Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Yabancı dilli ana-babalar için tavsiyeler:
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.
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•
•
•
•

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 veya çok az
net konuşuyorsa veya çocuğunuz sizi anlamıyorsa, bu broşürü aldığınız kişiye danışabilirsiniz. 		
Çocuğunuzun çocuk doktoruna veya doğrudan şu uzman birimlere de danışabilirsiniz:
Zentrum für Frühförderung ( ZFF )
Elisabethenstrasse 51, Postfach, 4010 Basel
Tel.  0 61 267 85 01 • Fax  0 61 267 84 96
zff@bs.ch • www.zff.bs.ch
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Başka önemli hizmetler

•

•

•

•

•

•

Basel-Stadt Anneler ve Babalar için Danı ma Yeri
Mütter- und Väterberatung Basel-Stadt
Tel. 061 690 26 90
info@muetterberatung-basel.ch  •  w ww.vereinfuerkinderbetreuung.ch
Semtinizde bir oyun grubu mu arıyorsunuz? O zaman şu adrese başvurun:
Fach- und Kontaktstelle für Spielgruppen Basel und Region
Tel. 061 690 26 96
fks.baselplusregion@postmail.ch
Basel-Stadt’ta gündüz bakım evi mi arıyorsunuz? O zaman şu adrese başvurun:
Vermittlungsstelle Tagesheime
Tel. 061 267 46 14
vermittlung.tagesbetreuung@bs.ch  •  w ww.tagesbetreuung.bs.ch
Basel-Stadt’ta bakıcı aile mi arıyorsunuz? O zaman şu adrese başvurun:
Geschäftsstelle Tagesfamilien Basel-Stadt
Tel. 061 260 20 60  •  Fax  0 61 260 20 61
info@tagesfamilien.org  •  w ww.tagesfamilien.org
Semtinizdeki ailelerle daha fazla kontak mı arıyorsunuz?
Yakınınızdaki bir buluşma noktasını şu adreslerden öğrenebilirsiniz:
Quartiertreffpunkte Basel
Tel. 061 267 43 40
quartierarbeit@bs.ch  •  w ww.quartiertreffpunktebasel.ch
Çocuklar için birçok dilde «ana dili ve kültürü dersleri» organize ediliyor.
Kendi dilinizdeki hizmeti internette
http://www.ed-bs.ch/bildung/pzbs/unterricht/herkunftssprachen-heimatliche-sprache-und-kultur
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