ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਗਾਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜ ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ
ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸੰ ਦ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੋ ਤੋਂ
ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਬਿਹਤਰ ਨਿਪੁੰ ਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ,
ਇਸ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ:

fਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ।
fਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ
ਬੰ ਧਨ ਹੋਣ ਦੀ।

fਸੰ ਚਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਪੁੰ ਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ।
fਸ
 ਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ।

ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ
ਤੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੇ (ਜਨਮ
ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ (ਘਰ ਵਿੱਚ, ਡੇਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਿਪੁੰ ਨਤਾ ਦੇ ਸਤਰ
ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ !
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋੇ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਾਤ ਬੱਚਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੋ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ

ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਦੇੇ ਹਨ ਜਦੋਂ

ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ
ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸਰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਹੈ।
ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ (ਟੈਲੀਵਿਜਨ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ
ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਗੇਮਾਂ) ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰ ਜਨ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਕਪੜੇ ਆਦਿ ਪਾਉਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ
ਤੋਂ ਉਤੱਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
1. ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ- ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ: ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ।

2. ਇੱਕ ਸਥਾਨ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;

ਦੂਸਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ - ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ:
a. ਦ
 ੋਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

b. ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਏਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਟਾਇਮ)।

ਉਹ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
f ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ
f ਸਿ
 ੱਖਣ ਦਾ ਢੰ ਗ
f ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
fਦ
 ੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ
f ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
fਬ
 ਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

fਹ
 ਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

1

ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ (ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ):
ਕੁਝ ਬੱਚੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।

"ਮੇਰੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਮਾਰੀਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਪੈਨਿਸ਼
ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਫ੍ਰੇਂਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

18 ਮਹੀਨੇ ਤੇ, ਮਾਰੀਆ ਕੋਲ 30 ਸ਼ਬਦ ਹਨ : 15 ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 15 ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫ੍ਰੇਂਚ ਵਿੱਚ। ਇਸ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੇਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਮਜੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੇਂਚ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼
ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
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ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ (ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ):
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੇਕੇਅਰ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਚੇਨ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੈਂਡੇਰਿੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰ ਜ
ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਡੇਕੇਅਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ
ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੇਨ ਡੇਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਰਿੰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਡੇਰਿੰਨ
ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਡੇਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4
ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੁਪ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਇਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰ ਦਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚਿੰ ਤਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਨ ਅਵਧੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ
ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਡੇਰਿੰਨ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ "ਹਾਏ, ਬਾਏ, ਕਾਓ, ਕੈਟ, ਬਲੂ,
ਈਟ, ਥਰਸਟੀ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ
(ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ "ਡੋਂਟ ਨੋ", "ਵੌਟਸ ਦਿਸ")
ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਜਲਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ।"

ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ
ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੋ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ !
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ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ, ਯਾਦ
ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰ ਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੇਂਚ ਪ੍ਰਵਾਹਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ) ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਕੇਅਰ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ
ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਪਿਛੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਦੇ ਸੰ ਜੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ:

f ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰੀ

ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ – ਇੱਕ
ਭਾਸ਼ਾ" ਵਾਲੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਗ।ੇ

fਦ
ਵ
ੋ ੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਗ

ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ
ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ – ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ" ਵਾਲੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿਓ। ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

fਉ
 ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖ ਲੈ ਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ (ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ), ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਵਾਕ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੋਹਰਾਓ।

f ਪਹਿ
 ਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਆ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡੇਕਅ
ੇ ਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ,
ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਆ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ
ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਨੁਭਤ
ੂ ੀ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਹਾਈ
ਫਾਇਵ”, "ਇੱਕ ਜੱਫੀ" ਜਾਂ "ਮੈਨੰ ੂ ਤੈਨੰ ੂ ਕੈਨਟੋਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰ ਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ",ਵਰਗੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੇ
ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਓ।

ਫੋਟੋ ਲਈ ਆਭਾਰ: ਸਾਇਮਨ ਬਲੇ ਕਲੀ (ਸੀ

ਸੀ)

ਯਾਰ ਰੱਖੋ, ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਾਂ)
ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਗਾਓ।
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ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ; ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀ
ਹੋਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ :
f ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ
ਬਿਹਤਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
f ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
f ਬੱਚੇ ਜਿਆਦਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
f ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
f ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
f ਬੱਚੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
fਬ
 ੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰ ਜੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
fਬ
 ੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
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ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ
f ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ

ਮਾਡਲ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੁਟਕਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

f ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਡੇਕਅ
ੇ ਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

f ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡੇਕਅ
ੇ ਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ "ਵੌਟਰ", "ਹਰਟ", "ਪੌਟੀ")। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

f ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਲੀਆ ਜਾਂ ਬੀਤੀਆਂ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਸੰ ਗੀਤ, ਕਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ
fਅ
 ਕਸਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ।੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ।
fਉ
 ਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ , ਸੋਚਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

f ਕਿ
 ਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੰ ਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇਗਾ।

fਘ
 ਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕਾਮਿਕ ਬੁਕਾਂ, ਰਸਾਲੇ , ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਡੱਬੇ) ਰੱਖੋ।
fਲ
 ਾਇਬ੍ਰ
ਰੇ ੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਇਬ੍ਰ
ਰੇ ੀ ਜਾਓ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਗਾਓ
f ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।

f ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰ ਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ
ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ।

fਆ
 ਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਗਾਣੇ ਗਾਓ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾਓ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।

f ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ।ੋ ਬੱਚੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ
ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

fਕ
 ਮਯੂਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰ
ਰੇ ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਸਾਧਨ
ਂ ਲੈ ਗਏ
ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਸਪੀਚ ਐਡ
ੁ ਜ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ (Preschool Speech and Language Program): ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰ ਚਾਰ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/locations.aspx

ਂ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Ministry of Children and Youth services): ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮੀਲ
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਡ
ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 16 ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।

www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/earlychildhood/speechlanguage/index.aspx

ਨਿਪੀਸਿੰ ਗ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ (Nipissing District Developmental Screen (NDDS)): ਇਸ
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵੀਧੀਆਂ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੇਂਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। www.ndds.ca/ontario.html
ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ (Best Start Resource Centre) : ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। www.beststart.org/resources/hlthy_chld_dev/index.html

fਗ
 ਇ
੍ਰੋ ੰ ਗ ਐੱਪ ਇੰ ਨ ਏ ਨਿਯੂ ਲੈਂ ਡ (Growing up in a new land): ਨਵੇਂ ਆਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਇਡ।
ਪੰ ਨ 16- 18 ਦੇਖੋ।
ਂ ਪਲੇ ਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ (Learning to Play and Playing to Learn): ਵੌਟ ਫੈਮੇਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਡੂ।
f ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਐਡ
ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰ ਨਾ 14 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਦੇਖੋ।
ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੰ ਕੀਜ਼ (Bilingual monkeys): ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ (ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ) www.bilingualmonkeys.com/my-materials/
ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਲਿਵਿੰ ਗ (Multilingual living): ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। www.multilingualliving.com/

Fédération des parents francophones de ColombieBritannique: ਅਲਪਸੰ ਖਿਅਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ।

http://developpement-langagier.fpfcb.bc.ca/en
ਓਨਟਾਰਿਓ ਅਰਲੀ ਯੀਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ (Ontario Early Years
Centre): ਅਰਲੀ ਯੀਰਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ
ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਲਈ

www.oeyc.edu.gov.on.ca/locations/index.aspx
ਓਨਟਾਰਿਓ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਯੁਨਿਟ (Ontario Public Health
Units): ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ।

www.health.gov.on.ca/en/common/system/
services/phu/locations.aspx
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ਆਭਾਰ
ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੱਖਣ ਲਈ ਰੌਕਸੈਨ ਬੇਲੈਂਜਰ, ਸਪੀਚ
ਂ ਲੈਗੁਏਜ ਪੈਥੌਲੇਜਿਸਟ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰ ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ
ਐਡ
ਦਾ ਵੀ ਧੰ ਨਵਾਦ :

f ਅਲਕਾ ਬਰਮਨ, ਅਰਲੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੀਲ ਰੀਜਨ
f ਡਾਰਲੀਨ ਓਰੀਓਰਡਨ, ਸਪੀਚ - ਲੈ ਗਏ
ੁ ਜ ਪੈਥਲ
ੌ ੇ ਜਿਸਟ
f ਅਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਲਾਇਟਫੋਰਡ, RECE, M.Ed.
fਲ
 ੌ ਰੀ-ਐਨ ਸਟੈਨੀਫੋਰਥ, M.P.O, Reg CASLPO, ਕੋ-ਕਲੀਨੀਕਲ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਪੀਚ ਲੈ ਗਏ
ੁ ਜ
ਪੈਥਲ
ੌ ੇ ਜਿਸਟ, ਫਸਟ ਵਰ਼ਡਜ਼

f ਵੈਲੇਰੀ ਰੌਮਬਰਗ , ਮੈਨੇਜਰ , ਐਕੇਡਮਿ
ੇ ਕ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮਜ਼, ਮਦਰਕਰਾਫਟ ਕਾਲਜ
ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡ: ਮਰੀ ਬ੍ਰੀਸੌਨ

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਜਿੰ ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
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www.beststart.org

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧੰ ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

ਕਿ ਓਨਟਾਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾਏ । ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਇਡ ਵਿੱਚ

ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰਿਓ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ।

2014

