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Các bên ký kết

Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Giao Tiếp

Giao tiếp1 là khả năng cơ bản nhất của con người. Con người cần có khả năng giao tiếp để đạt được những 
tiềm năng xã hội, giáo dục, tình cảm và nghề nghiệp của họ.

Các rào cản giao tiếp sẽ làm suy giảm khả năng của một cá nhân trong việc: 
     • liên hệ và tương tác với những người khác;
     • hiểu;
     • học tập, chia sẻ và áp dụng kiến thức;
     • đạt được và duy trì thể lực và trí lực tốt;
     • tham gia thích hợp và an toàn trong các nghề nghiệp có mục đích và/hoặc hoạt động giải trí; và
     • có khả năng tiếp cận bình đẳng hệ thống công lý và các dịch vụ công cộng khác.

Cơ hội để giao tiếp là một quyền cơ bản của con người. Mọi người đều có tiềm năng giao tiếp. 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, cam kết đảm bảo rằng những người bị rối loạn giao tiếp2 sẽ nhận 
được sự hỗ trợ phù hợp. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo rằng những người bị khuyết tật về giao tiếp3 nhận 
được sự quan tâm và hành động hợp lý và xứng đáng từ tất cả cơ quan và hệ thống liên quan bao gồm: 
     • các nhà lập pháp và nhà hoạch định chính sách;
     • các quỹ tài trợ và công ty bảo hiểm;
     • phân khu y tế, sức khỏe, giáo dục, khuyết tật, người cao tuổi và cộng đồng;
     • nhóm người vận động và tiêu dùng;
     • chăm sóc xã hội, dịch vụ công lý và xã hội; và
     • phương tiện truyền thông.

Cam kết Cộng đồng về Hỗ Trợ
Chúng tôi nhận ra rằng khả năng giao tiếp là quyền cơ bản của con người.
Chúng tôi nhận ra rằng mọi người đều có tiềm năng giao tiếp.
Bằng cách đưa tên chúng tôi vào bản tuyên ngôn này, chúng tôi hỗ trợ hàng triệu người trên thế giới mắc 
phải các rối loạn giao tiếp, vốn ngăn cản họ trải nghiệm việc sống một cuộc sống trọn vẹn và tham gia bình 
đẳng và đầy đủ vào cộng đồng của họ.
Chúng tôi tin rằng những người bị khuyết tật về giao tiếp nên được tiếp cận mọi sự hỗ trợ mà họ cần để đạt 
được toàn bộ tiềm năng của họ.
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Hãy tham gia cùng chúng tôi!
Hãy ủng hộ tổ chức này bằng cách ký tên. Liên hệ với chúng tôi tại info@communication2014.com. Bạn cũng có thể tham gia cam kết hỗ trợ 
với tư cách cá nhân trực tuyến tại đây.

Giao tiếp là sự trao đổi thông tin và ý nghĩa diễn ra giữa hai hay 
nhiều người. Hành động này bao gồm việc phát ra âm thanh, nói, 
lắng nghe, nghe thấy, biểu cảm, hiểu, kĩ năng xã hội, đọc, viết, và 
sử dụng cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt, biểu tượng và ký hiệu.

Khuyết tật/Các khuyết tật có thể là hậu quả của một rối loạn, tùy 
thuộc vào các yếu tố hoàn cảnh cá nhân và môi trường. Khuyết tật 
đề cập đến tác động tích lũy của các suy giảm (hoặc rối loạn) của 
một cá nhân, những hạn chế về hoạt động của họ, giới hạn về sự 
tham gia và các yếu tố hoàn cảnh (vd: môi trường, cá nhân). Thuật 
ngữ khuyết tật về giao tiếp hoặc những cá nhân bị khuyết tật về giao 
tiếp có thể được sử dụng để nói đến những cá nhân đang gặp các 
vấn đề giao tiếp ảnh hưởng đến khả năng tham gia bình đẳng và đầy 
đủ trong các hoạt động hàng ngày.

Rối loạn/Các rối loạn, theo Phân Loại Quốc Tế về Chức 
Năng, Khuyết Tật và Sức Khỏe (ICF), đề cập đến (các) sự 
suy giảm và các tình trạng dẫn đến (các) sự suy giảm.
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