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Wazazi wana jukumu muhimu sana katika kusaidia mwanafunzi 
kujifunza. Mafunzo mara nyingi huonyesha kwamba wanafunzi 
hufanya vizuri katika shule kama wazazi wao wanashiriki katika 
elimu yao. Hakuna haja ya mpaka uwe na uwezo mkubwa 
katika Kiingereza ili kuwasaidia mtoto wako shuleni.

Kusaidia mtoto wangu kujifunza Kiingereza.

Kama wazazi, unasisitizwa sana kusaidia mtoto wako kujifunza 
Kiingereza kwa:

• kusoma na mtoto wako mara kwa mara katika lugha ya 
nyumbani na/au Kiingereza

• kuhamasisha mtoto wako kuendeleza na kudumisha 
matumizi ya lugha yako ya nyumbani

• kuwa na uzoefu katika Mtaala wa Australia na kitu mtoto 
wako anachokitarajia kujifunza shuleni

• kumshirikisha mtoto wako katika kuzungumza juu ya uzoefu 
wao wa shule

• kuzungumza na mwalimu wa mtoto wako au mfanyakazi 
sahihi anayehusika wakati wowote una maswali au hoja 
kuhusu mpango wa kujifunza au maendeleo ya mtoto wako

• kuhudhuria mahojiano ya mzazi-mwalimu.

Baada ya kutembelea shule ya mtoto wako, unaweza kufanya 
uteuzi wa kuzungumza na walimu kwa kuwasiliana na ofisi 
ya shule yako ya mapokezi. Kama Kiingereza sio lugha yako 
ya kwanza na wewe unajisikia vizuri zaidi kuzungumza katika 
lugha yako mwenyewe, unaweza kuuliza ndugu wa familia 
au rafiki kuongozana na wewe kwenye shule na kukusaidia 
kuwasiliana na wafanyakazi wa shule. Kwa njia nyingine, 
unaweza kuuliza shule kukutafutia mkalimani kupitia Huduma 
ya Ukalimani na Utafsiri. Hii huduma hutolewa bure bila 
gharama.

Kutumia lugha yako mwenyewe

Kama mzazi, ni muhimu kwako kuendelea kutumia lugha ya 
nyumbani ya familia yako pale nyumbani.

Lugha ya kwanza ya mtoto wako au msemo huwa inawakilisha 
utu wa mtu. Kutia moyo kukuza maendeleo ya lugha ya 
kwanza ya mtoto wako hupunguza mpito ya kijamii na hisia 
ambayo hutokea wakati wakihamia katika mazingira mapya ya 
kujifunza.

Ushauri kwa wazazi

Kuendelea kutumia lugha ya kwanza ya mtoto wako inaruhusu 
uwiano sahihi wa kukua wa maarifa ya duniani na msamiati bila 
ya kuweza kusubiri mpaka wao wamejifunza lugha Kiingereza ya 
kutosha kujihusisha na mada hizi.

Kuna kiasi kikubwa cha utafiti kinachonyesha kwamba wanafunzi 
wenye msingi imara katika lugha yao ya kwanza au msemo wana 
uwezekano wa kujifunza Kiingereza kwa haraka zaidi na kufikia 
mafanikio makubwa shuleni. Ni vigumu kujenga lugha ya ziada 
kama msingi wa lugha yako ya kwanza haupo na kusaidiwa 
wakati unajifunza lugha ya ziada. Kuanzisha na kusaidia msingi 
ya mtoto wako katika lugha yao ya nyumbani ni muhimu kwa 
maendeleo na mafanikio ya elimu yao na ujuzi ya lugha ya 
Kiingereza.

Kusaidia mtoto wangu na shule

Kama mtoto wako bado anajifunza kuzungumza, kusoma na 
kuandika katika lugha ya Kiingereza, wanachukuliwa kama 
wanafunzi ambao Kiingereza ni lugha ya ziada au msemo 
(EAL/D) na wanapewa msaada wa ziada ili kuwasaidia na 
kujifunza kwao.

Wanafunzi wote wa shule za Australia hujifunza mada za Mtaala 
ya Australia. 

Kwa sababu mtoto wako anajifunza Kiingereza wakati huo huo 
yuko anajifunza mambo mapya, kazi ya kujifunza inarudiwa 
ili kuendana na kiwango chao cha ustadi wa Kiingereza. 
Wakati wanajifunza zaidi lugha ya Kiingereza, aina ya msaada 
wanaoupokea utabadilika.

Kazi za nyumbani

Kila shule ina sera zake za kazi za nyumbani. Kazi za shule za 
nyumbani huwapa wanafunzi fursa ya kuimarisha mafunzo 
yao ya darasani, kuendeleza mazoea mazuri ya kujifunza na 
kuhusisha familia katika mafunzo yao. Kama mtoto wako hawezi 
kuelewa kazi zao za nyumbani, unapaswa kuzungumza na 
mwalimu darasani kuhusu hilo.

Kusoma vitabu nyumbani kwa furaha na starehe ni shughuli 
nzuri sana za kazi za nyumbani. Unaweza ukasomea mtoto wako, 
ukasoma na mtoto wako, au wanaweza kusoma wao wenyewe. 
Vitabu vinaweza kuwa kwa Kiingereza au kwa lugha yako ya 
nyumbani na vinaweza kuazimwa bure kutoka maktaba ya shule 
au maktaba ya mahali. 
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