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Khiếm khuyết Giao 

tiếp ở Việt Nam 

 

 

Khiếm khuyết giao tiếp là gì?  

Giao tiếp là một kỹ năng sống cơ bản. Con 

người cần sự giao tiếp để có thể đáp ứng những 

nhu cầu xã hội của họ. Ví dụ, kết bạn hay gọi 

thức ăn ở nhà hàng. 

Khiếm khuyết giao tiếp là khi một người có các 

vấn đề về khả năng nhận, gửi, xử lý và hiểu 

những thông tin lời nói, phi lời nói và những 

thông tin mang tính biểu tượng. Khiếm khuyết 

giao tiếp là bất cứ vấn đề nào mà người ta gặp 

phải với lời nói, ngôn ngữ, giọng, sự trôi chảy 

hay giao tiếp xã hội. 

Mọi người đều có tiềm năng đối với giao tiếp 

nhưng một số người có các khiếm khuyết giao 

tiếp:  

Những người có khiếm khuyết giao tiếp có thể 

cần sự giúp đỡ trong việc:  

 Nói các âm một cách chính xác 

 Làm theo các hướng dẫn 

 Hiểu những gì họ đang đọc 

 Suy nghĩ những từ chính xác để nói 

 Giao tiếp xã hội: chẳng hạn như ngôn ngữ 

cơ thể, giao tiếp bằng mắt hay luân phiên 

 Những khó khăn về giọng nói, chẳng hạn 

như thường xuyên mất giọng, giọng nghe 

có vẻ khàn.  

 Chứng nói lắp 

 

Khiếm khuyết giao tiếp phổ biến hơn 

bạn nghĩ … 

Những trẻ tự kỷ, Hội chứng Down, và Bại não 

thường có khiếm khuyết giao tiếp ngay từ khi 

mới sinh ra.  

Những trẻ có khiếm khuyết ngôn ngữ có thể có 

vấn đề về đọc với tỉ lệ cao gấp 6 lần những trẻ 

không khiếm khuyết ngôn ngữ. 

Có sự tương quan lớn giữa những khó khăn 

giao tiếp và trạng thái tinh thần kém. 

Người trưởng thành có thể trải qua một khiếm 

khuyết giao tiếp vì nhiều lý do khác nhau, 

chẳng hạn như khi chấn thương sọ não. 

Cứ mỗi 1 trong 7 người Úc thì có một người có 

vài dạng thức của khiếm khuyết giao tiếp.   

Trên 3 triệu người ở Mỹ có khó khăn về giao 

tiếp. 

Người ta ước tính rằng một triệu người ở 

Việt Nam có khiếm khuyết về giao tiếp.   
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Điều gì có thể gây ra những vấn đề về 

giao tiếp? 

Một số khiếm khuyết giao tiếp có thể không rõ 

nguyên nhân. 

Một vài nguyên nhân gây ra các khiếm 

khuyết giao tiếp có thể hiện hiện ngay từ lúc 

mới sinh, chẳng hạn như những người được 

sinh ra kèm: Tự kỷ, Hội chứng Down, Bại 

não hay chẻ vòm.  

Một vài nguyên nhân gây khiếm khuyết giao 

tiếp có thể tiến triển theo thời gian, hoặc từ một 

tổn thương, chẳng hạn như: Bệnh Alzheimer 

và Parkinson, các hạt trên dây thanh, đột quỵ 

hay chấn thương sọ não. 

 

 

Bạn có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu?  

Liên hệ với một chuyên viên âm ngữ trị liệu tại 

khu vực địa phương bạn. Chuyên viên âm ngữ 

trị liệu có thể lượng giá những nhu cầu giao 

tiếp của bạn, cung cấp liệu pháp và các chiến 

lược cho bạn.  

Để biết thêm thông tin về Bệnh học Lời 

Nói (Âm ngữ trị liệu), vui lòng tham 

quan trang web Trinh Foundation:  

http://trinhfoundation.org   

Các chi tiết liên hệ cho những chuyên viên Âm 

ngữ trị liệu người Việt đã được huấn luyện 

được cung cấp trên trang web Trinh 

Foundation Australia. 

Người ta thường đối mặt với 

những khó khăn khi họ có 

khiếm khuyết giao tiếp … 

Có thể rất khó để nói ra hay đưa ra 

những quyết định. Các khiếm 

khuyết giao tiếp có thể khiến cho 

nhiều hoạt động khó khăn. Chẳng 

hạn như tìm việc, học những thứ 

mới hay kết bạn, vì tất cả những 

hoạt động này thường đòi hỏi các 

kỹ năng giao tiếp tốt. 
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