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Hội nghị Ngôn ngữ bản địa quốc tế được tổ chức vào tháng 6 tại British 
Columbia 

Cuộc họp được tổ chức bởi và dành cho người bản địa để hỗ trợ những hoạt động 
thực hành tốt nhất cho việc phục hồi ngôn ngữ 

BRENTWOOD BAY, British Columbia--(BUSINESS WIRE)-- Để chào mừng 
Năm quốc tế về ngôn ngữ bản địa của Liên hợp quốc 2019, Tổ chức văn Dân tộc 
(FPCF) và Hội đồng văn hóa Dân tộc (FPCC), hợp tác với Ủy ban UNESCO của 
Canada, sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về người bản địa phục hồi ngôn ngữ ở 
British Columbia vào mùa hè này. 

Nội dung: HELISET TŦE SḰÁL - 'Hãy để ngôn ngữ sống' - Hội nghị quốc tế về 
ngôn ngữ bản địa 2019 sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo bản địa và các chuyên gia ngôn 
ngữ, diễn giả, người học và những người ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới để tôn 
vinh, vinh danh và chia sẻ kiến thức chuyên môn về khôi phục ngôn ngữ bản địa, 
đem lại sức sống mới và bảo tồn và tìm hiểu về các dự án ngôn ngữ thành công tại 
B.C.  Mục tiêu của hội nghị là cung cấp cho người tham gia những kỹ năng và kiến 
thức thực tế để hỗ trợ công việc khôi phục ngôn ngữ bản địa trong cộng đồng và tổ 
chức mà họ đang lãnh đạo. 

Thời gian: 24 – 26/6/2019 

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Victoria tại Victoria, B.C., Canada 

Điểm nhấn: Hội nghị sẽ bao gồm nhiều buổi hội thảo đa dạng, trong đó có những 
nội dung đào tạo thực tế về phương thức giảng dạy, kỹ thuật lưu trữ và tài liệu hóa 
ngôn ngữ bản địa; chính sách ngôn ngữ và quy định pháp luật; lập kế hoạch 
chương trình phục hồi ngôn ngữ; mô hình khôi phục ngôn ngữ và giáo dục; ngôn 
ngữ và công nghệ; và kể chuyện. 

Liên Hợp Quốc tuyên bố năm 2019 là Năm ngôn ngữ bản địa là một cơ chế quan 
trọng để nâng cao sự chú ý của quốc tế về sự mất mát nghiêm trọng của ngôn ngữ 
bản địa và nhu cầu cấp thiết để bảo tồn, khôi phục, thúc đẩy và huy động hành 
động khẩn cấp và phối hợp ở cấp quốc gia và quốc tế đẻ bảo vệ các ngôn ngữ đó. 

http://www.businesswire.com/
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Các ngôn ngữ bản địa trên khắp thế giới tiếp tục biến mất với tốc độ đáng báo 
động. Khoảng 40% trong số khoảng 6.700 ngôn ngữ bản địa trên toàn thế giới có 
nguy cơ biến mất. Thực tế, hầu hết trong số này là các ngôn ngữ bản địa có thể đặt 
các nền văn hóa và hệ thống kiến thức mà chúng thuộc về đối diện với nguy cơ 
biến mất. 

Để biết thêm thông tin về: 

• HIS TRỢ TE SḰÁL – Hội thảo “Hãy để ngôn ngữ sống” 

o truy cập trang web hội nghị: fpcflanguageconference.com 

o đọc thông cáo báo chí hội nghị: 
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_i
yil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf 

 

• Năm quốc tế về ngôn ngữ bản địa của UNESCO, truy cập: en.iyil2019.org 

Về Tổ chức văn hóa Dân tộc 

Tổ chức văn hóa Dân tộc là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do dân tộc bản địa 
Canada lãnh đạo, hỗ trợ các nỗ lực cơ sở nhằm hồi sinh nghệ thuật, ngôn ngữ và 
văn hóa bản địa độc đáo của British Columbia, Canada. Để biết thêm thông tin, 
hãy truy cập: fpcf.ca 

Về Hội đồng văn hóa Dân tộc 

Hội đồng văn hóa Dân tộc là một tổ chức Crown của các dân tộc bản địa ở Canada 
đứng đầu với nhiệm vụ hỗ trợ phục hồi ngôn ngữ, nghệ thuật, văn hóa và di sản 
bản địa ở British Columbia, Canada. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập fpcc.ca 

Về Ủy ban UNESCO của Canada 

Ủy ban UNESCO của Canada kết nối người Canada với công việc của UNESCO, 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập ccunesco.ca 

https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.fpcflanguageconference.com&esheet=51943216&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=fpcflanguageconference.com&index=1&md5=2774caebe2675ed351d188116e230c21
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
https://www.fpcflanguageconference.com/uploads/1/2/3/3/123316897/fpcf_fpcc_iyil_conference_-_launch_nr_-_final-_02.13.2019_-_english.pdf
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fen.iyil2019.org%2F&esheet=51943216&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=en.iyil2019.org&index=2&md5=1f47bf8ca86397f3ac0253e6ee23402c
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Ffpcf.ca&esheet=51943216&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=fpcf.ca&index=3&md5=a0326e343c6c6cdccc2e5eb090eee022
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.fpcc.ca%2F&esheet=51943216&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=fpcc.ca&index=4&md5=46b923e42d4d948e88ea71abfb21f631
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fen.ccunesco.ca%2F&esheet=51943216&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=ccunesco.ca&index=5&md5=4aedf3953305dae9300fa962f422d514
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Liên hệ 

Alex Russell 
Tư vấn truyền thông 
Tổ chức văn hóa Dân tộc 
604-562-9262 
alex@russellstrategy.com 

Phương tiện truyền thông tìm kiếm để có được cấp phéo truyền thông cho sự kiện 
này, xin vui lòng liên hệ: media@fpcflanguageconference.com 

Nguồn: Tổ chức văn hóa Dân tộc và Hội đồng văn hóa Dân tộc 

Xem thông cáo báp chí này và các nội dung đa phương tiện trực tuyến tại: 
http://www.businesswire.com/news/home/20190220000000/en 
 
Văn bản ngôn ngữ nguồn ban đầu của thông báo này là phiên bản chính thức, có 
thẩm quyền. Các bản dịch được cung cấp chỉ như một sự điều chỉnh thích nghi, và 
sẽ được tham chiếu chéo với văn bản ngôn ngữ nguồn, đây là phiên bản duy nhất 
của văn bản có hiệu lực pháp lý. 
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