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7000 
NGON NGỮ

60% dân số giao tiếp 

bằng nhiều ngôn ngữ
  

TRÊN THẾ GIỚI

Bạn có biết điều này không ? 

Song ngữ
Chỉ có những thuận lợi, dù đó là ngôn ngữ nào!

Giao tiếp dễ dàng hơn trong một thế giới đa văn 
hóa
Chấp nhận và làm tăng giá trị tính đa dạng
phát triển  tinh thần đồng cảm và biết lắng nghe 
sáng tạo 
thích nghi với nhiều tình huống khác nhau Học 
các ngôn ngữ khác dễ dàng hơn 

Trở nên song ngữ, việc này là có thể :

Không sao !
Con tôi đang lớn lên với nhiều ngôn ngữ 
đó có phải là một vấn đề ?

      Người ta đã chứng minh rằng, một đứa trẻ có thể 
dễ dàng học nhiều ngôn ngữ mà không nhầm lẫn 
giữa chúng.      
      
     Hai ngôn ngữ cùng một lúc, ngôn ngữ này tiếp 
theo ngôn ngữ kia, ba hoặc nhiều hơn nữa ...  Mọi 
thứ đều có thể !
     Giống như tất cả trẻ em khác, nên để con bạn 
phát triển ngôn ngữ theo nhịp riêng của chúng.

Với điều kiện là tất cả các ngôn ngữ của trẻ đều 
có giá trị ở nhà và ngoài xã hội ! 

Cứ 4 trẻ em thì có 1 trẻ
 lớn lên với nhiều ngôn ngữ *

Ở PHÁP

600 
NGON NGỮ

      Ngôn ngữ của bố mẹ đẻ thậm chí là nền tảng 
cho trẻ em:  ngôn ngữ mẹ đẻ làm trẻ an tâm và giúp 
truyền lại truyền thống gia đình cho trẻ.
      Cũng chính nhờ những ngôn ngữ này mà trẻ em 
sẽ học nói. 
      Bên cạnh đó, trẻ càng biết và thực hành ngôn 
ngữ mẹ đẻ nhiều hơn, trẻ càng dễ dàng học tiếng 
Pháp hơn !

Ngôn ngữ của tôi có hữu ích cho con 
tôi không? Tất nhiên rồi ! 

Điều này đã 

TRAO ĐỔI
về ngôn ngữ ở nhà và trường

CHIA SẺ 
từ ngữ, câu chuyện, bài hát bằng ngôn ngữ của bạn

KỂ CHUYỆN, HÁT, ĐỌC, CHƠI ... 
theo ngôn ngữ mà bạn chọn

TRAO ĐỔI, GẶP GỠ…
những người khác chia sẻ ngôn ngữ của bạn 

TRONG GIA ĐÌNH  TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
(nhà trẻ, trường học, trung tâm xã hội, v.v.)
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     Điều quan trọng là con bạn nghĩ rằng tất cả các 
ngôn ngữ của chúng đều được chào đón. 
      Hãy tiếp tục nói chuyện với con bạn bằng ngôn 
ngữ của bạn, thể hiện sự quan tâm của bạn đến 
ngôn ngữ ở trường và thế giới mới mà chúng đang 
khám phá.
       Một khi tự tin, con của bạn sẽ dễ dàng làm quen 
với tiếng Pháp và sẽ trở thành song ngữ hoặc thậm 
chí là đa ngôn ngữ! 

Và ở trường, điều gì sẽ diễn ra ?

trong cuộc sống hằng ngày

Đừng lo lắng !

Avec le soutien de l’

ch
ứng minh!


