ንውላድካ ዛንታታት ምዝንታው

ዛንታታት- ሓቃዊ ይኹኑ ፈጠራ- ንውላድካ ምዝንታው መሀደሲ/መዘናግዒ እዩ፡፡
ብሓባር ኣብ ናይ ስድራ ህይወት ሓቃዊ ፍጻመታት ምዝንታው ትኽእሉ፡፡ ሕድ ሕድ ሰብ ምስዝዝክርዎ እቲ ዛንታ ዳግም ብምዝዝንታው ክዘናጋዕ ይኽእል፡
፡ ጠቓሚ ናይ ህይወት ተመክሮ ንምሕላፍ ክጥዕመካን ውላድካ ሓልዮት ክስመዖን ምእንታ ህጻን እንከለኻ ዝሰማዕኻዮም ዛናታት ክትነግሮም ወይ ካብ ባህልኻ
ባህላዊ ዛንታታት ዳግም ክተዘንትወሎም ትኽእል ኢኻ፡፡
ዛንታ ምዝራብ ኣስማታዊ ክኸውን ይኽእል፡፡ እቶም ዛንታታት ውላድካ ዝበለጸ ናይ ፈጠራ ክእለት ክህልዎን፣ መሃዚ ክኸውንን ከምኡ እውን ከባቢኡ
ክግንዘብን ይሕግዞ፡፡ ጭንቀት ንምውጋድ እውን እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ክኸውን ይኽአል እዩ፤ ከምኡ እውን ህይወቶም ኣብ ምልዋጥ ዝበለጸ ምቾት ክስመዖም
ይሕግዞም፡፡ ኣብ መወዳእታ እቶም ዛናታታት ውላድካ ብዝበለጸ ብንክግንዘብን ዝሓየለ ኣገባብ/ክህሎት ከማዕብልን፤ ከምኡ እውን ናይ ገዝኡ ቋንቋ ክዛረብን
ሓዱሽ ቋንቋ ክመሃርን ክሕግዞ ይኽእል፡፡

ምኽርታት ዛንታታት ንምዝንታው:
•
•
•
•

 ልጽን ቀሊልን ቋንቋ ተጠቐም፡፡
ግ
ውላድካ ከምእትግንዘቦ ንክርኢ ዝዛረቦ ነገር ኣኽብር፡፡
ውላድካ ሓደሽቲ ቃላት ንክመሃር ሓግዞ፡፡
ብዛዕባ ዝፍለጡ ሰባት፣ ቦታታትን ነገራትን ተዛረብ፡፡

•
•
•
•
•
•

 ላድካ ሓደሽቲ ቃላት ንክመሃር ሓግዞ፡፡
ው
ናይ ውልቀ ኣገድስቲ ነገራት ንክዛረብ ዕድላት ሃቦ፡፡
ሕቶን መልስን ንሕቶታት፡፡
ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ምስማዕን ምዝራብን፡፡
ውላድካ ዝፈትዎም ዛናታታት ደጊምካ ምዝራብ፡፡
ብዝተኽኣለ መጠን ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ዛንታታት ብምዝንታው
ምዝንጋዕ፡፡
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ንውላድካ ዛንታታት ምዝንታው
ዛንታታት ምዝንታው ናይ ቋንቋ
ክእለታት ይሃንጽ፡፡
መጽናዕታት ከምዘርእይዎ ብዛዕባ ናይ ስድራ ፍጻመታት፣ ባህልን
ስምዕታትን ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ምዝራብ ንናይ ውላድካ ቀልጢፍካ ምዕባይ
ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ፡፡ ናይ ቋንቋ ክእለታት ዝምዕብል ካብ 0 ክሳብ ሰለስተ
ዓመታት እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ጊዜ ከምዝኾነ እውን ንፈልጥ ኢና፡፡ እዚ
ድማ ኣእምረኦም ናይ ቋንቋ ክእለታት ንምምዕባል ድልው ዝኾነሉ እዋን
እዩ፡፡ እቶም ህጻናት ኣብዚ እዋን ብዙሓት ቃላት ምስዝሰምዑ ብዚሕ
ቃላት ተሎ ይግንዘቡን ይመሃሩን እዮም፡፡ ብዙሕ ቃላት ብዝፈለጡን
ብዝተተጠቐሙን ድማ ንፉዓት ኣንበብቲ ይኾኑ፡፡ ዝኾነ ቋንቋ ምስማዕን
ምዝራብን ምስዝኽእሉ ንትምህርቲ ንምድላው መሰረታዊ ክእለታት
ንምምዕባል ይሕግዞም፡፡

ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ዛንታታት ምዝራብ፡፡

ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ዛንታታት ምዝራብን ናይ ውላድካ ዛንታታት ንምስማዕ
ጊዜ ምሃብን ብብዙሕ መንገድታት ይሕግዞም:
• ኣገስቲ፤ ዝድመጹን ጠቐምትን ኮይኖም ይስመዖም፡፡
• ሓሳባቶምን ስምዒቶምን ንክዛረቡ ምስዝበረታትዑ ንዓኻ ዝቐረቡኻ
ኮይኑ ይስመዖም፡፡
• ኣብ መጻሕፍቲ ዝበለጸ ድልየት ይህልዎም፡፡
• ብቋንቋኻ ብዙሓት ሓደሽቲ ቃላትን ሓሳባትን ክመሃሩ ይኽእሉ፡፡
• ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ምሳኻ ክዛረቡ ይበረታትዑ፡፡
• ውላድካ ኩነታት ምዝካር፣ ዛንታታት ምዝራብ፣ ድልየታቱ ንክመርጽን
ንዝገበርዎ ዝኾነ ነገር ምዝራብን ይመሃር፡፡
• ዝድነቑ ድምጽታት ምፍላይ ክመሃሩን እቶም ቃላት ምፍላይን
ይመሃሩ፡፡ (እዚ ምንባብ ንምጅማር ምምሃር እዩ)፡፡

ናይ ንጥፈት ሓሳብ: ምስ ውላድካ ናይ
ዛንታ መጽሓፍ ምዝንታው
•

ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ምዝራብ፣ ምስማዕን ዛንታታት ምዝንታውን ካልኣይ ቋንቋ
ንምምሃር ዝበለጸ መበገሲ እዩ፡፡ ምስ ውላድካ ናይ ገዛኻ ቋንቋ ምጥቃካ
ቀጽል፡፡ ምስኻን ምስካልእን ዝበለጸ ዝተኣሳሰሩ ኮይኑ ይስመዖም፡፡
ብቋንቆኦምን ባህሎምን ብኩርዓት ንክዓብዩ ይገብሮም፡፡ ኣብ ናይ ገዛኻ
ቋንቋ ቋንቋ ጠንካራ መሰረት ምህላው ውላድካ እንግሊዝኛ ቋንቋ ብቐሊሉ
ንክመሃር ከምዝገብሮ ፍሉጥ እዩ፡፡

•
•
•

ናይ ዛንታ መጽሓፍ ንምዝንታው ናይ ውላድካ ስእልታትን ፎቶ
ግራፋትን ምጥቃም ትኽእል፡፡
ብዛዕባ ስእልታት ወይ እቶም ናይ ስድራ ዛንታታት ናብ መጽሓፍ
ንምልዋጥ ምስ ውላድካ ተዛረብ፡፡
ውላድካ እቲ ዛንታ ብናይ ገዛኻ ቋንቋ ቋንቋ ንክዛረበካ ኣበረታታዐዮ፡፡
እዞም ቃላት ብናይ ገዛኻ ቋንቋ አሕትሞም፡፡

ወለዲ ቋንቋታት ከይሓዋውሱን ናይ ሃገሮም ቋንቋ ጠጠው ከየብሉን
ንምዕድ፡፡ ጠንካራ ንምዃን ዛናታታት ምዝንታውን ብናይ ገዛኻ ቋንቋ
ምዝራብን ብዘይምቁራጽ ምቕጻል፡፡ እዚ ውላድካ ካልኣይ ቋንቋ
ብቅልጡፍን ብዝበለጸን ንክመሃር ይሕግዞ፡፡

ብዛዕባ ምዕባይ ቆልዑ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክትረክብ እንተድኣ ደሊኻ cmascanada.ca/cnc/parents ተዓዘብ
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