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ei পুি কািট িদব্সাং িতক সহেযাগীতা কম র্সূিচর (Bicultural Support Program 

(BSP) aংশ িহেসেব eথিনক চাi েকয়ার e  কিমuিনিট সািভ র্েসস্ েকাaপােরিটভ িলিমেটড 
(Ethnic Child Care Family and Community Services 

Cooperative Ltd (ECCFCSC) কতৃক ƣতরী করা হেয়েছ। BSP িচলে ন 

সািভ র্েসস েস াল (Children’s Services Central (CSC) eর জ  

ECCFCSC কতৃক পিরচািলত হয়। CSC হেলা NSW e েপশাগত সহেযাগীতা সমনব্য়কারী 

(Professional Support Coordinator) eবং aে িলয়ান সরকার কতৃক 
iন শন e  েফশনল সােপাট র্ ে া াম (the Inclusion and Professional 

Support Program) eর আoতায় aনুদানকৃত।       

দু িট  ভা ষা  e ক িট র  েচ েয়  ভা েলা   

“িশশুেদর মাতৃভাষার বহার তােদর ি তব্ eবং 

মানিসক বৃি েত সহেযাগীতা কের”। (EYLF 2009)  

িদব্ভাষা-ভািষতব্ eবং  
ভাষা িশ া  িদব্ভাষা-ভাষী হoয়া েকােনা সম া নয়, eিট eকিট স দ। 

েযসব িশশুরা িদব্তীয় েকান ভাষায় কথা বলা িশখেছ তারা েবশ িকছু 
কার আচরন েদখায়। েকu েকu নীরব থােক eবং aংশ িনেত 

চায় না, a রা aিধকতর তাড়াতািড় aভয্  হেয় পেড়। েযসব 
িশশুরা iংেরজীেক িদব্তীয় ভাষা িহেসেব িশখেছ তােদরেক ভূল কের 
ভাষাগত সম া আেছ বেল মূ ায়ন করা হয় যিদ তােদর iংেরজী 
ভাষা ত কািশত না হয়। aে িলয়ায় েবেড় uঠা eবং aে িলয়ার 
লগুিলেত গমনকারী সকল িশশুi তােদর িনজসব্ গিতেত iংেরজী 

িশখেব।  
 
িদব্ভাষা-ভাষীতব্ েকান িশ াগত সম া নয়, বরং eকিট িশ াগত 
ি য়া।  

aেনক িপতামাতাi তােদর স ানেদর িনঃস  aথবা বি ত হেয় 
পড়া িনেয় uিদব্  হেয় পেড়ন যিদ তারা িক ারগােট র্ন শুরু করার 
আেগ iংেরজীেত কথা বলেত না পাের। িকছু িকছু ে ে  িপতামাতা 
eবং তােদর স ানেদর বািড়েত িনেজর ভাষায় কথা বলেত 
িনরুৎসািহত করা হয় eবং েকবল iংরেজীেতi কথা বলেত পরামশ র্ 
েদoয়া হয়। িপতামাতা eবং িশ করা ায়i জােনন না েয aেনক 
াথিমক িব ালয়i iংেরজী ভষায় কথা বেল না eমন পিরেবশ 

েথেক আসা িশশুেদর জ  iংেরজী ভাষায় সহেযািগতামূলক ােসর 
আেয়াজন কের থােক।  িশ েকরা েকমন কের তােদর কম র্সূিচগুিল 
সফলভােব eবং যুগপৎ iংেরজী েশখায় eবং মাতৃভাষা চচ র্ায়  
সহেযাগীতা করেত পাের তা াখয্া করার মা েম িপতামাতােদর 
uিদব্ তার aবসান ঘটােত পােরন।   
 
মাতৃভাষাগুিল িচরতের হািরেয় যােব। 
iংেরজী েশখার পাশাপািশ িশশুেদর যিদ মাতৃভাষায় কথা বলেত 
aনবরত uৎসািহত করা না হয়, তাহেল তারা যত বড় হেত থাকেব 
ততi  তােদর  মাতৃভাষায় কথা বলার পারদিশ র্তা হারােনার 
স াবনা  থাকেব িকংবা তারা হয়েতা েস ভাষায় কথা বলেত 
পুেরাপুির aিন ক হেয় পড়েব।eিট গুরুতব্পূণ র্ েয িশ েকরা 
িশশুেদর eবং  তােদর পিরবারেক সহেযাগীতা করেবন যােত তারা 
তােদর িদব্ভাষা-ভািষতব্ িনেয় সব্া য্ েবাধ কের।  

 
ভাষা িশ া হেলা eকিট সামািজক কম র্কা  eবং তা িবিভ  
সাং িতক পিরম েল ঘেট থােক। 
ei িবিভ তার িত আমােদর িতি য়া সকল িশশুেদর uপর 
eকিট িচর ায়ী ভাব েফলেত পাের, িবেশষ কের েযসকল িশশুরা 
সাং িতক eবং ভাষাগতভােব িভ  পিরেবশ েথেক আেস eবং 
যারা iংেরজীেক eকিট িদব্তীয় ভাষা িহেসেব িশখেছ। যিদ িশশুরা 
eবং তােদর  পিরবার তােদর ভাষা eবং সং িত িনেয় েকান 
aগঠনমূলক ম  শুেন িকংবা যিদ েসগুিলেক ফল সু ভােব 
েযাগােযাগ করা না হয়, তাহেল তারা হয়েতা তােদর মাতৃভাষা 
িনেয় ল ােবাধ করেব eবং তা বহােরর িত িবমূখ হেয় 
পড়েব। 

িশশুরা তােদর পিরচয় eবং িনরাপ ার eকিট তী  aনুভূিত গেড় 
তুেল যখন তােদর িশ ার পিরেবশ তােদর ƣবিচে র িত 
আশানুরুপ িতি য়া েদখায়, eবং সি য়ভােব তােদর িদব্ভাষা-
ভািষতব্েক তুেল ধের।          

Bengali 

ei পুি কািট www.eccfcsc.org েথেক ডাuনেলাড করা 
যায়  eবং a া  ভাষায় পাoয়া যায়।  কৃত তা সব্ীকার 

ডঃ ি স েজানস্ ডায়ায, িসিনয়র ভাষক, iuিনভািস র্িট aব oেয় ান র্ িসডিন (University of Western Sydney) 

িবলি ং, িবং eবং িবকািমং;  আরিল iয়ারস্ লারিনং ে মoয়াক র্ (Belonging, Being and Becoming; The Early 
Years Learning Framework (EYLF) aে িলয়ান সরকার 311৯)  



কম বয়সী িদব্ভাষা-ভাষী িশশুেদর িনেয় যারা কাজ কেরন তােদর জ  িকছু ভােলা uপেদশ  

আমরা েকমন কের িদব্ভাষা-ভাষী িশশুেদর সহেযাগীতা করেত 
পাির? 

 ভাষা, সং িত, পিরচয় eবং িশ া স ে  িনেজর aনুভূিত 
কাশ করুন। 

 আপনার কম র্সূিচেত eবং পিরবারেদর সােথ িদব্ভাষা-ভাষীেতব্র 
িত eকিট যথাথ র্ eবং সহেযাগীতাপূণ র্ মেনাভাব গেড় তুলুন। 

 িতিট িশশুর ভাষা eবং সং িত স ে  জানুন। 

 নামগুিল সিঠকভােব u ারন করেত স ান eবং আ হ দশ র্ন 
করুন (েকমন কের করেত হয় তা যিদ না জােনন তাহেল 
িজে স করুন)। 

 aিত েয়াজনীয় শ গুিলর eকিট তািলকা ƣতরী করুন eবং 
েসগুিল িশেখ িনন। 

 িদব্ভাষা-ভাষী স িক র্ত তে র uৎসগুিল সং হ করুন eবং 
িতিদেনর কম র্-পিরক নায় েসগুিলেক যু  করুন। 

 িবিভ  ধরেনর িলিখত, েমৗিখক eবং িডিজটাল কাশনার 
মা েম িশশুেদর ভাষা eবং শ গুিল বহার eবং দশ র্ন 
করুন।  

 িশশুেদর মাতৃভাষায় কথা বলার জ  িদব্ভাষা-ভাষী কম র্চারী 
িনেয়াগ করুন। 

 েযসকল কম র্চারীরা a া  ভাষায় কথা বেল তােদর েসগুিল 
বহার করেত uৎসাহ িদন (eেক aপেরর সােথ, িশশুেদর 

eবং তােদর পিরবারেদর সােথ) 

 সারািদন ধের িবিভ  ভাষা aনুকরণ, দশ র্ন eবং বহার 
করুন। 

 িদব্ভাষা-ভাষী িশশুেদর তােদর িনেজেদর ভাষায় েখলেত eবং 
িশখেত uৎসাহ eবং সহেযািগতা িদন। 

 মাতৃভাষা বহােরর গুরুতব্ স ে  eবং িশশুরা েকমন কের 
সফলভােব িদব্ভাষা-ভাষী হেত পাের েস াপাের 
িপতামাতােদর ত  সরবরাহ করুন।       

আমরা েকমন কের eকজন  িদব্ভাষা-ভাষী েলাকেক িচি ত করব? 

eকজন িদব্ভাষা-ভাষী েলাক হেলন িতিন িযিন দুিট ভাষায় কথা 
বলেত েমাটামুিটভােব পারদশ । িদব্ভাষা-ভাষীতব্ িবিভ  মা ার 
হেত পাের। 

িশশুরা দুi ভােব িদব্ভাষা-ভাষী হেত পাের। 

যুগপৎ িদব্ভাষা-ভাষীতব্ – যখন eকিট িশশু eকi সমেয় দুিট ভাষা 
িশেখ। 

ধারাবািহক িদব্ভাষা-ভাষীতব্ – যখন eকিট িশশু iিতমে  eকিট 
ভাষায় কথা বলেত পাের, তারপর a  eকিট ভাষায় কথা বলেত 
িশেখ।  

কম বয়সী িশশুেদর জ  থম ভাষািটেত সহেযাগীতা eবং 
uৎসাহ েদoয়া গুরুতব্পূণ র্, যােত কের িদব্তীয় ভাষািট িশ ায় তা 
সহায়ক হয়। নতুন eকিট ভাষা েশখা সময় সােপ  াপার eবং 

িশশুিট িকছু সমেয়র জ  নীরব থাকেত পাের। ei ‘নীরবতার 
সময়’ eক eক িশশুর ে ে  eক eক রকম হেত পাের।   

eকািধক ভাষা েশখা eবং তা বজায় রাখেত পারার গুরুতব্ িনেয় 
েকান সে হ েনi। িদব্ভাষা-ভাষীেতব্র uপকারীতাগুেলা হেলা; 

েমধাগত: 

 ভাষা েকমন কের কাজ কের তা বুঝেত পারা  

 aিতির  ভাষা েশখার মতা 

সামািজক:  

 ভাষািব াগত ƣবিচ  স ে  বুঝেত পারা। 

 সব িশশুরা eিট েশেখ েয কথা বলা, পড়া eবং েলখার 
eকািধক পথ আেছ। 

 িশশুরা eকিট সমনব্য়পূণ র্ eবং ƣবিচ ময় সমােজ েবেড় 
uেঠ, েযখােন ƣবসাদৃ  হেলা সব্াভািবক ঘটনা।  

 িশশুরা তােদর পিরবােরর iংেরজীেত কথা বলেত না পারা 
সদে র সােথ েযাগােযাগ করেত পাের eবং তােদর সােথ 
স ক র্ বজায় রাখেত পাের।  

সাং িতক:  

 সাং িতক eবং ভাষািব াগত ঐিত  eবং পিরচয় িনেয় 
গব র্ eবং আতব্িবশব্াস। 

 গুরুতব্পূণ র্ পািরবািরক eবং সাং িতক মূ েবাধগুিল বজায় 
রাখা eবং ভিব ত বংশধরেদর সােথ েসগুিল িবিনময় 
করা।  

aথ র্ৈনিতক: 

 ভিব ৎ জীবেন চাকুরী, িশ া eবং সামািজক সুেযাগ 
সুিবধা  


