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 انگیز است! پرورش کودک چندزبانھ خود: شگفت
 
 

 والدین گرامی، 

 
Kind en Gezin  خواھد تمام حمایتی را کھ برای توسعھ  می

زبان کودک خود و ھمچنین ایفای نقش والدین چندزبانھ بھ آن 
ھا و  نیاز دارید، در اختیار شما قرار دھد. والدین، پدربزرگ

ھا، پرستاران، برادران و خواھران کودک... ھمھ  مادربزرگ
د  تواند یک یا چنباید اطمینان حاصل کنند کھ کودک شما می 

 زبان را فرا بگیرد. 
ترین اطالعات را در مورد توسعھ زبانی،  بھ ھمین دلیل، ما مھم

 ایم. تحریک زبان و ایفای نقش والدین چندزبانھ ترجمھ کرده
توانید بھ بروشورھای  جھت کسب اطالعات بیشتر می 

"Kameleonboekje " و "Meertalig opvoeden 
 

 
 
 

Kameleonboekje  
 

ھا و تفکرات شما در مورد اینکھ چگونھ دیدگاهاین جزوه بھ 
توانید کودک خود را از نظر یادگیری چندزبانھ ارتقا  می

ای از خانواده شما و محیط  کند. ھمچنین نقشھببخشید، کمک می
توانید با یکدیگر یک  گونھ میکند و ایناطراف آن ترسیم می 

ی کودک شما ھای زیادی برای ارتقاانتخاب انجام دھید. زیرا روش
از نظر فراگیری چندزبانھ وجود دارد. تنھا یک انتخاب صحیح 

 وجود ندارد.
ای شرایط متفاوتی دارد و متناسب با شرایط خود انتخاب ھر خانواده 

 کند. اما موارد زیادی وجود دارد کھ باید در نظر گرفتھ شود.می
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 ‘ایفای نقش والدین چندزبانھ در خانواده ما" 
 

  
  

 ھای ماخواستھ .1
 ھایی یاد بگیرد؟ و چرا؟خواھید کودکتان چھ زبان می •
 ھای مختلف چیست؟ھدف از یادگیری زبان •
 ھای مختلف اھمیت یکسانی دارند؟ و آیا زبان •
 ھای مختلف چقدر باید باشد؟فراگیری کودک شما در مورد ھر یک از زبان •
 آیا انتظارات ھمھ افراد در خانواده یکسان است؟ •

 کنند؟ ھایی صحبت میکسانی بھ چھ زبان چھ  .2
ھا باید بھ طور  گیرد. این زبانکنید، او آن زبان را یاد میھنگامی کھ شما با کودک صحبت می

 مکرر استفاده شوند.
 والد(ین) •
 برادران و خواھران  •
 ھا ھا و مادربزرگپدربزرگ •
 در مرکز مراقبت از کودکان  •
 ایگان، دوستان…) سایر افراد (عمھ، خالھ، عمو، دایی، ھمس •

 کنیم؟ ھایی صحبت میدر کجا بھ چھ زبان  .3
 بستھ بھ موقعیت مکانی ممکن است شما بھ زبان متفاوتی نسبت بھ کودک خود صحبت کنید. 

 در خانھ  •
 در مسیر •
 ھنگام مالقات با یک فرد  •
 در مرکز مراقبت از کودکان  •
 در مدرسھ  •

 انتخاب ما  .4
 کودک خود آموزش دھیم؟ھای مختلف را بھ قرار است چگونھ زبان

 ھایی؟چھ زبان  •
 با چھ کسی؟ •
 چگونھ؟ •

ھا عبارتند از"یکی از والدین، یک زبان"، "ترکیبی"، "ھلندی و ترکیبی"، "زبان مادری و گزینھ
 ترکیبی"، "فقط زبان مادری"، "سھ زبان" 

 
 سایت ما مراجعھ کنید. جھت کسب اطالعات بیشتر بھ وب 
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 چندزبانھ  بروشور فراگیری
 انگیز است! پرورش کودک چندزبانھ خود: شگفت

 
 

 ھا بیشتر باشد، بھتر است!ھر چھ زبان 
 

از صداھای نوزاد تا کلمات و جمالت: یادگیری یک زبان واقعاً یک  
کند، خود، تمرین زیادی میمعجزه است! کودک شما خودش با صدای 

 اما برای یادگیری یک زبان بھ دیگران ھم نیاز دارد.
 

ھا، برادران و خواھران،  ھا و مادربزرگوالدین، پدربزرگ
کنند، بھ او در پرستاران کودک... کھ زیاد با کودک شما صحبت می

تواند یادگیری کنند. کودک از زمان تولد میانجام این کار کمک می
 چند زبان را شروع کند. بھ طور ھمزمان یا بھ ترتیب. یک یا 

 
شما بھ عنوان والدین احتماالً سؤاالتی در مورد پرورش کودک  

ھایی خود بھ صورت چندزبانھ دارید. این بروشور اطالعات و بینش
دھد. از جملھ نکات مفید فراوانی کھ  را در این زمینھ در اختیار شما قرار می

 ا را امتحان کنید!توانید فوراً آنھمی

 
 
 

ن  ن سننی  سال 3تا  0رشد ز�این بنی
 

یادگیری صحبت کردن واقعاً یک معجزه است! کودک شما اولین صداھای نوزادی خود را بھ طور ناخودآگاه ایجاد  
 کند. می

 دارد. کند و فھم خیلی زیادی دو سال و نیم بعد، کودک نوپای شما تمام طول روز برخی کلمات را تکرار می

 
 در طول بارداری  .1

 تواند صدایتان را بشنود!: کودک شما می21ھفتھ  •
 ماھھ 0-15کودک  .2

 اولین صداھا  •
 گریھ کردن •
 آغو آغو کردن  •
 ما’. -ما- د’ و ‘ما-د-ادای برخی کلمات ساده ‘د •
 ھستند.شوند. البتھ نھ بھ طور کامل، اما قابل فھم سالگی، اولین کلمات ادا می 1اولین کلمھ: در حدود سن  •

 سالھ 3ماھھ تا  15کودک نوپای  .3
 کلمات جدید زیاد  •
 ای خود را ادا خواھد کرد. سالگی، اولین جمالت دو کلمھ 1.5اولین جمالت: در حدود سن  •
 جمالت بلند  •

 سالھ 6تا  3دبستانی یش\کودک  .4
 ای.کلمھ ۵تا  ۳جمالت  •
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 کن�د؟ توان�د در رشد ز�این کودک خود به او کمک  چگونه �

 
 با کودک خود زیاد حرف بزنید!  .1

 با کودک خود گفتگو کنید. بھ او زمان بدھید تا واکنش نشان دھد.

و بھ صداھا، حرکات و... او پاسخ دھید ھر چھ بیشتر با کودک خود 
 صحبت کنید، فرصت بیشتری برای یادگیری زبان خواھد داشت.

 از زمان تولد شروع کنید   .2
کودک خود صحبت کنید! حتی اگر ھنوز خودش  از زمان تولد با 

کند، در حال یادگیری مقدار زیادی از اطالعات زبانی صحبت نمی
 است.

 تمام طول روز!  .3

توانید تمام طول روز با کودک خود صحبت کنید. در حین غذا  می
روی. یا ھنگام  خوردن یا پرستاری کردن از او. یا در طول پیاده

 امری خود بھ خودی و طبیعی است. بازی با یکدیگر. این موضوع

 قصھ گفتن، آواز خواندن، مطالعھ با صدای بلند …  .4

 ھای مختلفی برای کمک بھ رشد زبانی کودکتان وجود دارد. راه

برد. مطالعھ یک کتاب با یکدیگر، کار جالبی است. یا خوانید، او لذت میھنگامی کھ برای کودکتان آواز می 
 گیرد. یک داستان تعریف کنید. کودک شما کلمات جدید را نیز بھ ھمین شیوه یاد می

 
 

 نکاتی برای ایفای نقش والدین چند زبانھ 
 

کنید یا بھتر ھستید، صحبت صحبت بھ آن احساس راحتی میھایی کھ در با کودک خود بھ زبان یا زبان •
کنید. ھنگامی کھ صحبت کردن حس طبیعی و خود بھ خودی بودن دارد، بھ رشد زبانی کودک شما کمک  

 خواھد کرد.
 

ھای مختلف در خانواده و ایفای نقش والدین چند زبانھ؟ ھنگامی کھ باردار ھستید، در مورد عملکرد زبان  •
ھایی با کودک شما صحبت خواھند کنید. در مورد اینکھ چھ کسانی بھ چھ زبان یا زبان محیط خود فکر

 کرد، توافق کنید. 
 

ھایی را کھ شوند. کودک، زبان یا زبانھای مختلف بھ اندازه کافی استفاده میاطمینان حاصل کنید کھ زبان •
 گیرد.کنید، یاد میدر اغلب اوقات ھنگام صحبت با او از آنھا استفاده می

 
شناسید؟ اجازه دھید کودک شما از آنھا نیز استفاده  ھایی بھ زبان مادری خود میآیا آواز، داستان یا کتاب •

 توانید زبان مادری خود را بھ او منتقل کنید.کرده و لذت ببرد! اینگونھ می
 

 فراگیری صحیح زبان مادری  •
ھای کند. مکالمھھا ایجاد مییر زبانفراگیری صحیح زبان مادری پایھ محکمی را برای یادگیری سا

شود، برای رشد زبانی بسیار مفید  طبیعی و عادی بین والدین و کودک بھ زبانی کھ در خانھ صحبت می
 است.

 
 توافقات شفاف  •

کند، بھ طور شفاف توافق کنید. از این در مورد اینکھ چھ کسی، در چھ زمانی بھ چھ زبانی صحبت می
شود. اگر بھ زبان مادری توجھ کافی انجام ھا فراھم میبھ ھر یک از زبان طریق، امکان توجھ کافی

 نشود، این احتمال وجود دارد کھ کودک شما آن را بھ خوبی یاد نگیرد یا حتی بیشتر آن را فراموش کند. 
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 اولین ارتباط با زبان ھلندی •
از کودکان بھ مدت چند روز  کنید، بردن کودک بھ مرکز مراقبتاگر در خانھ بھ زبان ھلندی صحبت نمی

تواند ایده خوبی باشد. بھ این طریق، کودک شما قبل از شروع مدرسھ، زبان ھلندی را خواھد شنید. می
کند و دنیا عالوه بر این، این کار برای سالمتی او مفید خواھد بود! کودک شما با سایر کودکان بازی می

 وان والدین در آنجا با سایر والدین مالقات خواھید کرد.کند! عالوه بر این، شما نیز بھ عنرا کشف می
 

 ھاتفاوت بین زبان •

کند. این موضوع بسیار  ھا را بھ یک شکل صحبت نکرده و استفاده نمییک کودک چندزبانھ، ھمھ زبان
ھای ھای مختلف قرار گرفتھ و فرصتای کھ در معرض زبانرایج است! این امر تا حد زیادی بھ شیوه

 ھا بستگی دارد: خواندن و نوشتن در مدرسھ، صحبت کردن در مدرسھ و در خانھ...ه از آن زبان استفاد

 
 

 توانید در تماس باشید؟ سؤالی دارید؟ اگر بھ کمک نیاز داشتید، با چھ کسی می
 

تماس گرفتھ و سؤاالت خود را مطرح   Kind en Gezinخواھید درباره این موضوع با کسی صحبت کنید، با اگر می
 توانید در طول مشاوره قبل یا بعد از تولد یا در ھنگام ویزیت خانگی، در مورد این موضوع صحبت کنید. کنید. می

 .100 150 078بپرسید:  Kind en Gezin-Lijnتوانید سؤاالت خود را از طریق یا اینکھ می

 کنیم! بھ طور خالصھ: ما از سؤاالت شما استقبال می

 
بپرسید:  Kind en Gezin-Lijnسؤاالت خود را از طریق 

078 150 100. 
توانید با  شب می ۸صبح تا   8در روزھای کاری از ساعت 

تماس بگیرید. از طریق فرم  Kind en Gezinیکی از کارکنان 
موجود است،   kindengezin.beسایت بتماس کھ در و

 توانید بھ ما ایمیل ارسال کنید..می
 
 
 


