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روشی که در آن کودکان و بزرگساالن دیگر به تفاوت پاسخ می دهند می تواند
یک اثر ماندگار بر روی همه کودکان داشته باشد ،به ویژه بر روی کودکانی که
در حال یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هستند .اگر فرزندان شما وادار
بشوند که در مورد صحبت کردن زبان مادری خودشان در خارج از خانه احساس
ناراحتی بکنند ،آنها ممکن است یاد بگیرند که در مورد یادگیری و حفظ آن
خجالت بکشند و مقاومت نشان دهند .این نیز می تواند بر شیوه احساس آنها در
مورد خودشان ،خانواده شان و هویت فرهنگی شان در آینده تاثیر بگذارد.
وقتی که خانه و محیط های یادگیری کودکان دوزبانگی شان را فعاالنه ترویج می
کنند یک حس قوی از هویت و تندرستی در آنها ایجاد می شود.

آ روفتن و نو

و کلونبر دود رد؟

کودکانی که در حال یادگیری صحبت کردن به زبان دوم هستند ممکن است طیف
وسیعی از رفتارها را نشان بدهند .بعضی ممکن است ساکت بمانند و از مشارکت
امتناع کنند ،بعضی دیگر با سرعت بیشتری انطباق پیدا می کنند .کودکانی که در
حال یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم هستند اگر زبان آنها به سرعت
رشد نمی کند ممکن است به اشتباه بعنوان دارای " مشکل زبانی " ارزیابی بشوند.
همه کودکانی که در استرالیا بزرگ می شوند و به مدارس استرالیا می روند با
سرعت مخصوص خودشان زبان انگلیسی را یاد می گیرند.

” زمانی که خانواده ها و مربیان در مشارکتت بتا هتم کتار متی کت ت تا تتا از
یادگیری کودکان خردسال حمایت ک ا آنها شتوتو تا متی شتونتا ”EYLF ( .
)2009

آ روفتن و نو حت مو دوش د؟

Bicultural Support in NSW is delivered
by Ethnic Child Care Family and
Community Services Co-Operative on
behalf of Children’s Services Central,

بسیاری از والدین اضطراب دارند که اگر فرزندان آنها نتوانند قبل از شروع مهد
کودک انگلیسی صحبت کنند کنار گذاشته خواهند شد یا محروم خواهند شد .در
برخی از موارد ،پدر و مادرها و بچه ها از صحبت کردن به زبان مادری خود منع
می شوند و به آنها گفته می شود که فقط به زبان انگلیسی صحبت کنند .بسیاری از
مدارس ابتدایی کالس های پشتیبانی از زبان انگلیسی برای کودکان از زمینه های
فرهنگی و زبانی متنوع را ارائه می کنند .تاکید کنید که حفظ زبان مادری فرزند
تان و نیز پشتیبانی از یادگیری زبان انگلیسی اش ادامه یابد.

the NSW Professional Support Coordinator. The Inclusion and
Professional Support Program is
funded by the Australian Government
Department of Education, Employment

Ethnic Child Care Family and Community Services
Cooperative Ltd.
Building 3, 142 Addison Rd,
Marrickville, NSW, 2204
Phone: 02 9569 1288
Fax: 02 9550 9829
Web: www.eccfcsc.org
Email: coop@eccfcsc.org

این بروشور را می توان از  www.eccfcsc.orgداون لود کرد و به زبانهای
دیگر هم موجود است.

تق تو وت کت
د تو ت سوج زود رنو س ردو رش و نود

گرهو س تاوس د

Belonging, Being and Becoming; The Early Years Learning Framework (EYLF) Government of Australia ,2009

فتن و نودروحرلوحرضتوبتونبراوخر گدوصحب و دو ن .
در مواردی که کودکان در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند اگر به طور مداوم
تشویق نشوند که به زبان مادری خود صحبت کنند ،هرچه آنها بزرگتر می شوند به
احتمال زیاد مهارت در زبان مادری را از دست خواهند داد یا ممکن است هیچ
وقت تمایلی به صحبت کردن در آن زبان نداشته باشند .این مهم است که از کودکان
حمایت کنید تا احساس خوبی در مورد دو زبانگی شان داشته باشند.

چگ تو دوت

و نوفتن اوتراوپ

بر دو ن و تود ونبر توش

؟



در نظر بگیریا که چگونه احساسات خود شما در مورد زبان اول،
ره گ ،و هویت تان به رزناان و نسل های آی اه خودتان م تقل خواها
شا.



در مورد استفاده از زبان خود ثابت و مصر باشیا  ،اما اگر کودکان
اشتباهاتی می ک ا سعی ک یا آنها را اصالح نو یا.



تصمیم بگیریا که هر زبانی را در کجا و چه کسی صحبت خواها کرد.
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زبان ها را با هم مخلوط نو یا.



توانایی برای یادگیری زبانهای دیگر



خ رتوآ نشو ل تود ر او د دوتان را تشویق ک یا که یک مربی دو
زبانه استخاام ک ا.



ظر یت ذه ی ا زایش یا ته در زمی ه های تحصیلی دیگر.



تماشای یلم ،خوانان کتاب یا گوش دادن به سی دی به زبان مادری تان
را بصورت عادت دربیاوریا.

ج مرعد:



به گروه های بازی یا اجتماعی تفریحی ملحق شویا که به زبان شما
صحبت می ک ا.



به زبان خانگی قصه بگوئیا ،آواز بخوانیا و گیم بازی ک یا.



کتاب ها ،یلم ها یا موسیقی های دو زبانه از کتابخانه امانت بگیریا.



برخی از کلمات مهم مفیا را برای معلم رزناتان راهم ک یا.



برای کتاب خوانان  ،قصه گفتن یا درست کردن عالئمی به زبان مادری
تان ،در خ رتو ت تب وآ نشود ر او ل تو د دوتان وقت صرف
ک یا.



یلم ها یا برنامه های کودکان را به زبان خانگی تان تماشا ک یا.



لیست خریا  ،نامه یا کارت به زبان خانگی تان ب ویسیا.



از مجالت یا روزنامه های قایمی برای عالیت های ص ایع دستی استفاده
ک یا.

بتود ور شو د راو دوت ن ود ونبر توب



درک ت وع زبانی.



همه کودکان یاد می گیرنا که بیش از یک راه برای صحبت کردن،
خوانان و نوشتن وجود دارد.



کودکان در یک جامعه هماه گ و مت وع رشا می ک ا و احترام به
تفاوت را یاد می گیرنا.



کودکان قادر هست ا با اعضای خانواده که ممون است به زبان
انگلیسی صحبت نو ا ارتباط برقرار ک ا و روابط خود را حفظ
ک ا.



غرور و اعتماد به میراث و هویت ره گی و زبانی.



ارزشهای خانوادگی و ره گی مهم در نسل های آی اه حفظ می
شونا و به اشتراک گذاشته می شونا.

ت صردی:
رصت های شغلی ،آموزشی و اجتماعی در زناگی آی اه.

.

د نبر گدو مز راو -وقتی که یک کودک دو زبان را همان زمان می آموزد.
د ونبر گدو لدو -وقتی که یک کودک در حال حاضر یک زبان را صحبت
می ک ا ،و سپس می آموزد که به زبان دیگری صحبت ک ا.
برای کودکان خردسال بسیار مهم است که رشا زبان اول در آنها پشتیبانی و
تشویق بشود تا آن بتوانا یادگیری زبان دوم را پشتیبانی ک ا .یادگیری یک زبان
جایا می توانا زمان بر باشا و کودک ممون است برای یک دوره ساکت باشا.
این" دوره سووت " می توانا از یک کودک به کودک دیگر متفاوت باشا.
در مورد مزایای مهم قادر بودن به یادگیری و حفظ بیش از یک زبان شوی
وجود ناارد.

ز ریود نبر گدوشر ل؛
ذ ند:


فت نگد:



چگ تو دوت

مو

وفتدود ونبر تور وتعت فو ن م؟

یک رد دو زبانه را می توان به ع وان کسی تعریف کرد که می توانا از دو
زبان با مهارت قابل قبولی استفاده ک ا .درجات مختلفی از دوزبانگی وجود دارد.

درک در مورد ای وه زبان چگونه کار می ک ا.

