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आमाबाबुले कसरी उनीहरूको छोराछोरीलाई दोस्रो भाषा ससक्न मदद गनन सक्छन 

 बहुभाषी सिकाउनेहरूले कठोर शैसिक िामग्री सिकै्द एकै िमयमा सशिणको भाषा सिकै्दछन्, िबै िमय उनीहरूको प्राथसमक 

िंसृ्कसि र नयााँ सिक्नका लासि िनु्तसलि रहने प्रयाि िरररहेको बेला उनीहरूले सिके्न छन् । आमाबाबु / हेरचाहकिााले सिद्याथीहरूलाई 

अंगे्रजी र शैसिक िािरिालाई घरमा सिकाि िना मद्दि िरेर अंगे्रजी बोल्ने सिद्यालयको िािािरणमा हस्तान्तरण िना मद्दि िना िक्छन्। 

िपाईंको ELL बच्चालाई एक िा बहु भाषामा शैसिक रूपमा िफल हुन मद्दि पुयााउने रणनीसिहरू प्रयोि िरी िहयोि िनुाहोि्। 

 िपाईंको मूल सजब्रो प्रयोि िना नडराउनु होि । िपाईंको बच्चाको सिके्न पररस्थथसिहरू बीचको पुल पसछ यो सिप िबैभन्दा 

महत्त्वपूणा हुन िक्छ - यो यिको प्राथसमक भाषा र िंसृ्कसि र नयााँ भाषा र िंसृ्कसि बीचको िम्बन्ध हो। िपाईं आफ्नो बच्चािाँि पररसचि 

भाषामा अपररसचि शब्दहरू र अिधारणाहरू व्याख्या िना िकु्नहुन्छ र अंगे्रजी र शैसिक िािरिाहरूको अभ्याि र सिकाि िर्ाा 

प्राथसमक भाषामा आफ्नो िािरिा कौशलहरू सनमााण िना जारी राख्नुहोि्। अभ्याि र अथापूणा अभ्याि र नयााँ भाषा सिके्न र नयााँ 

िंसृ्कसि बुझ्नको लासि िुदृढीकरणको लासि िम्भासिि अिधारणाहरू महत्त्वपूणा छन्। 

जब यो िृहकायाको लािी आउाँछ, एक सर्नचयाा बनाउनु होि्। घर मा एक राम्रो अध्ययन सर्नचयाा थथासपि िना िक्छन् 

िपाईंको बच्चा को सिकाई मा एक महत्वपूणा अंिर बनाउन िक्छ । शान्त िािािरण प्रर्ान िनुाहोि् कुनै पसन िंभासिि सिचलन हिाउन 

िा कम िरेर यो िुसनसिि िनुाहोि् सक िपाईंको बच्चाले िबै िामानहरूिाँि प्यानलहरू, पुस्तकहरू, पेपर आसर् िसहि आिश्यक पर्ाछ। 

िपाईंको िमयका बच्चाहरूिाँि कुनै प्रश्नहरूको जिाफ सर्नको लासि िमय सलनुहोि्। यसर् िपाइाँलाई जिाफहरू थाहा छैन भने , 

िपाईंले आफ्नो बच्चाले खोजे्न स्रोिहरूबाि मद्दि िना िकु्नहुन्छ, िा िपाईं आफ्नो सशिकलाई िोध्नको लासि आफ्नो बच्चालाई प्रश्न लेख्न 

मद्दि िना िकु्नहुन्छ। यद्यसप यसर् िपाईं असहले िम्म आफैले अंगे्रजी बोल्न िकु्नहुन्न भने, िपाइाँ  अझै पसन िृहकाया िमाप्त भएमा हेनाको 

लासि िपाईंको बच्चालाई जााँच िना िकु्नहुन्छ। 

त्यिै िरी नयााँ िररकामा अध्ययन िनुाहोि्। एक folktale िा बच्चाहरु को कहानी को चयन िने प्रयाि िनुाहोि् जिको िाथ 

िपाईं र िपाईंको बच्चा रु्िै पररसचि हो। यद्यसप िपाइाँको बच्चाले पसहलो पिक िबै शब्दहरू बुझ्न िकै्दन, िपाईंको बच्चालाई 

िामान्यिया कथाको प्लान पछ्याउन ििम हुनुपर्ाछ र बािोमा नयााँ शब्दािली र व्याकरण उठाउनेछ। कथाको बारेमा, प्रश्नहरू, 

आसर्को बारेमा प्रश्न िोध्न िपाईंको बच्चाको बुझाइमा मद्दि िना िक्छ। िपाइाँ  नयााँ भाषामा चलसचत्रहरू हेना िा खेल िना िमेि खेल िना 

िकु्नहुनेछ जुन भाषा, जसै्त स्िलबल , अभ्याि िना र घरमा भाषा सिक्न िमािेश िर्ाछ। 

रचनात्मक आउिलेिहरू प्रयोि िना र भाषा सिक्न प्रयोि िनुाहोि्। एक अभ्याि िने र भाषा सिक्नको लासि रमाइलो 

िररका रचनात्मक िसिसिसधहरूमा िंलग्न हुनुपर्ाछ। उर्ाहरणका लासि, िपाईंको नयााँ घर, शहर, र / िा रे्शमा भएको चीजहरू 

िमािेश िरी िैपबुक बनाउनुहोि् र िपाईंको नयााँ भाषामा िबै सचत्रिणानहरू र शीषाकहरू लेख्नुहोि्। के िपाईंको बच्चालाई पाना िा 

लेख्न मन लाग्छ? उनीहरूले िस्वीर स्खच्न र लेख्नुहोि् िा यिको बारेमा कथा बिाउछन्। िपाईंको बच्चाको रचनात्मकिा जस्ता 

िम्भािनाहरू अिीसमि छन्। 

अनौपचाररक िसिसिसधहरूमा िंलग्निालाई प्रोत्साहन सर्नुहोि्। अिुरसिि सियाकलापहरू जसै्त 

सिद्यालयको अखबार िा िासषाक िषाका कमेन्टहरूको िर्स्य बने्न भाषा र िािरिा सिकाि िना थप िाथाक अििर प्रर्ान िर्ाछ। त्यस्ता 

िसिसिसधहरूले सिद्याथीहरूलाई दृसिकोण, रणनीसि, भूसमका र सजमे्मिारीहरू उनीहरूलाई क्लािरूमको बासहरका िाथ किामा सलङ्क 

िना मद्दि िना िक्छ। पढाई र उपलस्िमा भाषाहरू र िािरिाका कुशलिाहरू िेसिङहरूमा बुझ्न र प्रयोि िने महत्त्वपूणा छ। 

िंपिामा रहनुहोि् र सशिकहरूलाई िहयोि िनुाहोि्। िूसचि रहन, िपाइाँ सिद्यालयमा िपाईंको बच्चाको भाषाई, 

शैिसणक, र िामासजक प्रिसिको जानकारी राख्न िकु्नहुन्छ। सिद्यालयमा के िरररहेको कुरा बुझ्न िपाईंलाई एक राम्रो सिचार सर्नेछ सक 

िपाईं घर मा आफ्नो बच्चालाई किरी िमथान िना िकु्नहुन्छ। सिद्यालय र घरबीचको िमन्वय र िाझेर्ारीले बालबासलकालाई िहयोि 

पुयााउन र नयााँ सशिाको िािािरणमा िफलिा पाउाँर्छ 
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