L§p h†c ngôn ng» và væn hóa bän xÙ (L N N V H B X )
Thông báo dành cho quš vÎ phø huynh
A.- Tåi sao g†i là l§p h†c ngôn ng» và væn hóa bän xÙ ?
Nh»ng l§p h†c ngôn ng» và væn hóa bän xÙ giúp cho các em h†c sinh và các con em Çåt Ç‰n m¶t
mÙc Ç¶ cao r¶ng vŠ ti‰ng mË ÇÈ và thông hi‹u væn hóa bän xÙ qua nh»ng bài h†c vŠ lÎch sº, ÇÎa lš
hay qua nh»ng ngày lÍ, nh»ng bài hát ho¥c nh»ng phong tøc, tÆp quán .v.v... Trong ti‹u bang
Bern , l§p h†c này Çã ÇÜ®c ÇŠ nghÎ cho hÖn 20 ngôn ng» khác nhau.

B.- Møc tiêu và l®i ích cûa LNNVHBX
•

Thông thåo ti‰ng mË ÇÈ:
Tåo cÖ h¶i cho các bån trÈ Çåt Ç‰n m¶t mÙc Ç¶ có th‹ phát bi‹u tÜ tÜªng và vi‰t rành
måch hÖn.

•

Bi‰t thêm m¶t ngôn ng» thÙ hai:
N¡m v»ng ÇÜ®c ti‰ng mË ÇÈ các con em có th‹ h†c thêm dÍ dàng m¶t ngôn ng» thÙ hai nhÜ :
ti‰ng ñÙc, ti‰ng Pháp.

•

HÃp thø m¶t giáo døc Ça væn hóa
Nh»ng LNNVBX dåy cho con em bi‰t cách sÓng hòa thuÆn trong hai nŠn væn hóa khác
nhau.

•

Th¡t ch¥t mÓi giây liên hŒ trong gia Çình, v§i nh»ng ngÜ©i thân cÆn và nh»ng ngÜ©i cùng
quê hÜÖng.
Thâm hi‹u ti‰ng mË ÇÈ giúp cho con em thêm v»ng ch¡c trong cu¶c sÓng hàng ngày v§i gia
Çình cÛng nhÜ trong nh»ng ti‰p xúc v§i nh»ng ngÜ©i quen ho¥c v§i nh»ng ngÜ©i cùng quê
quán.

•

Am tÜ©ng væn hóa cûa bän xÙ
Nh© nh»ng l§p h†c này, các con em có th‹ thông hi‹u hÖn vŠ væn hóa và lÓi sÓng cûa gia
Çình các em cÛng nhÜ cûa quê hÜÖng các em.

•

H¶i nhÆp dÍ dàng hÖn
Nh© thông hi‹u ÇÜ®c ti‰ng mË ÇÈ và nŠn væn hóa cûa bàn xÙ, các em có th‹ h¶i nhÆp dÍ
dàng hÖn vào xã h¶i nÖi các em Çang sÓng và phát tri‹n lòng khoan dung, s¿ thông cäm
m¶t cách dÍ dàng Çói v§i tha nhân.

•

Thành công ª trÜ©ng h†c Thøy Sï
NhiŠu môn h†c cûa LNNVHBX ÇÜ®c dåy song song v§i chÜÖng trình cûa b¶ giáo døc.
Nh© vÆy con em có th‹ h†c v§i hai thÙ ti‰ng khác nhau.

•

HÜªng nhiŠu l®i ích ª cÃp b¿c h†c nghŠ
N¡m v»ng ÇÜ®c hai thÙ ti‰ng là m¶t l®i ích cho nghŠ nghiŒp sau này, ª tåi Thøy sï cÛng
nhÜ ª tåi quê quán cûa các em.

•

ChuÄn bÎ s¤n sàng khi bÃt tr¡c phäi trª vŠ xÙ
Tåi nhiŠu quÓc gia Çây là m¶t mÓi l®i khi phäi trình chÙng thÜ Çã theo h†c LNNVBX.

C.-

L©i nh¡n nhû

•

Trong gia Çình nên nói ti‰ng mË ÇÈ.

•

Yêu cÀu ÇØng nói lÅn l¶n vØa ti‰ng ViŒt vØa ti‰ng ñÙc ( Pháp ).

•

Nên khuy‰n khích con em Ç†c sách b¢ng ti‰ng mË ÇÈ và b¢ng ti‰ng cûa nhà trÜ©ng.

•

Yêu cÀu cha mË thÜ©ng xuyên Ç‹ š Ç‰n viŒc h†c cûa con em Ç‹ chÙng tÕ s¿ quan tâm cûa mình
Ç‰n viŒc h†c cûa con em..

•

Ghi tên cho các con em vào h†c LNNVHBX và ki‹m soát s¿ ti‰n b¶ cûa chúng.

•

ThÌnh thoäng nên liên låc v§i ThÀy, Cô dåy ª trÜ©ng h†c ho¥c ª LNNVHBX.

•

Nên tham d¿ nh»ng bu°i h†p dành cho phø huynh do nhà trÜ©ng t° chÙc.

•

Trong ÇiŠu kiŒn có th‹, nên tham d¿ vào nh»ng bi‰n cÓ hay nh»ng ngày lÍ do nhà trÜ©ng ho¥c
LNNVBX t° chÙc.

•

N‰u cÀn thi‰t, phø huynh có th‹ xin ThÀy, Cô cûa LNNVHBX làm thông dÎch viên trong
nh»ng bu°i h†p hay Çàm thoåi v§i ThÀy, Cô cûa trÜ©ng h†c hay v§i ban giám hiŒu cûa nhà
trÜ©ng.
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Nha h†c chính tåi Bern:
Sulgeneckstrasse 70 3005 Bern
ñiŒn thoåi: 031 633 85 11
Fax 031 633 83 55
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Danh sách và ÇÎa chÌ Ç‹ liên låc v§i LNNVHBX quš vÎ có th‹ Ç‰n lÃy tåi nha h†c chính ª
Bern, ÇiŒn thoåi sÓ 031 633 85 07 ho¥c qua h¶p thÖ ÇiŒn tº abf@erz.be.ch

•

Quš

vÎ

cÛng

có

th‹

tìm

hi‹u

qua

mång

diŒn

tº

v§i

ÇÎa

chÌ

www.erz.be.ch/bildungsforschung/projekte/multikultur/
Bern, tháng 12
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Bän væn chính và bän dÎch ÇÜ®c thi‰t lÆp v§i s¿ chÃp thuÆn cûa ban giám hiŒu, phân b¶ liên væn hóa, và ban giám
h†c ti‹u bang Zürich v§i s¿ phÓi h®p cûa các cÖ quan có thÄm quyŠn cûa các LNNVHBX.

