5. Nguyên tắc ngôn ngữ gia đình là gì?
Nguyên tắc ngôn ngữ gia đình là các quy định được đặt ra bởi chính gia đình bạn để giúp duy
trì ngôn ngữ mẹ đẻ. Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy các gia đình Việt nam có nguyên
tắc ngôn ngữ gia đình có khả năng duy trì tiếng mẹ đẻ tốt hơn.
Hãy nhớ là trẻ em sống ở các nước nói tiếng Anh có cơ hội nghe và sử dụng tiếng Anh rất
nhiều khi ra khỏi nhà, vì vậy tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) nên được coi là trọng tâm sử dụng khi ở
nhà. Việc trẻ em nhìn thấy người lớn nói tiếng mẹ đẻ ở nhà cũng rất quan trọng, để các em
nghe và thấy hình mẫu giao tiếp tiếng Việt như thế nào.
Nguyên tắc ngôn ngữ gia đình bao gồm:
1. Mục đích của nguyên tắc (ví dụ bạn muốn con mình thành thạo cả hai ngôn ngữ (tiếng Việt
và tiếng Anh) hay chỉ cần sử dụng theo tình huống như nói chuyện với người thân trong gia
đình bằng tiếng Việt?)
2. Ngôn ngữ nào được nói ở nhà?
3. Ai nói ngôn ngữ nào? Who will speak the languages?
4. Mỗi người trong gia đình sẽ nói tiếng gì với ai (ví dụ bố mẹ với nhau, bố mẹ với con cái, con
cái với nhau thì nói tiếng gì?)
5. Nói tiếng gì vào khi nào? (ví dụ nói tiếng Việt vào các bữa ăn)
6. Nói tiếng gì ở đâu? (ví dụ tiếng Việt ở nhà và khi ra ngoài có những người khác nói tiếng
Việt, tiếng Anh ở trường học hoặc những nơi có mặt người nói tiếng Anh)
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Bài tập: Lập bộ nguyên tắc ngôn ngữ gia
đình
1. Mục đích của nguyên tắc của
gia đình chúng tôi (ví dụ để
con thành thạo cả hai ngôn
ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh)
hay sử dụng theo tình huống
như nói được tiếng Việt với
các thành viên trong gia đình,
v..v).
2. Ngôn ngữ nào được nói ở
nhà?

3. Ai nói ngôn ngữ nào?

4. Mỗi người trong gia đình sẽ
nói tiếng gì với ai? (ví dụ bố
mẹ với nhau, bố mẹ với con
cái, con cái với nhau thì nói
tiếng gì?)

5. Nói tiếng gì vào khi nào? Khi
nào nói tiếng Việt? Khi nào
nói tiếng Anh? Khi nào nói
cả 2 tiếng?

6. Nói tiếng gì ở đâu? Nói tiếng
Việt ở đâu? Nói tiếng Anh ở
đâu? Nói cả 2 tiếng ở đâu?
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