حفظ زبان مادری
پژوهشها نشان میدهد که حفظ زبان مادری نه تنها مزایای اجتماعی
و عاطفی زیادی برای کودک دارد ،بلکه موجب بهبود مهارتهای
شناختی ،تقویت عملکرد کلی مغز و کمک به یادگیری یک زبان جدید
میشود.

حفظ زبان مادری در برقراری ارتباط با
کودک دالیل زیادی دارد.
•خانواده میتوانند راحتتر با یکدیگر صحبت کنند و جوکها و
داستانهای پیچیده تعریف نموده ترانههای مختلف را برای هم
بخوانند.
•احساس صمیمیت بیشتری بین شما و فرزندتان ایجاد خواهد شد.
•کودک میتواند زبانی را متوجه شود و از آن استفاده کند که بسیار
غنی و گویاست.
•احتمال اینکه کودک عواطف خود را با شما در میان بگذارد بیشتر
است.
•شما و فرزندتان بهتر میتوانید یکدیگر را درک کنید.
•احتمال اینکه کودک به حرف شما گوش بدهد بیشتر است.
•کودک حس تعلق و افتخار نسبت به زبان و فرهنگ مادری خود
پیدا میکند.
•کودک میتواند با سایر اعضای خانواده و دوستان خانوادگی
حرف بزند.
•احتمال اینکه کودک بتواند به شکل پیچیدهتری از هر دو زبان
استفاده کند افزایش مییابد .این موضوع منجر به افزایش موفقیت
در مدرسه میشود.

پیشنهادهایی برای حفظ زبان مادری:
•همیشه به زبان مادری با کودکتان صحبت کنید و همه اعضای
خانواده را به استفاده از همین زبان تشویق نمایید.
•اگر کودک به زبان انگلیسی حرف میزند ،از او بخواهید حرفش
را به زبان مادریتان نیز بگوید( .ابتدا میتوانید آن حرف را به
زبان مادری بزنید تا کودک نیز یاد بگیرد).
•از بازیها ،ترانهها و داستانهای مختلف برای افزایش جذابیت زبان
استفاده کنید.
•به جای اینکه فقط به کودک امر و نهی کنید ،مکالمههای واقعی با
او داشته باشید.
•اگر کودک نسبت به صحبت کردن به زبان مادری مقاومت نشان
داد ،میتوانید تعیین کنید که در خانه یا در زمانهای معینی (مثالً
وقت ناهار) فقط از زبان مادری استفاده شود.

اولین باری که کودکان تازهوارد در برنامههای مراقبت از کودکان
شرکت میکنند یا به مدرسه میروند ،ممکن است نتوانند انگلیسی
را متوجه شوند یا به این زبان صحبت کنند؛ اما اشکالی ندارد! اکثر
کودکان ظرف چند ماه تا حدودی با انگلیسی آشنا میشوند .و همین طور
که کودک بزرگتر میشود ،بیشتر و بیشتر به زبان انگلیسی صحبت
خواهد کرد.
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