
 మాతృ భాషను పరిరక్ష ించిండి – మీ పిల్ల ల్ భవిషయత్తు ను మెరుగుపరచిండి 

చిన్నతన్ింనుిండే మీ పిల్ల లు మీ భాషలోనే చదివడానిక్  వా్రయడానిక్ పా్రతసహించడిం చాలా ముఖ్యిం 

 

 

 

 

 

 
 

మాతృ భాష చదువుకున్న తదుపరి ఆింగ్ల ిం లేక రిండు భాషలూ ఒకేసారి నేరుుకోవడిం ఎకుువ కాల్ిం పటే్ట అవకాశిం ఉింటింది కానీ 
పిల్ల ల్కేప్పుడూ పాతికూల్త ఉిండదు. 
పరిశోధన్లు పాకారిం బహు భాషలోల  పా్రవీణ్యిం కలిగిన్ పిల్ల లు: 

• సృజనాతమకతతో కూడిన్ ఆలోచనా దృకుధిం కలిగి ఉిండి సమసయల్ను సునాయాసింగా పరిషురిించగ్ల్రు  

• వృదిి చిందిన్ జా్ఞపకశకి్, ఏకాగ్ర తతో కూడిన్ నైప్పణ్యయనిన కలిగి ఉింటారు 

బహుభాషీయత బహుపి్రయం!!! 
మీరెలా సహాయం చేయగలరు? 

పిల్ల ల్కు పామాణ్యల్తో కూడిన్ పరిమాణ్యతమక భాషా పరిజా్ఞన్ిం అిందివవడింలో సఫలీకృత్తల్ిం కావ్రలి.  మాతృ భాషలోని మాధుర్యయనిన 
అమమకింట్ట గొపుగా ఇింకెవరు చపుగ్ల్రు!  తలిదిందాులుగా మీరు నిర్యమణ్యతమకమైెన్ అక్షర జా్ఞన్ిం  అిందివవడింలో సహాయిం చేయగ్ల్రు.  

➢ వీలైన్ింత వరకూ మీ మాతృ భాషలోనే మాటాల డిండి – పాతీ సింభాషణ్లోనూ, కుటింబ దిన్చరయలోనూ, బయటకు వెళ్ళిన్ప్పడు,  
విిందు వేడుకలోల నూ... 

➢ కుటింబ బింధు వరా్యలోల  అిందరినీ మాతృ భాషలోనే మాటాల డడానిక్ పా్రతసహించడిం  

➢ మాతృ భాషలో ప్రటలు ప్రడడిం, కధలు, సామెతలు చపిు వ్రటిక్ అరిిం చపుడిం 

➢ గుింప్పగా కలిసి చదవడిం, చదివిన్దాని గురిించి చరిుించడిం  

➢ అింతరా్యల్ింలో అిందుబాటలోనున్న దిన్, వ్రర పతిికలు చదవడిం, వా్రయడిం.  ఆసకి్కర విషయాల్పై కూల్ింకుషింగా చరిుించడిం,  
చితి్రల్తో కూడిన్ ప్పసు కాలు, హాసయ కధలు, ధవనితో కూడిన్ ప్పసు కాలు చదవడిం  

➢ ఆింగ్ల ింలో వా్రసిన్ కధలు, వ్రయసాలు మాతృ భాషలో చరిుించడిం  

➢ పిల్ల ల్కు బడిలో ఇచిున్ ఇింటి పని (హిం వరు్) లేదా పా్రజెకే్ పనులు మాతృ భాషలో వివరిించడిం  

➢ మాతృ భాషలోని చితి్రలు, ధార్యవ్రహకలు పిల్ల ల్తో కలిసి చూడడిం  

➢ మాతృ భాషలో సింగీతిం విన్డిం, సింసుృతి పరమైెన్ ఆటలాడడిం  

ఆింగ్ల  భాషలోని పాతీ వ్రకయిం మాతృ భాషలోక్ తరాుమా చేయడిం అింత సులువైెన్ పని కాదు.  కానీ అవకాశిం దొరిక్న్ప్పుడు మాతృ భాష 
మన్న్ిం చేసుకుింట్ట పిల్ల లు వ్రకుటిమ, వ్రయకరణ్ింపై పటే సింప్రదిసాు రు. 
 

 

 

 

 

Some References 

• The benefits of Multilingualism: http://www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-of-multilingualism-full-article/ 

• What the research shows: https://www.actfl.org/advocacy/what-the-research-shows 

• Place of first language: http://www.tesol.org.au/Advocacy/Place-of-First-Language 

పిల్ల లు మాతృ భాషలో అక్షర్యసయత, భాషా పరిజా్ఞన్ము కలిగివుిండడిం వల్న్: 
• కుటింబింతో సనినహత సింబింధాలు ఏరురచుకుింటారు  

• తమకైె ఒక గురిిింప్పని పిందడిం, తమదనే భావన్ కలిగి ఉిండడిం 

• మించి చదువరులు గాను, శోర తలుగాను మరియు సింధాన్ కరిలుగాను వయవహరిసాు రు  

• బడిలో విజయోత్రసహకులుగా తీరిుదిదద బడత్రరు  

• ఉన్నత పామాణ్యలు గ్ల్ చదువు, మెరుగైన్ ఉద్యయగాలు మరియు పాయాణ్యలు చేపడత్రరు  

 

FOR MORE INFORMATION AND TO CONTACT OTHER BILINGUAL FAMILIES IN THE ACT  

• Visit the ACT Bilingual Education Alliance website at https://actbilingual.weebly.com/ or follow on Facebook 
@ACTBEA 

• Join the Facebook group: Canberra Bilingual Families  
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