Sizin ana diliniz önemli. Bu sizin
ve sizin çocuklarınızın
kimliklerinin bir parçasıdır.
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Bunu hayatta tutabilmek için:


çocuğunuza, sizinle aynı lisanı paylaşan
diğer çocuklarla oynaması için zaman
verin..



toplum içinde kendi lisanınızı
konuşmaktan korkmayın..



çocuğunuza, etraflarında işittikleri diğer
dillerin isimlerini öğretiniz..



çocuğunuza kendi lisanından gurur
duyması için yardımcı olun. Bu onun
güçlü bir kültürel kimlik geliştirmesinde
yardımcı olacaktır.



eğer çocuğunuz İngilizce kelimeler
kullanmayı tercih ediyorsa, siz yinede
onun söylediklerine kendi lisanınızda
karşılık verebilirsiniz.

Hatırlayın:


konuşurken çocuğunuza bakınız. Bu
onun yüz ifadenizi görmesine ve
kelimeleri nasıl biçimlendirdiğinizi
anlamasına yardımcı olacaktır.



birlikte oynamak için, kendinize ve
çocuğunuza 'özel zaman' yaratın.



çocuğunuza sizi yanıtlaması için birçok
imkanlar ve zaman verin..
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Niçin çocukların ana
dillerini korumaları onlar
için önemlidir?

Birden fazla lisanı
öğrenmeleri onların genel
öğrenimleri için iyidir, her iki
toplumun insanları ile
iletişim kurabilirler ve bu
onların yetişkin olduklarında
sahip oldukları mükemmel
bir beceri olacaktır.

Evde kendi dilimizimi yoksa,
çocuğumuzun daha çabuk İngilizce
öğrenmesine yardımcı olmak için
İngilizcemi konuşmalıyız?

Evde kendi lisanınızı
konuşmalısınız. Çocuğun ana
dili ne kadar güçlü olursa,
başka bir dili öğrenmesi
okadar kolay olacaktır. Evde
İngilizce konuşmakla,
çocuğunuzun sizin dilinizi
öğrenememesi riskini
yaratıyor ve kendi
kültürünüzün zenginliklerini
kaybediyorsunuz..
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Çocuğumun konuşma
problemleri/konuşma gecikmesi
var...Bu zorlukları atlatması için evde
sadece İngilizce mi konuşmalıyız?

Bazen birden fazla lisanı birlikte
öğrenen çocuklar, tek dil konuşan
çocuklardan biraz daha geç
konuşmaya başlarlar. Konuşma
problemleri olan bir çocuk, etrafında,
bir dili iyi konuşan insanlar görme
ihtiyacındadır.

Çocuğum bizim dilimizi
konuşmayı reddetiyor. Ne
yapabiliriz?

Onlarla ana dilinizi
konuşmaya devam edin.
Kendi toplumunuzun diğer
üyelerini ziyaret ederek,
çocuğunuzu onlarla iletişim
kurmaya motive edin.
Çocuklar ana dillerini
konuşmasalarda, evde
işiterek o dili
kazanmaktadırlar.

Çocuğum konuşurken
iki dili karıştırmakta.
Kafasımı karışmakta?.

Çocuğunuzun kafası
karışmıyor, sadece
bütün bu dillerdeki
bilgilerini kullanıyor.

İngiltere'ye 6 ay önce geldik
ve çocuğum hala İngilizce
konuşmuyor. Ne yapabiliriz?

Çocukların okula ilk
ulaştıklarında bir 'sessizlik
dönemi'nden geçmeleri
yaygındır. Bu durum birkaç
ay sürebilir. Onların İngilizce
konuşmak için güven
kazanmaları zaman alabilir.
Onlara zaman veriniz,
destekeyiniz ve sabırlı
olunuz.

