Information for families: Handout 1 - Farsi

حفظ زبان مادری/زبانی که در منزل
صحبت می شود پایه قوی ای برای
فراگیری زبان انگلیسی می باشد.
اولین زبان فراگرفته شده در خانه بسیار حائز اهمیت است و پایه و بنیاد توسعه
زبان را در آینده تشکیل می دهد.
کودکان می توانند براحتی دو (یا چند) زبان را ،زمانی که فرصت دارند به
بیش از یک زبان گوش دهند و مکالمه کنند ،فرا گیرند.
والدین ،اعضای خانواده و معلمین مهمترین تأثیرات را بر توسعه و حفظ
زبان صحبت شده در خانه دارند .والدین می توانند با استفاده دائم از زبان
خود هنگام مکالمه با فرزندان و معرفی نکردن زبان انگلیسی ،به کودکان
کمک کنند.
دالیل متعددی برای اهمیت حفظ زبان مادری/زبانی که در منزل صحبت می
شود وجود دارد:

اطالعات برای خانواده ها :برگه 1

 وقتی کودکان زبان مادری خود را با روانی و سالست صحبت می
کنند ،این به آنها در فراگیری زبان دوم کمک می کند.
 حفظ زبان مادری یا زبان صحبت شده در خانه برای ایجاد احساس
امنیت ،ارتباطات خانوادگی و فرهنگی و احساس تعلق در کودکان
بسیار ضروری است.
 آشنایی خوب با بیش از یک زبان انعطاف پذیری تفکر کودکان را
افزایش می دهد و تأثیرات مثبتی بر نحوه برخورد آنها با فراگیری
دروس ،حل مشکالت و موفقیت در تحصیالت دارد.
کودکان نیاز به شنیدن زبان مادری یا زبان صحبت شده در خانه دارند،
خصوصا ً در موقعیت های متفاوت و برای اهداف مختلف .این به آنها کمک
می کند شخصیت خود را پرورش دهند و پایه و بنیاد قوی ای برای فراگیری
زبان انگلیسی به آنها می دهد.
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ﻓﺭﺍﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ.
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻓﺭﺻﺗﻬﺎی ﻣﺗﻌﺩﺩی ﺑﺭﺍی ﻓﺭﺍﮔﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁ ﻫﺎی ﭘﻳﺵ
ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺩﺍﺷﺕ.
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺳﺭﻋﺕ ﻏﺭﻕ ﺩﺭ ﻣﺣﻳﻁﯽ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺳﻳﺎﺭی ﺍﺯ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺷﻧﻭﻧﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺣﻕ ﺷﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻣﺎﻳﻝ ﻧﺷﺎﻥ ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﺩﺍﺩ .ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺍﻟﮕﻭﻫﺎی ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻭ ﻓﺭﺻﺗﻬﺎی
ﻣﺗﻌﺩﺩی ﺑﺭﺍی ﺷﻧﻳﺩﻥ ﻭ ﺗﻣﺭﻳﻥ ﮐﺭﺩﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺑﺭﺍی ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻓﺭﺍﻫﻡ
ﺧﻭﺍﻫﻧﺩ ﮐﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﮑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﺗﺩﺭﻳﺞ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭک ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﻭ
ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ ،ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎﻳﯽ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ
ﺗﺷﻭﻳﻕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻳﻭﻩ ﻭ ﺳﺭﻋﺕ ﺧﻭﺩ ﺗﻭﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ.
ﮐﻭﺩﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻣﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺭﺍﮔﻳﺭی ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺳﺗﻧﺩ ،ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ
ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭی ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺭی ﺻﺣﺑﺕ ﮐﻧﻧﺩ .ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ،
ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻡ ﻗﺎﻁﯽ ﮐﻧﻧﺩ .ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ
ﻭﺍژﻩ ﺍی ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺯﺑﺎﻥ ،ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻳﮕﺭ ،ﺑﺩﺍﻧﻧﺩ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﺣﻔﻅ ﺳﻼﺳﺕ
ﻣﮑﺎﻟﻣﻪ ﺧﻭﺩ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻧﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﻧﺩ ،ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ.
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ﻣﻬﻡ ﺍﺳﺕ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﻡ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﻧﺩ،
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻪ ﺻﺣﺑﺕ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ
ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭی ﻳﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ
ﺗﻭﺳﻌﻪ ﺩﻫﻧﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻅ ﮐﻧﻧﺩ.
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