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گھریلو/مادری زبان کو بولتے رہنے سے
انگریزی زبان کو سیکھنے کی ایک مضبوط
بنیاد میسر آتی ہے۔
مادری زبان نہایت اہم ہوتی ہے اوروہ بعد میں وقوع پذیرہونے والی تمام تر لسانی
نشوونما کی بنیاد فراہم کرتیہے۔
جب بھی ان کو ایک سے زیادہ زبانوں کو سننے اور اس مینبات چیت کرنے
کےمواقع دیئے جاتے ہیں تو بچے آسانیکے ساتھ دو (یا زیادہ) زبانیں سیکھ
سکتے ہیں۔
والدین ،گھر کے افراد اور معلمین مادری زبان کی نشوونمااور استعمال میں کافی
موئژ ہوتے ہیں۔ والدین انگریزی کےبجائے اپنی مادری زبان کوبچوں کے ساتھ
بات چیت مینمسلسل استعمال کرکے کافی مدد کرسکتے ہیں۔
اپنی مادری یا گھریلو زبان کو استعمال کرنے کیکئی نہایتاہموجوہات ہیں:

معلومات برائے خاندان :مراسلہ1

 بچے اگر اپنی مادری زبان میں روانی سے بولسکتے ہوں تو انہیں
دوسری زبان کو سیکھنے مینآسانی ہوتی ہے۔
 مادری زبان میں بولنا احساس تحفظ کو پیدا کرنے،ثقافتی و خاندانی
تعلقات اور احساس اپنائیت کےلیے نہایت ہی ضروری ہے۔
 ایک سے زیادہ زبانیں جاننے سے بچوں کی متنوعسوچ میں اضافہ ہوتا
ہے اوران کے سیکھنے ،مسائل کو حل کرنے اور تعلیمی کامیابی کے
لیے ان کے رویوں پر مثبت اثر ہوتا ہے۔
مختلف صورتحال اور مختلف مقاصد میں مادری زبانکوبولنابچوں کی ضرورت
ہے۔ اس سے ان کے اندر ایکمضبوط تشخص اجاگر ہوتا ہے اور انگریزی
سیکھنے کی ایکمضبوط بنیاد میسر آتی ہے۔
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ﺑﭼﭘﻥ ﮐﮯ ﺍﺑﺗﺩﺍﺋﯽ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻳں ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺳﻳﮑﻬﻧﺎ
ﺑﭼﭘﻥ ﮐﮯ ﺍﺑﺗﺩﺍﺋﯽ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻳں ﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺳﻳﮑﻬﻧﮯﮐﮯ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻭﺍﻗﻊ
ﮨﻭﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﺑﭼﮯ ﺍﻳﺳﮯ ﻣﺎﺣﻭﻝ ﮐﮯ ﻋﺎﺩی ﮨﻭ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﮩﺎں ﻭﻩ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯﻳﺯﺑﺎﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﭘﺱ
ﻣﻧﻅﺭ ﻣﻳں ﺳﻧﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﻭﻩ ﮐﻬﻳﻝ ﻣﻳں ﺩﻳﮕﺭﺑﭼﻭں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺷﺎﻣﻝ ﮨﻭﻧﺎ ﭼﺎﮨﻳں ﮔﮯ۔
ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺍﭼﻬﺎ ﻣﺛﺎﻟﻳﮑﺭﺩﺍﺭ ﺍﺩﺍ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﭼﻭں ﮐﻭ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺳﻧﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺑﻭﻟﻧﮯ
ﮐﮯﮐﺎﻓﯽ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﻓﺭﺍﮨﻡ ﮐﺭﻳں ﮔﮯ۔ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺑﭼﻭں ﮐﯽ ﺭﺍﮨﻧﻣﺎﺋﯽ ﺍﻭﺭﺣﻭﺻﻠہ ﺍﻓﺯﺍﺋﯽ
ﮐﺭﻳں ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﻭﻩ ﺑﺗﺩﺭﻳﻥ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﮐﻭ ﺳﻣﺟﻬﺳﮑﻳں ﺍﻭﺭ ﺑﻭﻝ ﺳﮑﻳں۔
ﺑﭼﮯ ﺍﭘﻧﯽ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺳﮯ ﻟﺳﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﺗﻳں ﺑڑﻫﺎﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺟﻭ ﺑﭼﮯﺩﻭ ﺯﺑﺎﻧﻳں ﮐﭼﻬ
ﻋﺭﺻﮯ ﺳﮯ ﺍﮐﭨﻬﮯ ﺳﻳﮑﻬ ﺭﮨﮯ ﮨﻭﺗﮯ ﮨﻳں ﻭﮨﺎﻳﮏ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻭﺳﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﺳﮯ ﺯﻳﺎﺩﻩ
ﺑﻭﻟﺗﮯ ﮨﻳں۔ ﺷﺭﻭﻉ ﻣﻳں ﺑﺎﺗﮑﺭﺗﮯ ﮨﻭﺋﮯ ﻭﻩ ﺩﻭﻧﻭں ﺯﺑﺎﻧﻭں ﮐﻭ ﻣﻼ ﮐﺭ ﺑﻭﻟﺗﮯ ﮨﻳں۔
ﺍﻳﮏ ﺯﺑﺎﻧﻣﻳں ﺗﻭ ﺍﻥ ﮐﮯ ﭘﺎﺱ ﻟﻔﻅ ﮨﻭﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﻳﮑﻥ ﺩﻭﺳﺭی ﻣﻳں ﻧﮩﻳﻧﮩﻭﺗﺎ۔ ﻭﻩ ﺍﭘﻧﯽ
ﮔﻔﺗﮕﻭ ﻣﻳں ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮐﻭ ﺑﺭﻗﺭﺍﺭ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻳﮯﻭﮨﯽ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﮐﺭﺗﮯ ﮨﻳں ﺟﻭ
ﻭﻩ ﺟﺎﻧﺗﮯ ﮨﻳں۔

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺭﺍﺋﮯ ﺧﺎﻧﺩﺍﻥ :ﻣﺭﺍﺳﻠہ1

ﻳہ ﺑﺎﺕ ﺑﮩﺕ ﺍﮨﻡ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺏ ﺑﭼﮯ ﺍﻧﮕﺭﻳﺯی ﺍﻳﮏ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺯﺑﺎﻧﮑﮯﻁﻭﺭ ﭘﺭ ﺳﻳﮑﻬ
ﺭﮨﮯ ﮨﻭں ﺗﻭ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻥ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻬ ﺍﻥ ﮐﻳﻣﺎﺩﺭی ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻳں ﺑﺎﺕ ﮐﺭﻳں۔ ﺍﺱ ﺳﮯ ﺑﭼﻭں
ﮐﻭ ﺍﭘﻧﯽ ﻣﺎﺩﺭﻳﺯﺑﺎﻥ ﮐﻭ ﺍﭘﻧﺎﺋﮯ ﺭﮐﻬﻧﮯ ﺍﻭﺭ ﺍﺱ ﻣﻳں ﺑﮩﺗﺭی ﻻﻧﮯ ﻣﻳں ﻣﺩﺩﻣﻠﺗﯽ ﮨﮯ۔
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