Malayalam

ഇടക്കിടട ച ോദിക്കുന്ന
ച ോദയങ്ങൾ:
പ്രഥമ ഭാഷ വികസിപ്പിക്കാൻ എന്റെ
കുട്ടിറെ ഞാൻ എങ്ങിറെൊണ്
സഹാെിക്കുക?
വീട്ടിൽ പ്രഥമ ഭാഷ ഉരയൊഗിക്കുക ,
അതിൽ ലഭയമാെ െലല രുസ്തകങ്ങൾ
വാങ്ങുക.
എന്റെ കുട്ടി ഭാഷകൾ കലർത്തി
സംസാരിക്കുന്നു . അതിൽ
ആശങ്കറപ്പയേണയമാ?
രണ്ടു ഭാഷകൾ കകകാരയം
റെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ, ഭാഷകൾ
കലർത്തി സംസാരിക്കുന്നത്
സാധാരണൊണ്.അവർക്ക്
ആശെക്കുഴപ്പമുറണ്ടന്നു
അതിെർത്ഥമിലല. ആശെം
പ്രകേമാക്കാൻ അവർക്കു
അെിൊവുന്ന ഭാഷകൾ അവർ
ഉരയൊഗിക്കുന്നു എന്ന് മാപ്തം
എന്റെ കുട്ടി എയന്നാട് ഇംഗ്ലീഷിൽ
മാപ്തയമ സംസരിക്കൂ. ഞാൻ എന്തു
റെയ്യണം?
മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങിറെ തറന്നൊണ്
റെെുന്നത്. പ്രയതയകിച്ും,
മാതാരിതാക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് െന്നാെി
മെസ്സിലാകുറമന്ന് അവർക്ക്

അെിൊവുന്ന സാഹെരയത്തിൽ.

മാതാരിതാക്കൾ വീട്ടിൽ മാതൃഭാഷ
ഉരയൊഗിച്ാൽ , അവർക്ക്
റരറട്ടന്ന് മാതൃഭാഷെിയലക്ക്
മാൊൻ കഴിെും.
എന്റെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ അധികം
ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാെിലല. വീട്ടിൽ
ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ
സംസരിക്കണയമാ ?
രല കുട്ടികളും, രുതിെ ഭാഷ
കുെച്ുൊളയത്തക്ക്
സംസാരിക്കാൻ മേിക്കും.
െിലയപ്പാൾ മറ്റുള്ളവർ
മുന്നിലുള്ളതിൊലാകാം,
അറലലങ്ങിൽ െന്നാെി
സംസാരിക്കാൻ കഴിെുന്നതുവറര
താത്രരയം കാട്ടാത്തതാകാം. ഈ
"െിശ്ശബ്ദ ഘട്ടം" മാെിക്കണം.
അവയരാട് പ്രഥമ ഭാഷ
സംസാരിക്കുന്നത് തുേരുക.
അതറലലങ്ങിൽ, മുൻയര
അെിൊവുന്നത് യരാലും
അവർക്ക് െഷ്ടറപ്പേുകെും, സ്ഥിതി
കൂേുതൽ വഷളമാവുകെും
റെയ്യും.

കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക്
Moje
dziecko
nie mówi dużo po
angielsku
w szkole. Czy zacząć
www.hants.gov.uk/emtas
mówić po angielsku w domu?
Wiele dzieci odmawia mówienia po
angielsku przez jakiś czas z różnych
względów. Mogą się czuć Sept 2014
zawstydzone, lub nie chcą mówić,

ദവിഭോഷോപ്രോപ്തമോയി
നിങ്ങളുടട കുട്ടിടയ
വളർത്തൽ
(Bringing up your children bilingually)

രഠനങ്ങൾ രറയുന്നത്:
ദവിഭാഷ പ്രാപ്തരാെ കുട്ടികൾ...



സ്കൂളിൽ മികവു കാട്ടുന്നു



രരീക്ഷകളിൽ ഉെർന്ന യപ്ഗഡ് യെേുന്നു.



മൂന്നാമറതാരു ഭാഷ വളയര യവഗം
രഠിക്കുന്നു



മാതൃഭാഷെിൽ െലല അേിത്തെയൊറേ
സ്കൂളിൽ യെരുന്ന കുട്ടികൾ, സ്കൂൾ
ഭാഷെിയലെും സാക്ഷരതാ യശഷിെിൽ
ഉെർച് കാണിക്കുന്നു.



രണ്ടു വയതയസ്ത ഭാഷകളിൽ വിവരങ്ങൾ

ദവിഭോഷിയോയിരിക്കുനതിനോ
ലുള്ള ചനട്ടങ്ങൾ :

മോതോരിതോക്കൾക്കുള്ള
ഉരചദശം :

രയണ്ടാ അതിൽ കൂേുതൽ ഭാഷകൾ
സംസരിക്കുെവർക്ക്, വിലറപ്പട്ട,
അധിക കവദഗ്ദ്ധ്യം ലഭിക്കുന്നു.
വിരുലമാെ യ ാലി സാധയതകളും
ഉണ്ടാെിരിക്കും.

പ്ഗഹിക്കാൻ കഴിൊത്ത റകാച്ു
കുട്ടിൊെിരിക്കുയപാൾ യരാലും
െിങ്ങളുറേ കുട്ടിയൊട് പ്രഥമ ഭാഷ
സംസാരിക്കുക

ദവിഭാഷിൊെ കുട്ടികൾക്ക്
ആത്മാഭിമാെം വർ്ിക്കുകെും
സവാഭിമാെിൊെി
സുസ്സവിയശഷയ ാധവും
വർ്ിക്കുന്നു.
ദവിഭാഷിൊെ കുട്ടികൾ രണ്ടു
സംസ്കാരങ്ങളാെും അേുക്കുന്നു. മറ്റു
സംസ്കാരങ്ങയളാേു കൂേുതൽ
സഹിഷ്ണുതെും വളർത്തുന്നു.

അരപ്ഗഥിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമാെി,
അവരുറേ
െിന്തകളുറേ വഴക്കം വികസിപ്പിക്കുന്നു


പ്രശ്െങ്ങൾ രരിഹരിക്കുെത്തിൽ മികവ്
കാട്ടുകെും , കൂേുതൽ പ്കിൊത്മകത
പ്രകേമാക്കുകെും റെയ്യുന്നു.

സവന്തം ഭാഷ – സംസ്കാരറത്തകുെിച്ു
അഭിമാെം റകാള്ളുന്ന കുട്ടികൾ
അവരുറേ സംസ്കാര തെിമ
െഷ്ടറപ്പോറത സൂക്ഷിക്കുന്നു.
മുത്തശ്ശിയൊേും മുത്തശ്ശയൊേും
സംസാരിക്കൊൽ, തെവാേുമാെുള്ള
അേുപ്പം വികസിക്കുന്നു.

‘പ്രഥമ ഭാഷ തത്സമെം തുേർന്നും
വികസിപ്പിച്ാൽ, കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷും
കൂേുതൽ ഫലപ്രദമാെി രഠിക്കും’

രിതാവും മാതാവും വയതയസ്ത
ഭാഷൊണ് സംസാരിക്കുന്നറതങ്കിൽ ,
ദവിഭാഷിൊെ കുട്ടിക്ക്
ഇരുവയരാേും ആശെവിെിമെം
െേത്താെും , അേുത്ത
ന്ധം
വളർത്താെും കഴിെുന്നു .
മാതാരിതാക്കൾ ഇരുവരും അവരുറേ
ഭൂതകാലതിന്റെെും,
രാരപരയത്തിന്റെെും ഭാഗമാണ്
രകർന്നുറകാേുക്കുന്നത്.

·െിങ്ങളുറേ മാതൃഭാഷെിൽ കുട്ടികറള
റെഴ്സെി ഗാെഗളും, റൊലലുകളും
രഠിപ്പിക്കുക.
·െിങ്ങളുറേ മാതൃഭാഷെിൽ കുട്ടികൾക്ക്
കഥകൾ വാെിച്ുറകാേുത്താൽ ,
അവർക്ക് തന്യെതാെ സംസ്കാരറത്ത
രറ്റി സവാഭിമാെവും ആത്മാഭിമാെവും
യതാന്നും.
·രരസയമാെി മാതൃഭാഷെിൽ
സംസാരിക്കാൻ
മേികാണിക്കാതിരിക്കുക.
·സാമൂഹയ-സംസ്കാര
ഒത്തുയെരലുകളിൽ െിങ്ങളുറേ
കുട്ടികയളക്കൂറേ റകാണ്ടുയരാവുക.
മറ്റുള്ളവർ മാതൃഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്
യകൾക്കുവാെും, കുട്ടിെുറേ
സംസ്കാരറത്തക്കുെിച്് കൂേുതൽ
ഉൾക്കാഴ്ച്െുണ്ടാകുവാെും അത്
സഹാെിക്കും.

·കുട്ടികൾ, ഉച്ാരണപ്പിശയകാ,
റതറ്റുകയളാ വരുത്തിൊൽ,
െിരിക്കുകയൊ അവറര
കളിൊക്കുകയൊ റെയ്യരുത്.
·കുട്ടിെുറേ പ്രധമഭാഷെിൽ രഠിച്
ആശെങ്ങളും കവദഗ്ദ്ധ്യവും
രണ്ടാംഭാഷെിയലക്കും കേന്നുവരുറമന്നു
രഠെങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
രണ്ടാമറതാരുഭാഷ അെിെുന്നത് ഒരു
വിഘ്െമലല , യ

ാണസ്സാണ്

