دو زبان بھتر از ﯾک
زبان است

دو زبانه بودن يک سرمايه است ،نه يک مسئله.
کودکانی که حرف زدن به يک زبان دوم را ياد میگيرند ممکن است يک
سری رفتار متفاوت داشته باشند .بعضیھا ممکن است ساکت بمانند و از
مشارکت و ھمراھی با ديگران خودداری کنند ،بعضیھای ديگر سريع
تر خودشان را وفق میدھند .ھمچنين ،کودکانی که انگليسی را به
صورت زبان دوم ياد میگيرند اگر انگليسی شان به سرعت نمودار
نشود ،اشتباھا ً بعنوان کودکانی که "مشکل زبانی دارند" ارزيابی
میشوند .ھمه کودکانی که در استراليا بزرگ میشوند و به مدارس

ياد گرفتن زبان يک فعاليت اجتماعی است و در محيطھای
فرھنگی متفاوت انجام میشود.
واکنشھای ما نسبت به تفاوتھا میتواند تاثير دراز مدتی روی ھمه
کودکان داشته باشد ،اما به ويژه روی کودکانی که سوابق فرھنگی و
زبانی متنوع دارند ) (CALDو انگليسی را به عنوان زبان دوم ياد
میگيرند .اگر پيامھايی که کودکان و خانوادهھايشان در باره زبان و
فرھنگشان دريافت میکنند منفی باشد يا به طرز موثری به آنھا ابالغ
نشود ،ممکن است ياد بگيرند که خجالت بکشند و در مقابل تالش برای
حفظ زبان مادری شان مقاومت کنند.

خيلی از والدين دلواپس ھستند که اگر کودکانشان نتوانند قبل از شروع
کودکستان انگليسی حرف بزنند طرد و محروم خواھند شد .در بعضی
موارد والدين و کودکان تشويق میشوند که به زبان مادری خود حرف
نزنند و به آنھا گفته میشود که فقط انگليسی صحبت کنند .والدين و آموزش
دھندگان اغلب آگاه نيستند که خيلی از مدارس ابتدايی برای کودکان غير
انگليسی زبان ) (NESBکالسھای پشتيبانی زبان انگليسی دارند .آموزش

دھندگان میتوانند توضيح دھند که برنامهھای آنان چگونه میتوانند ھمزمان
و با موفقيت ھم انگليسی را تدريس کنند و ھم از نگھداشتن زبان مادری
حمايت کنند و به اين وسيله نگرانی والدين را رفع کنند.

زبانھای مادری برای ھميشه از بين خواھند رفت.
در صورتيکه کودکان دائما ً تشويق نشوند که در حال ياد گرفتن
انگليسی ،به زبان مادری خود صحبت کنند ،به تدريج که بزرگتر
میشوند احتمال میرود که مھارتشان را در زبان مادری خود از
دست بدھند يا اصالً تمايلی به حرف زدن به آن زبان نداشته باشند .مھم

است که آموزش دھندگان از کودکان و خانوادهھايشان پشتيبانی کنند تا
نسبت به دوزبانگی شان احساس خوبی داشته باشند.

دو زبانگی و ﯾاد
گرفتن زبانھا

وقتی محيط يادگيری کودکان واکنش مثبتی به تفاوت و تنوع نشان دھد
و فعاالنه دوزبانگی آنھا را تشويق کند ،يک حس قوی ھويت و
تندرستی در آنھا ايجاد میشود.

”استفاده کودکان از زبانھای مادری شان زير
بنای حس ھويت و رشد ادراکی آنھا است“

استراليائی میروند انگليسی را با سرعت خودشان ياد خواھند گرفت.

دوزبانگی يک اشکال يادگيری نيست ،بلکه يک فرآيند يادگيری است.
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سپاسگزاری
دکتر کريس جونز دياز ،مدرس ارشد دانشگاه غرب سيدنی
تعلق ،بودن و شدن ،چھارچوب يادگيری سالھای اوليه ) (EYLFدولت استراليا2009 ،

اين بروشور را میشود از وب سايت  www.eccfcsc.orgداون لود کرد
و به زبانھای اجتماعی ديگری نيز موجود است.

ما چگونه میتوانيم از کودکان دوزبانه حمايت کنيم؟

چند راھنمائی مفيد برای کسانی که با کودکان خردسال
دوزبانه کار میکنند

• به احساسات خودتان در باره زبانھا ،فرھنگ ،ھويت و
آموزش ،پيش خود فکر کنيد.
• يک طرز برخورد مثبت و حامی نسبت به دوزبانگی و ھمه
خانوادهھا در برنامهھايتان ايجاد کنيد.

ما يک شخص دوزبانه را چگونه تعريف میکنيم؟
يک شخص دوزبانه را میتوان به اين شکل تعريف کرد که او
کسی است که میتواند با کارآيی قابل قبول از دو زبان استفاده کند.
درجات مختلف دوزبانگی وجود دارد.

کودکان از دو راه میتوانند دوزبانه شوند.
دوزبانگی ھمزمان – ھنگامی است که يک کودک دو زبان را
ھمزمان با ھم ياد میگيرد.
دوزبانگی پياپی – ھنگامی است که کودکی از قبل به يک زبان
حرف میزند و بعد صحبت کردن به زبان ديگری را ياد میگيرد.
برای کودکان خردسال خيلی مھم است که از زبان اولشان حمايت
شود و رشد آن تشويق شود تا بتواند به ياد گرفتن زبان دوم کمک
کند .ياد گرفتن يک زبان جديد میتواند وقت ببرد و کودکان ممکن
است برای مدتی ساکت بمانند .مدت اين "دوران سکوت" میتواند
از يک کودک تا کودک ديگر فرق داشته باشد.

در مورد منافع مھم توانايی ياد گرفتن و حفظ
بيشتر از يک زبان شکی نيست .منافع
دوزبانگی از جمله عبارتند از:
عقالنی:
• درک طرز کار زبان.

• توانايی ياد گرفتن زبانھای بيشتر.

• در باره زبان و فرھنگ ھر کودک آگاھی پيدا کنيد.

• گنجايش عقالنی بيشتر در ساير رشتهھای علمی.

• با درست تلفظ کردن اسمھا احترام و عالقه نشان دھيد
)اگر تلفظ درست  ،بپرسيد(.

اجتماعی:
• درک تنوع زبانی.

• ليستی از کلمهھای مفيد نجات دھنده تھيه کنيد و آنھا را ياد
بگيريد.

• ھمه کودکان ياد میگيرند که برای حرف زدن ،خواندن و
نوشتن بيشتر از يک راه وجود دارد.

• منابع دو زبانهای را و استفاده از آنھا را در برنامه خود
بگنجانيد.

• کودکان در يک جامعه ھماھنگ و متنوع بزرگ میشوند
که در آن ،تفاوت ،يک قاعده اجتماعی است.

• زبانھای کودکان و خواندن و نوشتن آنھا را به اشکال متنوع
نوشتاری ،گفتاری و ديجيتال نشان دھيد و استفاده کنيد.

• کودکان میتوانند با اعضای خانواده که احتماالً انگليسی
حرف نمیزنند گفتگو کرده و رابطه خود را با آنھا حفظ
کنند.

• کارمندان دوزبانهای را استخدام کنيد که به زبانھای مادری
کودکان حرف بزنند.

فرھنگی:

• کارمندانی را که به زبانھای ديگر حرف میزنند تشويق کنيد که
از آن استفاده کنند )با يکديگر ،کودکان و خانوادهھا(.

• غرور و اعتماد به نفس در مورد ميراث و ھويت فرھنگی و
زبانی.

• زبانھای مختلف را به صورت نامتناقض در سراسر روز الگو
کنيد ،نشان دھيد و استفاده کنيد.

• ارزشھای مھم خانوادگی و فرھنگی حفظ شده و در آن به
نسلھای بعدی منتقل میشود.

• کودکان دوزبانه را تشويق و حمايت کنيد تا با ھم به زبانھای
خودشان بازی کنند و چيز ياد بگيرند.

اقتصادی:

• در باره اھميت حفظ زبان مادری و اينکه کودکان چگونه
میتوانند با موفقيت دوزبانه بشوند به والدين اطالعات بدھيد.

• استخدام ،تحصيل و فرصتھای اجتماعی در مراحل بعدی
زندگی.

