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भाषिक क्षमता षिकास गनने 
खालको शिक्षा
हेि्सङककीमा फिननस र ि्िडिस भािी किप्प्रहेि्सभ 
षिदयालयमा बहुभािी र आप्रिासी षिदयार्थीहरूको िैक्क्षक 
आिशयकता पूरा गनने खालको शिक्षा प्रदान गरर्छ । 
यसमा सुरुिाती शिक्षा, मात ृभािामा हदइने शिक्षा र दोश्ो 
भािाको रूपमा फिननस समािेि हु्छ । यो गाइि नयनै 
षिियसँग सप्बि्ित छ । षिषिि षिियहरू पढाउँदा पनन 
भािाको शिक्षणमा जोि हदइ्छ । यसले बचचाहरूलाई 
नयाँ िबद शसकन र पठन तर्ा लेखन सीप षिकास गन्न 
मद्दत गछ्न ।

सुरुिाती शिक्षा
फिननस िा ि्िडिस भािा अतया्तै कम जा्ने षिदयार्थी 
(A1 ्तरका षिदयार्थी) हरूले सुरुिाती शिक्षा शलन 
सकछन ्। भख्नरै फिन्याणि आएका िा भािा नजा्ने 
षिदयार्थीहरूले सुरुिाती शिक्षा प्रापत गनु्न पनने हु्छ । 
सुरुिाती शिक्षाको कोस्न अिधि एक िि्नको हु्छ । यो 
अिधि षिदयालय जान आिशयक पनने फिननस भािा र 
अ्य सीपहरू शसकन प्रयोग गरर्छ । यो कोस्नमा राम्ो 
गनने षिदयार्थीहरू यो कोस्न नसफकइकन पनन षप्र्कूल िा 
आिारभूत शिक्षा शलन र्ा्न सकछन ्।

मात ृभािामा शिक्षा
मात ृभािामा गररने शिक्षणले षि्ततृ शिक्षाको पूरकको 
रूपमा काम गछ्न । य्तो शिक्षण मात ृभािा फिननस 
िा ि्िडिस नभएका षिदयार्थीका लाधग उपलबि हु्छ । 
मात ृभािामा गररने शिक्षणको उद्देशय भनेको सप्बि्ित 
षिदयार्थीको मात ृभािा माधर्को पकिलाई सबलीकृत 
गनु्न हो । यसले ननजलाई आफनो मात ृभािा प्रयोग गरेर 
अधययन गन्न तर्ा सो भािा षिषिि पररिेिमा प्रयोग गन्न 
सक्षम बनाउँछ । अशभभािकले आिूलाई सबभै्दा राम्री 
जुन भािा आउँछ सो भािा प्रयोग गनु्न पछ्न र आफनो 
बचचालाई अरू भािाहरू शसकन प्रोतसाहहत गनु्न पछ्न । 

S2 शिक्षा
दोस्ो भािाको रूपमा फिननस र साहहतयको पाठयक्रम 
(S2) ले मात ृभािा र साहहतयको पाठयाकक्रमको 
भागको रूपमा काम गछ्न । फिननस भािा जा्न र्ालेका 
तर फिननस भािामा शिक्षा शलन सकने भइनसकेका 
षिदयार्थीहरूलाई S2 मा राखख्छ । S2 कोस्नमा 
षिदयार्थीहरूले अरू षिदयार्थीहरूसँग सहकाय्न गन्न तर्ा 
शसकन सकने खालको भाषिक दक्षता हाशसल गछ्नन ्। S2 
कोस्नमा षिदयार्थीहरूलाई आिूले जानेका अरू भािाहरूको 
प्रयोग गरी फिननस र अ्य षिियको अधययन गन्न 
प्रोतसाहहत गरर्छ ।

तल दोस्ो भािाको रूपमा फिननस र साहहतय 
पाठयक्रम तर्ा षिदयालयमा बहुभाषिकतासप्ब्िी 
कुराहरूको बारेमा षि्ततृमा जानकारी हदइएको छ ।

पररचय
यो गाइिले हेलशसङककीका किप्प्रहेि्सभ षिदयालयमा पढने षिदयार्थीका अशभभािकका लाधग 
दोस्ो भािाको रूपमा फिननस भािालाई कसरी पढाउने भ्ने बारेमा जानकारी प्रदान गछ्न ।  
यसले ननप्न लगायतका प्रशनहरूको जिाि हद्छ: 

• दोस्ो भािाको रूपमा फिननस भािा (S2) भनेको के हो ?
• षिदयार्थीलाई S2 पढने शसिाररस गनने आिारहरू के हुन ्?
• षिदयालयमा S2 शिक्षालाई कसरी वयिि्र्त गरर्छ ?
• अशभभािकले आफनो बचचाको भाषिक क्षमताको षिकासमा कसरी भूशमका ननिा्नह गन्न 

सकछन ्?

ि्िडिस भािाको स्दभ्नमा पनन हेलशसङककीका षिदयालयमा ननकै हदसप्म यही अभयास र 
जानकारी लागू हु्छ । एउटा अपिाद भनेको S2 कोस्नमा भने ि्िडिस भािामा शिक्षा प्रदान 
गरर्छ ।
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दोस्ो भािाको रूपमा फिननस र 
साहहतयको पाठयक्रमको छनौट
सब ैषिदयार्थीहरूले अननिाय्न रूपले आफनो मात ृभािा 
र साहहतयको अधययन गनु्न पनने हु्छ। यो षिियमा 
अ्य षिषिि षििय पढाइ्छ । ती षिियमधये एक 
षििय फिननस भािा र साहहतय (S1) हो भने अकको 
दोस्ो भािाको रूपमा फिननस र साहहतय (S2) हो । 
हेलशसङककीमा सांकेनतक भािा र साहहतय पनन पढाइ्छ । 
तर सामा्यतया S1 िा S2 पाठयक्रम पढाइ्छ ।

S2 कसको लाधग तयार गररएको हो ?
दोस्ो भािाको रूपमा फिननस र साहहतय (S2) ननप्न 
मापदणि पूरा गनने षिदयार्थीको लाधग तयार गररएको हो:

1) मात ृभािा फिननस, ि्िडिस िा सामी नभएका 
षिदयार्थी िा बहुसां्कृनतक पषृटभूशमका षिदयार्थी

2) फिननस भािा ठीकै जा्ने तर फिननस भािा र साहहतय 
पढन नसकने खालका षिदयार्थीहरू

3) केही भाषिक क्षेत्र (पठन, लेखन, श्िण) मा ्पषट 
रूपले कमजोर षिदयार्थीहरू ।

सप्बि्ित षिदयार्थीलाई पढाउने शिक्षकहरूले सो 
षिदयार्थीले यो कोस्न पढनु िा नपढनु पनने कुराको शसिाररस 
गछ्नन ्। तर, पाठयक्रमको स्दभ्नमा भने अशभभािकले 
ननण्नय गछ्नन ्।

कुन ैकुराको आिारमा S2 कोस्नको 
शसिाररस र छनौट गरर्छ ?
कुन ैबचचा आफनो उमेरका अरू षिदयार्थी सहर फिननस 
भािामा पढने सकने हहसाबले फिननस जा्दछ िा 
जा्दैन भ्ने आिारमा मात्र यो पाठयक्रम िा कोस्नको 
छनौट गरर्छ । मात ृभािाको शिक्षामा सहभाधगता िा 
जनसंखया सूचना प्रणालीमा उ्लेख गररएको बचचाको 
मात ृभािाले यो पाठयक्रमको छनौटमा असर गददैन । 
सप्बि्ित षिदयार्थीको मात ृभािा फिननस हो भ्ने कुरा 
उ्लेख गररएको भए पनन ननज पया्नपत रूपमा फिननस 
भािा जा्दैन भने ननजलाई S2 कोस्न गनने शसिाररस गन्न 
सफक्छ । तय्त,ै सप्बि्ित षिदयार्थीको मात ृभािा 
फिननस होइन भ्ने कुरा उ्लेख गररएको भए पनन 
ननजको भाषिक क्षमताको आिारमा ननजलाई S1 कोस्न 
गनने शसिाररस गन्न सफक्छ ।

S2 कोस्न गनु्न पनने शसिाररस गररने पररि्र्नतहरूको 
उदाहरण:

• षिदयालयको िातािरणमा सप्बि्ित षिदयार्थीले 
फिननस भािामा प्रखर रूपमा सञचार गन्न नसकने 
अि्र्ा ।

• षिदयालयको िातािरणमा सप्बि्ित षिदयार्थीले 
फिननस भािामा कक्षा शलन र षिदयालयको गनतषिधिमा 
सहभागी हुन नसकने अि्र्ा ।

• सप्बि्ित षिदयार्थी दैननक जीिनमा प्रखर रूपमा 
फिननस बो्न सकछ तर ननजको भाषिक क्षमता 
षिशभ्न षििय पढने र लेखने हहसाबले पया्नपत छैन 
भने ।

• सप्बि्ित षिदयार्थी आफनो उमेरका अरू बचचा सरह 
पढन तर्ा षिदयालयका अ्य गनतषिधिमा सहभागी 
हुन सकने हहसाबले अझै पनन फिननस लेखन र/िा पढन 
सकदैन भने ।

षिदयार्ा्नले फिननस प्रखर रूपमा बो्न 
सकने हँुदा पनन उनीहरूलाई फकन S2 
कोस्न गनने शसिाररस गरर्छ ।
बोशलचालीको भािा र प्राक्ञिक (पढाइमा प्रयोग हुने) भािा 
िरक हुने भएकाले यसो भएको हो । बोशलचालीको भािा 
दैननक जीिनमा सािारण कुराहरू गदा्न प्रयोग हु्छ । यो 
भािा सरल हु्छ । बोशलचालीको भािा केही िि्नमा शसकन 
सफक्छ ।

जनत जनत षिदयार्थी कक्षा चढदै जा्छ उसले षिशभ्न 
षििय र स्दभ्नका भािा जा्नु पनने हु्छ । यो काम 
ननकै चुनौतीपूण्न हु्छ । ठूलो कक्षामा पढने षिदयार्थीहरूले 
अमूत्न अशभवयिकत, सामग्ी, अििारण र षिियगत िबद 
भएको भािा प्रयोग गनु्न पनने हु्छ । प्राक्ञिक भािा शसकन 
सामा्यतया पाँच िि्नदेखख सात िि्न लागछ ।
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उपलबि गराइएको जानकारीको आिारमा 
अशभभािकले पाठयक्रमको छनौटको 
बारेमा ननण्नय शलन सकछन ्।
अशभभािक र शिक्षकले सहकाय्न गरी S2 र S1 मधये 
कुन पाठयक्रम छा्ने भ्ने बारेमा ननण्नय गनने छन ्। 
शिक्षकले प्रतयेक षिदयार्थीको लाधग उततम हुने पाठयक्रम 
शसिाररस गनने छन ्। तर, पाठयक्रम छा्ने स्दभ्नमा भने 
अशभभािकले ननण्नय गछ्नन ्। सप्बि्ित बचचाको भाषिक 
क्षमता र ननजको भाषिक आिशयकताको आिारमा सही 
पाठयक्रमको छनौट गरर्छ । भाषिक क्षमताको हरेक 
क्षेत्रमा षिदयार्थीको सीप क्तो छ भ्ने कुराको जाँच 
गरर्छ ।

एक पटक छनौट गरेको पाठयक्रम बदशलन सकछ । 
उदाहरणको लाधग षिदयार्थीले पया्नपत रूपमा क्षमताको 
षिकास गर ्यो भने ननज S1 छा्न सकछन ्र ननजले यो 
पाठयक्रम छा्दा राम्ो हु्छ । यसका लाधग षिदयार्थीमा 
षिशभ्न भाषिक क्षमता के क्तो छ भ्ने कुराको 
पुनजााँच गररनु पछ्न । शिक्षकहरूले अशभभािकलाई S2 
कोस्नको उद्देशय, सो कोस्नअ्तग्नत षिदयार्थीलाई पढाइने 
तररका र सो कोस्नको िाइदाको बारेमा बताउने छन ्।

दोस्ो भािाको रूपमा फिननस नामक कोस्न अनतररकत 
कलास होइन । S1 र S2 दबु ैपाठयक्रमको लाधग उनत 
नै समय छुटयाइएको हु्छ । आिशयक भएमा S1 र S2 
दबुमैा पढने षिदयार्थीलाई षिदयालय अिधि सफकएपनछ 
षिशभ्न षिियमा अनतररकत शिक्षा प्रदान गन्न सफक्छ 
। य्ता अनतररकत कक्षा दौरान शिक्षकहरू षिदयार्थीलाई 
पाठयक्रमको मापदणि पूरा गनने प्रयतनमा सहायता गछ्नन ्।

S2 पाठयाक्रम र र्प शिक्षा
सीपमूलक षिदयालय िा उचच माधयाशमक षिदयालयमा 
पढने षिदयाधर््नहरूले पनन दोस्ो भािाको रूपमा फिननस 
पढन सकछन ्। षिदयार्थीको भाषिक क्षमता सीपमूलक 
अधययन िा उचच माधयाशमक शिक्षाको लाधग पया्नपत 
छैन भने ती षिदयार्थी ब्रिज कोस्नमा भना्न हुन सकछन ्
। उचच माधयाशमक शिक्षा (2022 को िरदमा सुरु हुने 
TUVA) र्ा्नुअगाडि गनने सफकने यो कोस्नले षिदयार्थीको 
भाषिक र अ्य सीपको षिकास गनने लक्य शलएको हु्छ 
। षिदयार्थीहरू उचच माधयाशमक शिक्षाको अ्तयमा दोस्ो 
भािाको रूपमा फिननस षिियको जाँच हदन सकछन ्।

फिन्याणिको रािषरिय शिक्षा पररिदले यो 
जाँचको आिदेन प्रफक्रया दौरान S2 र S1 पूरा गरेका 
षिदयार्थीहरूलाई उ्त ैमा्यता हदनु पनने शसिाररस गरेको 
छ । यी दइुटा कोस्नमा हुन सकने परृ्कता हटाउनु न ै
यो शसिाररसको उद्देशय हो । उचच शिक्षा हदने शिक्षण 
सं्र्ाहरूले िरक िरक षिधि प्रयोग गरी अङक हदने 
गछ्नन ्। अर्ा्नत ्अहहले षिदयार्थी अि्र्ा के क्तो छ 
भ्ने जा्नका लाधग सप्बि्ित परामि्नदातासँग सप्पक्न  
गनु्न पनने हु्छ ।

भाषिक क्षमताको शिक्षण, 
अनुगमन र बदशलँदा 
पाठयक्रमहरू 
कुन ैषिदयार्थीले नयाँ षिदयालय जान र्ा्दा, समूह 
बद्दा िा नयाँ शिक्षक प्रापत गदा्न ननजको भाषिक 
षिकाससप्ब्िी जानकारी नयाँ शिक्षकलाई प्रदान गररनु 
पनने हु्छ । शिक्षकसँग षिदयार्थीको भाषिक क्षमता र 
सम्याको बारेमा जानकारी भएपनछ मात्र षिदयार्थीलाई 
उपयुकत हुने हहसाबले पढाउन र पठन योजना बनाउन 
सकछन ्। अत: षिदयार्थीको भाषिक षिकासमा बािा 
नपुगोस ्भ्नका लाधग यो जानकारीको ह्ता्तरण 
अपररहाय्न हु्छ । 

S2 शिक्षक, कलास हटचर िा अ्य शिक्षकले 
नयाँ षिदयार्थीले भािाको परीक्षामा प्रापत गरेको अङक 
ज्ता जानकारी हेनु्न पनने हु्छ र आिशयक भएमा सो 
षिदयार्थीको भाषिक क्षमताको जाँच पनन शलनु पनने हुन 
सकछ । उनीहरूले आिारभूत शिक्षण गदा्न पनन षिदयार्थीको 
भाषिक क्षमताको अनुगमन गनु्न पनने हु्छ । सप्बि्ित 
षिदयार्थीको मात ृभािा र साहहतयको पाठयक्रम (S1 िा 
S2) ननजको लाधग उपयुकत होस ्भ्ने कुरा सुननिशचत 
गन्न भाषिक सीपसप्ब्िी षिशभ्न क्षेत्रको षिकासको पनन 
अनुगमन गरर्छ । आिशयक भएमा पाठयक्रम पररित्नन 
गन्न पनन सफक्छ ।

शिक्षकलाई षिदयार्थीले पाठयक्रम बद्नु पछ्न 
भ्ने लागेमा उनले सप्बि्ित षिदयार्थी र ननजको 
अशभभािकसँग यो कुराको बारेमा छलिल गनने छन ्। 
अशभभािक पाठयक्रम बद्नु पनने प्र्तािमा सहमत 
भएमा ननजले एउटा िाराममा ह्ताक्षर गनु्न पनने 
हु्छ । अशभभािक आफनो बचचालाई ननिशचत प्रकारको 
पाठयक्रम शसिाररस गररनुका आिार पनन सोधन सकछन ्
। अशभभािक शिक्षकलाई कुन ैपाठयक्रम आफनो बचचाको 
लाधग उपयुकत छ िा छैन िा आफनो बचचाले पाठयक्रम 
बद्नु पछ्न िा पददैन भ्ने जाँच गररहदन पनन आग्ह गन्न 
सकछन ्।

नौ कक्षामा बाहेक अ्य कक्षामा िकै्क्षक सत्र चशलरहँदा 
पनन पाठयक्रम बद्न पाइ्छ । षिदयार्थीको भाषिक 
क्षमता एकैनासले षिकशसत होस ्भ्नका लाधग पाठयक्रम 
दीर्नकालको लाधग छनौट गरर्छ । षिदयार्थीले पढेको 
पाठयक्रमको उद्देशयको आिारमा मात ृभािा र साहहतयको 
जाँच शलइ्छ ।

षिदयार्थीको भाषिक सीप र चुनौतीको आिारमा िा 
षिदयार्थीअनुसार षिदयालयहरूले S2 कोस्न िरक िरक 
तररकाले पनन पढाउन सकछन ्। उदाहरणको लाधग 
S2 कोस्न गरररहेका षिदयार्थीहरू S1 कोस्न गरररहेका 
षिदयार्थीहरूसँगै बसेर पढन सकछन ्। हरेक षिदयालयको 
िरक िरक शिक्षण षिधि हुन सकछ । S2 कोस्न कसरी 
लागू गरर्छ भ्ने बारेमा तल षििरण हदइएको छ ।
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S2 पाठयक्रम
दोस्ो भािाको रूपमा फिननस र साहहतय (S2) र दोस्ो 
भािाको रूपमा फिननस र साहहतय (S1) को उद्देशय एउटै 
हो । तर S2 पढने षिदयार्थीले S1 पढने षिदयार्थीले 
शसकने सब ैसीप शसकन सकछन ्भ्ने अपेक्षा गररँदैन ।

S2 कोस्नको षिििे काम भनेको षिदयार्थीको भाषिक 
प्रिीणताको स्दभ्नमा ननजको भाषिक सीप षिकास गरी 
ननजको बहुभािी पहहचान र क्षमतालाई बढािा हदनु हो । 
यसले षिदयार्थीहरूलाई षिशभ्न षिियका लाधग पया्नपत हुने 
भाषिक सीप शसकाई उनीहरूलाई उचच शिक्षा (सीपमूलक, 
उचच माधयाशमक र कलेज ्तरीय शिक्षा) का लाधग तयार 
गनने लक्य शलएको हु्छ । यो कोस्नले षिदयार्थीलाई आिै 
भािा शसकने काम ननर्तरता हदने तररका शसकाउँछ ।

S2 कोस्नले षिदयार्थीलाई आफनो बारेमा सकारातमक 
अििारणा षिकास गन्न र आफना सबल पक्षको पहहचान 
गन्न तर्ा ननिर भएर भािाको प्रयोग गन्न शसकाउँछ । S2 
मा पढाइ हुने सामग्ी षिदयार्थीको भाषिक आिशयकता 
अनुसारको हु्छ । S2 कोस्नमा षिदयार्थीहरू प्रणालीगत 
रूपमा नयाँ िबद, िाकयांि, नतनको अर््न र अर््नको 
परृ्कताका सार् ैती िबदलाई षिशभ्न भािामा के भ्छन ्
भ्ने कुरा शसकछन ्।

S2 मा षिशभ्न षििय र शमडिया, वयिकतगत जीिन, 
दैननक षिदयार्थी र सामािजक जीिनसँग सप्बि्ित 
सामग्ीहरू समािेि हु्छन ्। यसले षिदयार्थीहरू 
षिदयालयको पररिेिभ्दा बाहहर फिननस भािा बो्न 
सकने पनन बनाउँछ । षिदयार्थीहरूलाई पररि्र्नत अनुसार 
आफनो कुरा आफनै भािामा भ्न तर्ा पु्तक लगायतका 
षिशभ्न प्रकारका सामग्ीहरू पढन लगाइ्छ ।

S2 पाठयक्रम लागू गनने षिधि
S2 शिक्षक र अ्य शिक्षकहरू मात ृभािा र साहहतय 
षिियको पाठयक्रमअनुसार पढाउन सहकाय्न गछ्नन ्। S2 
कोस्न प्रायजसो अि्र्ामा S1 कोस्न सँगै पढाइ्छ । यी 
दईु पाठयक्रमको अधययन गनने षिदयार्थीहरू सँगै पढन 
सकछन ्।

कुन ैएक शिक्षकले यी पाठयक्रम पढाउने हो भने पनन 
उहाँले षिदयार्थीको भाषिक क्षमताअनुसार र S2 र S1 को 
उद्देशय अनुरूप हुने गरी पठन षिधि, सामग्ी, काय्न तर्ा 
मू्याङकनको योजना गनु्न हुने छ । कहहले एकै पटक 
दइुटा शिक्षक (कलास हटचर र S2 शिक्षक) ले पढाउन पनन 
सकनुहु्छ । य्तो अि्र्ामा S2 शिक्षक S2 अधययन 
गनने षिदयार्थीमा केि्रित हुनुहुने छ ।

कहहलेकाहीँ S2 शिक्षकले छुटै् समूहमा S2 कोस्न 
पढाउनु पनने हु्छ । य्तो अि्र्ामा षिदयार्थी जुन 
भाषिक क्षेत्रमा कमजोर छ तयो क्षेत्रमा जोि हदइ्छ । 
षिदयार्थीले जुन समूहमा S2 को शिक्षा शलए पनन S2 
पाठयक्रमको उद्देशय अनुसार न ैउनीहरूको मू्याङकन 
गरर्छ । सप्बि्ित षिदयार्थीलाई पढाउने शिक्षकले न ै
प्रशनपत्र तयार गनने छन ्।
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S2 कोस्न षिदयालयमा कसरी लागू गरर्छ भ्ने 
बारेमा तल जानकारी हदइएको छ । षिदयार्थी आफनो 
आिशयकताअनुरूप तयार गररएको शिक्षा षिधिको प्रयोग 
गरी िकै्क्षक गनतषिधिमा समािेि हु्छन ्।

1.) मात ृभाषा र साहहत्को कक्ामा हदइिे व्म््तित 
का््य

 एक जना शिक्षकले S1 र S2 को उद्देशय अनुसार 
पढाउँछन ्। षिदयार्थीको ्तरअनुसार ननजलाई पठन 
सामग्ी तर्ा काय्न हदइने छ ।

2.) सह-पठिपाठि
 S2 शिक्षक र कलास/S1 शिक्षकले एकै पटक सब ै

षिदयार्थीलाई पढाउँछन ्र पढाउँदा षिदयार्थीको 
क्षमताअनुसार S1 र S2 कोस्न दबुलैाई मधयनजर 
गछ्नन ्।

3.) आंभिक रूपमा छुट्टै समूह
 पढाउँदा कहहलेकाहीँ साझा काय्न गन्न लगाइ्छ भने 

कहहलेकाहीँ छुटै् S2 समूहमा राखेर पढाइ्छ । 
साझा कक्षामा पढाउँदा एउटै शिक्षकले दइुटै कोस्नहरू 
पढाउनुहु्छ ।

4.) छुट्टै S2 समूह
 एक मू्याङकन अिधि िा िैक्क्षक सत्रका लाधग S2 

कोस्नका षिदयार्थीहरूलाई एउटा समूहमा पढाइ्छ ।
5.) विभभ्ि विष्मा भावषक सहा्ता रिदाि िददै सह-

पठिपाठि
 षिियगत शिक्षण हँुदा सप्बि्ित षिियको शिक्षकका 

अलािा S2 शिक्षक पनन सहभागी हुन सकछन ्।
 य्तो अि्र्ामा, S2 कोस्न र अ्य षििय एकै सार् 

पढाइ्छ, अर्ा्नत ्षिियगत ञिान हदने तर्ा भािा 
शसकाउने हहसाबले य्तो गररएको हु्छ ।

षिदयालयमा बहुभािा
आिारभूत शिक्षा ऐनअनुसार आिारभूत शिक्षामा फक त 
फिननस भािा फक त ि्िडिस भािा प्रयोग गररनु पनने हु्छ 
। शसकाइको हहसाबले कुरा गनु्न पदा्न फिननस र ि्िडिस 
भािा शसकने कुरामा जोि हदइ्छ । तर पठनपाठन दौरान 
अ्य भािाको पनन प्रयोग गन्न सफक्छ । षिदयार्थीले 
बो्ने भािा षिदयालय र िुस्नदको समयमा षिषिि 
तररकाले प्रयोग गन्न र षिकास गन्न सकेको खणिमा 
उनीहरूलाई अ्य भािा तर्ा षििय शसकन पनन मद्दत 
पुगछ ।

बहुभािी षिदयार्थीले आिूले जानेको भािा प्रयोग गरी 
षिदयालयमा शसकेको कुरा बुझन सकछन ्। षिदयार्थीहरू 
सप्बि्ित षिियको जानकारी तर्ा आिारभूत 
अििारणाको बारेमा िबदकोिमा खोजी गन्न िा कक्षा 
कोठामा छलिल गन्न सकछन ्। यो प्रयोजनका लाधग 
फिननस बाहेकका भािा प्रयोग गन्न सफक्छ । अशभभािक 
पनन षिदयार्थीहरूसँग षिदयालयमा शसकेको कुराको बारेमा 
छलिल गदा्न ररमा बोशलने भािाको प्रयोग गन्न सकछन ्।

षिषिि पररि्र्नतमा एकभ्दा बढी भािा प्रयोग गरी 
सञचार गन्न सकने क्षमतालाई काया्नतमक बहुभाषिकता 
भनन्छ । बहुभाषिक षिदयार्थीहरू दइुटा भािालाई पूण्न 
रूपले छुटयाउन सकदैनन ्। कारण ररमा एउटा भािा 
बोशल्छ भने षिदयालयमा अकको भािा बोशल्छ । अत: 
उनीहरू शमधश्त भािाको प्रयोग गन्न सकछन ्। शिक्षाको 
उद्देशय भनेको षिदयार्थीको काया्नतमक बहुभाषिकता सुदृढ 
गनु्न हो ।

षिषिि भािाको बारेमा जा्नु र ती भािाको तुलना 
गनु्नले उनीहरूमा भािासप्ब्िी कुराहरू पहहचान गनने 
र शसकने क्षमता षिकास हु्छ । एउटै भािाका षिषिि 
रूपहरूको अधययनले पनन यो क्षमता षिकास गछ्न । 
हामीले भािा र नतनको षिषिि रूपहरूको बारेमा छलिल 
गर ्यौँ भने हामी कुन ैभािा िा सो भािाको रूप एिं 
सो भािा प्रयोग गनने जनता (ज्तै, िेलायती अङगे्जी, 
अमेररककी अङगे्जी िा मात ृभािाका षिषिि रूप) षिरुद्धको 
पूिा्नग्ह तयागन सिल हु्छौँ ।

षिदयार्थीहरूले फिननस र आिूले ररमा िा खाली 
समयमा प्रयोग गनने भािाको ननर्तर षिकास गनने प्रयास 
गरररहनु पछ्न । षिदयार्थीले आफनो मात ृभािामा शसकन 
खोजनु महततिपूण्न हु्छ । कुन ैभािा ररमा मात्र प्रयोग 
गदा्न हामी सो भािामा पया्नपत रूपमा प्रखर नहुन सकने 
सप्भािना हु्छ । षिदयार्थीहरूले आिूले जा्ने भािामा 
पढन पाएका खणिमा उनीहरूमा आफनो क्षमताप्रनतको 
षिशिास बढछ ।
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बचचाको भाषिक क्षमताको 
षिकासमा अशभभािकको 
भूशमका
मात ृभािाको प्रिीणता कायम राखने 
तररका
मात ृभािाको प्रिीणताको षिकास र कायम गनने मुखयतया 
अशभभािकले भूशमका खे्नु पनने हु्छ । िरक िरक 
मातभृािा भएका पररिारमा हरेक अशभभािकले आफन ैभािा 
बो्न सकछन ्।

ग्ती देखाउनु िा कसलेै कुन ैननिशचत भािा बो्न 
बाधय पानु्नले भाषिक सीप षिकास गददैन । बचचाहरूमा 
झन ैयसले काम गददैन । बचचाहरू आफनो भािाको प्रयोग 
कसरी गनने भ्ने बारेमा जानकार भइसकेका हँुदैनन ्। 
िय्कहरूले बचचाले सही बोलेका बेला दोहोर ्याउने र 
प्रणालीगत रूपमा आफनो भािा बो्ने गनु्न पछ्न ।

भाषिक षिकासको दृिषटकोणले कुरा गनु्न पदा्न बचचाले 
सुरुमा कुन भािा बो्न शसकछ भ्ने कुराले कुन ैमहतति 
राखदैन । सबभै्दा महततिपूण्न कुरा भनेको उनीहरूले 
पढन र लेखन शसकनु पनने हु्छ । बचचाहरूलाई उनीहरूले 
बुझने भािाका षिषिि कुराहरू (पु्तक, शभडियो, गनतषिधि) 
हदइनु पछ्न । य्तो सामग्ी उपलबि छैन भने फिननस 
ज्ता अ्य भािाका सामग्ी हदन सफक्छ । यसले 
बचचालाई षिशभ्न भािाहरू बीच तुलना गन्न तर्ा अरू 
भािाहरू पनन छन ्भ्ने कुरा बुझन मद्दत गछ्न । बहुभािी 
पररिारहरूले एकै समयमा षिशभ्न भािा बो्नु अनौठो 
होइन ।

भाषिक क्षमताको षिकासमा धयान हदइएन भने बचचा 
मात ृभािामा कमजोर हुन सकछ । बचचालाई बचचाको 
मात ृभािामा पढाइयो भने ऊ नयाँ िबद शसकन तर्ा 
आफना मनका कुरा अशभवयकत गन्न सकछ । यसले उसको 
भाषिक क्षमता बढाउँछ ।

मात ृभाषाको विकासमा सह्ोि ििने बारेमा सुझाि
• सप्भि भएसप्म आफनो बचचालाई ननजको मात ृ

भािामा पढाइ हुने षिदयालयमा भना्न गराउनुहोस ्।
• Helmet library र Multilingual Library मा उपलबि 

मात ृभािाका सामग्ीहरूको प्रयोग गनु्नहोस ्।
• बचचासँगै काय्नक्रमहरू हेनु्नहोस ्र काय्नक्रम चशलरहँदा र 

सफकएपनछ बचचासँग काय्नक्रमको बारेमा कुरा गनु्नहोस ्।
• गेम खे्दा, अ्य कुरा खे्दा, गीत गाउँदा 

मातभृािाको प्रयोग गनु्नहोस ्। भाषिक खेल, चुटफकला 
र िबदखेलले भाषिक क्षमता अशभिषृद्ध गछ्न ।

• बचचाले कुन ैठाउँमा गएर के गर ्यो भ्ने बारेमा 
आफन ैभािामा छलिल गनु्नहोस ्। तपाईंले षिििे गरी 
षिदयालयमा के भयो भ्ने बारेमा सोधनु पछ्न । यसले 
बचचालाई षिदयालय जीिनसप्ब्िी िबद शसकन मद्दत 
गछ्न ।

• तपाईंको भािा प्रयोग गनने पररिार र मा्छेहरू 
खोजनुहोस ्र सँगै गन्न शम्ने गनतषिधि गनु्नहोस ्
। ज्तो फक तपाईं पु्तकालयमा भेटराट गन्न 
सकनुहु्छ । हेलशसङककी नगरमा य्ता पररिार छन ्
जोसँग नन:िु्क भेटराट गन्न सफक्छ । यसका लाधग 
Varaamo िेबसाइट हेनु्नहोस ्। 

• अहहले बचचाहरू अनलाइनबाट पनन शसकन सकछन ्
र षिशभ्न देिले नन:िु्क अनलाइन कक्षा पनन 
सञचालन गरररहेका छन ्। आफना लाधग उपयोगी हुन 
सकने कुन ैकक्षा छ फक छैन भ्ने कुरा जाँचनुहोस ्।

• आफना भािामा गन्न शम्ने हबी (सौख) बनाउनुहोस ्
। सो हबीका शिक्षक िा कोचले तपाईं बो्ने भािा न ै
बो्न सकछन ्।

• बहुभािीपना षिशभ्न तररकाले प्रयोग गन्न सफकने सीप 
हुन सकछ भ्ने कुरा शसकाउनुहोस ्।

फिननस भािा शसकाउने स्दभ्नमा 
सुझािहरू
अशभभािकलाई फिननस भािा नआउने भए पनन 
अशभभिकहरू आफनो बचचालाई फिननस भािा शसकन 
सहयोग र प्रोतसाहन गन्न सकछन ्। अशभभािकले फिननस 
भािामा पढाइ हुने षिियमा चाख हदए िा फिननस 
भािालाई सप्मान गरे भने उनीहरू आफनो बचचालाई 
फिननस भािाको महतति बुझाउन सकछन ्। तय्त,ै 
उनीहरू आफनो बचचालाई फिननस भािा सुिानने खालका 
गनतषिधिमा सहभागी हुन प्रोतसाहहत गन्न सकछन ्। यो 
खणिमा यस बारेमा केही सुझाि हदइएको छ ।

अशभभािकले बचचाहरूलाई नयाँ भािा शसकनु र प्रयोग 
गनु्न पछ्न भ्ने सुझाि हदन महततिपूण्न हु्छ । भािाको 
प्रयोग गरेर मात्र भाषिक सीपको षिकास गन्न सफक्छ 
। अर्ा्नत ्भािा शसकदा तपाईं भािा 'शसफकसकेपनछ' मात्र 
तयो प्रयोग गछु्न भ्ने सोचनु हँुदैन । तपाईंले आिूले 
शसफकरहेको भािा षिशभ्न पररि्र्नतमा प्रयोग गनु्न पछ्न ।

https://www.helmet.fi/fi-FI
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Monikielinen_kirjasto
https://varaamo.hel.fi/
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बचचालाई फिननस भािामा पढन प्रोतसाहहत गनु्न पछ्न । 
पढन सफकयो भने भाषिक क्षमता पनन बढछ र अधययनमा 
राम्ो अङक ्याउन पनन सफक्छ । अशभभािकसँग आफनो 
बचचाको भाषिक क्षमताको बारेमा धच्ता छ भने उनीहरूले 
षिदयालयलाई सप्पक्न  गरी सुझाि शलनु पछ्न ।

फिननस भािा बो्ने सार्ीहरू हँुदा बचचाहरू अझ सहज 
रूपमा यो भािा शसकन सकछन ्। ती सार्ीहरूको मुखय 
भािा फिननस नभए पनन केही िरक पददैन । फिननस 
भािामा सौख (हबी) समूह (खेलकुद, पठन, संगीत, ्काउट 
आहद) ले पनन यो भािा शसकन मद्दत गन्न सकछन ्।

तपाईं नि:िु्क िि्य भमलिे फिनिस भाषी िनतविगिमा पनि 
सहभािी हुि स्िुहु्छ ।
• तपाईं Harrastushaku िेबसाइट प्रयोग  गरी आिूलाई 

मन पनने गनतषिधि खोजन सकनुहु्छ । तपाईं यो 
िेबसाइटमा नन:िु्क गन्न शम्ने षिषिि गनतषिधि 
िेला पान्न सकनुहु्छ । Save the Children ज्ता 
सं्र्ाले षिषि्न गनतषिधि गराउँछन ्।

• हेलशसङककी नगरले चलाएका युिा के्रि र षिषिि 
सं्र्ाहरू Harrastustoiminta को िेबसाइटमा िेला 
पान्न सफक्छ । युिा के्रिमा बालबाशलका तर्ा 
नियुिकहरू सुरक्क्षत िातािरणमा षिशभ्न गनतषिधि 
गन्न तर्ा आफनो उमेरका अ्य वयिकतहरूसँग रुलमील 
हुन सकछन ्।

• Playgrounds ले 16 िि्नभ्दा कम उमेरका 
िालबाशलकाका लाधग षिषिि िखने गनतषिधि गनु्नका 
सार् ैनन:िु्क लञच खुिाउँछन ्।

• The Summer camps को िेबसाइट फिन्याणिमा 
बचचाबचचीको लाधग कयाप्प जाने सुषििा हदने 
संगठनहरूले संयुकत रूपमा सञचालन गरेको िेबसाइट 
हो ।

• तपाईं एकल ैिा बचचालाई शलएर गई ्ियंसेिा गन्न 
सकनुहु्छ ।

• षिशभ्न उमेरका बचचाहरूको लाधग नन:िु्क ्पोट्न 
कलबहरू: Easysport.

तपाईं रामइलो िददै अिलाइि उपलबि हुिे सो लिा्तका 
सोहरूबाट फिनिस भाषा भस्ि स्िुहु्छ
• Yle Areena (Lasten Areena, Pikku Kakkonen, 

Yle Galaxi).
• Yle ले हदने सेिा र काय्नक्रममा फिननस सबटाइटल 

प्रयोग हु्छ ।
• बचचाहरू सोसल शमडियमा (TikTok, Instagram, 

YouTube, blogs) मा क्तो तररकाले फिननस भािा 
र अरू भािा प्रयोग हु्छ भ्ने कुरा शसकन सकछन ्।

• बचचाहरू फिननस भािामा अनलाइन गेम खे्न 
सकछन ्।

पुसतकाल् र साहहत्:
• सिजलो भािामा लेखखएका फकताबले बचचाहरूलाई भािा 

शसकन ठूलो मद्दत गन्न सकछन ्। अ्य साहहतय पनन 
पहढनु पछ्न । कुन ैकुन ैफकताबहरू आफनो मात ृभािा र 
फिननस भािा दबुमैा पढन सफक्छ ।

• पु्तकालयहरूले िखने ब्बदामा षिषिि प्रकारका 
गनतषिधिहरू पनन गराउँछन ्।

• षिषिि डिग्ी िा डिपलोमा (दोस्ो भािाको रूपमा फिननस 
पठन डिपलोमा) ले बचचाहरूलाई पढन प्रोतसाहहत गछ्न ।

फिननस भािा पढन शसकाउने अनलाइन 
सामग्ी

बालबाभलका तर्ा िि्ुिकहरूको लागि आिारभूत र बेभसक 
अभ्ास
• Puhutaan को िेबसाइट
• Papumarket
• Tähtijengi - kielen supersankarit (षप्र्ट गन्न 

शम्ने)

िि्ुिकहरू र ि्सकका लागि आिारभूत र बेभसक 
अभ्ास
• suomitaskussa.eu िेबसाइट
• Osaan suomea िेबसाइट
• Supisuomea िेबसाइट
• Asiointisuomea on Yle
• Ymmärrä suomea िेबसाइट
• भाषिक प्रिीणताको फिननस रािषरिय प्रमाणपत्रका लाधग 

अभयासहरू
• पु्तकालय काि्न प्रयोग गरी पढन शम्ने अनलाइन 

कोस्न
• Käts – Käytännön suomea पाठय सामग्ी, पठन, 

श्िण समािेि हु्छ
• Suomen mestari पु्तकको श्िण (दता्न गनु्न पनने)
• Moninet
• फिननस िाकयांि

https://www.harrastushaku.fi/
https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/evaita-elamalle-ohjelma/oppimateriaali-ja-harrastustuki/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=4724
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/leikki-ja-avoin-toiminta/leikkipuistot/
https://www.kesaleiri.fi/
https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/
https://vapaaehtoistoiminta.hel.fi/
https://easysport.fi/
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/lapset
https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/lapset
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Vinkit/Mika_on_selkokirja(196398)
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Kirjaston_kesa_on_taynna_peleja_tarinoit(220199)
https://www.helmet.fi/fi-FI/Tapahtumat_ja_vinkit/Uutispalat/Kirjaston_kesa_on_taynna_peleja_tarinoit(220199)
https://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=6
https://kirjasto.one/lukudiplomi/index.php?dipl=6
http://visnakker.no/?fbclid=IwAR3FHo-_KHPyo_1eiVMaDaTihpMiVrP-QVn4LcOwKRh8hsAkaCtzPvCLV0Q
https://papunet.net/_pelit/papumarket/#/
https://dialogikasvatus.fi/material/tahtijengi-videot/
https://suomitaskussa.eu/
https://www.osaansuomea.fi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/supisuomea
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/asiointisuomea
http://www11.edu.fi/ymmarra/
http://ykitesti.solki.jyu.fi/tutustu-testiin/testifin/
http://ykitesti.solki.jyu.fi/tutustu-testiin/testifin/
https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Verkkokurssit/Kirjasto_tarjoaa_verkkokielikursseja_kay(135063)?fbclid=IwAR1DgpP3-AcRpLKKyj67Yl9Y6UiYiaEjnTn7Pgo5QRRzfvxcXv7_IEJetks
https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Verkkokurssit/Kirjasto_tarjoaa_verkkokielikursseja_kay(135063)?fbclid=IwAR1DgpP3-AcRpLKKyj67Yl9Y6UiYiaEjnTn7Pgo5QRRzfvxcXv7_IEJetks
https://helao.fi/fi/opisto/oppimateriaalit-ja-projektit/kats/
https://helao.fi/fi/opisto/oppimateriaalit-ja-projektit/kats/
https://digi.finnlectura.fi/users/sign_in
https://moninet.rovala.fi/opiskele-suomea/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/14/finnish-phrases-suomen-kielen-fraaseja
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