
വിദ്യാർത്ികളുടെ പഠനത്ിൽ രക്ിതയാക്യാൾ ഒരു സുപപധയാന പങ്ക് 
വഹിക്ുന്ുണ്ക്. രക്ിതയാക്ൾ കുട്ികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്ിൽ പ്രദ്ധ 
പതിപ്ിക്ുന്ുടണ്ങ്ിൽ കുട്ികൾ സകകൂളിൽ ടെച്ചടപ്ട് പപകെനം 
കയാഴ്ച വയ്ക്ുന്ുടണ്ന്ക് പഠനങ്ങൾ ടതളിയിച്ചിട്ുണ്ക്. നിങ്ങളുടെ 
കുട്ിടയ  സകകൂൾ പഠനത്ിൽ സഹയായിക്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക്  ഇംഗ്ലീഷിൽ  
പപയാവലീണ്െുണ്യായിരിക്ണം.

ഇംഗ്ലീഷ്  പഠനത്തിൽ കുട്തിയെ സഹാെതിക്കൽ
ഒരു രക്ിതയാടവന് നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിക്യാൻ  ്ചുവടെ 
പറയുന് െയാർഗ്ഗങ്ങളിലകൂടെ കുട്ിയ സഹയായിക്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങടള 
പപപയാത്യാഹിപ്ിക്ുന്ു:

• സ്വന്ം ഭയാഷയിൽ ഒപ്ം/അടലലെങ്ിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിരന്രെയായി 
വയായിച്ചക്  പകൾപ്ിക്ൽ

• വലീട്ിടല ഭയാഷ നിരന്രെയായി ഉപപയയാഗിക്യാനും അവയിടല 
നനപുണ്ം വികസിപ്ിക്യാനും നിങ്ങളുടെ കുട്ിയ 
പപപയാത്യാഹിപ്ിക്ൽ

• ആസപപെലിയൻ  കരിക്ുലം പരി്ചയടപ്െുന്തിനും നിങ്ങളുടെ കുട്ി 
സകകൂളിൽ എന്യാണ്  പഠിക്യാൻ പപയാകുന്ടതന്ക് അറിയയാനും

• സകകൂളിടല അനുഭവങ്ങടള കുറിച്ചക് സംസയാരിക്യാൻ കുട്ിടയ 
പപപരിപ്ിക്ൽ

• കുട്ിയുടെ പഠന പദ്ധതിടയ കുറിപച്ചയാ കുട്ിയുടെ പുപരയാഗതിടയ 
കുറിപച്ചയാ എടന്ങ്ിലും പ്ചയാദ്ങ്ങപളയാ ആ്രങ്കപളയാ ഉടണ്ങ്ിൽ, 
കുട്ിയുടെ െലീച്ചറുെയാപയയാഅനുപയയാജ്രയായ െറ്ക് സ റ്യാഫ് 
അംഗങ്ങളുെയാപയയാ സംസയാരിക്ൽ

• പേരന്റ്-െലീച്ചർ അഭിെുഖങ്ങളിൽ  പടങ്െുക്ൽ.

കുട്ിയുടെ സകകൂൾ സന്ദർ്രിക്ുപ്യാൾ, നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ 
െലീച്ചറുെയായി സംസയാരിക്യാൻ സകകൂൾ പ്രണ്ക് ഓ്രലീസുെയായി  ബന്ധടപ്ട്ക് 
അപപ്യായിന്റ്്മെന്റ് എെുക്യാവുന്തയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്  നിങ്ങളുടെ പപഥെ ഭയാഷ 
അലലെയാതിരിക്ുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്ം ഭയാഷയിൽ സംസയാരിക്ുന്ത് 
നിങ്ങൾക്ക്  കകൂെുതൽ സൗകര്പപദവുെയാടണങ്ിൽ, സകകൂൾ സ റ്യാ്രുെയായി 
ആ്രയവിനിെയം നെത്യാൻ  നിങ്ങടള സഹയായിക്യാൻ ഒരു 
കുെുംബയാഗത്ിപനയാപെയാ സുഹൃത്ിപനയാപെയാ  സകകൂളിൽ വരയാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
ആവ്ര്ടപ്െയാവുന്തയാണ്. അത്  കകൂെയാടത, വിവരത്ന, ടെയാഴിെയാറ് 
പസവനത്ിലകൂടെ ഒരു ദ്വിഭയാഷിയുടെ സഹയായം നിങ്ങൾക്ക്  സകകൂളിപനയാട് 
ആവ്ര്ടപ്െയാവുന്തയാണ്. ഈ പസവനം സൗജന്െയായി  ലഭ്െയാക്ും.

നതിങ്ങളുയെ സ്വന്ം ഭാഷ ഉപയൊഗതിക്കൽ
ഒരു രക്ിതയാവ് എന് നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ വലീട്ിൽ നിങ്ങളുടെ 
കുെുംബത്ിടറെ സ്വന്ം ഭയാഷ ഉപപയയാഗിപക്ണ്ത്  വളടര പപധയാനെയാണ്.

നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ പപഥെ ഭയാഷപയയാ ഭയാഷയാപഭദപെയാ അവരുടെ 
വ്ക്ിത്വവുെയായി ഇഴപ്ചർന്ക്  കിെക്ുകയയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ 
പപഥെ ഭയാഷയുടെ വികയാസത്ിന് നൽകുന് പപപയാത്യാഹനം, പുതിയ 
പഠന പരിസ്ിതികളിപലക്ക്  െയാറുപ്യാഴുണ്യാകുന് സയാെകൂഹികവും 
നവകയാരികവുെയായ പരിവർത്നടത്  അനയായയാസെയാക്ും.

രക്തിതാക്കൾക്കുള്ള ഉപയേശം

നിങ്ങളുടെ കുട്ി പപഥെ ഭയാഷ  തുെർന്ും ഉപപയയാഗിക്ുന്ത്, പപയായ 
സംബന്ധെയായ പലയാക പരിജ്യാനവും  പദസഞ്ചയവും ആർജ്ിക്യാൻ 
നിങ്ങളുടെ കുട്ിടയ സഹയായിക്ും. ഇംഗ്ലീഷ്  ഭയാഷയിൽ ആവ്ര്െയായ  
പപയാവലീണ്ം നകവരിക്യാടത തടന് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ  വിവരം 
നകവരിക്യാൻ ഇത്  നിങ്ങളുടെ കുട്ിടയ സഹയായിക്ും.

സ്വന്ം ഭയാഷയിപലയാ ഭയാഷയാപഭദത്ിപലയാ  നലലെ അെിത്റയുള്ള പഠിതയാക്ൾ  
കകൂെുതൽ പവഗത്ിൽ ഇംഗ്ലീഷ്  പഠിക്യാനും സകകൂളിൽ കകൂെുതൽ  
വിജയം കരസ്െയാക്യാനും സയാധ്തയുടണ്ന്ക് വളടര അധികം 
ഗപവഷണ ്രലങ്ങൾ ടതളിയിച്ചിട്ുണ്ക്. പപഥെ ഭയാഷയിൽ നലലെടയയാരു 
അെിത്റ നകവരിക്യാടതയും അതിടറെ  പിന്ുണപയയാടെ അലലെയാടത 
അധിക  ഭയാഷ സ്വയായത്െയാക്യാൻ പ്രെിക്ുെിക്ുന്ത്  ബുദ്ധിെുപട്റിയ 
ഒരു  കെ്യയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്  ഭയാഷയാ അറിവും 
പപയാവലീണ്വും വികസിപ്ിക്ുന്തിന്, കുട്ിയുടെ സ്വന്ം  ഭയാഷയിൽ 
അെിത്റയുണ്യാപക്ണ്തും അതിന്  പിന്ുണ നൽപകണ്തും വളടര 
പപധനെയാണ്.

എയറെ  കുട്തിയെ സകകൂൾ സംബന്ധമാെ കാര്യങ്ങളതിൽ 
സഹാെതിക്കൽ
നിങ്ങളുടെ കുട്ി ഇപപ്യാഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസയാരിക്യാനും, വയായിക്യാനും, 
എഴുതയാനും പഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുകയയാടണങ്ിൽ, അവടര ഇംഗ്ലീഷ് ഭയാഷ 
അധിക ഭയാഷയയാപയയാ ഭയാഷയാപഭെയാപയയാ  പഠിച്ചുടകയാണ്ിരിക്ുന്വരയായി  
കണക്യാക്ുകയും, അവടര അവരുടെ പഠനത്ിൽ സഹയായിക്യാൻ 
അധിക സഹയായം ലഭ്െയാക്ുകയും ട്ചയും. 

ആസപപെലിയൻ സകകൂളുകളിൽ പഠിക്ുന് എലലെയാ വിദ്യാർത്ികളും 
ആസപപെലിയൻ കരിക്ുകലത്ിടല വിഷയങ്ങളയാണ്  പഠിക്ുന്ത്.

പുതിയ വിഷയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷും ഒപര സെയത്ു തടന് 
പഠിക്ുന്തിനയാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്  പപയാവലീണ്ം 
ഉൾടക്യാള്ളുന് വിധത്ിലയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ പഠന ഭയാരം 
പരിഷ്ക്രിക്ുന്ത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ി ഇംഗ്ലീഷ്  കകൂെുതലയായി  
പഠിക്ുന്തിന് അനുസരിച്ചക്, അവർക്ക്  ലഭിക്ുന്  സഹയായത്ിലും 
െയാറ്െുണ്യാകും.

യഹാംവർക്കക്
ഓപരയാ സകകൂളിനും അവരുപെതയായ  പഹയാംവർക്ക്  നയെുണ്ക് തങ്ങളുടെ 
ക്യാസ റകൂം പഠനം ഏകലീകരിക്ുന്തിനും, നലലെ  പഠന സ്വഭയാവം 
വികസിപ്ിക്ുന്തിനും, തങ്ങളുടെ പഠനത്ിൽ കുെുംബടത് 
ഉൾടപ്െുത്ുന്തിനും പഹയാംവർക്ുകൾ വിദ്ർത്ികൾക്ക് 
അവസരടെയാരുക്ുന്ു. നിങ്ങളുടെ  കുട്ിക്ക് അവരുടെ പഹയാംവർക്ക്  
െനസിലയാക്യാൻ ബുദ്ധിെുട്ുടണ്ങ്ിൽ, അതിടന കുറിച്ചക്  നിങ്ങൾ  
ക്യാസ െലീച്ചപറയാട്  സംസയാരിപക്ണ്തുണ്ക്.

പുസതകങ്ങൾ വലീട്ിൽ  വച്ചക്  തെയാ്രയ്ക്ും ആസ്വയാദനത്ിനും 
വയായിക്ുന്ത് ഒരു നലലെ പഹയാംവർക്ക് പപവർത്ിയയാണ്. 
നിങ്ങൾക്ക് കുട്ിടയ വയായിച്ചക്  പകൾപ്ിക്യാവുന്പതയാ, കുട്ിടക്യാപ്ം 
വയായിക്യാവുന്പതയാ, അടലലെങ്ിൽ കുട്ിക്ക്  സ്വയം വയായിക്യാവുന്പതയാ 
ആണ്. പുസതകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിപലയാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്ം ഭയാഷയിൽ 
ഉള്ളപതയാ ആകയാം. അവ സൗജന്െയായി സകകൂൾ നലപബറിയിൽ നിപന്യാ 
പപയാപദ്രിക  കൗൺസിൽ നലപബറിയിൽ നിപന്യാ വയായ്പടയെുക്യാം. 
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