
Hãy giúp chúng tôi �m kiếm bước đột phá �ếp 
theo về công nghệ dễ �ếp cận và bạn có thể 

giành được $5.000 USD

Ngày Bại Não Thế 
Giới Ngày 6 tháng 10

Cộng đồng người mắc bệnh bại não gồm hơn 17 triệu cá nhân với những ý tưởng 
sáng tạo và trải nghiệm thực tế. Đó là hàng triệu lý do để giúp tạo nên những giải 

pháp công nghệ tốt hơn và dễ �ếp cận hơn.

 Tìm hiểu về những ý tưởng này và bổ 
sung thêm ý tưởng của riêng bạn tại 

ideas.worldcpday.org
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Đối với bạn, thiết 
bị hoàn hảo là thiết 
bị như thế nào?

Bạn muốn giải quyết 
thách thức nào của 
những người đang 

sống chung với �nh 
trạng khuyết tật?

Hãy nghĩ về một lần 
bạn cảm thấy bực bội. 
Công nghệ nào có thể 
cải thiện điều đó?

Bước �ến về công nghệ 
nào sẽ mang lại tác 
động lớn nhất đến 

cuộc sống của bạn?

Công nghệ mới 
nào có thể mang 
lại niềm vui cho 

những người 
đang sống chung 

với �nh trạng 
khuyết tật?
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