രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഉപദേശം
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കാൾ ഒരു സുപ്രധാന പങ്ക്

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പ്രഥമ ഭാഷ 
തുടർന്നും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്, പ്രായ

വഹിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ

സംബന്ധമായ ല�ോക പരിജ്ഞാനവും 
പദസഞ്ചയവും ആർജ്ജിക്കാൻ

പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷയിൽ ആവശ്യമായ 

കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ

പ്രാവീണ്യം കൈവരിക്കാതെ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ 
വിവരം

കുട്ടിയെ 
സ്കൂൾ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് 
ഇംഗ്ലീഷിൽ 

കൈവരിക്കാൻ ഇത് 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കും.

പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.

ഇംഗ്ലീഷ് പഠനത്തിൽ കുട്ടിയെ സഹായിക്കൽ

സ്വന്തം ഭാഷയില�ോ ഭാഷാഭേദത്തില�ോ 
നല്ല അടിത്തറയുള്ള പഠിതാക്കൾ 
കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് 
പഠിക്കാനും സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ 
വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വളരെ അധികം

ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് 
പഠിക്കാൻ ചുവടെ

ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഥമ ഭാഷയിൽ നല്ലയ�ൊരു

പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ കുട്ടിയ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ

അടിത്തറ കൈവരിക്കാതെയും അതിന്റെ 
പിന്തുണയ�ോടെ അല്ലാതെ

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു:

അധിക 
ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമിക്കുന്നത് 
ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ

•

സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിരന്തരമായി
വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കൽ

•

വീട്ടിലെ ഭാഷ നിരന്തരമായി ഉപയ�ോഗിക്കാനും അവയിലെ
നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയ

•

അടിത്തറയുണ്ടാക്കേണ്ടതും അതിന് 
പിന്തുണ നൽകേണ്ടതും വളരെ
പ്രധനമാണ്.

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ

എന്റെ കുട്ടിയെ സ്കൂൾ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ
സഹായിക്കൽ

സ്കൂളിലെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കുട്ടിയെ
പ്രേരിപ്പിക്കൽ

•

പ്രാവീണ്യവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം 
ഭാഷയിൽ

ആസ്ട്രേലിയൻ ക
 രിക്കുലം പരിചയപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടി
സ്കൂളിൽ എന്താണ് 
പഠിക്കാൻ പ�ോകുന്നതെന്ന് അറിയാനും

•

ഒരു ക
 ടമ്പയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷാ അറിവും

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനും, വായിക്കാനും,
എഴുതാനും പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ
അധിക ഭാഷയായ�ോ ഭാഷാഭേമായ�ോ 
പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായി 

കുട്ടിയുടെ പഠന പദ്ധതിയെ കുറിച്ചോ കുട്ടിയുടെ പുര�ോഗതിയെ

കണക്കാക്കുകയും, അവരെ അവരുടെ പഠനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ

കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ച�ോദ്യങ്ങള�ോ ആശങ്കകള�ോ ഉണ്ടെങ്കിൽ,

അധിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും.

കുട്ടിയുടെ ടീച്ചറുമായ�ോഅനുയ�ോജ്യരായ മറ്റ് സ്റ്റാഫ്
അംഗങ്ങളുമായ�ോ സംസാരിക്കൽ

• പേരന്റ്-ടീച്ചർ

അഭിമുഖങ്ങളിൽ 
പങ്കെടുക്കൽ.

ആസ്ട്രേലിയൻ സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും
ആസ്ട്രേലിയൻ കരിക്കുകലത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണ് 
പഠിക്കുന്നത്.
പുതിയ വിഷയങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷും ഒരേ സമയത്തു തന്നെ

കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ

പഠിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് 
പ്രാവീണ്യം

ടീച്ചറുമായി സംസാരിക്കാൻ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസുമായി 
ബന്ധപ്പെട്ട്

ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠന ഭാരം

നിങ്ങളുടെ പ്രഥമ ഭാഷ
അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് 

പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് 
കൂടുതലായി 

അല്ലാതിരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്

പഠിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച്, അവർക്ക് ല
 ഭിക്കുന്ന 
സഹായത്തിലും

നിങ്ങൾക്ക് ക
 ൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവുമാണെങ്കിൽ, സ്കൂൾ സ്റ്റാഫുമായി

മാറ്റമുണ്ടാകും.

ആശയവിനിമയം നടത്താൻ 
നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു
കുടുംബാഗത്തിന�ോട�ോ സുഹൃത്തിന�ോട�ോ സ
 ്കൂളിൽ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക്

ഹ�ോംവർക്ക്

ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. അത് 
കൂടാതെ, വിവരത്തന, മ�ൊഴിമാറ്റ

ഓര�ോ സ്കൂളിനും അവരുടേതായ ഹ�ോംവർക്ക് 
നയമുണ്ട് തങ്ങളുടെ

സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ദ്വിഭാഷിയുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് 
സ്കൂളിന�ോട്

ക്ലാസ്
റൂം പഠനം ഏകീകരിക്കുന്നതിനും, നല്ല 
പഠന സ്വഭാവം

ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഈ സേവനം സൗജന്യമായി 
ലഭ്യമാക്കും.

വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, തങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കുടുംബത്തെ
ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഹ�ോംവർക്കുകൾ വിദ്യർത്ഥികൾക്ക്

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കൽ
ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ
കുടുംബത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കേണ്ടത് 
വളരെ പ്രധാനമാണ്.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രഥമ ഭാഷയ�ോ ഭാഷാഭേദമ�ോ അവരുടെ
വ്യക്തിത്വവുമായി ഇഴചേർന്ന് 
കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ

അവസരമ�ൊരുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ 
കുട്ടിക്ക് അവരുടെ ഹ�ോംവർക്ക് 
മനസിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ കുറിച്ച് 
നിങ്ങൾ
ക്ലാസ്ടീച്ചറ�ോട് 
സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിൽ 
വച്ച് 
തമാശയ്ക്കും ആസ്വാദനത്തിനും
വായിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഹ�ോംവർക്ക് പ്രവർത്തിയാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാവുന്നത�ോ, കുട്ടിക്കൊപ്പം

പ്രഥമ ഭാഷയുടെ വികാസത്തിന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം, പുതിയ

വായിക്കാവുന്നത�ോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് സ
 ്വയം വായിക്കാവുന്നത�ോ

പഠന പരിസ്ഥിതികളിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹികവും

ആണ്. പുസ്തകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷില�ോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ

വൈകാരികവുമായ പരിവർത്തനത്തെ 
അനായാസമാക്കും.

ഉള്ളത�ോ ആകാം. അവ സൗജന്യമായി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നോ
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പ്രാദേശിക 
കൗൺസിൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നോ വായ്പയെടുക്കാം.

