TÜR

Allgemeine Informationen
Institution
Der Logopädische Dienst Mittelrheintal (LDM) bietet
Beratung, Abklärung und Therapie bei Kindern mit Sprachauffälligkeiten an.
Sprachtherapie verstehen wir als eine ganzheitliche Unterstützung der Entwicklung, die die Stärken und Schwächen des
Kindes berücksichtigt.
Unser Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter
von 3 – 18 Jahren.
Erfolgreiche Entwicklungsförderung setzt eine gute Zusammenarbeit zwischen therapeutischen Fachkräften, Familie des
Kindes, Kindergarten bzw. Schule und anderen Fachpersonen
voraus.
Träger der Institution ist die Heilpädagogische Vereinigung
Rheintal.
Die Kosten werden von den jeweiligen Schulgemeinden des Einzugsgebietes und von der Invalidenversicherung übernommen.

Sprachtherapeutisches Angebot
im Mittelrheintal

Elterninformation
«Çok dilli eğitim: Çocukla hangi
dilde konuşulmalıdır?»

Kontaktadresse:
LDM
Logopädischer Dienst Mittelrheintal
Römerstrasse 10
9435 Heerbrugg
Tel.: 071 727 20 90 (Sekretariat)
e-mail: ldm-leitung@bluewin.ch

Abklärung - Therapie - Beratung - Prävention

Sevgili Anne ve Baba,
Çocuğunuzla, kendinizi en iyi şekilde ifade edebildiğiniz
ve dolayısıyla kendinizi iyi hissettiğiniz kendi dilinizde
konuşmanızın doğru olup olmadığını hiç düşündünüz
mü? Nihayetinde okulda öğrenmesi gerektiği için içten
içe çocuğunuzla Almanca konuşmanız gerektiğini
düşündüğünüzden dolayı bazı zamanlar kendinizi kötü
hissettiğiniz oldu mu? Yoksa acaba çocuğunuzla bu yüzden mi
Almanca konuşuyorsunuz?
Bizler konuşma özürü uzmanları olarak, bir dili öğrenmekte
zorluk çeken çocuklarla çalışmaktayız. Şayet bir çocuk kendi
anadilinde dilini yaşına ve gereğine uygun olarak geliştirmekte
zorluk çekiyorsa, o takdirde bil dil tutukluğu sözkonusudur.
Şayet bir esas dili, yani ilk dilini öğrenmiş ise, sağlıklı bir
çocuk aynı zamanda veya ard arda iki veya daha fazla dili
öğrenebilecek durumdadır. Bu nedenle sizlerin ebeveyn olarak
şakalar yaptığınız ve kızdığınız, üzüldüğünüz veya sevindiğiniz
kendi dilinizde çocuğunuzla konuşmanız tamamen merkezidir.
Aşağıdaki kurallar başarılı bir dil edinimi için oldukça önemlidir:
1. İster yemek pişirirken ister ortalığı toplarken, ne yapıyor
olursanız olun, çocuğunuzla konuşun. Hangi dilde olursa
olsun, bir dil ancak ve ancak tecrübelerle öğrenilebilir. Dilin
denenmesi, anlatmaktan alınan zevk, dinlemek ve aktarmaktan alınan zevk, bunlar her dil edinimi için en önemli
koşullardır.
2. Çocuğunuzla sadece ve sadece kendi anadilinizde konuşun,
parola: „Bir insan – bir dil“
Çocuğunuzla konuşacağınız bir dil için karar verdiyseniz,
kararlı bir şekilde dilleri birbirinde ayrıma şartına bağlı kalın!
Çocuğunuz aniden çevrede konuşulan dile geçiş yapabilir
– kesinlikle pes etmeyin ve çocuğunuzla sakin bir şekilde
anadilinizde konuşmaya devam edin!
3. Dilleri karıştırmaktan kaçının!
Küçük çocuklar başlarda sık sık etraflarında duydukları
ve yaşadıkları farklı dilleri karıştırırlar. Ancak siz kararlı bir

şekilde sürekli kendi dilinizde kalmaya dikkat edin. Bu
şekilde çocuğunuzun farklı dilleri birbirinden ayırmasını
öğrenmesine yardımcı olursunuz.
4. Çocuğunuzun iki dili öğrenmesini istiyorsanız, bu durumda
çocuğun her iki dilde de olumlu teşvike ihtiyacı olacaktır!
Çocuğunuzla birlikte resimli kitaplara bakın, ona hikayeler
okuyun, onunla yaşanmış olaylar hakkında konuşun, eve
arkadaşlar davet edin – bu en iyi dil teşvikidir, hangi dilde
olura olsun! Çocuğunuza çift dilli yaşamı konusundaki
olumlu tavrınızı ve düşüncenizi belli edin!
Günümüzde bir dilde edinilmiş iyi bir temelin -ki bunun illa da
Almanca olması gerekmiyor!- çocuğunuza tüm gelişimi boyunca yardımcı olacağı bilinmektedir. Kendisini bir dilde iyi ve
güvende hisseden kimse, aktif olarak başka bir dilde de kelimelerin ve iletişimin peşinde koşacaktır.

İkinci bir dildeki başarı birinci dilin kalitesine
bağlıdır!
Çoğu zaman çok dililik herkes için bir kazançtır. Ancak
emin değilseniz, şüphe duyuyorsanız, sorularınız varsa veya
çocuğunuzun dil edinimi konusunda köklü zorluklar yaşadığını
fark ederseniz, o zaman bizi aramaya tereddüt etmeyin!
Size gıpta ettiğimiz farklı dillerle iç içe yaşamınızda iyi
eğlenceler!
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