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2. Tại sao gia đình chúng tôi nên nói tiếng 
Việt?  
Nói được nhiều ngôn ngữ có rất nhiều lợi ích. Dưới đây là 8 lý do để duy trì tiếng Việt: 

1. Bản sắc và văn hóa 
Học tiếng mẹ đẻ (như tiếng Việt) là một phần quan trọng giúp kết nối và phát triển bản sắc văn 
hóa cho con em bạn. Những ký ức xa xôi nhất, những cảm xúc và trải nghiệm của con người 
thường đều được lưu trữ và mô tả tốt nhất bằng tiếng mẹ đẻ. Vì vậy tiếng mẹ đẻ có thể là tiếng 
tốt nhất để dùng khi dạy con vì nó giúp người ta dễ dàng chia sẻ thông tin quan trọng với con, 
cho con thấy họ là ai và họ sống và là một phần của thế giới xung quanh như thế nào. Nói tiếng 
mẹ đẻ có thể giúp trẻ em cảm thấy được kết nói với văn hóa, phong tục tập quán truyền thống 
của mình. 

2. Sức khỏe tâm thần và đời sống tinh thần  
Nói tiếng mẹ đẻ là yếu tố khiến người ta có được cảm giác mình thuộc về một cộng đồng hay 
một nền văn hóa. Khi trẻ cảm thấy chúng thuộc về một nơi nào đó, chúng sẽ tự tin hơn, có tinh 
thần tốt hơn và vui vẻ thoải mái hơn. Ngược lại, khi không nói được tiếng mẹ đẻ, trẻ có thể cảm 
thấy như chúng bị “kẹt giữa hai thế giới”, không biết mình thuộc về thế giới nào. 

3. Kỹ năng xã hội  
Trẻ em nói được hai hay nhiều thứ tiếng có kỹ năng xã hội tốt hơn vì chúng đã được học cách 
chú ý đến người nói chuyện với mình, đồng cảm khi nghĩ đến cách làm thế nào để giao tiếp với 
người khác, và chọn phong cách giao tiếp cho bản thân dựa vào các kỹ năng xã hội này. 

4. Quan hệ gia đình  
Nói tiếng mẹ đẻ có thể có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ gia 
đình gắn kết chặt chẽ, đặc biệt với các thành viên chỉ có thể nói được tiếng mẹ đẻ như ông bà 
hay họ hàng sống ở Việt nam. Không nói được tiếng mẹ đẻ, trẻ em có thể sẽ không nói chuyện 
được với những người thân của chúng và điều này có thể có tác động tiêu cực đến quan hệ gia 
đình cũng như việc truyền đạt kiến thức giữa các thế hệ.  

5. Lợi ích về mặt tư duy và nhận thức  
Các nghiên cứu đã cho thấy trẻ em nói hai hay nhiều ngôn ngữ có tư duy linh hoạt hơn và kỹ 
năng nhận thức tốt hơn. Chúng giỏi tư duy ngôn ngữ và giỏi nhìn nhận sự việc từ các góc độ 
khác nhau vì chúng luôn phải nghĩ xem chọn ngôn ngữ nào để sử dụng trong mỗi tình huống 
giao tiếp chúng gặp phải. 
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6. Thành công ở trường học  
Các nghiên cứu đã cho thấy trẻ em nói hai hay nhiều thứ tiếng có khả năng học tập tốt và có thể 
có kết quả học tập ở trường cao hơn. 

7. Cơ hội việc làm và kinh tế 
Người Úc nói được hai hay nhiều thứ tiếng có nhiều khả năng có cơ hội việc làm toàn thời gian 
hơn, thu nhập cao hơn và có bằng cấp đại học cao hơn so với những người Úc chỉ nói được một 
thứ tiếng.  

8. Mở rộng tầm hiểu biết của trẻ về thế giới 
Nói hai hay nhiều ngôn ngữ có thể giúp mở ra những thế giới mới cho trẻ. Chúng có thể học các 
cách khác nhau để sống, học tập và trải nghiệm thế giới.  
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