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ূ য্ায়ন করা হেব?
কীভ ােব আম ার স�ােনর ম ল

কীভ ােব আিম সাহাযয্ করেত পাির?

পিরবারগিল এই েভেব উি�� হেত পােরন েয যিদ তারা ইংরািজ
না জােন তাহেল তাঁেদর স�ানেদর �ান অথবা দ�তার মূলয্ায়ন
করা যােব না৷ এিট একিট গর�পূণর্ সমসয্া৷ িনউ ইয়কর্ ে�েট,
ি�িক�ারগােটর্ন ে�া�ামগিল, িশশেদর মূলয্ায়ন করার উে�েশয্
একািধক ভাষািভিত্তক সং�ানগিলেত পুঁিজ িনেবশ কের৷ এই
সং�ানগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হয় অনুিদত মূলয্ায়ন এবং
েদাভাষীিভিত্তক পিরেষবাগিল৷

আপনার িনজ� ঐিতহয্ বজায় েরেখ, আপনার স�ােনর সে�
বািড়র ভাষা বয্বহার করা �চিলত রাখুন৷ আপনার বািড়র
ভাষািট বয্বহার করার জনয্ সুেযােগর অনুস�ান করন, েযমন
আপনার স�ানিটর সে� তারা �ু েল কী িশখেছ েসই িবষেয় কথা
বলা৷ আপনার স�ােনর সে� করা সকল িকছু ই �চিলত রাখুন
- গ� বলা, গান করা, গণনা করা, পড়া - সবিকছু ই আপনার
বািড়র ভাষায়৷

ি�িক�ারগােটর্েনর িশ�করাও ে�ণীকে�র পযর্েব�েণর মাধয্েম
িশশগিলর মূলয্ায়ন করেত স�ম৷ তাঁরা, তােদর আচরণ এবং
উপাদানগিলর বয্বহােরর মাধয্েম েদখেত পােরন েয িশশগিল
িকেস দ� হেয়েছ এবং েকানগিল তারা এখনও িশখেছ৷ িশ�কেদর,
িশশগিল বািড়েত কী করেত পাের, েসিটও তােদর আরও ভােলা
বুঝেতও িশ�কেদর সাহাযয্ কের৷

ে�ণীকে� আপনার বািড়র ভাষািট বয্বহার করেত িশ�কেক
সাহাযয্ করার সুেযাগগিল �হণ করন যােত আপনার স�ান �ু েল
তােদর বািড়র ভাষািট েশােন৷

আম ার স�ান কী িব�া� হেয় পড়েব?
না৷ দুিট ভাষা এবং একািধক ভাষা বয্বহারকারী বয্ি�রা, এমন
কী িশশগিলও, িনেজেদর �কাশ করার জনয্ একািধক ভাষার
শ�গিল বয্বহার করেত পাের৷ েকােনা েকােনা সমেয় তারা,
েযমনভােব কথা বেল, ভাষা িমি�ত করেত পাের, িক� এিট
িব�াি�র একিট ল�ণ নয়৷ িশশিটেক ভাষাগিলেক পৃথক করার
জনয্ েজার করার �েয়াজন নাই৷ পিরবেতর্ , বািড়র �া�বয়�
মানুেষরা, শ�ভা�ার এবং ভাষািভিত্তক অনয্ানয্ দ�তাগিল গেড়
েতালা �চিলত রাখার জনয্ িশশিটর সে� বািড়র ভাষাই বয্বহার
করেত পােরন৷ িশশিট �ু েলও ভাষা িমি�ত করেত পাের,
িশ�কও, যখন তারা ইংরািজ িশখেব তখন বািড়র ভাষািটও
বয্বহার করেত েদেবন৷
যখন আপনার স�ান একসে� করার জনয্ ে�ােজ� অথবা বািড়েত
করার কাজগিল বািড়েত িনেয় আেস, তখন বািড়র ভাষা বয্বহার
করািট েসগিল স�ূণর্ করার ে�ে� সহায়ক হয়৷ এইভােব,
আপনার স�ানিটেক তার জানা ইংরািজ শ�গিলেত সীিমত থাকেত
হেব না৷ আপিন তােদর, �ু েল তারা ইংরািজেত যা িশেখেছ
েসিটেকই আরও বিল� কের তু লেত পােরন বািড়েত আপনার
ভাষািট বয্বহার করার �ারা৷

মেন রাখেবন, একিট অিধক ভাষা জানা একিট দারণ গণ৷
ে�ণীক�িটেক একিট একািধক ভাষা বয্বহৃত হওয়া আ�ায়ক �ােন
পিরণত করার উে�েশয্ �ু েলর আপনার অংশ�হণ �েয়াজন,
েযখােন িশশগিল, যখন তারা িশখেত থােক এবং বড় হেত থােক,
তখন সকল ভাষািভিত্তক দ�তাগিল বয্বহার করেত পাের৷
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ি�ভাষী এবং বহভাষী িশশগিল

ি�িক�াগােটর্েন �েবশ করািট িশশগিলর জনয্ একিট েরামা�কর

একিটর েবিশ ভাষা জানািট হল একিট সুিবধা৷ িনউ ইয়েকর্ র বহ

সময়৷ ি�িক�ারগােটর্েনর ে�ণীকে�, আপনােদর স�ানগিল তােদর

পিরবার বািড়েত একািধক ভাষায় কথা বেলন৷ েকােনা েকােনা

িশ�া-পেথ যা�া শর করেব৷ তারা নতু ন ব�ু পােব, গ� শনেব,

সমেয় েছাট িশশগিল, তােদর বািড় ভাষা এবং খুবই কম ইংরািজ

গান গাইেব, নাচ করেব, এবং িশখেব৷ এই সকল কাযর্কলাপগিল,

বেল, ি�িক�ারগােটর্ন শর কের৷ আমরা আপনার েছাট িশশিটেক

িশশগিল

এবং

একিট অিধক ভাষা েশখা �চিলত রাখেত এবং যখন তারা বড়

ভাষািভিত্তক দ�তাগিল গেড় তু লেব তারই অ��রপ৷ আপনারা,

হেয় উঠেব তখন, ি�ভাষী অথবা বহভাষী হেত উৎসািহত কির৷

কীভােব

িশখেব

এবং

গর�পূণর্

িশ�ািভিত্তক

িশ�ক, এবং পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্রা আপনােদর স�ানগিলেক
িশখেত সাহাযয্ করার জনয্ একসে� কাজ করেত পাের৷ �ু ল
এবং বািড়র মেধয্ একিট শি�শালী সংেযাগ গেড় েতালািট
আপনােদর জনয্ গর�পূণ৷
র্ একিট দল িহসােব, আমরা িশশগিলর
িশ�া�াি�র ে�ে� সহায়তা করেত পাির৷ আমরা আপনােদর
িবদয্ালয় স�দােয়র সে� আপনার পিরবােরর েসই সংেযাগিট গেড়
েতালার জনয্ েরামাি�ত৷

আপনােদর ি�ভাষী অথবা বহভাষী িশশগিলর, যখন তারা
ইংরািজ েশেখ তখন মািনেয় েনওয়ার জনয্ একটু সমেয়র �েয়াজন
হেত পাের৷ তােদর শ�ভা�ার গেড় েতালার এবং তােদর িনেজেদর
একািধক ভাষায় �কাশ করার জনয্ সমেয়র �েয়াজন হেব৷
আপনােদর স�ানগিল, ইংরািজ েশখার সােথ সােথ গর�পূণর্ দ�তা
এবং ধারণাগিল েশখাও �চিলত রাখেব৷ এই মািনেয় েনওয়ার
সময়িট ভীিত�দ হেত পাের এবং একািধক �ে�র উে�ক করেত

ি�িক�ারগােটর্েন, আমরা পিরবারগিলর তাঁেদর িশশগিলেক ে�হ

পাের৷ আপনােদর সাহাযয্ করার লে�য্, আমরা এই পুি�কািটেত

করার এবং সাহাযয্ করা প�াগিলর �িত স�ান জানাই৷ আমরা,

কেয়কিট সাধারণ �ে�র উত্তর িদেয়িছ৷

আপনার িশশগিলেক সাহােযয্ করার লে�য্ একে� কাজ করেত
চাই৷ েসিট করার জনয্, আমরা আপনার পিরবার, আপনার
ঐিতহয্, আপনার সং�ৃ িত এবং আপনােদর বয্বহার করা ভাষার
স�েকর্ জানেত চাই৷

আম ােদর কী বািড়েত ইংরািজ বলা উিচত?
আপিন বািড়েত েয ভাষা বয্বহার কেরেন েসিট হল আপনার
স�ােনর জনয্ একিট স�দ-ভা�ার৷ এমন কী যখন আপনার
িশশিট আরও েবিশ করা ইংরািজ শ�গিল িশখেত থােক তখনও,
আপনার বািড়র ভাষা বয্বহার কের কথা বলা, পড়া, এবং
তােদর সে� িমথ�ৃ য়া করার �চিলত রাখা ভােলা৷ এিট তােদর
ি�ভাষী অথবা বহভাষী হেত সাহাযয্ কের, এবং এিট তােদর
ভাষািভিত্তক দ�তা গঠেন
এবং তােদর িশ�া �হণ �চিলত
রাখেত সাহাযয্ কের৷ �ু েল িশশেদর করা সকল কাযর্কলাপ এবং
ে�ােজ�গিল বািড়েত আপনার বািড়র ভাষা বয্বহার কেরও করা
েযেত পাের৷ গেবষণার েথেক েদখা যায় েয বািড়র ভাষা বয্বহার
করািট ইংরািজেত কথা বলেত, পড়েত অথবা িলখেত অথবা
একিট নতন
ু ভাষা েশখার ে�ে� িব� সি�
কের না৷ আপনার
ৃ
বািড়র ভাষা বয্বহার করা পড়েত এবং িলখেত েশখার ে�ে�
সাহাযয্ কের৷ ি�ভাষী অথবা বহভাষী হওয়ার একািধক সুিবধা
আেছ এবং েসিট মি�ে�র জনয্ ভােলা৷
েকােনা েকােনা সমেয় পিরবারগিল বািড়র ভাষার বয্বহার
পিরতয্াগ কেরন কারণ তারা
ঁ
মেন কেরন ইংরািজর উপর
মেনািনেবশ করা তাঁেদর িশশগিলর জনয্ উত্তম৷ আপনার স�ানিট
আপনার বািড় ভাষািটেক না হািরেয়ই ইংরািজ িশখেত পাের৷
এিট, েযেকােনা একিট ভাষা িনবর্াচন কের িনেত হেব এমন নয়৷
আপনার বািড়র ভাষািট হল আপনার উত্তরািধকার এবং
পিরিচিতর একিট মূলয্বান অ�৷ ি�ভাষা অথবা বহভাষী হওয়ািট
আপনার স�ােনর জীবনেক সম�
ৃ করেব৷ আপনার উত্তরািধকার
সূে� �া� ভাষািট বয্বহার করেত স�ম হওয়ািট হল আপনার
স�ান এবং আপনার পিরবােরর জনয্ একিট স�দ৷
ি�ভাষী পিরবারগিলেত, েকােনা েকােনা সমেয় িশশগিল এেক
অপেরর সে� ইংরািজেত কথা-বাতর্ া বেল, িক� তারা
�া�বয়�েদর সে� তােদর বািড়র ভাষােতই কথা বেল৷ িশশগিল,
তােদর চািরপােশর মানুষেদর কথা বলার ভাষাগিলর স�েকর্
সেচতন হয়৷ যিদ তারা ভাষািট জােন, তাহেল তারা েসিট কখন
বয্বহার করেত হেব েসিট িঠক কের েনেব৷ আপনার বািড়র
ভাষািটই সবর্দা আপনােদর স�ানেদর কােছ গর�পূণর্ হেব৷
আপনারা, আপনােদর বািড়র ভাষা বয্বহার করা �চিলত েরেখও
আপনােদর ি�ভাষী� অথবা বহভাষী� বজায় রাখেত পােরন৷

