Ang iyong tahanan wika ay mahalaga. Ito
ay bahagi ng iyo at sa iyong anak / Ren ni
pagkakakilanlan.
Upang mapanatiling buhay na ito:
• payagan ang oras para sa inyong anak
upang i-play sa iba pang mga bata na
ibahagi ang iyong mga karaniwang wika.
• huwag matakot na gamitin ang iyong wika
sa mga pampublikong.
• turuan ang inyong anak ang iba't ibang
mga pangalan ng mga wika marinig nila sa
kanilang paligid.
• tulungan ang inyong anak na huwag magmaipagmamalaki ng kanyang / kanyang
wika. Ito ay makakatulong sa kanya / bumuo
ng kanyang malakas na kultura
pagkakakilanlan
• kung ang inyong anak Mas pinipili ng
paggamit ng mga salitang Ingles, maaari mo
pa ring tumugon at ulitin muli kung ano ang
kanilang sinabi sa iyong sariling wika.
Tandaan na:
• tumingin sa iyong mga anak bilang
makipag-usap sa iyo. Ito ay tumutulong sa
kanya / kanyang upang makita ang iyong
facial expression at kung paano bumuo ng
mga salita mo.
• gumawa ng mga 'espesyal na oras' para
sa iyo at sa iyong anak kapag maaari kang
maglaro nang magkakasama.
• magbigay ng maraming mga pagkakataon
at oras para sa iyong mga anak na tumugon
sa iyo.
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Frequently asked
questions
Mga madalas itanong

Tagalog

Bakit ito mabuti para sa mga
bata upang panatilihin ang
kanilang mga tahanan wika?

Pag-aaral ng higit sa isang wika
ay mabuti para sa kanilang
pangkalahatang pag-aaral,
maaari silang makipag-ugnayan
sa lahat ng mga kasapi ng
parehong komunidad at ito ay
isang mahusay na kakayahan
upang magkaroon ng isang
matanda.

Dapat ba naming makipag-usap sa ating
sariling wika sa tahanan o dapat naming
nagsasalita ng Ingles upang matulungan
ang aming mga anak na lalaki / anak na
babae matuto Ingles mas mabilis?

Dapat kang makipag-usap sa iyong
sariling wika sa tahanan. Ang mas
malakas na ang unang wika ay, ang
mas madali ito ay para sa mga bata
upang matuto ng ibang wika.
Sa pamamagitan ng pagsasalita ng
Ingles sa bahay patakbuhin mo ang
panganib ng inyong anak / mga
anak ay hindi pag-aaral ang iyong
wika at nawawala out sa mga
kayamanan ng iyong kultura.
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Ang aking anak ay may problema sa
pagsasalita / speech delay ... Dapat ba
naming lamang nagsasalita ng Ingles
sa bahay upang makatulong sa kanya /
kanyang pagtagumpayan ang kanyang
/ kanyang mga paghihirap?

Mga bata pag-aaral ng higit sa isang
wika ay maaring magsimula
nagsasalita ng kaunti mamaya
kaysa monolingual mga bata.
Ang isang bata na may mga isyu na
salita ay kailangang mainapapalibutan ng mahusay na mga
modelo wika papel.
ie. Home wika.

Ang aking anak / mga anak tumangging
makipag-usap sa aming mga wika. Ano
ang dapat naming gawin?

Nagtitinda sa pagsasabi ng iyong
tahanan wika sa kanila. Sumubok ng
pagbisita sa iba pang mga
miyembro ng komunidad upang
mag-udyok sa kanila upang
makipag-ugnayan.
Kahit na ang mga bata ay hindi
makipag-usap sa kanilang mga
tahanan wika, pa rin sila ay pagkuha
ito sa pamamagitan ng pagdinig ito
sa bahay.

Ang aking anak mixes
ang dalawang wika
kapag s / siya ay
nagsasalita.
Ay s / siya nalilito?

Ang inyong anak ay hindi
nalilito, s / siya ay nagrepaggawa ng paggamit ng
lahat ng mga wika s /
siya alam.

Kami dumating sa Inglatera 6
mga buwan na nakalipas at ang
aking anak ay hindi pa rin
nagsasalita sa paaralan. Ano
ang maaari naming gawin?

Ito ay karaniwan para sa mga bata,
kapag sila ay dumating lamang sa
paaralan, upang pumunta sa
pamamagitan ng isang 'silent
phase' na maaaring tumagal ng
maraming buwan. Maaaring
tumagal ng isang habang para sa
kanila upang magkaroon ng
kumpyansa sapat upang magsalita
ng Ingles.
Bigyan sila ng panahon,
suportahan at maging mahinahon.

