
اگرآپ اپنے بچوں کوکامیاب
دیکھناچاھتےھیں تو ۔۔۔
گرفت مضبوط رکھئے

پر،اسے اپنے
گھر کی زبان بنائیے!

	  

اُردو



آپ کے بچوں کے لئے گھرمیں
اپنی)مادری(زبان بولنا بہت ضروری ھے !

اپنی زبان کے بارے میں جاننااورِاسےاستعمال
کرناآپ کے بچوں میں پیداکریگا:

احساِس تحّفظ اورشناخت کافخر

اپنے جّداورورثہ کی پہچان

 اپنی زبان کوجاننااوراسےاستعمال
کرنا انھیں اپنے والدین،انکے
والدین اوررشتہ داروں کے
 ساتھ تعلقات قائم رکھنےمیں
مدد دیگا ۔



جوبّچے اپنی زبان جانتےھیں اوراستعمال کرتےھیں:

 وہ مذھبی دستوراور روایات سیکھتےھیں

ان کے پاس ایک اضافی دنیاوی نظریہ ھوتاھے

یونیورسٹی میں قبولیت کے وسیع انتخابات ھوتےھیں

مالزمت کیلئےزیادہ اختیارات ھوتےھیں



گھرمیں اپنی زبان بولنا
آپکے بّچوں کی مددکریگاکہ وہ
انگریزی سیکھیں!

گھرمیں اپنی زبان بولنا
آپکےبّچےکی انگریزی
سیکھنے کی راہ میں
حائل نہیں ھوگا.

انگریزی سیکھنے کامطلب:

 ایک نئ زبان کااضافہ ھے

یہ ہرگزنہیں کہ اپنی زبان کھوجائگی

اس کامطلب ھے کہ آپکابچہ نئےالفاظ سیکھ رہاھے
ان چیزوں کےجووہ پہلےسےھی جانتا
اورسمجھتاھے



یہ دوزبانیں اکٹھے کام کرتی ھیں

آپکےبّچےکی اپنی زبان سے واقفیت اسے
انگریزی سیکھنے میں مدد دیگی۔

  جوکچھ بھی  ایک زبان میں سیکھاجاتاھے
وہ بآسانی دوسری زبان میں ُمنتقل ھو جاتاھے۔



گھرمیں اپنی زبان بولنا  آپکے
بّچوں کی مددکریگاکہ وہ

سکول میں اچھی
کارکردگی دکھائیں!

جوبّچے اپنی زبان جانتےھیں اوراستعمال کرتےھیں:

وہ سکول کےِامتحانات میں بہترکارکردگی دکھاتےھیں

 وہ مطالعےمیں سبقت لےجاتےھیں

 وہ لکھنے اورپڑھنےمیں مہارت رکھتےھیں

حساب،منطق اورمسئلے حل کرنےمیں مہارت رکھتےھیں

تیسری زبان سیکھنے کے زیادہ خواہشمنداوراہل ھوتےہیں



والدین…

بّچوں کوگھرمیں اپنی زبان بولنےکی ترغیب دیں۔

ان سےاردومیں بات کرنیکاکوئی موقع ھاتھ سےنہ جانےدیں

دوزبانوں کااستعمال آپکےبچونکونہیں اُلجھائےگا۔

دولسانی کیلئےزبانوں کومخلوط کرنامعمولی ھے
یہ دوزبانوں پرعبورحاصل کرنیکی نشانی ھے
اورِانکواُلجھانیکی عالمت ہرگزنہیں ھے۔



 دونوں زبانوں کاتواُزن:
برقراررکھنارقیق ھوتاھے

 جیسےجیسےآپکابّچہ انگریزی سیکھتاھے
 وہ اُس پرحاوی ھوسکتی ھے
 کیونکہ ِاس سےزیادہ واسطہ
پڑتاھے بِنسبت اپنی زبان کے۔

گھرمیں نظمیں گائیےاورکتابیں پڑھئے
اپنی زبان میں باقائدگی سے بچوں کیساتھ۔



ھمزبان خاندانوں کیساتھ
ِملکرکھیل ُکودکے
مجمعےمنعقدکریں۔

سخِن میراث کی کالسوں کوخاندانی امربنالیں:
بچےکالسوں میں حاضری دیں
والدین اپنےگروہ میں شامل ھوں

آپکی شمولیت بّچوں پراپنی
زبان کی اھمیت کوواضح کریگی۔


