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ข้อมูลสำหร ับผูป
้ กครอง: คำถำมทีถ
่ ก
ู ถำมบ่อยๆ

ท่านควรทาอย่างไรทีส
่ ามารถช่วยบุตรในการเรียนรู ้ทัง้ สองภาษา


พูดคุยกับบุตรหลานในภาษาดัง้ เดิมของท่าน
(อ่านสิง่ ตีพม
ิ พ์จาก EAL ‘ช่วยให ้บุตรของคุณสามารถพูดหรือเขียนได ้สองภาษา - Helping Your
Child Be Bilingual’)



หากบุตรท่านมีอายุระหว่าง 3-7 ปี กรุณาสอบถาม ทางโรงเรียนหรืออนุบาล เพือ
่ ดูภาพยนตร์ ‘It’s your
help that counts’ ทัง้ ภาษาอังกฤษ และอาจดูในภาษาดัง้ เดิมของท่านได ้



อ่านและพูดคุยเกีย
่ วกับหนังสือนัน
้ ๆ ทัง้ สองภาษากับบุตรหลานท่าน ซึง่ ทางโรงเรียนและห ้องสมุด
สาธารณะจะสามารถช่วยให ้ท่าน เข ้าถึงภาษาดัง้ เดิมของท่าน ท่านควรพูดคุยเกีย
่ วกับรูปภาพ หรือ ตัง้
คาถาม เช่น ใคร อะไร ทีไ่ หน ทาไม เมือ
่ ไหร่



พูดคุยเกีย
่ วกับชีวต
ิ ประจาวันและสนับสนุนให ้บุตรท่านเล่าเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับสิง่ ต่างทีบ
่ ต
ุ รท่านได ้เรียน
หรือทาในวันนัน
้



้ เรียน ทีส
่ มโยงกับประเทศเดิมของท่าน เช่น ความคล ้ายเคียงและความ
คุยเกีย
่ วกับวิชาในชัน
่ ามารถเชือ
แตกต่าง



ฝึ กภาษาโดยใช ้เกมส์ เช่น I-Spy, Snap, Dominoes, Lotto, Snakes and Ladders
้ หรือ ครู EAL
หากท่านไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในวิธก
ี ารเล่น ท่านสามารถสอบถามจากครูประจาชัน
เกีย
่ วกับการเล่น ผู ้สอนสามารถจะอธิบายผลดีในการใช ้เกมส์ประกอบการเรียน

หากท่านและบุตรไม่เข ้าใจการบ ้าน
กรุณาไปทีเ่ ว็บไซ ้ท์ EAL สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมใต ้หัวข ้อ ‘Information for Parents’
การทาการบ ้านเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับบุตรท่าน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการเรียนรู ้ การบ ้านสามารถช่วยทบทวน
ความจาในบทเรียน หากท่านหรือบุตรไม่แน่ใจว่าควรจะทาการบ ้านอย่างไร:




กรุณาถามคาแนะนาเพิม
่ จากครูผู ้สอน
พูดคุยกับครูผู ้สอน EAL หรือ BSA เมือ
่ สะดวก
เขียนฝากข ้อความไว ้ในสมุดบันทึกประจาวันของบุตรท่าน ซึง่ ทางโรงเรียนอาจแปลข ้อความนัน
้ ได ้

มีการเรียนภาษาอังกฤษพิเศษเพิม
่ เติมสาหรับบุตรของฉันไหม?
ั ้ ESOL (อังกฤษสาหรับผู ้ทีพ
้ S3 ถึง S6 กรุณาถามครูทโี่ รงเรียน/และ/
มีชน
่ ด
ู ภาษาอืน
่ ) สาหระบนักเรียนในชัน
หรือ ครูสอน EAL ของบุตรของคุณสาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม

ท่านควรจะพูดภาษาอังกฤษทีบ
่ ้านด ้วยหรือไม่
บุตรท่านใช ้ภาษาอังกฤษทัง้ วัน ทัง้ อาทิตย์ในโรงเรียน ดังนัน
้ เป็ นสิง่ สาคัญที่ บุตรท่านพูดภาษาดัง้ เดิมนอก
โรงเรียน ซึง่ จะช่วยให ้บุตรท่านพัฒนาภาษาได ้ทัง้ สองภาษา ท่านควรจะพูดคุยเกีย
่ วกับการบ ้านในภาษาดัง้ เดิม
ของท่าน จะช่วยทาให ้บุตรท่านพัฒนาการศึกษา (กรุณาอ่าน EAL ‘Helping Your Child Be Bilingual’)
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ท่านจะทราบได ้อย่างไรว่าบุตรท่านมีความก ้าวหน ้าในภาษาอังกฤษ
เด็กแต่ละคนอยูใ่ นขัน
้ ตอนพัฒนาในภาษาอังกฤษทีแ
่ ตกต่างกัน บางคนก็ยงั ใหม่ตอ
่ ภาษาอังกฤษ บางคนก็อยู่
ระดับคืบหน ้าแล ้ว ตามปกติแล ้ว อาจใช ้เวลาประมาณ 2 ปี ทีจ
่ ะพัฒนาใช ้ภาษาอังกฤษในกลุม
่ สังคม และใน
ชีวต
ิ ประจาวัน เด็กบางคน เริม
่ จากการไม่พด
ู พัฒนาขึน
้ เป็ นคาต่อคา และขยายเป็ นประโยค
ซึง่ สามารถใช ้ระยะเวลาถึง 10 ปี ทีจ
่ ะพัฒนาพร ้อมทัง้ เข ้าใจในระดับวิชาการ ในขณะเดียวกัน เด็กดูเหมือนจะพูด
ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว แต่อาจจะอยูใ่ นช่วงการพัฒนาภาษาในการใช ้และความเข ้าใจในภาษาอังกฤษที่
ซับซ ้อน
ครูผู ้สอน EAL หรือ BSA ยินดีทจ
ี่ ะตอบคาถามต่างๆ

ท่านควรจะชลอบุตรเข ้ารับการศึกษาประถม 1 เพือ
่ ให ้บุตรท่านมีเวลาเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่

้ อนุบาลเพิม
(หากท่านยืดเวลาให ้บุตรท่าน ซึง่ หมายความว่าบุตรท่าน จะอยูใ่ นชัน
่ อีกหนึง่ ปี ก่อนทีจ
่ ะเข ้า
โรงเรียน)
เด็กแต่ละคนมีความต ้องการส่วนบุคคลทีไ่ ม่เหมือนกัน ดังนัน
้ เป็ นสิง่ สาคัญทีท
่ า่ นควรทีจ
่ ะพูดคุยกับครูอนุบาล
ของบุตรท่านก่อนตัดสินใจ หรือกับครูสอน EAL หรือ BSA ผลสรุปจากการค ้นคว ้าแสดงให ้เห็นว่า หากเด็กพร ้อม
ไม่มผ
ี ลดีใดๆ ในการชลอการเข ้าเรียน เพราะฉนัน
้ ไม่ขอแนะนาให ้เด็กชลอการเริม
่ เรียนถ ้าเหตุผลหลักคือ เด็กยัง
ใหม่ตอ
่ ภาษาอังกฤษ เนือ
่ งจากบุตรท่านสามารถเรียนรู ้ภาษาอังกฤษพร ้อมกับการศึกษาได ้ในโรงเรียน

บุตรของท่านใหม่ตอ
่ โรงเรียนสก๊อต และเคยเข ้าโรงเรียนในประเทศอืน
่ บุตรของฉั นจะเข ้าเรียนได ้ในปี ไหน
ภายใต ้ระบบการศึกษาของประเทศสก็อตแลนด์ เด็กจะถูกจัดเป็ นกลุม
่ แล ้วแต่ความสามารถของเด็กแต่ละคน
ดังนัน
้ เป็ นสิง่ สาคัญทีท
่ า่ นควรแจ ้งข ้อมูลทีแ
่ ท ้จริงของการศึกษาของบุตรท่าน เพือ
่ ผู ้สอนจะได ้วางแผนการศึกษา
ได ้อย่างเหมาะสม ขัน
้ ตอนการรับเด็กเข ้าเรียนจะต ้องแจ ้งอายุ วัน เดือน ปี เกิด ทีถ
่ ก
ู ต ้อง หากท่านต ้องการทราบ
ข ้อมูล กรุณาติดต่อโรงเรียน หรือครูสอน EAL/BSA

คุณและประโยชน์ในการสามารถพูดหรือเขียนได ้สองภาษาคืออะไร
กรุณาอ่าน สิง่ ตีพม
ิ พ์จาก EAL ‘ช่วยให ้บุตรของท่านพูดหรือเขียนได ้สองภาษา - Helping Your Child Be
Bilingual’ กรุณาอ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมภายใต ้หัวข ้อ ‘Bilingualism Matters’ จากเว็บไซ ้ท์
http://www.bilingualism-matters.org.uk นาโดย Antonella Sorace จากมหาวิทยาลัย the University
of Edinburgh

ฉั นจะสามารถหาหนังสือทีเ่ ป็ นสองภาษาได ้จากทีไ่ หน?






สอบถามจากโรงเรียน หรือครูผู ้สอน EAL/BSA ของบุตรท่าน
ห ้องสมุดสาธารณะทั่วไป ซึง่ ท่านสามารถขอยืมหนังสือจากห ้องสมุดนัน
้ ได ้
่ วชาญเฉพาะทาง (ดูรายการทีเ่ ชือ
่ มกับเว็บไซ ้ท์ของ EAL)
เว็บไซ ้ท์เชีย
ตามห ้างร ้านชุมชน อาทิเช่น ร ้านของกลุม
่ ชาวโปแลนด์ ก็จะขายหนั งสือทัง้ ภาษาโปแลนด์/อังกฤษ
โรงเรียนสอนภาษาบางแห่งก็จะมีหนังสือสองภาษาขาย

ฉั นสามารถหาข ้อมูลเกีย
่ วกับการรับการศึกษาระดับอนุบาลไปสูร่ ะดับประถม 1 และ จาก ระดับประถม 7 ไปสู่
ระดับมัธยมได ้ทีไ่ หน
โรงเรียนแต่ละแห่งมีกฎระเบียบการรับเด็กเข ้าเรียนทีแ
่ ตกต่างกัน ดังนัน
้ เป็ นสิง่ สาคัญทีท
่ า่ นต ้องติดต่อกับ
ครูผู ้สอน หรือเจ ้าหน ้าที่ EAL โดยตรง
กรุณาตรวจสอบเขตพืน
่ ทีก
่ ารศึกษาของบุตรท่าน หากท่านต ้องการส่งบุตรท่านเรียนนอกเขตการศึกษา กรุณา
กรอกแบบฟอรม์ยน
ื่ คาร ้องขอเรียนนอกเขต ((สังกัดเขต: คือเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาของโรงเรียนนั น
้ )
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