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प्राय: सोधिने प्रश्नहरु :
मैले मेरो बच्चाको मातभ
ृ ाषाको प्रयोगमा

निरन्तर विकास गिन के कसरी सहयोग गिन
सक्छु ?
तपाईको घरमा आफ्िो मातभ
ृ ाषाको निरन्तर
प्रयोग गिक
ु न ा साथै आफ्िै भाषाको राम्रा

ककताबहरु पनि उपलब्ध गराउं दै गिह
ु न ोला l

पहहलेको जस्तै गरे र प्रयोग गिन सक्षम

हुन्छि ् l यसको लाचग घरमा आफ्िै भाषा
बोल्िे रमलमलाई निरन्तरता हदिप
ु छन l
मेरो बच्चाले विBfलयमा धेरै अंग्रज
े ी बोल्दै ि l
के मैले उसंग घरमा अंग्रेजी बोल्ि शरु
ु
गिप
ु न छन ?

धेरै बच्चाहरु शुरुमा केहह समयको लाचग ियााँ
मेरो बच्चाले भाषाहरु ममसाएर बोल्िे गछन , के

भाषा बोल्ि इन्कार गछन ि ्, यो उिीहरुलाई लाज

दई
ु भाषा ममसाएर बोल्िु एकदमै सामान्य कुरा

िचाहे को पनि हुि सक्दछ l यो ‘मौि अिस्था’
लाई हामीले मान्िुपदन छ l उिीहरुसंग आफ्िो

यो कुिै चचन्ताको विषय हो ?

हो l यसको मतलि यो होइि कक उिीहरुले

कुरा बुझक
े ा छै िि ् l उिीहरुले केिल आफ्िो

भाििा प्रस्तुत गिन उिीहरुसंग भएका भाषाको
प्रयोग गरररहे का हुन्छि ् l

लागेको कारणले हुिसक्छ िा उिीहरुले अंग्रज
े ी
राम्रोसंग बोल्ि सक्िे िभएसम्म बोल्ि

मातभ
ृ ाषामा िै बोल्दै गिह
ु न ोला ित्र उिीहरुले
आफूलाई थाहा भएको सबै भाषाहरुको अन्त

भएको महशुस गदन छि र यसले पररस्स्थनत झि ्
खराि l

मेरो बच्चाले मसंग अंग्रेजीमा मात्र कुरा गछन l
यसमा मैले के गिन सक्छु ?

धेरै बच्चाहरुले यस्तै गछन ि,् विशेषत: जब

उिीहरुलाई आफ्िा अमभभािकहरुले अंग्रेजी

थप जािकारीको लाचग:
www.hants.gov.uk/emtas

बुझ्दछि ् भन्िे थाहा हुन्छ l परे को बेलामा
उिीहरुले आफ्िो मातभ
ृ ाषालाई नछट्टै िै
November 2014

låeflifs ?kdf cfºgf] aRrf
x'sf{pg' (Bringing up your
children bilingually)

अनुसन्िानले के िन्छ त ?
दई
ु भाषा बोल्िे बच्चाहरु:


विBfलयमा अरुले भन्दा राम्रो गिन सक्छि ् l



जााँचमा अरुले भन्दा उच्च अंक प्राप्त गिन

िे रै िाषा बोल्नाले हुने फाईदाहरु:
दई
ु िा दई
ु भन्दा बिी भाषा बोल्िे मानिसलाई
थप उपयोगी क्षमता ममल्दछ l जो व्यस्क्तसंग
धेरै भाषाको ज्ञाि छ उसलाई धेरै रोजगारीको

सक्छि ् l

सुअिसर प्राप्त



तेश्रो भाषा सस्जलैसंग मसक्ि सक्छि ् l

यसले आत्मसम्मािको िवृ ि गछन , बच्चालाई



यहद बच्चाहरुले आफ्िो मातभ
ृ ाषाको बमलयो
आधार बिाएर विBfलयमा आएका छि ् भिे

अिुभूनत गराउाँ छ l

विBfलयको भाषामा शैक्षक्षक विकास

जािकारीहरुलाई दई
ु फरक भाषामा सोच्ि

भिे उिीहरुले आफ्िो सांस्कृनतक पहहचाि बबसनिे

सक्छि ् जसले गदान आफ्िो सोचाईमा

छै िि ् l

बिी लचकताको विकास हुन्छ l

आफ्िो हजुरबुबा हजुरआमासंग आफ्िो



नछट्टै धेरै पढ्ि मसक्दछ्ि ् l



समस्या समाधािमा मसपालु हुिुको
साथै राम्रा मसजनिात्मक कायनहरु
प्रदशनि गदन छि ् l



विशेष फाईदा भएको र आफ्िो बारे मा सकारात्मक
यहद आफ्िो बच्चाहरुले आफ्िो भाषा र संस्कृनत

गदन छि ् l


हुन्छ l

अरु प्रनत सहिशील आचरण
व्यक्त गिे हुन्छि ् l

प्रनत गिन गछन ि ् र सकारात्मक सोच बिाउाँ छि ्

मातभ
ृ ाषामा कुरा गिन सक्छि ् जसले गदान आफ्िो
पररिारसंग सुमधुरसम्बन्ध राखी आफ्िोपिको
अिभ
ु नू त गिन मद्दत पुग्दछ l

बुबा र आमा फरक भाषा बोल्िे भएमा पनि दि
ु ै
भाषा बोल्िे बच्चाहरुले दब
ु ै संग कुराकािी गरे र
िस्जकको सम्बन्ध राख्ि सक्छि ् l बब
ु ाआमा
दब
ु ै ले आफ्िो विगत र पुस्ताको जािकारी
उिीहरुलाई हदइरहे को हुन्छि ् l

‘’ यहद बच्चाहरुले एकै समयमा मातभ
ृ ाषाको

विकासमा पनि निरन्तरता हदएमा उिीहरुले
अझै प्रभािकारी रुपमा अंग्रेजी मसक्ि

सक्छि ् l’’

अभििावावकहरुलाई केहह सझ
ु ावहरु:
 बच्चाहरुले कमै मात्र बुझे पनि सधैं

बच्चाहरुसंग आफ्िो मातभ
ृ ाषामा िै कुरा गिु न
होला l

 बच्चाहरुलाई बाल गीत, बाल कविताहरु आफ्िै
भाषामा मसकाउिु होला l

 आफ्िो भाषा र सम्पदासंग िस्जकै रहि र
आफूलाई गौरास्न्ित महशुस गराउि

बच्चाहरुलाई आफ्िै मातभ
ृ ाषामा कथाहरु
पहिहदिु होला l

 सािनजनिक स्थलमा अरुको सामन्
ु िे आफ्िो

बच्चाहरुसंग मातभ
ृ ाषामा कुरा गिन िडराउिु
होला l

 बच्चाहरुलाई आफ्िो सामद
ु ानयक भेटघाटमा

लैजािुहोला जहााँ उिीहरुले अरु मानिसहरुले
आफ्िो भाषा प्रयोग गरररहे का सुन्िेछि ् र
उिीहरु आफ्िो संस्कृनतसंग िस्जक हुि
पाउाँ छि ् l

 बच्चाहरुको उच्चारणमा िा उिीहरुले बोल्दा

हुिसक्िे गल्तीमा कहहलेपनि िहााँस्िु होला l

 अिुसन्धािले दे खाएको छ कक बच्चाहरुले
पहहले आफ्िो भाषामा मसकेका बबचार र

शीपहरु दोश्रो भाषामा पनि रुपान्तरण गछन ि ् l
यसकारण दब
ु ै भाषा बोल्िु धेरै िै उपयोगी

हुन्छ, यसले मसक्िे रमलमलाई अिरोध गदै ि l

