તમ ર બ ળકને શીખવ મ ાં મદદ કરે છે
વધ ર ની ભ ષ (EAL) તરીકે અાંગ્રજી
ે વ પરત
વવદ્ય થીઓન ાં મ ત વપત મ ટે મ ર્ગદશગન
આ કે મ વ ાંચવ?ાં
અહ ીં તમે તમારા માટે પ્રેક્ટટકલ ક્િચારો શોધ શકો છો:
1. શાળા જીિન સાથે સીંકળાયેલા
2. તમારા બાળકને શ ખિામાીં મદદ કરે

1. શ ળ જીવન સ થે સાંકળ યેલ
યુકેન શાળાઓ ઇચ્છે છે કે માતાક્પતા શાળાના જીિનમાીં સક્િયપણે સામેલ થાય અને જો તમને અીંગ્રજી
ે પર
આત્મક્િશ્વાસ ન હોય અથિા કામન પ્રક્તબદ્ધતાઓ હોય તો તમને તેમાીં સામેલ થિામાીં તે મદદ કરશે.
સહાય કરવા માટે અહ ીં કે ટલાક વવચારો:
• જો તમને કે ટલાક લખાણ જેમ કે શાળાના પત્રો અથિા શાળાન િેબસાઇટ
સમજિામાીં મુશ્કે લ લાગે, તો શાળાને કહો.
• જો શાળાના સ્ટાફ તમારાથ ખૂબ ઝડપથ બોલ રહ્ા હોય અથિા એિા શબ્દો િાપરે જે તમે જાણતા
નથ તો તેમને કહો. અહ ીં કે ટલાક નમ્ર િાક્યાીંશો છે જે તમે આના માટે િાપર શકો:


Could you speak more slowly, please? (મહેરબાન કર ને, શુીં તમે િધુ ધ રેથ બોલ શકશો?)



Could you say that again? I didn’t understand. (શુીં તમે તે ફર થ કહ શકો? મને સમજાયુીં નહ .ીં )



I’m sorry, but I didn’t understand you. Could you please repeat that? (માફ કરશો, પણ હુ ીં તમને

સમજી શક્યો નહ .ીં શુીં તમે તે ફર થ બોલ શકો?)


Could you please tell me what _______ means? (કૃ પા કર , શુીં તમે મને _______ અથક સમજાિ શકો?)



Could you repeat that word, please? I don’t know what it means. (કૃ પા કર ને, શુીં તમે તે શબ્દ ફર થ

બોલ શકો? તેનો અથક શુીં છે તે મને ખબર નથ .)


Could you speak louder, please? I cannot hear what you said. (મહેરબાન કર ને, શુીં તમે મોટે થ બોલ

શકશો? તમે જે કહ્ુીં તે હુ ીં સાીંભળ શકતો નથ .)

• તમને શાળાન િાતચ ત િધુ સાર ર તે સમજિામાીં શુીં મદદ
કરશે તે શાળાને કહો દા.ત. બોલાયેલ િાતચ તનુીં ભાષાીંતર

• શાળાને કહો, કયારે શ્રેષ્ઠ સમય છે

તમારો સીંપકક કરિા માટે , અને શ્રેષ્ઠ સાંપકગ નાંબર

• જો પક્રિારમાીં કોઈ અન્ય સભ્ય હોય જેન અીંગ્રજી
ે િધુ સાર હોય અને તે શાળા સાથે િાતચ ત કરિામાીં
મદદ કર શકે તો શાળાને જણાિો

તમ ર બ ળકોને શીખવ મ ાં મદદ કરે - વધ ર ન ભ ષ (ઈએએલ) તરીકે અાંગ્રજી
ે વ પરન ર વવદ્ય થીઓન મ ત -વપત મ ટે મ ર્ગદશગન

• શાળા અને તમારા બાળકના ક્શક્ષણ ક્િશે માક્હત માટે શાળાને પૂછો. આ માક્હત તમાર ઘરેલુ
ભાષામાીં ભાષાીંતર કરિા માટે પૂછો. તમારે આ બાબતે પૂછિુીં જોઈએ:
શાળાનુીં સમયપત્રક
તમારા બાળકનુીં હોમિકક
પર ક્ષાઓ અને ટે સ્ટો (આને કે ટલ કિાર ‘અસેસમેન્ટ’ કહેિામાીં આિે છે ) હાજર
Attendance
અભ્યાસિમ અને મુખ્ ય તબક્કાઓ
• તમારા જેિ જ ભાષા બોલતા અન્ય માતાક્પતા સાથેના માતાક્પતા સમૂહમાીં જોડાઓ. જો શાળામાીં
સમૂહ ના હોય, તો તેમને એક શરૂ કરિાનુીં કહો.
• પેરન્ે ટસ ઈિક્નીંગમાીં હાજર રહો. જો તમને તમાર અીંગ્રજી
ે ક્િશે ક્ચીંતા હોય, તો તમે તમારા બાળકન
પ્રગક્ત ક્િશે િાત કરિા ક્શક્ષક સાથે રૂબરૂ મ ક્ટીં ગન ક્િનીંત કર શકો છો. તમે શાળાને તમાર
સહાય માટે જો કોઈ દુભાક્ષયા હોઈ શકે તો તે પણ પૂછ શકો .

2. તમ ર બ ળકન વશક્ષણને કે વી રીતે સહ ય કરવી
યુકેન શાળાઓ બાળકોને હોમિકક કરિાન અને માતાક્પતાને હોમ લક્નકગ માટે મદદ અને પ્રોત્સાક્હત કરે તે અપેક્ષા
રાખે છે .
તમે તમારા બાળકને શ ખવામાીં કે વ ર તે મદદ કર શકો તે માટે ના કે ટલાક વવચારો અહ ીં છે :
• તમ ર બ ળકની શ ળ ને તેમની ‘હોમવકગ પોવલસી’ મ ટે પૂછો જેથી તમને ખબર પડે કે શ ળ
શાં અપેક્ષ ર ખે છે , અને પછી તમે તમ ર બ ળકને તેમન હોમવકગ મ ાં મદદ કરી શકો

• હોમિકક સાથે બાળકોને સહાય કરિા:


તમાર પ્રથમ ભાષામાીં અભ્યાસ કરેલા ક્િષયો ક્િશે પ્રશ્નો પૂછો અને િાત કરો



તમારા બાળકને શબ્દોના ભાષાન્તર માટે ક્િભાષ શબ્દકોશ િાપરિા પ્રોત્સાક્હત કરો





તમારા બાળકને યાદ કરિામાીં મદદ કરિા અીંગ્રજી
ે અને / અથિા તેમન પ્રથમ ભાષામાીં કોઈપણ
નિા શબ્દો લખિા માટે પ્રોત્સાક્હત કરો
જો તમારા બાળક કીં ઈક સમજી શકતા નથ તો તેમને તેમના ક્શક્ષકોને પૂછિા માટે પ્રોત્સાક્હત કરો

• ઘરે તમારા બાળક સાથે િાીંચો. આ તમે તમાર પ્રથમ ભાષામાીં કર શકો અને ક્ચત્રો ક્િશે અને િાતાકમાીં શુીં થઈ
રહ્ુીં છે તે ક્િશે િાત કર શકો. મોટા બાળકો પાસે તમે તેમનુીં િાીંચિાનુીં સાીંભળ શકો અને જો તેઓ તેનો અથક શુીં
છે તે જાણતા ના હોય તો શબ્દોનો અનુમાન લગાિિા માટે કહ શકો. આ િેબસાઇટોમાીં ઢગલાબીંધ િાતાકઓ છે
જે ક્િક્િધ ભાષાઓમાીં છે અને તે મફત છે : વવશ્વ વ ત ગઓ અને સ ક્ષરત મ ટે એક થવાં.
• તમારા અીંગ્રજી
ે સુધારિામાીં સહાય માટે ક્લાસમાીં જોડાઓ. કે ટલ ક શાળાઓ માતાક્પતા માટે અીંગ્રજી
ે ક્લાક્સસ
ચલાિે છે તેથ જો આ ઉપલબ્ધ હોય તો તેમને પૂછો. તમે તમાર સ્થાક્નક ફરદર એજ્યુકેશન કોલેજમાીં ESOL
ક્લાક્સસ પણ મેળિ શકો છો. જો તમે કોઈ ક્લાસમાીં જોડાઈ ના શકો, અથિા સ્િતીંત્ર ર તે શ ખિા માીંગતા
હોિ તો, તમે .વિવટશ ક ઉવસસલમ ાંથી મફતમાીં અીંગ્રજી
ે અભ્યાસ શોધ શકો.
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