Duy Trì Ngôn Ngữ Thứ Nhất Của Quý Vị
Keep Your First Language
Cha Mẹ Có Thể Giúp...

Trẻ em cần học cho thông
thạo ngôn ngữ thứ nhất
của mình. Như vậy sẽ
giúp trẻ:
• Gắn bó và giữ liên
lạc với gia đình
• Tham gia cộng đồng
văn hóa của trẻ
• Học giỏi tiếng Anh

• Nói chuyện với con bằng
ngôn ngữ quý vị thông
thạo nhất
• Nói chuyện nhiều hơn và
bớt xem TV
• Nói chuyện trong các sinh hoạt hàng
ngày (giờ ăn, giờ tắm) với các con
• Nói chuyện về tranh ảnh quý vị thấy
trong sách và liên kết với các kinh
nghiệm của chính trẻ
• Cố giữ riêng rẽ hai ngôn ngữ. Cố nói một
ngôn ngữ mà
không xen lẫn
ngôn ngữ khác
trong một câu.
Nên làm việc
này lúc đọc
sách chung.

Kết quả khảo cứu cho
thấy là trẻ em học
nhiều ngôn ngữ:
• Nhận biết rõ hơn
về cách những chữ
có âm và vận như
thế nào
• Sử dụng ngôn
ngữ nhiều sáng
tạo hơn về viết
và nói
Kết quả khảo cứu cho
thấy là học nhiều hơn một ngôn ngữ
ở tuổi thơ giúp trẻ em trong việc học
ở trường.
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