Hai ngôn ngữ tốt hơn là
một

Có phải con tôi có vấn đề về ngôn ngữ?
Trẻ đang học nói một ngôn ngữ thứ hai có thể biểu lộ
nhiều hành vi khác nhau. Một số có thể giữ im lặng và từ
chối tham gia, số khác sẽ thích nghi nhanh hơn. Trẻ đang
học Anh ngữ như một Ngôn ngữ thứ Hai có thể bị thẩm
định một cách nhầm lẫn là đang có ‘các vấn đề về ngôn
ngữ’ nếu Anh ngữ của các trẻ này không nổi lên một cách
nhanh chóng. Tất cả các trẻ lớn lên ở Úc và đi học các
trường của Úc sẽ học Anh ngữ ở tốc độ riêng của các em.

Học ngôn ngữ là một sinh hoạt xã hội và diễn
ra trong các môi trường văn hóa khác nhau.
Cách thức các trẻ và người lớn khác phản ứng lại với sự
khác biệt có thể có hậu quả lâu dài đến tất cả các trẻ,
nhưng đặc biệt là với trẻ đang học Anh ngữ như một Ngôn
ngữ thứ. Nếu con quý vị bị khiến cảm thấy không thoải
mái về việc nói ngôn ngữ quê hương của mình ở bên
ngoài gia đình, thì chúng có thể bị trở nên hổ thẹn và
cưỡng lại việc sử dụng và duy trì ngôn ngữ này. Việc này
còn có thể ảnh hưởng đến cách chúng cảm thấy về bản
thân mình, về gia đình mình cũng như bản sắc văn hóa của
mình, trong tương lai.
Trẻ em hình thành một cảm giác mạnh mẽ về bản sắc và
sự an lành khi môi trường gia đình và học tập của chúng
tích cực đẩy mạnh khả năng song ngữ của chúng.

Con tôi sẽ bị bất lợi không?
Nhiều phụ huynh trải nghiệm tâm trạng lo lắng về việc con
mình bị tách ra hay bị bất lợi nếu chúng không thể nói
được tiếng Anh trước khi bắt đầu đi học mẫu giáo. Trong
một số trường hợp, phụ huynh và các em bị chán nản về
việc nói ngôn ngữ của quê hương mình và được nói là chỉ
nói tiếng Anh mà thôi. Nhiều trường tiểu học cung cấp các
lớp hỗ trợ Anh ngữ cho các trẻ thuộc nguồn gốc (CALD)
(Culturally and Linguistically Diverse) (đa dạng về văn
hóa và ngôn ngữ). Hãy nhất định là con quý vị tiếp tục duy
trì ngôn ngữ quê hương của chúng và được hỗ trợ để học
Anh ngữ.

Con tôi vốn nói được ngôn ngữ quê hương rồi.
Trừ khi trẻ liên tục được khuyến khích nói bằng ngôn ngữ
quê hương của chúng trong khi đang học Anh ngữ, bằng
không khi chúng lớn hơn, chúng có khả năng mất đi sự
thành thạo về ngôn ngữ quê hương hoặc có thể trở miễn
cưỡng phải nói. Điều quan trọng là hỗ trợ trẻ cảm thấy tự
hào về khả năng nói được hai ngôn ngữ của chúng.
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Khi trẻ đang
học hơn một
ngôn ngữ

“Trẻ vươn tới khi gia đình và các nhà giáo
dục hợp tác làm việc cùng nhau để hỗ trợ
quá trình học tập của trẻ”. (EYLF 2009)
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Bằng cách nào quý vị có thể hỗ trợ con mình
trở nên thành thạo hai ngôn ngữ?

Một số lời khuyên sáng suốt cho các gia
đình song ngữ có trẻ nhỏ.

Làm thế nào chúng ta định nghĩ một người
song ngữ?
Người song ngữ có thể được định nghĩa là ai đó có thể
sử dụng hai ngôn ngữ với khả năng thành thạo tương
đối. Có nhiều mức độ khác nhau về khả năng thành thạo
hai ngôn ngữ.

Trẻ có thể trở nên song ngữ theo hai cách.

 Khả năng học các ngôn ngữ bổ sung
 Năng lực trí tuệ cao hơn trong các lĩnh vực học
thuật khác.
Xã hội:

Đối với trẻ nhỏ, điều quan trọng là ngôn ngữ thứ nhất
được hỗ trợ và khuyến khích hình thành, để nó có thể hỗ
trợ việc học ngôn ngữ thứ hai. Học một ngôn ngữ mới có
thể mất thời gian và trẻ có thể im lặng trong một thời
gian. “Thời gian im lặng” này có thể khác nhau giữa trẻ
này với trẻ khác.

Không còn nghi ngỡ gì nữa về các lợi ích
quan trọng của khả năng học và duy trì được
hơn một ngôn ngữ.
Lợi ích của việc thành thạo hai ngôn ngữ bao
gồm;
Trí tuệ:
 Hiểu cách thức ngôn ngữ làm việc.

 Kiên định và liên tục sử dụng ngôn ngữ của quý vị,
nhưng cố gắng đừng ‘sửa’ trẻ nếu chúng vấp lỗi.
 Quyết định sẽ nói từng ngôn ngữ ở đâu và ai sẽ nói.
 Đừng pha trộn ngôn ngữ.
 Khuyến khích Dịch vụ Giáo dục Ấu thơ tuyển dụng
một nhà giáo dục là song ngữ.

 Hiểu sự đa dạng của ngôn ngữ.

 Khiến việc coi phim, đọc sách hay nghe CD bằng
ngôn ngữ quê hương của quý vị, trở thành thói quen.

 Tất cả các trẻ đều phát hiện ra là có hơn một cách
để nói, đọc và viết.

 Gia nhập các nhóm cộng đồng trẻ cùng chơi hay giải
trí nói cùng ngôn ngữ của quý vị.

Song ngữ đồng thời-khi trẻ học hai ngôn ngữ cùng lúc.
Song ngữ lần lượt-khi trẻ vốn nói được một ngôn ngữ,
rồi học nói một ngôn ngữ khác.

 Xem xét việc các cảm xúc của chính quý vị về ngôn
ngữ, văn hóa, và bản sắc thứ nhất của quý vị sẽ được
truyền sang con cái và các thế hệ tương lai thế nào.

 Trẻ lớn lên trong một xã hội hòa hợp và đa dạng,
học tôn trọng sự khác biệt.
 Trẻ có thể giao tiếp và duy trì các mối quan hệ của
chúng với các thành viên trong gia đình mà có thể
không nói được Anh ngữ.
Văn hóa:
 Tự hào và tự tin về di sản và bản sắc văn hóa và
ngôn ngữ.

 Kể chuyện, hát các bài hát và chơi trò chơi bằng ngôn
ngữ quê hương.
 Mượn thư viện sách, video hay ca nhạc song ngữ.
 Cung cấp cho giáo viên của con quý vị một số từ ngữ
thiết yếu hữu dụng.
 Dành thời gian trong dịch vụ Chăm sóc Giáo dục Ấu
thơ để đọc sách, kể chuyện hay tạo các biển hiệu bằng
ngôn ngữ quê hương của quý vị.
 Coi phim hay các chương trình của trẻ em bằng ngôn
ngữ quê hương của quý vị.

 Các giá trị gia đình và văn hóa quan trọng được
duy trì và chia sẻ với các thế hệ tương lai.

 Viết danh sách đi chợ, thư từ hay bưu thiệp bằng ngôn
ngữ quê hương của quý vị.

Kinh tế:

 Sử dụng báo hay tạp chí cũ cho các hoạt động làm thủ
công.

 Các cơ hội việc làm, giáo dục và xã hội sau này
trong đời.

