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Xin nhớ rằng, giao tiếp nhịp độ tốt mang lại lợi ích cho MỌI NGƯỜI,
không chỉ nhóm tiếp cận ngôn ngữ hoặc người tiếp nhận.
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Việc dồn ép một thông 
dịch viên đến/vượt quá 

khả năng tối đa của họ mà 
không để họ chia nhỏ 

phần dịch ra là điều không 
đáng được hoan nghênh

Động lực của nhóm phiên 
dịch viên có thể bị tác động 
tiêu cực và có thể gây gián 
đoạn cho quá trình phiên 

dịch

Tinh thần của nhóm phiên dịch 
viên có thể bị ảnh hưởng khi 

một người bị quy chụp là kém 
năng lực do họ cần người phát 

biểu nói chậm lại

Các thông dịch 
viên không nên 
phải chịu trách 
nhiệm giữ cho 
quý vị đảm bảo 

được tốc độ 
giao tiếp của 

quý vị.

Nếu phiên dịch viên 
làm việc một mình, 
điều này có thể tạm 
thời làm gián đoạn 
việc giao tiếp khi 

thông dịch viên yêu 
cầu những người 
phát biểu kiểm 

soát tốc độ của họ.

Xin lỗi,
tôi thường

hay nói nhanh.
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KHÔNG tăng tốc độ của 
quý vị "vì lợi ích của thời 
gian". Thay vào đó, hãy 
cân nhắc làm cô đọng nội 
dung của quý vị.
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Nếu quý vị đang trả lời 
một câu hỏi được đặt ra 
trong cuộc trò chuyện, 
hãy đăng lại và đọc to 
câu hỏi đó ra ngoài để 
câu hỏi được thu hút sự 
tập trung, có thể được 
thông dịch ra các ngôn 
ngữ khác và dễ tiếp cận 
hơn cho tất cả mọi người.

Các bí quyết
để cải thiện

Nếu đọc văn bản được 
viết theo kịch bản / soạn 
thảo trước, hãy chia sẻ 
văn bản với nhóm tiếp 
cận ngôn ngữ của quý vị 
ngay khi có. Hít thở tự 
nhiên ở mỗi dấu chấm và 
đọc với tốc độ hội thoại.
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Chúng ta đừng để việc 
tiếp cận muôn đời chỉ 
mang tính chất trình 
diễn. Nếu quý vị định 
thúc đẩy “công bằng về 
ngôn ngữ”, hãy đảm bảo 
công bằng ngôn ngữ 
đang thực sự diễn ra.
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