ኣጸቢቕኻ ብትፈልጦ ቋንቋ ንውላድኻ ምዝርራብ
ውላድኻ ንናይ ውላዲን ሓልየት ውሃብቲ ቋንቋ ንምዝራብ፣
ንምንባብን ምጽሓፍ ንኽክእሉ ንውላድኻ ቀዳማይን ጠቃሚ
ዝኾነ መምህር ብስኻ ከምዝኾይንካ እዩ። እዙይ ንናቶም መንነት
ወይኻዓ ኣበይ ከምዝመጹ መለለዩ ስሚዒታዊ መግለጺ ጥራይ
ከይኾነስ፤ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጽቡቅ ውጽዒት ንከምጽኡ
ይጠቅም እዩ።
ድሕሪ ቋንቋ ኣዲኦም ምምሃሮም ቋንቋ ኢንግሊዘኛ ክመሃሩ ግዜ
ክወስደሎም ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ ግና ውላድኻ ኣብ ውሽጢ
ገዛ እንግሊዝኛ ዘይዛረብ እንተድኣ ኮይኑ፡ ጥቕሚ ዘይብሉ
ኣይኮነን።
በቲ ኣጸቢቕካ ትፈልጦ ቋንቋ ኣድኻ ምስ ውላድኻ ተዘራረብ፡
ኣንብብን ጽሓፍን።
ብናትኻ ቋንቋ ብዝተኻኣለ መጠን ምዝርራብ፣ ምንባብን
ምጽሓፍ ኣለኻ፤ ከምኡ'ውን በዚ ዝስዕብ ዘጠቃለለ ዝተፈላለዩ
ኵነታት ምፍጻም:
•

ብናትኻ ቋንቋ ንውላድኻ ምዝማር፣ ምዝርራብን ዝተፈላለየ
ፀወታትን ምንባብን ምክያድ

•

ምስ ስድራቤት ክብረ በዓላት ክሳተፉ እንከሎ ምስ
ውላድኻ ብናትኻ ቋንቋ ምዝርራብ

•

ዋላ እኳ ውላድኻ ብእንግሊዝኛ መልሲ እንተመለሰልካ
ቋንቋ ኣዴኻ ንውላድኻ ኣዛርቦ። ሕጻውንቲ ኣብ መንጎ እቲ
ቋንቋ ንዘሎ ፍልልይ ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም፤ ከምኡ'ውን

•

ብድሕሪኡ'ድማ ውላድኻ ምስዘለዎ ናይ ገዛ ሥራሕ
ዚተዛመደ ብናትኻ ቋንቋ ጌርኻ መምርሒ ብምሃብ
ክትሕግዞ ኣለካ፤ ምክንያቱ ዝረኸብካዮ ዝኾነ ክእለት ኣብ
ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ክጠቅም ስለዝኽእል እዩ።
ንኣብነት፡ ብናትኻ ቋንቋ ንውላድኻ ብኸመይ ከባዝሕ
ከምዘለዎ እንተሚሂርካዮ ስለዙይ ብተመሳሳሊ ብኸመይ
ብእንግሊዝኛ ክግበር ከምዘለዎ ይሕግዞ እዩ።

ንቋንቋኻ ዓቕቦ መጻኢናይ ውላድኻ ኣማዕብል
ምስ ውላድኻ ብቋንቋ ኣዴኻ ብምዝርራብ፣ ምንባብን ምጽሓፍ
እሞ ናይ ክልተ ቋንቋ ተዛራቢ ብምኳን ብዙሕ ረብሓታት
ንክረኽበሉ ይሕግዝዎ። ናይ ክልተ ቋንቋን ናይ ብዙሕነት-ቋንቋ
ተዛራባይ ዝኾኑ ሕጻውንቲ ምስ ሓደ ቋንቋ ዚዛረቡ ሕጻውንቲ
ክነጻጸር እንከሎ ብቅልጡፍ ለውጢን ዕቤትን የርእዩ እዮም።
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ኣብ ቁልዕነት ግዘ ክልተ ወይ ክብዚ ንላዕሊ ቋንቋታት ምምሃር፤
ውጽዒት መጽናዕቲ ነዚ ዝስዕብ ነገራት ከምዘሎ ይሕብር:
ንምዕባለ ሓንጎል የበራብር; ካብ ሓደ ቋንቋ ንላዕሊ ምዝርራብ
ንናይ ሕጻውንቲ ሓንጎል የመዕብሎ እዩ። ከምኡ'ውን ዝበለጸ
ፈጠራ ሓሳብ ክነብሮምን ፀገማት ብቀሊሉ መፍትሒ ንክረኽቡሉ
ይሕግዝ እዩ።
ብእንግሊዝኛ ናይ ምጽሓፍን ምንባቡን ክእለት ክመሓየሽ
ይገብር፤ ምስ ሃገሮም ቋንቋ ብሓባር እንግሊዝኛ ምምሃር ንናይ
ሕጻውንቲ ምንባቡን ምጽሓፍ ክዕለት ንክመሓየሽ ስለዝሕግዝ
እሞ ብኸመይ ቋንቋ ከምዝሰርሕ ካብቶም ሕጻውንቲ ብምርዳእ
ዝሓሹ ኣንባቢያን፤ ኣዳመጽቲን ርክቢ ፈጣሪታት ንክኾኑ
ይመርሖም እዩ።
ናይ ምዝኻር፣ ምስትውዓል ጠመትን ናይ ቁፅሪ ትምህርቲ
ክእለት የማዕብል፤ ክልተ ወይኻዓ ካብኡ ንላዕሊ ቋንቋታት
ምዝራብ ነቶም ሕጻውንቲ ሓንጎል “ጭዋዳ ሓይሊ” ብምጥንኻር
ንዘሎም ናይ ምስትውዓልን ናይ ምስትውዓል ጠመት ንክማሃየሽ
ይገብሮ።
ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘሎ ሓፈሻዊ ፍጻመ ሥራሕ ይመሓየሽ፤
ብክልቲኡ ማለት ብሃገሮምን ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ንፉኣት ዝኾኑ
ሕጻውንቲ ኣብ ደረጃ መመዘኒ ፈተናታት ካብቶም ሓደ ቋንቋ
ዝዛረቡ ሕጻውንቲ ክነጻጸር እንከሎ ዝሓሸ ውጽዒት ብሒሳብ፣
ብምንባብን ብፊደላት ፈሊኻ ፍልጠት ዝሓሸ ደረጃ ኣለዎም።
ናይ ሕጻውንቲ መንነት ስሚዒት ምጥንኻር; ብናይ ሃገሮም ቋንቋ
ዝተማሃሩ ሕጻውንቲ ምስናቶም ስድራቤት፤ ማሕበረሰብን
ብከባቢ ሕይወት ኣነባብሮ ዚተዛመደ ባህሊታት ዘሎ ጽኑእ
ርኽቢ ብቀሊሉ ንክቅጽል ይገብሮ። ንቅድሚት ክልተ ቋንቋ ዘለዎ
ውላድ ብዝበለጸ ሥራሕ ክቁጸር ከምዝኽእልን ናብ ወጻእ ሃገር
ብምጉዓዝ ንክሰርሕ ዝበለጸ እድል ይነብሮ እዩ። ናይ ቪክቶሪያ
መንግሥቲ ንናይ ቋንቋ ትምህርቲ እንደገና ክሕደስ ምግባር እሞ
ውላድኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ካልእ ቋንቋታት ንክምሃር
ይጅምር እዩ።
ይኹን እምበር ብናትኻ ቋንቋ ውላድኻ ንክዛረብ፤ ከንቡብን
ንክጽሕፍ ምግባር ብጣዕሚ ወሳናይ እዩ። ውላድኻ ብክልተ
ቋንቋታት ብቅዓት ንልነብሮ ኣብ መስመር ንምእታው
ከምኡ'ውን ዙይ ዚመጽእ ዘሎ ናይ ዓለም እድላት ንምጥቃም
ድልዊ ምዃን።

