Yabancı dilli ana-babalar için tavsiyeler:
Birçok dil….büyük bir avantaj

Siz çocuğunuzla Almanca’dan farklı bir dil konuşuyorsunuz ve çocuğunuz çok dilli yetişiyor:
Bu birçok çocuk için sorun değildir. Aksine, çok dillilik çocuğunuz için büyük bir avantaj olacak.
Çocuğunuz sizin dilinizle sizin kültürünüzü ve kendi kökenini öğrenir. Çocuğunuzun Almanca
öğrenmeye mümkün olabildiğince erken başlaması da önemlidir.

Çocuğunuzu şöyle destekleyebilirsiniz:
• Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dili konuşun.
• Çocuğunuzla yaptığınız her şeyi anında konuşun. Onu dinleyin, ona hikayeler anlatın ve kendisini

ifade etmeye çalıştığında onu övün. Çocuğunuz konuşmaktan zevk duymalı.

• Çocuğunuzun Almanca’yla mümkün olabildiğince erken tanışması faydalı olur. Ne kadar daha çok
Almanca konuşan çocukla ve yetişkinle beraber olursa o kadar daha hızlı Almanca öğrenir.
• Çocuğunuz hatalar yapabilir ve dilleri karıştırabilir. Bu normaldir ve zamanla geçecektir.
• Çocuğunuz ilk (ana) dilini ne kadar daha iyi konuşursa, o kadar daha iyi Almanca (ve başka diller)

öğrenebilir. Çocuğunuz gelişimini ilk (ana) dili üzerinde kurar ve dilleri mukayese eder.

Çocuğunuzun dil gelişimiyle ilgili sorularınız var mı?

Eğer çocuğunuzun iyi geliştiğinden emin değilseniz, örneğin çocuğunuz çok az konuşuyor, konuştukları net
anlaşılmıyorsa veya sizi anlamıyorsa, bu broşürü aldığınız kişiye danışabilirsiniz.
Çocuğunuzun doktoruna veya doğrudan aşağıdaki uzman birimlere de danışabilirsiniz:

Oberdorf’daki olanaklardan faydalanın!
-

Ana babalar danışma hizmeti (Mütter-, Väterberatung)
İrtibat: Frau Verena Probst, Stacherberg 7, 4418 Reigoldswil, 061 941 16 71

-

Emekleyen çocuklar grubu (Familientreff)
İrtibat: Frau Gaby Nägelin, Sonnenweg 16, 4436 Oberdorf, 061 961 04 69

-

Oyun grubu (Spielgruppe)
İrtibat: Frau Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34

-

Anne ve Ҫocuk sporu (Mutter und Kind Turnen)
İrtibat: Frau Annik Freuler Müller, 4436 Oberdorf, 061 321 52 30, 076 454 03 18

-

Kütüphane (Bibliothek)

-

2.ci el Ҫocuk kıyafetleri mağazası (Kinderkleiderbörse)
Hintere Gasse 7, 4436 Oberdorf

-

Connectica bayanlar için dil kursları (Connectica Sprachkurse für Frauen)
İrtibat: Frau Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34 oder

Dorfmattstrasse 6, 4436 Oberdorf

Ausländerdienst BL, Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln, 061 827 99 00

