Sepuluh Tip Penggunaan Bahasa Anda di Rumah
1 Satu

Berbicaralah bahasa atau bahasa-bahasa anda sebanyak mungkin dan ajak
semua anggota keluarga untuk berbicara sebanyak mereka bisa.
2 Dua
Berceritalah tentang cerita-cerita tradisional, pantun, puisi dan ceritakan ke
anak-anak anda. Berbicara dengan mereka tentang keluarga, budaya dan sejarah.
3 Tiga
Tulislah kartu, surat, email, teks atau social media lainya bersama anak-anak
anda untuk keluarga atau teman dalam bahasa anda dan rencanakan untuk
mengunjungi mereka apabila memungkinkan.
4 Empat
Membacalah buku bersama-sama setiap hari. Tunjuk ke arah gambar, baca
semua atau sejumlah kata-kata, dan mungkin juga menggunakan panduan buku
bahasa.
5 Lima
Tontonlah program atau film di TV yang menggunakan bahasa anda, dari
perpustakaan atau online. Pilihlah acara/program atau film-film yang
menggunakan terjemahan bahasa Inggris.
6 Enam
Bantulah anak-anak anda dalam mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah,
kelompok, gereja, candi dan mesjid.
7 Tujuh
Nyanyikanlah lagu-lagu bersama anakanak dalam bahasa anda.
8 Delapan Bersenang-senang! Bermain musik dan
permainan tradisional dalam bahasa anda.
9 Sembilan Tempelkan poster, huruf abjad atau grafik
dalam bahasa anda.
10 Sepuluh Jelaskan kepada anak-anak anda bahwa
mereka bisa lebih mudah mempelajari
atau menguasai dua bahasa dan budaya
atau lebih dalam waktu yang bersamaan.
CATATAN:
 Penggunaan bahasa anda atau bahasa lainya di rumah akan membantu keberhasilan anak-anak di
sekolah, dan dalam pekerjaan mereka nanti atau di masa mendatang.
 Tidak malasah bagi anak-anak anda untuk menggabungkan bahasa-bahasa yang mereka bisa atau
kuasai.
 Tidak masalah untuk meminta bantuan dari keluarga, teman-teman atau guru jika anak-anak anda
tidak mau menggunakan bahasa anda.
 Lebih mudah dalam kelompok. Bergabunglah dalam kegiatan komunitas, atau mencari atau mulai
menggunakan bahasa dalam kelompok bermain, kelompok budaya, sekolah atau kelompok lokal
(atau online).
Untuk baca informasi lainnya atau mengunduh dalam bahasa yang lain, buka situs
www.facebook.com/CommunityLanguageAssociatioNZ/

Community Languages
Association of New
Zealand (CLANZ)

English text by Hilary Smith, illustration by Sarah Illingworth. © 2017 CLANZTranslated by: BS PUTRA
Teks Bahasa Inggris oleh Hilary Smith, Ilustrasi oleh Sarah Illingworth @2017 CLANZ

