
1. Hãy nói với con bạn bằng ngôn ngữ mà bạn biết rõ nhất, có nghĩa là bằng ngôn 
ngữ mẹ đẻ của bạn.

2. Nếu đến khi phải đi nhà trẻ mà con bạn vẫn chưa nói được tiếng Đức, hãy cứ tiếp 
tục nói chuyện với chúng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Qua đó bạn củng cố con 
mình đối với việc học ngôn ngữ

3. Hãy chắc chắn rằng, khi con bạn tiếp xúc với nhiều người (cả người lớn và trẻ 
em) và ngay cả với người không thuộc gia đình bạn, nghĩa là chơi với họ (nói 
chuyện với họ), thì nhờ đó chúng học được cách giao tiếp và trao đổi với mọi 
người.

4. Hãy chắc chắn rằng, khi con bạn có nhiều trải nghiệm ở nhiều nơi khác nhau: 
như ở nhà trẻ, ở sân chơi, với những người bạn nói tiếng Đức, tại nhà của những 
người bạn,…thì con bạn sẽ học được nhiều từ mới và có điều kiện để nói chuyện.

5. Con bạn càng chơi với trẻ người Đức ở nhà trẻ và thậm chí cả ở bên ngoài nhà 
trẻ thì con bạn càng học được nhiều tiếng Đức.

6. Nếu con bạn phát triển bình thường về mặt ngôn ngữ tính đến thời điểm phải học 
tiếng Đức thì thường không có trở ngại với việc học một thứ ngôn ngữ mới.

7. Khi học tiếng Đức như ngôn ngữ thứ hai, con bạn sẽ có những biểu hiệu bất 
thường nhất định. Những bất thường này không phải là dấu hiệu của một sự rối 
loạn, mà tùy từng trẻ sẽ có nhiều hay ít những biểu hiện này.

8. Nếu con bạn phát triển bình thường về mặt đa ngôn ngữ, thì bé hoặc có thể tự xử 
lý được những bất thường ngôn ngữ trong suốt quá trình phát triển, hoặc nhờ vào 
sự khuyến khích ngôn ngữ.

9. Một đứa trẻ bị rối loạn ngôn ngữ thường cho thấy là chúng nói khó hiểu, chỉ nói 
được một vài từ và diễn đạt rất mông lung. Điều này chỉ có thể kiểm định nhờ vào 
việc khám trị liệu ngôn ngữ.

Lời khuyên cho các bậc cha mẹ có con lớn lên với đa ngôn ngữ
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