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Báo Cáo của Salzburg  
về Thế Giới Đa Ngôn Ngữ 

 
CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT THẾ GIỚI MÀ: 
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CÁC NGUYÊN TẮC 

• 

• 

• 

• 

 

 

 
Trong thế giới kết nối hiện nay, khả 

năng nói được nhiều thứ tiếng và giao 

tiếp vượt qua ranh giới về ngôn ngữ là 

một kỹ năng quan trọng. Ngay cả khi 

chỉ hiểu biết một phần về nhiều hơn 

một ngôn ngữ cũng mang lại lợi ích. 

Khả năng thành thạo về các ngôn ngữ 

khác là một dạng hiểu biết toàn cầu 

mới. Việc học ngôn ngữ cần được mở 

rộng hướng đến mọi đối tượng - cả trẻ 

em và người già. 

 
Tuy nhiên, hàng triệu người trên toàn 

thế giới đã bị phủ nhận quyền vốn có là 

được duy trì, tận hưởng và phát triển 

ngôn ngữ mang bản sắc và cộng đồng 

của họ. Tình trạng bất công này cần phải 

được điều chỉnh trong các chính sách về 

ngôn ngữ hỗ trợ cho xã hội và cá nhân 

nói nhiều ngôn ngữ. 

 
Chúng tôi, những người tham gia buổi 

Hội Nghị Toàn Cầu Salzburg về Bước 

Đệm cho Những Tài Năng: Học Ngôn 

Ngữ và Hội Nhập trong Thế Giới Toàn 

Cầu Hoá (từ ngày 12 đến ngày 17 

tháng 12 năm 2017 

salzburgglobal.org/ go/586), kêu gọi 

các chính sách coi trọng và duy trì các 

quyền về ngôn ngữ và chế độ đa ngôn 

ngữ. 

 
Báo Cáo của Salzburg về Thế Giới Đa 

Ngôn Ngữ sẽ được hỗ trợ bằng một báo 

cáo toàn diện và các blog về các chủ 

đề chính được xuất bản trong năm 

2018. 

http://www.unesco.org/languages-atlas/
http://www.salzburgglobal.org/go/586
http://www.salzburgglobal.org/go/586
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CÁC KHUYẾN NGHỊ 

Xây Dựng Chính Sách 
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Giảng Dạy và Học Tập 

 

Biên Dịch và Phiên Dịch 

 

KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG 
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* You can find references for all statistics online: education.salzburgglobal.org/statements 
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