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زبانی که در منزل /حفظ زبان مادری
پایه قوی ای برای  صحبت می شود

 .فراگیری زبان انگلیسی می باشد

پایه و بنیاد توسعه  اولین زبان فراگرفته شده در خانه بسیار حائز اهمیت است و

 .زبان را در آینده تشکیل می دهد

فرصت دارند به  زمانی که ،زبان را( یا چند)کودکان می توانند براحتی دو 

 .فرا گیرند ،مکالمه کنندبیش از یک زبان گوش دهند و 

توسعه و حفظ  والدین، اعضای خانواده و معلمین مهمترین تأثیرات را بر
توانند با استفاده دائم از زبان  والدین می. زبان صحبت شده در خانه دارند

انگلیسی، به کودکان  معرفی نکردن زبان خود هنگام مکالمه با فرزندان و

 .کمک کنند

منزل صحبت می  زبانی که در/دالیل متعددی برای اهمیت حفظ زبان مادری

 :شود وجود دارد

 سالست صحبت می  وقتی کودکان زبان مادری خود را با روانی و
 .زبان دوم کمک می کند کنند، این به آنها در فراگیری

  ایجاد احساس  برایحفظ زبان مادری یا زبان صحبت شده در خانه
فرهنگی و احساس تعلق در کودکان  امنیت، ارتباطات خانوادگی و

 .است بسیار ضروری
 کودکان را  آشنایی خوب با بیش از یک زبان انعطاف پذیری تفکر

برخورد آنها با فراگیری  افزایش می دهد و تأثیرات مثبتی بر نحوه
.موفقیت در تحصیالت دارد دروس، حل مشکالت و

خانه دارند،  کودکان نیاز به شنیدن زبان مادری یا زبان صحبت شده در
این به آنها کمک . مختلف خصوصاً در موقعیت های متفاوت و برای اهداف

دهند و پایه و بنیاد قوی ای برای فراگیری  می کند شخصیت خود را پرورش
 .آنها می دهد زبان انگلیسی به

In
fo

rm
a

tio
n
 fo

r fa
m

ilie
s
: H

a
n

d
o

u
t 1

 - F
a
rs

i 



فراگيری زبان انگليسی بعنوان زبان 
 .پيش دبستانی دوم در محيط

محيط های پيش  کودکان فرصتهای متعددی برای فراگيری زبان انگليسی در
 .دبستانی خواهند داشت

انگليسی را در  کودکان بسرعت غرق در محيطی می شوند که در آن
آنها به ملحق شدن و بازی با ديگر  .بسياری از زمينه های متفاوت می شنوند

 معلمين الگوهای بسيار مناسب و فرصتهای. خواهند داد کودکان تمايل نشان
کودکان فراهم  دن زبان انگليسی برایمتعددی برای شنيدن و تمرين کر

انگليسی را درک می کنند و  در حاليکه کودکان بتدريج زبان. خواهند کرد
گيرند، معلمين آنها را راهنمايی کرده و  صحبت کردن به آن را فرا می

 .  تشويق می کنند

. توسعه می دهند کودکان مهارت های زبانی خود را به شيوه و سرعت خود
زبان هستند، ممکن است در يک  همزمان در حال فراگيری دو کودکانی که

در آغاز، . زبان ها بيشتری از ديگری صحبت کنند دوره زمانی، به يکی از
است  ممکن .هنگام صحبت کردن دو زبان را با هم قاطی کنند ممکن است

برای حفظ سالست  آنها. واژه ای را به يک زبان، و نه در زبان ديگر، بدانند
 .  آشنايی دارند، استفاده می کنند خود از واژگانی که با آنها همکالم

ياد می گيرند،  مهم است هنگامی که کودکان انگليسی را بعنوان زبان دوم
اين کار . مادری ادامه دهند با فرزندان خود به زبان والدين به صحبت کردن

خود را مادری يا زبان صحبت شده در خانه  به کودکان کمک می کند زبان
 .را حفظ کنند توسعه دهند و آن
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fka Children's Services
18 Harper Street, Abbotsford VIC 3067

03 9428 4471  |  fkacs@fka.org.au  |  www.fka.org.au


