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ئاگاییدان دهربارهی پهرتووک و ماڵپهڕهکانهوه:

• •) .Den tvåspråkiga familjen .Harding, E. & Riley, P. (1993نامیلكه یێك له
باره ی دوو زمانه وانی
•.Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk
• www.cplol.euبه ئینگلیزی وفه ره نسی .كلیك لیره بده
 .Professional Practice –Preventionلێره نامیلكه ھه یه ده رباره ی زمان به
جۆشخستن به زمانی جۆراوجۆر [  ]2012-06-11
• [www.nethelp.no/cindy/biling-fam.html ] 2012-06-11
• www.sprakenshus.seکه به سویدی و عهرهبی یه]2012-06-12[ .

نامیلكه كه ھه یه بۆ داگرتنه خوارله م ماڵپه ڕانه:

•www.bibli.se/ett-barn
• www.rikshandboken-bhv.seپه (نجه بنه سه ر مێتوده كان له )BVC
•www.familjecentraler.se

نامیلكه كه به م زمانه نه ی خواره وه ھه یه:
•عه ره بی
• ئینگلیزی
• فارسی
• كرمانجی
• صۆمالی
• سۆرانی
• تایله ندی

یهک منداڵ
چهندین زمان

پیرۆزباییت لێدهکهین

منداڵهکهی تۆ یهکێکه له ملیۆنهها منداڵی ک ه له خێزانێکدا گهور ه دهبێت و پێدهگات ک ه به
جهندهها زمان قس ه دهکهن.
لهگهڵ منداڵه کۆرپهکهت ورده قسه بکه و گۆرانی
بلێ به ”زمانهکهت که الی دڵت شیرینه”
•پیاو چهند باشتر زمانی زگماکی خۆی بزانێت
ئهوهنده زیاتر ههلومهرج و زهمینهی بۆ
فیربوونی زمانێکی تر ههیه.
•پیاو چهند زیاتر گوێی ل ه زمانێک بێت و قسهی
پێبکات ئهوهنده زیاتر کارامه دهبێت.
•ب ه یاریکردنی منداڵ لهگهڵ مندااڵنی تردا
هاوئاههنگیی و توانای زمانیی منداڵ گهشه
دهکات .ههر بۆی ه کارێکی باشه
• کهمنداڵ چاوی بهو مندااڵنهی هاوتهمهنی
خۆی بکهوێت و بیانبینێت ک ه ب ه ههمان زمان
قسه دهکهن.
فێربوونی زمان زوو دهست پێدهکات
•منداڵ جارێ ههر ل ه سکی دایکیایهتی دهنگی
زمانی دایکی خۆی دهناسێتهوه .تاقیکردنهوه
ئهوهی سهلماندوه که منداڵی کۆرپهی تهمهن
چوار ڕۆژ زمانی دایکی خۆی پێباشتره ئهگهر
ژنێکی تر قسهی پێدهکات وهک لهوهی ههمان
ژن ب ه زمانێکی تر قسه بکات.
•زمانی گڕوگالی منداڵی کۆرپه دهنگی ههموو
زمانهکانی جیهانی تیایه بهاڵم منداڵهکه
تهنها دهنگی ئهو زمانهی بیردێتهوه که له
دهوروبهری قسهی پێدهکرێت.
•لهتهمهنی  10مانگیدا مندالهکه ب ه مۆنۆلۆژی
گڕوگالێک ”قسه دهکات” بهو ڕیتم و پیتگرتن/
ددانپیانانهی که له زمانی دهوروبهری
مندالهکه دهچێت.

منداڵ چۆن وای لێدێت که به چهند زمانێک قسه
بکات؟
•لهبهر ئهوهی که زمانی سویدی دهبێته زمانی
زاڵ بۆ منداڵهکهت ئهویش بههۆی هاوڕێ و
خوێندنگاوه بۆیه ئهوه گرنگ ه که منداڵهکه
له زۆربارودۆخی جیاوازدا زمانی خێزانهکهی
بگاتێ وتیا بهشداربێت.
•به رده وام به له به كارھێنانی زمانی زگماك ته
نانه ت ئه گه رمناڵه كه ت به زمانی سویدی وه
اڵم بداته وه .ھانی مناڵه كه ت بده كه زمانه
ھاوبه شه كه ی ئێوه به كار بھێنێت.
•نیشانی منداڵهکهت بده که تۆ شانازیی دهکهیت
به زمانهکهی خۆتهوه ئهگهر چی ئهوانی تریش
بهو زمان ه قسه نهکهن.
•ئهگهر ن ه تۆ و نه هاوسه رهکهت هیچتان
زمانهکهتان سویدی نهبوو ئهوه گرنگه ک ه
ههردوکتان پێتان باش بێت و بهالتانهوه
پۆزیتیڤ بێت ک ه منداڵهکهتان فێری زمانی
سویدی ببێت .ئه گه ر ئێوه زمانی جیاوازتان
ھه بوو ،ئه وسا گرنگه ھه درووكتان زمانی یه
كتر به به ھا وگرنگ دابنێن.
گهشهکردنی چهندین زمانیی
• ئهو منداڵهی ک ه لهگهڵ چهند زمانێکدا پێدهگات و
گهوره دهبێت ل ه ههمان تهمهندا ده ست به قسه
دهکات وهک منداڵهکانی ک ه ههریهک زمان دهزانن.
• گهشهکردنی چهندهها زمانیی لهسهر ههمان
شیوهو پرینسیپی گهشهکردن دهڕوات وهک
منداڵێکی یهک زمان.

•منداڵی چهندین زمانیی ههر زوو فێری
ئهوه دهبێت که زمانهکانی خۆی له یه ك
جیابکاتهوه وزۆرجارلهباری زمانهوه
زیاترهوشیاروزیره كترئه بێت زووتر له مندال ه
یهک زمانییهکان.
•له ماوهی جیاجیای ژیانیدا زمانه جیاوازهکانی
منداڵهکه زاڵ دهبن.
زانینی زمانێک به باشی ئهوهیه که ئهو کهس ه لهو
ژینگه یه ی تیایدیایهتی وهگهڕکهوێت.
ئهگهر ژینگه دهوروبهرهکه چهندهها زمانیی بوو
ئهوا منداڵهکه پێویستی به ههموو زمانهکان دهبێت.
پێداویستیی به هاوبهشێتیی لهگهڵ ئهو مرۆڤانهی
منداڵهکه خۆشیدهوێن و له نزیکیانه بڕیاردهر ه بۆ
ئهوهی که منداڵهکه کام زمانه یان کام زمانان ه فێر
ببێت .پێویستیی ھاوبه شێتی له گه ل مرۆڤانی تركه
مناڵه كه خۆشیانی ئه وێت وھه ست به نزیكییان ئه
كات ،مه رجه بۆ كامه زمان یان زمانانی كه مناڵه
كه له داھاتودا فێریان ئه بێت.
باشترین ڕێگه بۆ ئهوهی منداڵهکهت فێری زمانهکهی
تۆ ببێت ڕێگای دڵخۆشی وحه ز ھه وه سه .بۆی ه
ههوڵ بده که منداڵهکهت هان بدهیت که مهیل بۆ
ئهو زمانه پهیدا بکات ئهویش بهوهی که گۆرانی بۆ
بڵێیت ،یاری لهگهڵ بکهیت و چیرۆکی بهسهرهاتی
بۆ بگێڕیتهوه .که منداڵهک ه گهورهتر بوو ئهوا پێکهوه
شت بخوێننهوه .کتێبخانه پهرتووکی ههی ه بۆ منداڵ
که به چهندین زمانی جیاواز نووسراون.

هیچ شتێک جێی ئهو ورده قسهکردنه ھاوبه شه
ناگرێتهو ه که تۆلهگهڵ منداڵهکهت دهیکهیت
باشترین ڕێگا بۆ ئهوهی منداڵهک ه فێری قسهکردن
ببێت ـ به بێ ڕهچاوکردنی ئهوهی که یهک زمان ه یان
چهند زمانێکه ـ هاوتاههنگیه لهگهڵ تۆدا یان لهگهڵ
کهسێکی تردا .ڕادیۆ ،تهلهفزیۆن و ڤیدیۆش ورده
ورده یارمهتییهک دهبێت بۆ ئهوهی زمانی منداڵهکهت
گهش ه بکات .بهاڵم هیچ شتێک جێی ئهو ورده
قسهکردنه ناگرێتهوه که تۆ ومنداڵهکهت به ھاوبه شی
دهیکه ن.
    
کهی پێویسته پیاو پهیوهندی بکات ب ه زانای
ڕاستکهرهوهی ههڵهی وتهق ()logoped؟
•ئهگهر وات ههست کرد گهشهکردنی زمانی
منداڵهکهت لهسهرخۆتر دهڕوات وهک له
منداڵهکانی ترت یان منداڵی تری هاوتهمهنی
ئهو ک ه لهههمان بار و دۆخ و تهمهندان.
•ئهگهر منداڵهکهت لهشوێنێک دانرابوو ک ه ههر
به زمانی سویدی قسهی تیا بکرێت (وهک پلهی
پێش خوێندنگه ،دایهن) ماوهی  1,5تا  2ساڵ
و لهگهڵ ئهوهشدا ههر قس ه نهکات به زمانی
سویدی ڕۆژانه ،که نابێ وابێت.
ئه وسا پهیوهندی بکه ب ه سیسـتهری بنکهی چاودێری
نهخۆشـیی مندااڵنو یان به زانای ڕاستکهرهوهی
ههڵهی ووتهق/پسپۆری چاودێری و ڕاستکهرهوهی
دهنگ و قسهکردنهوه.
© Monica Westerlund, docent,
leg. logoped

