
તમે તમારા બાળકો 
જીવનમાં પરરગતત કરે એમ 
ઈચરછરતા હો તો ...

ગુજરાતી

થોભો



ઘરમાં તમારી માતરરૂભાષા બોલવી એ તમારા 
બાળકો માટે ઘણુ અગતરયનુ છે!

માતરરૂભાષા જાણવાથી અને ઘરમાં તેના ઉપયોગથી 
બાળકોમાં કેળવાશે:

સુરકરષા ને પોતાની ઓળખ

પોતાના સંસરકારના મૂળો

માતરરૂભાષા જાણવાથી અને ઘરમાં 
તેના ઉપયોગથી વતિલો સાથે 
વાતારરલાપ કરી શકે છે.



જે બાળકો માતરરૂભાષા જાણે અને જેને તેનો ઉપયોગ કરતા આવિે છે તેઓ:

પોતાના ધમરરની સમજણ અને પરમરપરા શીખે છે

દુતનયાની તવતવધતા શીખે છે

પસનરદગીની યુતનવતસરરટીમાં સરથાન પરરાપરત કરવાની તક મેળવે છે

પસનરદગીની નોકરી મેળવવાની શકરયતા વધારે છે



ઘરમાં પોતાની માતરરૂભાષા બોલવાથી
બાળક અંગરરેજી ભાષા સહેલાયથી શીખી શકે!

ઘરમાં પોતાની 
માતરરૂભાષા બોલવાથી
અંગરરેજી ભાષા 
શીખવામાં કોઇ અિચણ 
નહીં આવે.

અંગરરેજી ભાષા શીખવાથી:

મતલબ એક નવી ભાષાનો સમાવેષ 
તમારી માતરરૂભાષા નહી ભૂલાય

બાળકોમાં જેની જાણકારી છે તે તવષે બહોળુ 
શીખી શકે અને સમજ શતકરત કેળવી શકે



બંને ભાષાઓ સાથે કામ કરે છે.

તમારી માતરરૂભાષાની સમજ તેઓને અંગરરેજી શીખવામાં 
મદદરૂપ થશે.

જે એક ભાષામાં શીખો તે બીજી ભાષામાં બહુજ 
સહેલાઇથી વપરાય.



ઘરમાં તમારી માતરરૂભાષા બોલવાથી તમારા બાળકો 
ને મદદરૂપ થશે

અને તનશાળે 
ભણવામાં સારૂ 
કરશે!

જે બાળકો માતરરૂભાષા જાણે અને જેને તેનો ઉપયોગ કરતા આવિે છે તેઓ:

તનશાળની પરીકરષાઓમાં સારુ કરેછે

વાંચતા વહેલુ આવિે છે

xવાચવામાં અને લખવામાં કૂશળ હોય છે

ગતણત, પરરમાણશાસરતરર, અને કોયિાના ઉકેલમાં પારંગત હોય છે

તરરીજી ભાષા શીખવામાં રસ ધરાવે છે અને શીખે છે



માતાઓ અને તપતાઓ ...

બાળકોને ઘરે માતરરૂભાષા વાપરવાનુ પરરોતરસાહન આપો.

તમારા બાળક સાથે માતરરૂભાષામાં બોલવાની તક ઝિપો.

બે ભાષા વાપરવાથી તમારૂ બાળક ગૂચવાતુ નથી.

બે ભાષાનુ તમશરરણ એ તદરવભાષીમાં સરવાભાતવક છે. 
બે ભાષામાં પારંગત બાળક એ એક ચોકરકસ પરરકારની કળા છે, 
નતહ કે ભાષાનો ગુચવાિો.



બંને ભાષા માં કાબુ મેળવવો એ બહુ 
ઓછુ બને:

જરયારે બાળક અંગરરેજી શીખે તરયારે 
એ ભાષાનો વપરાશ વધારે હોય અને 
પોતાની માતરરૂભાષાનો ઉપયોગ ઓછો 
થાય.

બાળકો સાથે માતરરૂભાષામાં ગીતો ગાવાનુ અને પુષરતકો 
વાંચવાનુ  તનયતમત રાખો.



સરખી માતરરૂભાષા 
જાણકાર કુટુંબો સાથે 
તનયતમત કાયરરકરરમો 
ગોઠવો.

બાળકો વગોરરમાં જાય
મા-બાપો બીજા મા-બાપો ને મળવાનુ રાખે

માતરરૂભાષાના વગોરર સઃકુટુંબો સાથે કરો:

તમે આ પરરમાણે રસ ધરાવશો તો બાળકોને માતરરૂભાષાનુ મહતરવ સમજાશે.
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