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لحاظ  از  تنها  نه  مادری تان  زبان  حفظ  که  میدهد  نشان  تحقیقات 
اجتماعی و عاطفی به نفع کودک تان است، بلکه میتواند مهارت های 
شناختی او را بهبود بخشد، عملکرد کلی مغز را تقویت کند و به او 

کمک کند تا زبان جدید را یاد بگیرد. 

دالیل زیاد برای ادامه استفاده از زبان 
مادری در تعامل با فرزندتان وجود دارد. 

•  اعضای خانواده تان راحت تر با هم صحبت میکنند و قادر خواهند 	
بود داستان های پیچیده  را به هم بگویند و فکاهیات و آهنگ ها را 

با هم در میان بگذارند.
•  شما و کودکتان احساس نزدیکی بیشتر خواهید کرد.	
•  کودک تان زبان غنی و توانمند را میشنود و یاد میگیرد.	
•  احتمال اینکه کودک تان احساساتش را با شما در میان بگذارد 	

بیشتر است.
•  شما و کودک تان بهتر میتوانید یکدیگر را درک کنید.	
•  احتمال اینکه کودک تان به شما گوش بدهد بیشتر است.	
•   کودک تان میتواند احساس کند که متعلق به زبان و فرهنگ خودش است	

و به آن افتخار کند.
•  کودک تان میتواند با دیگر اعضای خانواده و دوستان خانواده 	

صحبت کند.
•  احتمال اینکه کودک تان هر دو زبان را به روش های پیچیده تر 	

صحبت کند، بیشتر است. این موضوع میتواند به موفقیت بیشتر 
در مکتب منجر شود. 

مراقبت  برنامه  در  بار  اولین  برای  تازه وارد  کودکان  که  هنگام 
است  ممکن  میروند،  مکتب  به  یا  کرده  شرکت  کودک  از 
ندارد!  مشکل  هیچ  اما  نکنند،  صحبت  یا  ندانند  را  انگلیسی 
میگیرند.  یاد  را  انگلیسی  ماه  چند  عرض  در  کودکان   اکثر 
و همان طور که کودک تان بزرگتر میشود، احتمال اینکه شروع به 

صحبت کردن به زبان انگلیسی کند بیشتر میشود.

پیشنهادات برای حفظ زبان مادری تان:

•   همیشه از زبان مادری تان در تعامل با کودک خود استفاده کنید 	
و همه اعضای خانواده را برای استفاده از آن تشویق نمایید.

•  اگر کودک تان به زبان انگلیسی صحبت میکند، از او بخواهید 	
بگوید.  هم  مادری تان  زبان  به  است  گفته  که  را  چیز   آن 
)ابتدا میتوانید خودتان آن عبارت را به زبان مادری تان بگویید 

تا بتواند یاد بگیرد.(
• زبان 	 کردن  جذاب  برای  داستان ها  و  آهنگ ها  بازی ها،    از 

استفاده کنید.
• بگویید 	 تان  کودک  به  اینکه  نه  دهید،  انجام  واقعی    مکالمات 

چی کند.
•   اگر کودک تان در برابر زبان مادری مقاومت میکند، میتوانید در خانه 	

یا در یک زمان خاص )به عنوان مثال وقت شام( فقط به زبان 
مادری تان صحبت کنید.

حفظ زبان مادری تان

برای مشاهده دیگر معلومات زبان های متعدد والدین به آدرس cmascanada.ca/cnc/parents مراجعه کنید

http://cmascanada.ca/cnc/parents

