Chào d̄ón các ba· n d̄ến Thu’ Viê· n
“Con người hiểu biết bằng ngôn ngữ.
Con người học hỏi và giải thích bằng ngôn ngữ.
Và ngôn ngữ giúp chúng ta tập hợp lại với nhau”.
BENKT-ERIK HEDIN

Trong đời sống của một đứa trẻ khi còn nhỏ,
mà được nghe kể những chuyện cổ tích và
những chuyện kể khác, thì sẽ được dồi dào
về ngôn ngữ. Ðó là một phương pháp tốt để
phát triển ngôn ngữ, và trí tưởng tượng của
trẻ con là cách đọc sách ra tiếng cho trẻ con
của anh chị nghe.
Anh chị có thể giúp đỡ con cái của anh chị
trau giồi về ngôn ngữ bằng cách là nghe và nói
chuyện với con của anh chị. Tất cả những gì
mà anh chị và con của anh chị cùng nhau làm
thì sẽ giúp đỡ con của anh chị tiếp thu một
ngôn ngữ tốt. Ðọc sách, ca hát, kể chuyện,
giải thích, chơi đùa với trẻ con! công việc này
làm càng sớm càng tốt, vì mới bước đầu là giai
đoạn xây dựng căn bản của ngôn ngữ.

Ở Thư Viện có sách vở cho trẻ con từ nhiều
lứa tuổi tác. Có sách hướng dẫn cho những
đứa trẻ ở lứa tuổi nhỏ nhất, sách có hình, sách
đánh vần và sách về thơ, sách tư liệu, truyện
cổ tích và truyện kể cho trẻ con.
Ở Thư Viện có sách vở cho nhiều lứa tuổi
tác và nhiều thứ ngôn ngữ. Chúng tôi sẵn
sàng giúp đở anh chị tìm kiếm sách vở mà
anh chị muốn xem, tất cả sách vở hoàn toàn
miễn phí!
Thư Viện cũng có sách vở dành cho người
lớn nói về bệnh tật, tâm lý, giáo dục của trẻ
con vân vân... Thư Viện cũng có nhiều sách
vở về nhiều thứ ngôn ngữ, kể cả cho trẻ con
và người lớn.

Anh chị hãy dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện
với con của anh chị. Bằng cách này thì trẻ
con sẽ dễ dàng tiếp thu và học hỏi ngôn ngữ
thứ hai.
Chào đón các bạn!
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