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تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی گھریلو زبان استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے 
بچے کو سماجی اور جذباتی طور پر فائدہ ہوگا، بلکہ ان کی ادراکی مہارت بھی بہتر 
زبان  نئی  ایک  انہیں  اور  ہے،  سکتا  ہو  بہتر  عمل  مجموعی  کا  دماغ  ہے،  سکتی  ہو 

سیکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ 

اپنے بچے کے ساتھ اپنی گھریلو زبان 
استعمال کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ 

•  آپ کی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ آسانی سے بات کر سکے گی اور 	
ٓاپ مشکل واقعات سنا سکتے ہیں اور لطیفے اور گانے سنا سکتے ہیں۔ 

•  آپ کو اور آپ کے بچے کو ایک دوسرے سے قربت کا احساس ہوگا۔ 	
•  آپ کا بچہ اس زبان کو سنے گا اور سیکھے گا جو رائج ہے اور بامعنی ہے۔ 	
• آگاہ 	 سے  جذبات  اپنے  کو  آپ  بچہ  کا  آپ  کہ  گا  جائے  بڑھ  امکان  کا  بات   اس 

کرے گا۔ 
•  آپ اور آپ کا بچہ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ 	
•  اس بات کا امکان بڑھ جائے گا کہ آپ کا بچہ آپ کی بات سنے گا۔	
• انہیں 	 اور  ہے  سکتا  ہو  احساس  کا  وابستگی  سے  زبان  اپنی  کو  بچے  کے   آپ 

اپنی زبان اور ثقافت پر فخر ہو سکتاہے۔ 
•  آپ کا بچہ گھر کے دیگر افراد کے ساتھ اور گھر کے دوستوں کے ساتھ بات 	

کر سکتا ہے۔
•  اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا بچہ مزید بہتر طریقے سے دونوں زبانیں بول 	

سکتا ہے۔  اس کی وجہ سے اسکول میں مزید کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔  

جب کوئی نیا بچہ پہلی بار کسی چائلڈ کیئر پروگرام میں شرکت کرتا ہے یا اسکول 
جانا شروع کرتاہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے انگریزی سمجھنے یا بولنے میں مشکل 
انگریزی  بچے  تر  زیادہ  میں،  مہینوں  ہی  کچھ  ہے!   نہیں  مسئلہ  کوئی  یہ  لیکن  ہو، 
سیکھ جاتے ہیں۔  اور جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ 

زیادہ سے زیادہ انگریزی بولنا شروع کردے۔

اپنی گھریلو زبان استعمال کرنے کے لیے 
تجازیز:

• کے 	 گھر  اور  کریں  استعمال  زبان  گھریلو  اپنی  ساتھ  کے  بچے  اپنے   ہمیشہ 
سبھی افراد کو اس کے استعمال کی حوصلہ افزائی کریں۔ 

•  اگر آپ کا بچہ انگریزی بولتا ہے تو اس سے کہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا 	
ہے اس کو اپنی گھریلو زبان میں بتاؤ۔  )پہلے آپ اس کو اپنے گھر کی زبان 

میں کہہ سکتے ہیں، تا کہ وہ سیکھ سکے کہ کیسے کہنا ہے(۔ 
•  گیم، گانے اور کہانیوں کا استعمال کرکے گھریلو زبان کو مزید دلچسپ بنائیں۔ 	
•  حقیقی بات چیت کریں، اس کے بجائے کہ آپ اپنے بچے کو صرف یہ کہیں 	

کہ کیا کرنا ہے۔ 
•  اگر آپ کا بچہ اپنے گھر کی زبان بولنے پر احتجاج کرتا ہے، تو آپ گھر کا 	

میں  جس  ہیں  سکتے  کر  متعین  کھانا(  کا  رات  وقت )مثالً  مخصوص  کوئی  یا 
صرف گھر کی ہی زبان بولی جا سکتی ہے۔

اپنی گھریلو زبان استعمال کرنا

cmascanada.ca/cnc/parents  کثیر زبانوں میں مزید والدینی معلومات کے لیے مالحظہ فرمائیں 

http://cmascanada.ca/cnc/parents

