
ສອງພາສາດີກ່ວາອັນດຽວ  

“ການທີເ່ດກັໆໃຊພ້າສາເຄົາ້ຂອງພວກເຂາົ ເສມີສາ້ງຄວາມຣູສ້ກຶ

ເອກກະລກັຂອງພວກເຂາົແລະການເຕບີໂຕດາ້ນແນວຄດິຂອງ

ພວກເຂາົ”. (EYLF 2009)  

ການປາກເວົາ້ສອງພາສາແລະການຮຽນພາສາ  

ປາກໄດສ້ອງພາສາແມນ່ສມົບດັອນັນຶງ່, ບໍແ່ມນ່ບນັຫາ 

ເດັກໆທີ່ຮຽນປາກພາສາທີສອງອາດສະແດງກິລຍິາຈໍານວນນຶ່ງ. 
ບາງຄົນອາດງຽບຢ ູ່ແລະ ປະຕິເສດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມນາໍ, ຄົນອຶນ່ຈະປບັ
ໂຕໄວກ່ວາ. ເດກັໆທີ່ຮຽນພາສາອັງກດິເປັນພາສາ ທີສອງເລື້ອຍໆ
ໄປກຖໍືກປະເມີນວ່າມີ”ບັນຫາດ້ານພາສາ” ຖາ້ຫາກພາສາອັງກດິ
ຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ປາກດົອອກມາໂດຍໄວ. ເດກັໆທຸກຄນົທີ່ເຕບີໂຕ
ຂື້ນໃນອອສເຕຼເລັຽແລະໃນໂຮງຮຽນອອສ ເຕຼເລຽັຈະຮຽນຮູ້ພາສາ
ອັງກດິຕາມບາດກ້າວຂອງພວກເຂົາເອງ.  

ການປາກເວົາ້ສອງພາສາບໍແ່ມນ່ຄວາມຍາກຊາໃນການຮຽນຮູ້, 
ແຕແ່ມນ່ວທິກີານຮຽນ.  

ພໍ່ແມ່ ຫຼາຍຄນົມີຄວາມຫ່ວງໄຍກຽ່ວກບັລູກຂອງພວກເພີ່ນຖກື
ແຍກອອກຫຼືເສຽັປຽບ ຖ້າຫາກລກູນັນ້ບໍ ່ສາມາດປາກພາສາ
ອັງກດິກ່ອນທີ່ເຂາົເລີ້ມເຂົາ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານ. ໃນບາງກໍຣະນີພໍ່
ແມ່ແລະ ເດັກຖກືຕດັກາໍລັງໃຈໃນການປາກເວົ້າພາສາເຄົ້າແລ້ວ
ຖືກບອກໃຫ້ປາກພາສາອັງກດິເທົ່ານັ້ນ. ພໍ່ ແມ່ແລະຄູ ເລື້ອຍໆໄປ 
ບໍ່ຮ້ ູວ່າໂຮງຮຽນປະຖົມຫຼາຍແຫ່ງສອນພາສາອັງກິດເພີ້ມສໍາ
ຫຼັບເດກັໆທີ່ ມາຈາກພື້ນຖານທີ່ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດ (NESB) 
ຄູສາມາດຜ່ອນຄາຍຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງພໍ່ແມ່ ໂດຍອະທິບາຍ
ໂຄງການຂອງພວກເພີ່ນສາມາດສອນພາສາອັງກດິແບບໃດແບບ
ນຶ່ງຢາ່ງໄດຜ້ນົແລະທັນທີແລະ ຄໍາ້ຈູນການເກບັຮັກສາພາສາເຄົ້າ.  

ພາສາເຄົາ້ຈະສນູເສຽັເລຍີ. 

ຈົນກ່ວາວາ່ເດກັໆໄດ້ຮັບກໍາລງັໃຈສເມີໄປເພື່ອປາກເວົ້າພາສາ
ເຄົ້າໃນເມື່ອກໍາລັງຮຽນພາສາອັງກິດຢ ູ່, ເພາະເມື່ອພວກເຂົາແກ່
ຂື້ນ ພວກເຂາົຄົງສູນເສັຍຄວາມສາໍນິສາໍນານກບັພາສາເຄົ້າຂອງ

ພວກເຂົາຫຼື ພວກເຂົາຈະບໍ່ມັກປາກເວົ້າພາສາເຄົາ້ຈັກດີ້ເລຍີ.ມັນ
ເປັນສິ່ງສໍາຄນັທີ່ຄູຈະຄໍ້າຈູນເດັກໆແລະຄອບຄົວຂອງ ພວກເຂົາ
ເພື່ອຈະມີຄວາມຊາບຊື້ງກບັການປາກໄດ້ສອງພາສາ.  

ການຮຽນຮູພ້າສາແມນ່ກຈິກມັດາ້ນສງັຄມົແລະເກດີຂືນ້ຢ ູ່ໃນ
ສະພາບແວດລອ້ມອນັແຕກຕາ່ງກນັ.  

ການທີ່ພວກເຮົາໂຕຕ້ອບກັບຄວາມແຕກຕ່າງຕ່າງໆສາມາດມີຜນົ
ສະທ້ອນໃສ່ເດກັໆທຸກຄົນຕລອດໄປ, ໂດຍສະເພາະເດັກໆທີ່ມາ
ຈາກພື້ນຖານນາໆວັທນະທັມແລະພາສາ (CALD), ທີ່ກໍາລັງຮຽນ
ພາສາອັງກດິ ເປັນພາສາທີສອງ. ຖ້າຫາກເດກັໆແລະພໍ່ແມ່ໄດ້ຮັບ
ສິ່ງບອກເຕອືນກຽ່ວກບັພາສາຂອງພວກເຂົາແລະ ວັທນະທັມໄປ
ໃນທາງລົບຫຼືບໍ່ຖກືເວົ້າວາ່ຢ່າງໄດຜ້ົນ, ພວກເຂົາອາດຮຽນຮ້ ູເປັນ
ຄົນອັບອາຍແລວ້ຕໍ່ຕາ້ນການ ປາກເວົ້າພາສາເຄົາ້ຂອງພວກເຂົາ.  

ເດັກໆສາ້ງຄວາມເປັນເອກກະລັກອນັໝກັແໝ້ນແລະຄວາມສຸກ
ກາຍສະບາຍໃຈເມື່ອແວດລອ້ມການຮຽນຂອງພວກເຂົາ 

ໃຫ້ຄວາມໂຕ້ຕອບໄປທາງບວກແກ່ຄວາມແຕກ່ຕາ່ງກນັແລະ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ,ແລະສົ່ງເສີມການປາກເວົ້າສອງພາສາຂອງ
ພວກຂະເຈົ້າຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. 

Lao 

ໜັ່ງສືນີ້ ສາມາດດາວໂລດ (download) ຈາກ www.eccfcsc.org  

ແລະກໍມີບຣໍິການເປັນພາສາອື່ນໆຂອງຊຸມຊົນ.  

ການຮບັຮູ ້
ດຣ. Criss Jones Diaz, ອາຈານໃຫຍ່ ມະຫາວິທຍາລັບ University of Western Syd-
ney.  

Belonging, Being and Becoming; The Early Years Learning Framework 
(EYLF) ຣັຖບານອອສເຕຼເລັຽ 2009 

 ັງສືນີ້ຖືກປະດິດອອກມາໂດຍ Ethnic Child Care Family and 
Community Services Cooperative Ltd (ECCFCSC) ດັ່ງ
ເປັນສິ້ນສ່ວນຂອງ Bicultural Support Program (BSP). BSP 
ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ECCFCSC ສໍາຫຼັບ Children’s Services 
Central (CSC). CSC ແມ່ນ Professional Support Coordi-
nator ໃນຣັດ NSW ແລະຖືກຄໍ້າຈູນດ້ານງິນໂດຍຣັຖບານອອສເຕຼ
ເລັຽພາຍໃຕ້ Inclusion and Professional Support Program.  

Ethnic Child Care Family and Community Services  

Cooperative Ltd.  

Building 3, 142 Addison Rd, Marrickville, NSW, 2204 

ໂທ: 02 9569 1288    ແຟກສ:໌ 02 9550 9829 

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



ຄວາມແນະນາໍທີດ່ບີາງຢາ່ງສາໍຫຼບັຄນົທີເ່ຮດັວຽກກບັເດກັໆທີປ່າກສອງພາສາ  

ພວກເຮາົສາມາດອ ູ້ມຊເູດກັສອງພາສາແບບໃດ?  

 ມອງເບີງ່ຄວາມຣູ້ສຶກຂອງທ່ານເອງກຽ່ວກັບພາສາ, ວັທນະ
ທັມ, ເອກກະລັກແລະການສຶກສາ 

 ສ້າງວິທີການທີ່ດແີລະທີ່ໃຫ້ການຄໍ້າຈນູແກກ່ານປາກເວົ້າໄດ້
ສອງພາສາ ໄວຢ້ ູ່ໃນກາໍນດົການຂອງທ່ານແລະກັບ ທຸກໆ
ຄອບຄວົ 

 ຊອກເບີ່ງກ່ຽວກບັພາສາແລະວັທນະທັມຂອງເດັກທຸກໆຄົນ 

 ສືສານຄວາມເຄົາຣົບນບັຖກືນັແລະຄວາມສົນຈດິສນົໃຈໃນ
ການອອກສຽງເວົ້າຊື່ຕ່າງໆຢ່າງເໜາະສົມ (ຖ້າຫາກ ທ່ານບໍ່ຮ້ ູ
ອອກສຽງກໍໃຫ້ຖາມ) 

 ເຮັດລາຍຊື່ແລະຮຽນຮູ້ສັບຄວາມເວົ້າການຢ ູ່ລອດ 

 ຫາເອົາສັພຍາກອນສອງພາສາແລະປະສານການໃຊ້ສອຍມັນ
ເຂົ້າກບັລາຍການເປັນປະຈໍາແຕລ່ະມື້ 

 ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລະໃຊ້ພາສາຕາ່ງໆຂອງເດກັໆແລະການຮູ້
ໜັ່ງສືຈໍານວນນຶງ່ໃນຮູບແບບຂຽນ, ປາກເວົ້າແລະ ດີຊີໂຕນ 
(digital)  

 ໃຊ້ພະນກັງານສອງພາສາເພື່ອປາກເວົ້າເປັນພາສາເຄົ້າຂອງ
ເດັກໆ  

 ໃຫ້ກໍາລັງໃຈພະນັກງານທີ່ປາກພາສາອື່ນໆຈົງ່ໃຊ້ພາສາອຶ່ນໆ
ນັ້ນ (ຕໍກ່ັນແລະກັນ, ກັບເດກັໆແລະຄອບຄົວ) 

 ເປັນແບບຢ່າງ, ສະແດງແລະໃຊ້ພາສາຕ່າງໆຢາ່ງລ່ຽນຕິດຕ
ລອດມື້ຕລອດວັນ 

 ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະຄໍ້າຈນູເດັກສອງພາສາເພື່ອຫຼິ້ນແລະຮຽນຮູ້
ພາສາຂອງພວກເຂົານໍາກນັ 

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ພໍ່ແມ່ກ່ຽວກບັຄວາມສໍາຄນັຂອງການຮັກສາ
ພາສາເຄົ້າ, ແລະເດັກໆສາມາດສໍາເຣັດ
ປາກເວົ້າໄດ ້ສອງພາສາໄດ້ແບບໃດ. 

ພວກເຮາົເຫນັວາ່ຄນົສອງພາສາເປນັແບບໃດ? 

ຄົນສອງພາສາສາມາດແມ່ນຄນົທີ່ສາມາດໃຊ້ສອງພາສາໂດຍ
ມີຄວາມຫຼ່ຽນໄຫຼພໍສົມຄວນ. ການປາກເວົ້າສອງພາ ສາມີຫຼາຍ
ຂັ້ນ. 

ເດກັໆສາມາດປາກເວົາ້ສອງພາສາໂດຍສອງວທິ.ີ 

ການປາກເວົ້າສອງພາສາພ້ອມກນັ- ແມ່ນເມື່ອເດກັປາກຮຽນ

ປາກສອງພາສາພ້ອມກນັ.  

ການປາກເວົ້າສອງພາສາຕໍ່ເນືອ່ງກັນ- ແມ່ນເມື່ອເດັກປາກ

ພາສານຶ່ງຢ ູ່ແລ້ວ, ແລ້ວຮຽນປາກອີກພາສານຶ່ງ. 

ສໍາຫຼັບເດກັໆມັນເປັນສິ່ງສໍາຄນັຫຼາຍທີ່ພາສາທີນຶ່ງຖືກ 

ນັບສນນູແລະໄດ້ຮັບກໍາລັງໃຈເພື່ອພັທນາຂື້ນ, ເພື່ອວ່າ 

ມັນຈະສາມາດອ້ ູມຊູການຮຽນຮ້ ູພາສາທີສອງ. ການຮຽນ

ພາສາໃໜສ່າມາດໃຊ້ເວລານານແລະເດກັອາດງຽບຢ່ ູ ຣະຍະ

ນຶ່ງ. “ຣະຍະງຽບຢ ູ່” ນີ້ສາມາດບໍຄ່ືກນັຣະຫວ່າງເດັກໆ.  

ມນັບໍມ່ຄີວາມສງົໄສຫຍັງກຽ່ວກບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ສາໍຄນັຈາກ

ການສາມາດຮຽນຮູແ້ລະປາກເວົາ້ໄດຫ້າຼຍກວ່າພາສານຶງ່.  

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການປາກເວົ້າສອງພາສາມ;ີ  

ດາ້ນປນັຍາ:  

 ເຂົ້າໃຈກຽ່ວກບັພາສາເປັນແບບໃດ  

 ຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ພາສາເພີ້ມອີກ 

 ທະວີຄວາມສາມາດດ້ານປັນຍາໃນດາ້ນວຊິາການອຶນ່ໆ.  

ດາ້ນສງັຄມົ:  

 ເຂົ້າໃຈພາສາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ 

 ເດັກໆທຸກຄົນຮຽນຮ້ ູວ່າມັນມີຫຼາຍກ່ວາວິທີດຽວເພື່ອປາກ, 
ອ່ານແລະຂຽນ 

 ເດັກໆເຕບີໂຕຂືນ້ໃນສັງຄົມຫຼາຍຢ່າງແລະສອດຄ່ອງກນັ, 
ທີ່ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັເປນັສິງ່ປກົກະຕ ິ

 ເດັກໆສາມາດປາກເວົ້ານໍາກັນແລະເກບັຮັກໄວຄ້ວາມ
ສໍາພັນກບັສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົທີ່ບໍປ່າກເວົ້າ 
ພາສາອັງກດິ 

ດາ້ນວທັນະທັມ:  

 ຄວາມພໍໃຈແລະຄວາມໜັນ້ໃຈໃນວັທນະທັມແລະມໍຣະ
ດົກແລະເອກກະລັກດ້ານພາສາ 

 ຄວາມສໍາຄນັຂອງຄອບຄົວແລະຄຸນຄ່າດ້ານວັທນະທັມ
ແລະຖກືຮັກສາໄວ້ແລະໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຍຸກຄນົພາຍໜ້າ.  

ດາ້ນເສຖກດິ:  

 ວຽກເຮັດງານທໍາ, ການສກຶສາແລະໂອກາດໃນດ້ານ
ສັງຄົມໃນຊີວິດອານາຄົດ.  


