
Kung nais ninyong magtagumpay 
ang inyong mga anak …
Huwag kalimutan

ang inyong 
Katutubong Wika!

	  



Ang pag-bigkas ng katutubong wika sa 
inyong mga tahanan ay mahalaga para 
sainyong mga anak!

Ang kaalaman at pag-gamit ng mga bata ng 
katutubong wika ay makatulong para sa:

kasiguruhan at 
pagpapahalaga sa sariling 
pagkatao
pagunawa ng ugat at sariling 
pamana

Ang kaalaman at pag gamit 
ng katutubong wika ay 
makakatulong sa 
pagpanatili ng pakikipag-usap 
sa mga magulang, lolo at lola 
at iba pang mga kamag-anak.



Ang mga batang marunong gumamit 
ng katutubong wika ay:

natututo ng mga kaugalian pangrelihiyon

nagkakaroon ng karagdagang kaalaman tungkol sa 
mundo
nagkakaroon ng mas maraming mapagpipilian na 
tatanggap na unibersidad 

nagkakaroon ng mas maraming mapagpipilian na 
trabaho.



Ang paggamit ng katutubong 
wika sa pamilya ay 
makakatulong para matuto ang 
mga bata ng wikang Ingles.

Ang pagsasalita ng 
katutubong wika sa 
inyong sariling bahay 
ay hindi magiging 
sagabal para matuto 
ng Ingles ang inyong 
mga anak.

Ang pag-aaral ng Ingles ay:

pagdagdag ng bagong wika

hindi nangangahulugan na ang sariling wika ay 
mawawala

ang inyong mga anak ay matututo ng bagong 
salita at mga bagay na alam na nila at 
naiintindihan.



Ang dalawang wika ay nagtutulungan.

Ang kaalaman ng inyong mga anak ng 
katutubong wika ay makakatulong para mas 
matuto ng Ingles.

Kung ano ang natutunan sa isang wika ay 
madaling mailipat sa ibang wika. 



Ang pag gamit ng katutubong 
wika 

ay makakatulong 
para mas 
matutong mabuti 
ang mga bata sa 
kanilang paaralan.

Ang mga batang marunong gumamit ng 
katutubong wika ay:

magaling sa pagsusulit sa paaralan.
natututo kaagad magbasa

matematik, mantık ve sorun çözme konularında 
başarılıdır
üçüncü bir dili öğrenmede daha başarılı ve 
isteklidirler

magkakaroon ng matibay na kasanayan sa 
pagbasa at pagsusulat



Mga magulang …

Himukin ang inyong mga anak na gumamit 
ng sariling wika sa inyong tahanan.

Bigyan ng pagkakataon na makipag-usap 
sa inyong mga anak sa katutubong wika.

Hindi maguguluhan ang mga bata 
kung gagamit ng dalawang wika.
Ang paghahalo ng iba’t-ibang wika ay 
pangkaraniwan sa mga bilingguwal. Ito ay 
tanda ng kadalubhasaan sa dalawang uri ng 
wika at hindi tanda ng pagkalito sa wika.



Bihira na maging pantay ang 
dalawang wika:

habang nag aaral ang 
inyong anak ng Ingles 
maaring mangibabaw ito 
dahil ang pagiging hayag 
nito ay mas malakas sa 
paghahayag sa sariling 
wika.

Laging kumanta at magbasa ng mga libro sa 
katutubong wika kasama ang inyong mga 



Bumuo ng mga 
grupo ng mga 
bata na kalaro 
at kasabay ang 
kanilang pamilya 
para ibahagi 
ang parehong 
katutubong wika.

Gawing parte ng pamumuhay ng pamilya ang pag-aaral 
ng katutubuong wika:

ang mga bata ay dumalo sa mga klase 
ang mga magulang ay sumali sa 
grupo ng mga magulang.

Ang pakikibilang sa mga kabataan ay 
magpapatunay na ang katutubong wika ay 
mahalaga.


