn là 

một cái gì đó khó hiểu và bị hiểu sai. Vì không hiểu, chúng ta thường e ngại khi gặp một bạn 

khác biệt trong lớp mình, trong xóm mình, trong cộng đồng mình, chúng ta không biết làm sao? 

Đây là một cuốn sách hay, bìa in đẹp, 14 trang màu kèm hình minh họa, khổ như tạp chí, song 

ngữ Anh – Việt, nội dung dễ hiểu và sinh động dành cho phụ huynh, học sinh các trường học, 

hay các bạn trẻ quan tâm đến Tự kỷ và kết bạn với các em, để hiểu rõ và giúp các em hòa nhập 

trong cộng đồng mình đang sống. 

Đọc mỗi trang các bạn, các em sẽ trả lời được các câu hỏi dễ thương này: 

- Tự kỷ là gì? What is Autism? 

- Khác biệt là bình thường – Different is OK. 



- Một người mắc tự kỷ có thể…- A person with autism may… 

- Hơn cả lời nói… – More than words… 

- Hãy kết nối – Let’s connect 

- Hãy dùng hình ảnh – Picture this 

- Những cảm xúc lạ thường – Peculiar feelings 

- Cảm nhận điều gì đó khác biệt – Sensing something different. 

- Thay đổi lịch trình – Out of order 

- Hãy tiếp tục cố gắng – Keep on trying 

- Bạn có thể bị lây bệnh tự kỷ không? – Can I catch autism? 

- Những sở thích chung – Common interests 

- Chúng ta có thể làm bạn không? Can we be friends? 

- Kết bạn – Making friends 

- Bạn nên làm gì? - What should I do? 

- Các bạn của bạn sẽ nghĩ gì? – What will my friends think? 

- Hãy cùng nhau – Get it together 

- Hãy bình tĩnh – Take it easy 

- Hãy dành thời gian – Taking some time 

Một cuốn sách tươi sáng, ngắn gọn, cụ thể, đáng yêu như vậy, tại sao chúng ta không lan tỏa nó 

cho mọi người cùng đọc? Cho phụ huynh, cho tất cả học sinh các cấp biết cách làm bạn với các 

bạn Tự Kỷ. 

Nếu cần ấn phẩm này cho các công tác phổ biến kiến thức và truyền thông điệp kết bạn với trẻ 

Tự Kỷ, hoặc mong muốn có ấn phẩm ý nghĩa này trên kệ sách nhà bạn, trong tủ sách ở thư viện 

trường mình, có thể liên hệ với ban điều hành để nhận sách, free hoặc donate lại phần nào đó 

(mỗi cuốn 20.000) để hỗ trợ kinh phí in ấn tái bản. 

 


