HÃY NÓI BẰNG NGÔN NGỮ CỦA QUÝ VI!
Khả năng song ngữ là một kỹ năng và vốn quý

VIỆC HỌC NHIỀU HƠN MỘT NGÔN NGỮ
LÀ RẤT TỐT CHO CON CỦA QUÝ VỊ
•

•
•
•

Việc quý vị dạy con mình ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ giúp các
em phát triển một mối liên kết sâu sắc và lâu dài với
văn hóa của các em
Trẻ em có một khả năng đặc biệt là học được nhiều
ngôn ngữ cùng một lúc
Kiến thức đa ngôn ngữ có thể thúc đẩy các kỹ năng
suy luận sáng tạo và giải quyết vấn đề của con quý vị
Việc chia sẻ với con quý vị khả năng thông thạo ngôn
ngữ mẹ đẻ sẽ cung cấp cho trẻ nền tảng để học Tiếng
Anh hiệu quả hơn

CÁC KỸ NĂNG SONG NGỮ GIÚP HỌC SINH
TRỞ NÊN CẠNH TRANH HƠN CHO BẬC
ĐẠI HỌC CŨNG NHƯ HỌC NGHỀ
•
•

•

Một thanh niên nói được hai ngôn ngữ trở lên khi tốt
nghiệp có thể tiếp cận nhiều cơ hội việc làm hơn
Trong trường trung học, học sinh có thể nhận tín chỉ
và Chuẩn Thông Thạo Song Ngữ (Seal of Biliteracy)
cho kiến thức song ngữ của mình
Nghiên cứu ở cấp quốc gia cho thấy các chương trình
song ngữ đã nâng cao kết quả cho các học sinh và gia
đình
*hỏi học khu của quý vị về các chương trình song ngữ

GIÚP CON QUÝ VỊ HỌC TIẾNG MẸ ĐẺ BẰNG CÁCH:
•
•
•
•

Nói chuyện với trẻ trong những hoạt động thường ngày, như rửa chén bát, mua thực phẩm hay khi
lái xe hoặc đi dạo
Hát cho trẻ nghe và cùng trẻ nghe các câu chuyện bằng tiếng mẹ đẻ
Đọc cho trẻ, hỏi thư viện trong khu dân cư liệu họ có sách bằng tiếng mẹ đẻ của quý vị không
Nói với trẻ bằng tiếng mẹ đẻ trong suốt cuộc đời của trẻ để giúp các em duy trì được các kỹ năng
đa ngôn ngữ của mình
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