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ی کودکان خود ایفاء می کنند. مطالعات  والدین نقش مهمی در یادگ�ی
 تحصیل فرزند خود 

گ
همواره نشان داده اند که اگر والدین در چگون�

ی خواهد داشت. نیازی  ی به�ت مشارکت داشته باشند، فرزندشان یادگ�ی
نیست که زبان شما خییل خوب باشد که بتوانید به تحصیل فرزندتان کمک 

کنید.

ی زبان انگلییس کمک به فرزند خود برای یادگ�ی

به شما اکیداً توصیه می شود تا بعنوان والدین از طرق زیر به فرزندتان در 
ی زبان انگلییس کمک کنید:  یادگ�ی

خواندن مطلب برای فرزندتان بطور منظم به زبان مورد استفاده در 	 
ل و/یا زبان انگلییس ز م�ز

ترغیب فرزند خود به استفاده از زبان مادری	 

الیا  و آنچه که از فرزند 	  آشنا شدن با محتوای آموز�ش در مدارس اس�ت
د شما انتظار می رود تا در مدرسه یاد بگ�ی

به فرزند خود اجازه دهید تا در مورد آنچه که در مدرسه برایش اتفاق 	 
افتاده است برای شما صحبت کند

صحبت کردن با معلم یا مسئول مربوطه در صورتیکه سوال یا نگرا�ز 	 
فت آموز�ش فرزند خود دارید درمورد برنامه های آموز�ش یا نحوه پی�ش

ز معلم و والدین 	  کت در گفتگوهای حضوری ب�ی �ش

اگر می خواهید به مدرسه بیایید، میتوانید به مدرسه تلفن بزنید و برای 
صحبت با معلم، وقت مالقات تقاضا کنید. اگر زبان انگلییس، زبان اول 

شما نمی باشد و راحت تر هستید که به زبان خود صحبت کنید، می توانید 
ز به  از عضو دیگر خانواده خود یا یک دوست بخواهید تا شما را در رف�ت

ز مدرسه کمک  مدرسه همراهی کند و به شما در برقراری ارتباط با مسئول�ی
ز مدرسه بخواهید تا از طریق  خدمات  نماید.  یا می توانید از مسئول�ی

جم کنند. این خدمات ترجمه،  ترجمه شفاهی و کت�ب برای شما تقاضای م�ت
رایگان می باشد.

استفاده از زبان مادری

مهم است که شما بعنوان والدین به استفاده از زبان مادری در خانه خود 
ادامه دهید.

 زبان یا لهجه مادری فرزند شما، بخیسش از هویت وی را تشکیل می دهد.   
ی زبان مادری، از لحاظ اجتماعی و احسا�، به  ترغیب فرزند خود به یادگ�ی

ی کمک می کند. وی در گذار به محیط یادگ�ی

نکا�ت به والدین

استفاده از زبان مادری به فرزند شما اجازه می دهد تا دانش و لغات مورد 
د و منتظر نباشد که بخواهند  نیاز خود در ارتباط با دنیای خارج را به�ت یاد بگ�ی

د تا بتواند در مورد این موضوعات، اطالعات  ابتدا زبان انگلییس را یاد بگ�ی
کسب کند.  

مطاعات زیادی نشان می دهند که کسانیکه زبان یا لهجه مادری خود را خوب 
یاد گرفته اند می توانند زبان انگلییس را در مدرسه خییل به�ت و �یع�ت یاد 

ند. دشوار خواهد بود اگر کودک بخواهد قبل از اینکه زبان مادری خود را  بگ�ی
ی خوب زبان مادری برای  د. یادگ�ی خوب یاد گرفته باشد زبان دیگری را یاد بگ�ی

وری است. ی دانش و مهارت های زبان انگلییس �ز موفقیت در یادگ�ی

کمک به فرزند خود در آموزش

ز زبان  ی صحبت، خواندن، و نوش�ت اگر فرزند شما هنوز در حال یادگ�ی
انگلییس است، وی دانش آموز زبان انگلییس بعنوان زبان یا لهجه دوم 
ی برای آموزش داده می شود. )EAL/D( تلقی شده و به وی کمک بیش�ت

الیا آموزش  الیا مطالب محتوای در� در اس�ت به همه دانش آموزان در اس�ت
داده می شود. 

د،  ی مطالب دیگر یاد می گ�ی چون فرزند شما زبان انگلییس را همزمان با یادگ�ی
محتوای مطالب آموز�ش وی تغی�ی داده می شود تا با سطح زبان انگلییس وی 
ی زبان انگلییس، نوع کم� که دانش  همخوا�ز داشته باشد. همزمان با یادگ�ی

ز تغی�ی می کند. آموزان در روند آموزش دریافت می کنند ن�ی

ل ز تکلیف م�ز

ل  ز ل دارد. تکلیف م�ز ز  تکلیف م�ز
گ

هر مدرسه رویه خاص خود را از نظر چگون�
به دانش آموزان کمک می کند تا آنچه که در مدرسه به آنها آموزش داده شده 
ند، عادت های مطالعا�ت خود را به�ت رشد داده و اعضای  است را به�ت یاد بگ�ی

ی شان مشارکت دهند. اگر فرزند شما در انجام تکلیف  خانواده را در یادگ�ی
ل مشکل دارد با معلم وی در اینخصوص صحبت کنید. ز م�ز

ل مفید تلقی می  ز ل بعنوان �گرمی، یک نوع تکلیف م�ز ز خواندن کتاب در م�ز
شود. فرزند شما می تواند خواندن را با شما تجربه کند یا اینکار را خود به 
تنها�ی انجام دهد. کتاب ها می تواند به زبان انگلییس یا زبان مادری شما 
باشد و شما می توانید آنها را بطور رایگان از کتابخانه مدرسه یا شهرداری 

محل سکونت خود قرض نمایید. 
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