ده توصیه برای استفاده از زبان مادری در خانه
 .1تا جایی که امکان دارد ،به زبان یا زبانهای خودتان صحبت کنید ،و همه افراد خانوادهتان را تشویق کنید که به زبان
مادریتان صحبت کنند.
 .2برای کودکانتان داستانهای قدیمی تعریف کنید و ترانه ،شعر ،و ضرب المثل بگوئید .با آنها در مورد خانواده ،فرهنگ و

گذشته خود صحبت کنید.
 .3با فرزندانتان به خانواده یا دوستانتان به زبان مادریتان کارت پستال ،نامه ،ایمیل یا در شبکههای اجتماعی پیام بفرستید.

در صورت امکان ،سعی کنید از خانواده و دوستانتان در کشورتان بازدید کنید .
 .4روزانه به زبان خود برای کودکانتان کتاب بخوانید .به تصاویر اشاره کنید ،همه یا بعضی از کلمات را بخوانید .شما میتوانید
از کتابهای دوزبانه استفاده کنید.
 .5به زبان خودتان برنامههای تلوزیونی یا فیلم از کتابخانه یا اینترنت تماشا کنید .شما میتوانید فیلم هایی با زیرنویس
انگلیسی ببینید .

 .6به کودکانتان در انجام تکالیفشان از مدرسه ،باشگاه ،کلیسا ،معبد ،یا مسجد به زبان مادریتان کمک کنید .
 .7با کودکانتان به زبان مادریتان آواز بخوانید .
 .8لذت ببرید! به زبان مادریتان موسیقی سنتی گوش دهید
و با کودکانتان بازیهای قدیمی کنید .
 .9پوستر ،حروف الفبا یا جدول هایی به زبان مادریتان در

خانه نصب کنید .
 .10به فرزندانتان توضیح دهید که آنها میتوانند همزمان دو
زبان و فرهنگ را به خوبی فرا بگیرند .

به یاد داشته باشید :
• استفاده از زبان یا زبانهای مادریتان در خانه به کودکانتان کمک میکند که در مدرسه و آینده شغلی خود موفق شوند .
• ایرادی ندارد اگر کودکانتان در صحبت کردن همزمان از دو زبان استفاده کنند .
•
•

در صورتیکه کودکانتان تمایل ندارند از زبان مادریتان استفاده کنند  ،ایرادی ندارد اگر از خانواده ،دوستان ،یا معلمان

کمک بخواهید.
استفاده از زبان مادری به طور گروهی آسانتر است .فعالیتهای گروهی انجام دهید ،یا گروههای بازی ،یا گروه

های فرهنگی در مدرسه ،یا باشگاه محل (یا آنالین) پیدا کنید یا این گروها را تشکیل دهید .
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