
نکات مهم برای والدین

›  با فرزند خود به آن زبانی صحبت کنید که به آن مسلط 
هستید و احساس نزدیکی می کنید .

›  زبانهای والدین یا رایج در خانه برای هویت فرزند ش� و 
رابطه والدین و فرزندان اهمیت دارند .

› با فرزند خود زیاد صحبت کنید ، حتی اگر هنوز نوزاد باشد . 
›  فرزند خود را هر چه زودتر و به طور مداوم به مهد کودک 
بربید تا بتواند زبان آملانی را بیاموزد . تسلط به زبان آملانی 

برای آینده ی درسی فرزند ش� مهم است .

› در صورت نیاز از خدمات مشاوره ای و ح�یتی استفاده کنید .
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ش�ره 1 – پیش به سوی چند زبانگی
با کودکان به زبان (های) خودتان صحبت کنید
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بروشورهای ما به چندین زبان ترجمه شده اند .
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مامان ، همه مردم 
می توانند به دو زبان 

صحبت کنند ؟

تو هم آملانی 
صحبت می کنی ؟

پس چی فکر کردی ، آملانی 
را در مهد یاد می گیرم .

تقویت زبان اول یعنی زبان مادری

›  این مهم است که والدین از بدو تولد با فرزندان خود صحبت 
کنند و فرزندان در ¤اس طوالنی مدت با زبان والدین یا ه�ن 
زبان رایج در خانه باشند ، به عنوان مثال از طریق پدربزرگ و 

مادربزرگ ، دوستان و فعالیتهای تفریحی .

وقتی زبان والدین یکی نیست

›  اینکه مادر با کودک به زبانی صحبت کند که زبان پدر نیست ، 
مشکل خاصی تلقی ªی شود . روند یادگیری زبان به رشطی بهرت 

پیش می رود که هم پدر هم مادر زیاد با کودک صحبت کنند .

با کودکان به زبان (های) خودتان صحبت کنید

›  این نکته حائز اهمیت است که والدین با فرزندان خود به زبانی 
صحبت کنند که آنرا بهرت می دانند و به آن زبان احساس نزدیکی 

می کنند .

چرا ؟

›  برای رابطه والدین و فرزندان این نکته مهم است که والدین و 
فرزندان یک زبان مشرتک داشته باشند و همه بتوانند منظورشان 
را به آن زبان مشرتک به خوبی و بدون مشکل خاصی بیان کنند . 

هرچه فرزندان بزرگرت می شوند ، زبان مکاملات سخت تر می شود . 
به ویژه در دوران بلوغ این نکته مهم است که والدین و فرزندان 

بتوانند در مورد مسائل عاطفی با یکدیگر صحبت کنند .

›  زبان اول یا زبان مادری زیربنای مهمی برای یادگیری زبان های دیگر 
است . اگر والدین تالش خود را به یادگیری زبان اول فرزندانشان 

یعنی زبان والدین معطوف کنند ، قطعا بهرتین رشایط ممکن برای 
یادگیری زبان های دیگر ، به عنوان مثال زبان آملانی یعنی زبان دوم 

فرزندانشان ، را مهیا کرده اند . 

›  چند زبانگی دارای مزایای زیادی در پیوند با حوزه زبان آموزی و 
فرهنگ شناسی است .

 اک¬ مردم چند زبانه هستند ، 
حتی بسیاری از آنها به طور 

همزمان به سه زبان ، پنج زبان 
یا حتی بیشرت صحبت می کنند .

 [1] A. Klassert & N. Gagarina: »Der Ein� uss des elterlichen Inputs auf die 
Sprachentwicklung bilingualer Kinder: Evidenz aus russischsprachigen 

Migrantenfamilien in Berlin.« Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 4, 
413–425, 2010.

تقویت زبان آملانی

›  هر چه زودتر کودکان به مهد کودک بروند ، آملانی را هم بهرت 
یاد می گیرند . این نکته مهم است که کودکان به طور مداوم 

به مهد کودک بروند و در ¤ام فعالیت های جمعی (مانند 
مراسم صبحگاهی ، روزهای مختص کار گروهی و غیره) رشکت 

کنند تا بتوانند هم زیاد آملانی بشنوند و هم صحبت کنند .

یافته های علمی

›  در مطبوعات و رسانه ها گهگاه از این که مهاجران با فرزندان 
خود آملانی صحبت ªی کنند ، انتقاد می شود . آیا این انتقاد 
پذیرفتنی است ؟ خیر ، نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که 
کودکان چند زبانه که در خانه آملانی صحبت ªی کنند ، در 

بسیاری از زمینه ها ، زبان آملانی شان بدتر از آن کودکانی که 
با آنها در خانه آملانی صحبت می شود ، نیست .[1]


