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3. Các cách duy trì tiếng Việt  
(tiếng mẹ đẻ của bạn) 
1. Nói cho con  biết tại sao nói tiếng Việt  rất quan trọng 
Giải thích cho con biết là có rất nhiều gia đình sử dụng hơn một ngôn ngữ. Nói chuyện với con 
về những lợi ích của việc nói được nhiều ngôn ngữ ở phần đầu tài liệu và nhấn mạnh nói được 
hai hay nhiều ngôn ngữ là có năng lực siêu nhân tuyệt vời. 

2.  Thái độ tích cực là chìa khóa cho việc duy trì tiếng mẹ đẻ 
Trẻ em rất giỏi nhận biết một việc có quan trọng hay không. Nếu chúng không thấy tầm quan 
trọng của việc nói tiếng Việt thì chúng sẽ không muốn nói tiếng Việt. Việc bố mẹ có thái độ tích 
cực với tiếng mẹ đẻ sẽ có ảnh hưởng lớn đến cách con cái nhìn nhận về tiếng mẹ đẻ và tới việc 
chúng có thích nói tiếng đó hay không.  

3.  Sử dụng tiếng mẹ đẻ hàng ngày dưới nhiều hình thức khác nhau 
Lượng tiếng Việt trẻ nghe được có ảnh hưởng lớn đến khả năng học tiếng Việt của chúng. Hãy 
sử dụng tiếng Việt càng nhiều càng tốt ở nhà và trong các hoạt động thường ngày với conđể 
chúng học được nhiều từ tiếng Việt và thực hành tiếng Việt. Để ý đến việc bạn sử dụng ngôn 
ngữ và bạn nói tiếng Việt thường xuyên với con như thế nào. 

4.  Cả nhà đình nói tiếng Việt 
Các nghiên cứu đã cho thấy duy trì tiếng mẹ đẻ sẽ thành công hơn khi có sự đồng lòng và tham 
gia của cả gia đình. Trẻ em học ngôn ngữ nhanh nhất khi cả hai bố mẹ cùng nói ngôn ngữ đó. 
Nếu một trong hai bố mẹ không biết ngôn ngữ đó thì người đó cần có thái độ ủng hộ người kia 
trong việc dạy ngôn ngữ đó cho con. Anh chị cũng có vai trò quan trọng trong việc học tiếng mẹ 
đẻ của các em. Nếu anh chị lớn hơn luôn nói tiếng Anh, các em bé sẽ khó học và giữ tiếng Việt 
hơn. Xây dựng thái độ tích cực với việc học và nói tiếng Việt cho cả gia đình. Ông bà và họ hàng 
cũng tham gia vào các hoạt động duy trì tiếng Việt để trẻ có thể có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ 
với những người khác nhau.  

5. Tận dụng mọi cơ hội để trẻ thấy tiếng Việt xung quanh 
Trẻ sẽ  một ngôn ngữ là quan trọng nếu chúng thấy ngôn ngữ này hiện diện khắp nơi xung quang 
chúng. Nghĩ ra những cách để có thể cho trẻ thấy tiếng Việt mọi nơi trong nhà, ví dụ như qua 
sách truyện, tranh vẽ, đồ thủ công, biển hiệu, nhãn mác, gói đồ ăn, v..v… Trẻ cũng biết một ngôn 
ngữ có giá trị khi chúng nhìn thấy ngôn ngữ đó ở những nơi khác ngoài nhà mình. Khuyến khích 
trường mẫu giáo hay trường học của con sử dụng và trưng bày các từ ngữ và hình ảnh liên quan 
đến tiếng Việt để con thấy tiếng Việt được sử dụng và có giá trị ở những nơi khác nữa chứ không 
chỉ ở nhà. Tham gia các sự kiện văn hóa có liên quan đến văn hóa Việt nam để con được trực 
tiếp trải nghiệm văn hóa Việt ngay xung quanh chúng và thấy mối liên hệ giữa ngôn ngữ và văn 
hóa.  
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6. Chơi với những trẻ nói tiếng Việt khác – làm cho con thấy mình là một 
phần của cộng đồng  

Một trong những cách tốt nhất để giúp con bạn nói tiếng Việt là cho chúng cơ hội nói tiếng Việt 
với những trẻ khác. Tổ chức các buổi gặp gỡ, chơi theo nhóm đều đặn hoặc tham dự các sự kiện 
văn hóa với các trẻ em nói tiếng Việt khác sẽ giúp trẻ thấy ngôn ngữ của chúng có thể được sử 
dụng trong các bối cảnh khác và với những người khác ngoài gia đình như thế nào. Việc này có 
thể làm trẻ thấy thích thú học tiếng Việt hơn vì chúng được sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ trong 
môi trường vui vẻ thoải mái.  

7. Đọc truyện sách với con 
Đọc là hoạt động rất có ích cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em. Cho trẻ xem truyện sách tiếng 
Việt từ bé có thể giúp chúng phát triển kỹ năng nói và viết tiếng Việt tốt sau này. Đọc sách cũng 
dạy cho trẻ biết về văn hóa và với trí tưởng tượng của mình, trẻ được đi những chuyến đi thú vị 
tới những vùng đất ở Việt nam. Hãy chọn những cuốn sách có hình ảnh giống con bạn. Việc trẻ 
nhìn thấy bản thân mình, ngôn ngữ và văn hóa của mình trong sách sẽ giúp chúng xây dựng bản 
sắc của mình và được kết nối với văn hóa Việt.  

8. Dạy con đọc tiếng Việt 
Học đọc tiếng Việt dễ hơn đọc tiếng Anh vì hầu hết mỗi chữ cái đều được gắn với một âm. Một 
khi trẻ biết mặt chữ và biết đọc các chữ, chúng có thể nhanh chóng bắt đầu đọc các từ và tiếp tục 
đọc sách truyện. Dạy con đọc kết hợp với giải thích cho con nghĩa của các từ sẽ giúp con bạn 
học tiếng Việt rất nhanh. Biết đọc sẽ mở ra cho trẻ một thế giới mới vì chúng có thể tiếp cận 
được với thông tin mà chỉ có bằng tiếng Việt. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc học 
đọc tiếng Việt có thể giúp trẻ học đọc tiếng Anh vì não của chúng đã được luyện tập với việc 
nhìn mặt chữ và hiểu là mỗi từ trên trang giấy đều có nghĩa của nó.  

 
9. Tăng cường chức năng sử dụng của tiếng mẹ đẻ - Cách tốt nhất để duy 

trì tiếng mẹ đẻ là sử dụng nó ở mọi nơi có thể 

Lý do mọi người nói được hai hay nhiều ngôn ngữ là vì họ sử dụng chúng cho các mục đích khác 
nhau. Ví dụ, bạn có thể dùng tiếng Anh ở chỗ làm việc hoặc trường học và tiếng Việt để giao 
tiếp trong gia đình hay cho các hoạt động văn hóa. Rất khó để duy trì một ngôn ngữ nếu không 
có mục đích sử dụng cũng như nếu người ta không cần nó. Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ 
là sử dụng nó cho các công việc bạn làm hàng ngày. Bạn có thể dùng tiếng Việt để dạy con nấu 
ăn, viết thư cho ông bà, đi chợ, .v…v. Trẻ em cần có lý do để sử dụng ngôn ngữ để chúng có cơ 
hội luyện tập và thấy mục đích của việc sử dụng tiếng Việt. Nếu trẻ không thấy cần thiết phải 
dùng tiếng Việt, chúng sẽ chuyển sang chỉ dùng tiếng Anh.  

 
10.  LÀM CHO VIỆC HỌC HAY SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VUI VÀ THÚ VỊ 

Đây là điều quan trọng nhất. Trẻ em có thể không muốn học một ngôn ngữ nếu chúng nghĩ là nó 
chán, không phù hợp, hoặc khác với những gì những người khác đang làm. Chia sẻ với chúng 
những trải nghiệm thú vị bằng tiếng Việt sẽ giúp chúng liên tưởng đến những ký ức và những 
trải nghiệm vui vẻ, tích cực có thể tạo nên sự hứng thú và đam mê đối với việc học và duy trì 
tiếng mẹ đẻ. Trẻ em cũng thích dành thời gian vui chơi với bố mẹ.  
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Bạn có thể đọc sách, chơi các trò chơi, nấu ăn, hát, vẽ, làm thủ công, xem TV và xem phim, và 
viết bằng tiếng Việt. Trẻ em thích sử dụng máy tính, máy tính bảng và điện thoại. Bạn có thể sử 
dụng các nguồn trợ giúp sẵn có trên mạng để giúp trẻ học tiếng Việt với độ tương tác cao và vui 
thích với việc học tiếng Việt.  

Trong cuốn sách này có nhiều ý tưởng thú vị để bạn có thể bắt đầu thử làm cho việc học học 
tiếng Việt trở nên vui và lý thú cho con mình. Hãy để con bạn chọn hoạt động chúng thích làm.  

11.  Thêm thông tin 
Theo Mô hình Hệ thống Tương tác Sinh thái về Duy trì Tiếng mẹ đẻ (Verdon et al., 2022), quá 
trình phát triển tiếng mẹ đẻ ở trẻ em chịu ảnh hưởng của các lớp môi trường xung quanh, từ 
hoàn cảnh gia đình và trường học đến những giá trị văn hóa bao trùm, các chuẩn mực, luật lệ, 
và thực hành. Hệ thống Tương tác Sinh thái của một đứa trẻ bao gồm 5 hệ thống nhỏ có ảnh 
hưởng đến và chịu ảnh hưởng bởi đứa trẻ. Đó là: microsystem (hệ thống đầu tiên có liên quan 
đến trực tiếp đến trẻ, bao gồm trẻ và gia đình và trường học), mesosystem (mối liên hệ giữa 
các môi trường trong hệ thống microsystem, ví dụ như giữa gia đình và giáo viên hoặc giữa 
bạn bè của trẻ và gia đình), exosystem (các yếu tố ngoài môi trường trực tiếp của trẻ nhưng 
vẫn có ảnh hưởng đến trẻ), macrosystem (bối cảnh văn hóa rộng hơn), và chronosystem (những 
thay đổi của trẻ theo thời gian, bao gồm những bước chuyển biến trong cuộc đời như bắt đầu 
đi học hay học xong trung học) (Bronfenbrenner, 1979). 
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Mô hình Tương tác Sinh thái về Duy trì Tiếng mẹ đẻ (Verdon, 2022) 

 

Những cách nêu trên sẽ giúp bạn hỗ trợ con phát triển năng lực tiếng Việt và xem xét ảnh 
hưởng của mỗi lớp hệ thống này đối với việc duy trì tiếng mẹ đẻ của con.   
  

Chronosystem
Thay đổi của trẻ theo thời gian: bắt 
đầu học mầm non, bắt đầu học tiểu 

học, kết thúc giáo dục phổ thông 

Macrosystem
Thái độ văn hóa của xã hội đối với sự 
đa dạng và đa ngôn ngữ, chính sách 

chính phủ, luật và thực hành tôn giáo

Exosystem
Khu vực trẻ sinh sống, truyền thông, trải 
nghiệm nhập cư, nơi làm việc của bố mẹ, 

sự kiện lịch sử (như nạn dịch)Mesosystem
Giao tiếp và tương tác giữa gia đình 

và các môi trường khác trong hệ 
thống microsystem và các môi 

trường này ảnh hưởng tới nhau như 
thế nào  

Microsystem
Tiếp xúc và thái độ với ngôn ngữ 
ở nhà và ở trường, gia đình lớn, 

nhóm nhà thờ, nhóm cộng 
đồng, bạn bè

Trẻ 
Ý thức về bản sắc 

VIệt, kỹ năng tiếng 
Việt, sở thích cá 

nhân




