Lao

ພວກເຂົາຫຼື ພວກເຂົາຈະບໍ່ມັກປາກເວົ້າພາສາເຄົາ້ ຈັກດີ້ເລີຍ.ມັນ

ສອງພາສາດີກ່ວາອັນດຽວ

ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີຄ
່ ູຈະຄໍ້າຈູນເດັກໆແລະຄອບຄົວຂອງ ພວກເຂົາ
ເພື່ອຈະມີຄວາມຊາບຊື້ງກັບການປາກໄດ້ສອງພາສາ.
ການຮຽນຮູພ
້ າສາແມ່ນກິຈກັມດ້ານສັງຄົມແລະເກີດຂືນ
້ ຢູ່ໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມອັນແຕກຕ່າງກັນ.

ປາກໄດ້ສອງພາສາແມ່ນສົມບັດອັນນຶງ່ , ບໍແ
່ ມ່ນບັນຫາ
ເດັກໆທີ່ຮຽນປາກພາສາທີສອງອາດສະແດງກິລຍ
ິ າຈໍານວນນຶ່ງ.
ບາງຄົນອາດງຽບຢູ່ແລະ ປະຕິເສດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມນໍາ, ຄົນອຶນ
່ ຈະປັບ

ໂຕໄວກ່ວາ. ເດັກໆທີ່ຮຽນພາສາອັງກິດເປັນພາສາ ທີສອງເລື້ອຍໆ
ໄປກໍຖືກປະເມີນວ່າມີ”ບັນຫາດ້ານພາສາ” ຖ້າຫາກພາສາອັງກິດ

ຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ປາກົດອອກມາໂດຍໄວ. ເດັກໆທຸກຄົນທີ່ເຕີບໂຕ
ຂື້ນໃນອອສເຕຼເລັຽແລະໃນໂຮງຮຽນອອສ ເຕຼເລັຽຈະຮຽນຮູ້ພາສາ

ການທີ່ພວກເຮົາໂຕ້ຕອບກັບຄວາມແຕກຕ່າງຕ່າງໆສາມາດມີຜນ
ົ
ສະທ້ອນໃສ່ເດັກໆທຸກຄົນຕລອດໄປ, ໂດຍສະເພາະເດັກໆທີ່ມາ

ຈາກພືນ
້ ຖານນາໆວັທນະທັມແລະພາສາ (CALD), ທີ່ກໍາລັງຮຽນ
ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາທີສອງ. ຖ້າຫາກເດັກໆແລະພໍ່ແມ່ໄດ້ຮບ
ັ

ສິ່ງບອກເຕືອນກ່ຽວກັບພາສາຂອງພວກເຂົາແລະ ວັທນະທັມໄປ

ໃນທາງລົບຫຼບ
ື ໍ່ຖກ
ື ເວົ້າວ່າຢ່າງໄດ້ຜົນ, ພວກເຂົາອາດຮຽນຮູ້ເປັນ
ຄົນອັບອາຍແລ້ວຕໍ່ຕາ້ ນການ ປາກເວົ້າພາສາເຄົາ້ ຂອງພວກເຂົາ.

ອັງກິດຕາມບາດກ້າວຂອງພວກເຂົາເອງ.

ເດັກໆສ້າງຄວາມເປັນເອກກະລັກອັນໝັກແໝ້ນແລະຄວາມສຸກ

ການປາກເວົາ້ ສອງພາສາບໍແ
່ ມ່ນຄວາມຍາກຊາໃນການຮຽນຮູ,້

ກາຍສະບາຍໃຈເມື່ອແວດລ້ອມການຮຽນຂອງພວກເຂົາ

ແຕ່ແມ່ນວິທກ
ີ ານຮຽນ.

ໃຫ້ຄວາມໂຕ້ຕອບໄປທາງບວກແກ່ຄວາມແຕ່ກຕ່າງກັນແລະ

ພໍ່ແມ່ ຫຼາຍຄົນມີຄວາມຫ່ວງໄຍກ່ຽວກັບລູກຂອງພວກເພີນ
່ ຖືກ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,ແລະສົ່ງເສີມການປາກເວົ້າສອງພາສາຂອງ

ແຍກອອກຫຼືເສັຽປຽບ ຖ້າຫາກລູກນັນ
້ ບໍ່ ສາມາດປາກພາສາ

ພວກເຂົາ”. (EYLF 2009)

Community Services Cooperative Ltd (ECCFCSC) ດັ່ງ
ເປັນສິ້ນສ່ວນຂອງ Bicultural Support Program (BSP). BSP

ຖືກບອກໃຫ້ປາກພາສາອັງກິດເທົ່ານັ້ນ. ພໍ່ ແມ່ແລະຄູ ເລື້ອຍໆໄປ

ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ECCFCSC ສໍາຫຼັບ Children’s Services

ບໍ່ຮູວ
້ ່າໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍແຫ່ງສອນພາສາອັງກິດເພີ້ມສໍາ

Central (CSC). CSC ແມ່ນ Professional Support Coordi-

ຫຼັບເດັກໆທີ່ ມາຈາກພືນ
້ ຖານທີບ
່ ໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ (NESB)

nator ໃນຣັດ NSW ແລະຖືກຄໍ້າຈູນດ້ານງິນໂດຍຣັຖບານອອສເຕຼ

ຄູສາມາດຜ່ອນຄາຍຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງພໍ່ແມ່ ໂດຍອະທິບາຍ

ເລັຽພາຍໃຕ້ Inclusion and Professional Support Program.

ນຶ່ງຢ່າງໄດ້ຜນ
ົ ແລະທັນທີແລະ ຄໍາ້ ຈູນການເກັບຮັກສາພາສາເຄົ້າ.

Ethnic Child Care Family and Community Services
Cooperative Ltd.
Building 3, 142 Addison Rd, Marrickville, NSW, 2204

ພາສາເຄົາ້ ຈະສູນເສັຽເລີຍ.

Web; www.eccfcsc.org Email; coop@eccfcsc.org

ໂຄງການຂອງພວກເພີນ
່ ສາມາດສອນພາສາອັງກິດແບບໃດແບບ

ຂື້ນ ພວກເຂົາຄົງສູນເສັຍຄວາມສໍານິສາໍ ນານກັບພາສາເຄົາ້ ຂອງ

ເອກກະລັກຂອງພວກເຂົາແລະການເຕີບໂຕດ້ານແນວຄິດຂອງ

ັງສືນີ້ຖືກປະດິດອອກມາໂດຍ Ethnic Child Care Family and

ແມ່ແລະ ເດັກຖືກຕັດກໍາລັງໃຈໃນການປາກເວົ້າພາສາເຄົ້າແລ້ວ

ເຄົ້າໃນເມື່ອກໍາລັງຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່, ເພາະເມືອ
່ ພວກເຂົາແກ່

“ການທີເ່ ດັກໆໃຊ້ພາສາເຄົາ້ ຂອງພວກເຂົາ ເສີມສ້າງຄວາມຣູສ
້ ກ
ຶ

ພວກຂະເຈົ້າຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ.

ອັງກິດກ່ອນທີ່ເຂົາເລີ້ມເຂົາ້ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ. ໃນບາງກໍຣະນີພໍ່

ຈົນກ່ວາວ່າເດັກໆໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈສເມີໄປເພື່ອປາກເວົ້າພາສາ

ການປາກເວົາ້ ສອງພາສາແລະການຮຽນພາສາ

ໂທ: 02 9569 1288 ແຟກສ:໌ 02 9550 9829

ການຮັບຮູ້

ດຣ. Criss Jones Diaz, ອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາວິທຍາລັບ University of Western Sydney.
Belonging, Being and Becoming; The Early Years Learning Framework
(EYLF) ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຽ 2009

ໜັ່ງສືນີ້ ສາມາດດາວໂລດ (download) ຈາກ www.eccfcsc.org
ແລະກໍມີບຣ
ໍ ິການເປັນພາສາອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນ.

ພວກເຮົາສາມາດອູ້ມຊູເດັກສອງພາສາແບບໃດ?
 ມອງເບີງ່ ຄວາມຣູ້ສຶກຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບພາສາ, ວັທນະ

ຄວາມແນະນໍາທີດ
່ ບ
ີ າງຢ່າງສໍາຫຼບ
ັ ຄົນທີເ່ ຮັດວຽກກັບເດັກໆທີປ
່ າກສອງພາສາ

ທັມ, ເອກກະລັກແລະການສຶກສາ
 ສ້າງວິທກ
ີ ານທີດ
່ ແ
ີ ລະທີ່ໃຫ້ການຄໍ້າຈູນແກ່ການປາກເວົ້າໄດ້
ສອງພາສາ ໄວ້ຢູໃ່ ນກໍານົດການຂອງທ່ານແລະກັບ ທຸກໆ
ຄອບຄົວ

ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄົນສອງພາສາເປັນແບບໃດ?

 ຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາເພີ້ມອີກ

 ຊອກເບີ່ງກ່ຽວກັບພາສາແລະວັທນະທັມຂອງເດັກທຸກໆຄົນ

ຄົນສອງພາສາສາມາດແມ່ນຄົນທີ່ສາມາດໃຊ້ສອງພາສາໂດຍ

 ທະວີຄວາມສາມາດດ້ານປັນຍາໃນດ້ານວິຊາການອຶນ
່ ໆ.

 ສືສານຄວາມເຄົາຣົບນັບຖືກນ
ັ ແລະຄວາມສົນຈິດສົນໃຈໃນ

ມີຄວາມຫຼຽ່ ນໄຫຼພໍສົມຄວນ. ການປາກເວົ້າສອງພາ ສາມີຫຼາຍ
ຂັ້ນ.
ເດັກໆສາມາດປາກເວົາ້ ສອງພາສາໂດຍສອງວິທ.ີ
ການປາກເວົ້າສອງພາສາພ້ອມກັນ- ແມ່ນເມື່ອເດັກປາກຮຽນ
ປາກສອງພາສາພ້ອມກັນ.
ການປາກເວົ້າສອງພາສາຕໍ່ເນືອ
່ ງກັນ- ແມ່ນເມື່ອເດັກປາກ
ພາສານຶ່ງຢູ່ແລ້ວ, ແລ້ວຮຽນປາກອີກພາສານຶ່ງ.
ສໍາຫຼັບເດັກໆມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ພາສາທີນຶ່ງຖືກ
ນັບສນູນແລະໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈເພື່ອພັທນາຂື້ນ, ເພື່ອວ່າ

ດ້ານສັງຄົມ:
 ເຂົ້າໃຈພາສາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ
 ເດັກໆທຸກຄົນຮຽນຮູ້ວ່າມັນມີຫຼາຍກ່ວາວິທີດຽວເພື່ອປາກ,
ອ່ານແລະຂຽນ
 ເດັກໆເຕີບໂຕຂືນ
້ ໃນສັງຄົມຫຼາຍຢ່າງແລະສອດຄ່ອງກັນ,
ທີ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນເປັນສິງ່ ປົກກະຕິ
 ເດັກໆສາມາດປາກເວົ້ານໍາກັນແລະເກັບຮັກໄວ້ຄວາມ

ສໍາພັນກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີ່ບປ
ໍ່ າກເວົ້າ

ພາສາອັງກິດ

ມັນຈະສາມາດອູ້ມຊູການຮຽນຮູ້ພາສາທີສອງ. ການຮຽນ

ດ້ານວັທນະທັມ:

ພາສາໃໜ່ສາມາດໃຊ້ເວລານານແລະເດັກອາດງຽບຢູ່ ຣະຍະ

 ຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມໜັນ
້ ໃຈໃນວັທນະທັມແລະມໍຣະ

ນຶ່ງ. “ຣະຍະງຽບຢູ່” ນີ້ສາມາດບໍຄ
່ ືກນ
ັ ຣະຫວ່າງເດັກໆ.
ມັນບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມສົງໄສຫັຍງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດທີສ
່ າໍ ຄັນຈາກ
ການສາມາດຮຽນຮູແ
້ ລະປາກເວົາ້ ໄດ້ຫາຼ ຍກ່ວາພາສານຶງ່ .
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປາກເວົາ້ ສອງພາສາມີ;
ດ້ານປັນຍາ:
 ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາສາເປັນແບບໃດ

ດົກແລະເອກກະລັກດ້ານພາສາ
 ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄອບຄົວແລະຄຸນຄ່າດ້ານວັທນະທັມ
ແລະຖືກຮັກສາໄວ້ແລະໃຊ້ຮວ
່ ມກັນກັບຍຸກຄົນພາຍໜ້າ.
ດ້ານເສຖກິດ:
 ວຽກເຮັດງານທໍາ, ການສຶກສາແລະໂອກາດໃນດ້ານ
ສັງຄົມໃນຊີວິດອານາຄົດ.

ການອອກສຽງເວົ້າຊື່ຕ່າງໆຢ່າງເໜາະສົມ (ຖ້າຫາກ ທ່ານບໍ່ຮູ້
ອອກສຽງກໍໃຫ້ຖາມ)

 ເຮັດລາຍຊື່ແລະຮຽນຮູສ
້ ັບຄວາມເວົ້າການຢູ່ລອດ
 ຫາເອົາສັພຍາກອນສອງພາສາແລະປະສານການໃຊ້ສອຍມັນ
ເຂົ້າກັບລາຍການເປັນປະຈໍາແຕ່ລະມື້
 ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລະໃຊ້ພາສາຕ່າງໆຂອງເດັກໆແລະການຮູ້
ໜັ່ງສືຈໍານວນນຶງ່ ໃນຮູບແບບຂຽນ, ປາກເວົ້າແລະ ດີຊີໂຕນ
(digital)
 ໃຊ້ພະນັກງານສອງພາສາເພື່ອປາກເວົ້າເປັນພາສາເຄົ້າຂອງ
ເດັກໆ
 ໃຫ້ກໍາລັງໃຈພະນັກງານທີ່ປາກພາສາອື່ນໆຈົງ່ ໃຊ້ພາສາອຶ່ນໆ
ນັ້ນ (ຕໍກ
່ ັນແລະກັນ, ກັບເດັກໆແລະຄອບຄົວ)
 ເປັນແບບຢ່າງ, ສະແດງແລະໃຊ້ພາສາຕ່າງໆຢ່າງລ່ຽນຕິດຕ
ລອດມື້ຕລອດວັນ
 ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະຄໍ້າຈູນເດັກສອງພາສາເພືອ
່ ຫຼນ
ິ້ ແລະຮຽນຮູ້
ພາສາຂອງພວກເຂົານໍາກັນ
 ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພໍ່ແມ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາ
ພາສາເຄົ້າ, ແລະເດັກໆສາມາດສໍາເຣັດ
ປາກເວົ້າໄດ້ ສອງພາສາໄດ້ແບບໃດ.

