
فرزندمنچندزبانهبزرگمیشود
راهنمای ویژه والدین در مورد چند زبانگی

MEIN KIND WÄCHST 
MEHRSPRACHIG AUF

Ratgeber für Eltern zur Mehrsprachigkeit
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بهاینزبانهانیزدردسترساست:

آلبانیایی

عربی

بلغاری 

نگلیسی ا

آلمانی

فرانسوی

کورمانجی کردی 

نی لهستا

رومانیایی

روسی

ترکی
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،یمارگنیدلاو

کودکان زیادی در جامعه ما در زندگی روزمره خود به چند زبان صحبت می  کنند و در یک محیط چند 
زبانه بزرگ می  شوند. برای شما به عنوان والدین این احتماال بدان معناست که در تربیت شما چند زبان 

نقش ایفا می  کنند. 

والدین در این وضعیت اغلب این سؤال را از خود مطرح می  کنند که پیشرفت زبان عادی در چند زبانگی 
به چه صورت است و چگونه آن  ها می  توانند فرزندان خود را به بهترین نحو حمایت کنند. 

راهنما  این  کند.  پشتیبانی  زبانه  چند  تربیت  موضوع  به  مربوط  مسائل  در  را  شما  می  خواهد  راهنما  این 
دانش پیش زمینه به سهولت قابل درکی فراهم کرده و توصیه  های سودمند و جامع برای تقویت زبان در 

چند زبانگی ارائه می  کند که به آسانی در زندگی روزمره خانواده قابل گنجاندن است. 

امیدواریم که این راهنما از نظر شما سودمند باشد.

منطقه مدیر 

Liebe Eltern,

viele Kinder in unserer Gesellschaft sprechen in ihrem Alltag mehrere Sprachen und 
wachsen in einer mehrsprachigen Umgebung auf. Für Sie als Eltern bedeutet das mög-
licherweise, dass in Ihrer Erziehung mehrere Sprachen eine Rolle spielen. 

Eltern stellen sich in dieser Situation oft die Frage, wie eine normale Sprachentwick-
lung bei Mehrsprachigkeit aussieht und wie sie ihre Kinder am besten fördern können. 

Dieser Ratgeber möchte Sie bei Fragen rund um das Thema mehrsprachige Erziehung 
unterstützen. Er vermittelt einfach verständliches Hintergrundwissen und gibt nütz-
liche und universelle Tipps zur Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, die sich leicht in 
Ihren Familienalltag integrieren lassen. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Ratgeber als nützlich erfahren.

Ihr Landrat

Dr. Andreas Coenen
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Liebe Eltern,

viele Kinder in unserer Gesellschaft sprechen in ihrem Alltag mehrere Sprachen und 
wachsen in einer mehrsprachigen Umgebung auf. Für Sie als Eltern bedeutet das mög-
licherweise, dass in Ihrer Erziehung mehrere Sprachen eine Rolle spielen. 

Eltern stellen sich in dieser Situation oft die Frage, wie eine normale Sprachentwick-
lung bei Mehrsprachigkeit aussieht und wie sie ihre Kinder am besten fördern können. 

Dieser Ratgeber möchte Sie bei Fragen rund um das Thema mehrsprachige Erziehung 
unterstützen. Er vermittelt einfach verständliches Hintergrundwissen und gibt nütz-
liche und universelle Tipps zur Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit, die sich leicht in 
Ihren Familienalltag integrieren lassen. 

Wir hoffen, dass Sie diesen Ratgeber als nützlich erfahren.

Ihr Landrat

Dr. Andreas Coenen
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چگونهزبانفرزندمپیشرفتمیکند؟

پیشرفت زبان در کودکان
تشریح ساده

0   -5    سال

  3 -5    سال
 سنسؤالدوم:سؤاالتدر	

موردچرایی
 جمالتهمراهباجمالتفرعی	

2  -3  سال
 ساختاروتوسعهدستورزبان	
 جمالتساده،صرفکردنکلمات	

18  ماه -2    سال
 جمالتدووچندکلمهای	
 سنسؤالاول	

6  ماه – 1  سال
 حرفزدنباخودبااصواتوکلماتنامفهوم	
 تقلیدازخودودیگران	

تولد تا حدود 1  سالگی
 دادوفریادهنگامتولد	

1  سال – 18  ماه
 جمالتتککلمهای	
 نامافرادواشیاء	
 تکرارهجاوتقلیدصدا	
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چگونهمیتوانمازپیشرفتزبانفرزندمپشتیبانیکنم؟

این که چگونه صحبت کنند، چه بگویند و چه  الگوهای زبانی برای فرزندانتان هستید.    شما مهمترین 
زمانی صحبت کنند – کودکان همه این مسائل را در رحم درک می  کنند تا بعدا آن  ها را تقلید کرده و 

خودشان آن  ها را امتحان و طراحی کنند.

رسانه
های
دیجیتال

ریتم  حرکت
موسیقی

روابطاجتماعی زمان امنیت
گفتگو نزدیکی

توجه

عروسکهایدستی
بازیهایدستهجمعی
بازیهایایفاینقش
بازیهایرومیزی

Sprachpyramide تصویر 1 : با اتکا به سازمان کمک رسانی
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Eltern sind für ihre Kinder ein sprachliches Vorbild!

Tipps zur allgemeinen Sprachförderung

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind möglichst viel in der Sprache, in der Sie sich selbst am  
 wohlsten fühlen.

 Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen viel zu erzählen und geben Sie Ihm viel Zeit, selber  
 zu sprechen. Lassen Sie es aussprechen und unterbrechen Sie es nicht. Fern- 
 sehen oder Videos können diesen sprachlichen Austausch nicht ersetzen. Der Alltag  
 bietet viele Möglichkeiten, mit Ihrem Kind zu kommunizieren und es an Gesprächen  
 zu beteiligen. 

 Sprechen Sie mit Ihrem Kind in kurzen, einfachen Sätzen, in der Umgangs- 
 sprache (keine „Babysprache“!) und nicht zu schnell. Wiederholen Sie gezielt 
 einzelne Begriffe, die das Kind noch nicht kennt.

 Lachen Sie nicht, wenn Ihr Kind sprachliche Fehler macht, auch wenn es noch  
 so lustig klingt. Korrigieren Sie die Fehler nicht, sondern wiederholen Sie das 
 Gesagte richtig. 

 Hören Sie Ihrem Kind zu und loben Sie es!

 Lesen Sie mit Ihrem Kind ein Buch oder gehen Sie zusammen in die Bücherei und  
 lassen Sie es Bücher auswählen, die es interessant findet.
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والدینبرایفرزندانخودیکالگویزبانیهستند!
توصیههاییبرایتقویتزبانعمومی

زیاد  کنید،  می   راحتی  احساس  ها  زبان   سایر  از  بیش  خودتان  که  زبانی  به  امکان  حد  تا  فرزندتان با 
کنید. صحبت 

فرزندتانراترغیبکنید  که چیزهای زیادی را برای شما تعریف کند و بهاوفرصتزیادیبرایآن 
تماشای  نکنید. قطع را او کندوصحبت انتهاصحبت تا دهید اجازه بدهید. کند، کهخودشصحبت
زیادی  فرصت  های  روزمره زندگی شوند.  زبانی  تبادل  این  جایگزین  توانند  نمی   ویدیوها  یا  تلویزیون 

برای برقراری ارتباط با فرزندتان و مشارکت دادن او درگفتگوهافراهم می  کند. 

نهخیلی )نه»زبانکودکانه«!(و بهزبانمحاورهای قالبجمالتکوتاهوساده، بافرزندتاندر 
سریعصحبتکنید.به صورت هدفمند برخی واژگان را که کودک هنوز با آن  ها آشنایی ندارد، تکرار 

کنید.

هنگامیکهفرزندتاناشتباهاتگفتاریمرتکبمیشود،نخندید،حتی اگر خیلی خنده دار به نظر می   
رسد. اشتباهات را تصحیح نکنید، بلکه آنچه گفته شده را به صورت صحیح تکرار کنید. 

بهصحبتفرزندتانگوشکنیدواوراتحسینکنید! 

همراهبافرزندتانیککتاببخوانید  یا با هم به کتابخانه بروید و به او اجازه دهید کتاب  هایی را که  
به نظرش جالب است، انتخاب کند.
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تصویر 2 : اصول تقویت زبان

آیاباپیشرفتزبانفرزندمهمهچیزروبهراهاست؟
نیز ممکن است، همانند کودکانی که تک زبانه بزرگ می  شوند،  کودکانی که چند زبانه بزرگ می  شوند 
ایجاد  اثر محیط چند زبانی  باشند. چنین مشکالتی هرگز در  داشته  پیشرفت زبان  با  ارتباط  مشکالتی در 
اختالالت  مثال  طور  به  مانند  دیگری  عوامل  با  اغلب  این  نداشت،  مطلوبی  نتیجه  چیزی  اگر  نمی  شوند. 

یا مشکالت روانشناختی عصبی مرتبط است. شنوایی 

مشکالت احتمالی را می  توانید به طور مثال از آنجا تشخیص دهید که فرزند شما: 

  در زمان تولد یک سالگی خود ظاهرا چندان کلمات را درک نمی  کند، با اشاره توجه شما را به چیزی 
جلب نمی  کند یا به نام خودش واکنش نشان نمی  دهد؛ 

  در سال دوم زندگی خودش برای صحبت کردن تالش نمی  کند یا فقط کلمات بسیار اندکی را درک می  
کند؛

  در سال سوم زندگی فقط گاهی جمالت دارای دو کلمه را تولید می  کند یا به سختی کلمات جدید یاد می  
گیرد.

به  او  پیشرفت زبان دارد؟ احساس می  کنید که  با  ارتباط  آیا احساس می  کنید که فرزند شما مشکالتی در 
با  متناسب  صورت  به  تواند  نمی   و  دارد  تلفظ  با  ارتباط  در  مشکالتی  است،  مسلط  اندکی  بسیار  کلمات 

اطرافیان خود ارتباط برقرار کند؟ 

در یک مطب پزشک کودکان یا مرکز مشاوره خانواده مشاوره دریافت کنید.

9

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell. Manche Kinder 

brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!

استفادهازحاالتچهرهو
حرکاتسرودست

ارائهپشتیبانیبصری ترانههاواشعارقافیهداردر
همهزبانها

جلبعالقهکودک ارائهپیشنهاداتزبانی

تحریکهمهحواسدرهنگام
صحبتکردن

احترامگذاشتنبهزبانوفرهنگ
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چهکسیدوزبانه/چندزبانهاست؟
یککودکدرصورتیچندزبانهاستکه در زندگی روزمرهبتواندبهبیشازیکزبانبهطور 

فعالارتباطبرقرارکند.

  چند زبانه بزرگ شدن فرصت بزرگی را برای فرزندتان فراهم می  کند. 

مغزکودکمیتواند،بدونآنکهتحتفشاربیشازحدقرارگیرد،چندزبانرابهصورتهمزمان 
یادبگیرد.یک کودک هر چه زودتر با یک زبان جدید مواجه شود، یادگیری این زبان حتی برای او 

آسان تر است.

هرکودکیکزبانرابهصورتفردیفرامیگیرد.
برخیکودکانبهزمانکمیبیشترینیازدارند.

بهفرزندتانفرصتبدهیدوصبروحوصلهداشتهباشید!
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Wer ist zweisprachig/mehrsprachig?

 Ein Kind ist mehrsprachig, wenn es im Alltag in mehr als einer Sprache aktiv 
 kommunizieren kann.

 Mehrsprachig aufzuwachsen bietet Ihrem Kind eine große Chance. 

 Das kindliche Gehirn kann mehrere Sprachen gleichzeitig lernen, ohne über- 
 fordert zu sein. Je früher ein Kind einer neuen Sprache begegnet, umso leichter  
 fällt es ihm sogar diese zu erlernen.

Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell.

Manche Kinder brauchen etwas mehr Zeit.

Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!
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چگونهفرزندمچندزبانیادمیگیرد؟
بهصورتهمزمان–فراگیریزبانهمزمان-در صورتی که یک کودک ازبدوتولددویاچندزبان 

بگیرد. یاد

محیط:زبان1

مادر:
زبان1

پدر:
زبان2

بهصورتپشتسرهم–فراگیریزبانتدریجی-در صورتی که یک کودکبهطورمثالپساز 
سالسومزندگییکزباندومیاسومیادبگیرد.یعنی زبان دوم یا سوم پس از زبان اول فرا گرفته 

می  شود.

محیط:زبان2

مادر:
زبان1

پدر:
زبان1
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چهاتفاقیممکناسترخدهد؟

احتیاط!اختالطزبانی
کودکانزبانهایخودراباهمترکیبکردهوآنهارابایکدیگراشتباهمیگیرند.این غیر معمول  
نیست که کودکانی که یک زبان جدید یاد می  گیرند، در ابتدا اشتباهات خاصی مرتکب شوند. اغلب این 

اشتباهات نشان دهنده این مساله هستند که کودکان در مسیر صحیح یادگیری زبان آلمانی هستند.

امتناعازصحبتکردن
آلمانی  زبان  به  فقط  کودکان  ها  آن   در  که  دارد  وجود  مراحلی  که  کنند  می   گزارش  ها  خانواده     برخی 
صحبت می  کنند و از صحبت کردن به زبان خانواده امتناع می  کنند. دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 

  به صورت منطقی همچنان به زبان خود با فرزندتان صحبت کنید. فرزند شما می  تواند حتی به عنوان 
شنونده زبان شما را بیشتر توسعه دهد و قطعا بعدا باز هم به آن زبان صحبت خواهد کرد. 

شروعباتاخیرگفتار
  در چند زبانگی شروع گفتار در 14  تا 16  ماهگی عادی است.

یکزبانقویترخواهدشد!–زبانغالب
  اگر زبان  ها به یکدیگر شباهت داشته باشند و به یک اندازه مورد استفاده قرار گیرند، آن زبان  ها به 

صورت همزمان پیشرفت می  کنند. 

  در صورتی که زبان  ها به شدت از یکدیگر متمایز باشند، در آن صورت آن زبان  ها به صورت متفاوت 
پیشرفت می  کنند: زبان قوی و زبان ضعیف.
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Was kann passieren?

Vorsicht! Sprachmischung

 Kinder mischen und vertauschen ihre Sprachen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass  
 Kinder, die eine neue Sprache lernen, am Anfang bestimmte Fehler machen. Oft  
 zeigen diese Fehler, dass die Kinder auf dem richtigen Weg zur deutschen Sprache sind.

Sprachverweigerung

 Manche Familien berichten, dass es Phasen gibt, in denen die Kinder nur Deutsch  
 sprechen und die Familiensprache verweigern. Das ist kein Grund zur Sorge. 

 Sprechen Sie konsequent weiterhin Ihre Sprache mit Ihrem Kind. Auch als Zuhörer  
 kann Ihr Kind Ihre Sprache weiterentwickeln und wird sie sicherlich später auch  
 wieder sprechen. 

Verspäteter Sprachbeginn

 Bei Mehrsprachigkeit ist ein Sprachbeginn im 14. bis 16. Lebensmonat normal.

Eine Sprache wird stärker sein! – Dominante Sprache

 Wenn die Sprachen sich ähneln und gleich häufig gebraucht werden, entwickeln sich  
 die Sprachen gleichzeitig. 

 Wenn die Sprachen sich stark voneinander unterscheiden, dann entwickeln sich die  
 Sprachen unterschiedlich: starke Sprache und schwache Sprache.
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هنگامیادگیریچندزبانچهچیزیاهمیتدارد؟

ارتباطزیادبازبانها!

  تا حد امکان زودهنگام.

  تا حد امکاناغلباوقات.

بسیار! پیشنهادات ارائه

  ایجاد فرصت  های زبانی در زندگی روزمره .

  ترتیب دادن بازدیدهایی از کشور زادگاه یا خارج از کشور.

  جشن  های سازماندهی شده برپا کنید و با افرادی که به آن زبان  ها به عنوان زبان اول صحبت می  کنند، 
کنید. دیدار 

  شرکت در گروه  های بازی یا جشن  های کودکان که در آن  ها کودکان در جمع خود به یک زبان صحبت 
می  کنند.
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Was ist wichtig beim Lernen mehrerer Sprachen?

VIEL KONTAKT mit den Sprachen!

 So FRÜH wie möglich.

 So OFT wie möglich.

VIELE ANREGUNGEN liefern!

 Sprachanlässe im Alltag schaffen.

 Besuche im Heimatland bzw. Ausland unternehmen.

 Feiern Sie organisierte Feste und treffen Sie sich mit Menschen, die die 
 Sprachen als Erstsprache beherrschen.

 Teilnahme an Spielgruppen oder Kinderfesten, wo die Kinder die gleiche  
 Sprache untereinander sprechen.
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چگونهمیتوانمازچندزبانگیفرزندمپشتیبانیکنم؟
بهزبانمادریخودتانبافرزندتانصحبتکنید.به عنوان مادر یا پدر همیشه به زبانی با فرزندتان  
عالقه  و  دهید  دلداری  او  به  کنید،  آرام  را  او  زبان  آن  به  توانید  می   نحو  بهترین  به  که  کنید  صحبت 

خودتان را به او نشان دهید. 

درصورتدوزبانهبودندرخانواده»مقرراتزبانی«واضحومشخصوضعکنید.زبان  ها را در  
خانواده خودسرانه تغییر ندهید و از آن  ها استفاده نکنید: برای فرزندتان این مهم است که بتواند زبان 
مشخصی را با وضعیت  های مشخص یا با یک فرد مشخص مرتبط سازد، به طور مثال زبان ترکی را 

با مادر و زبان آلمانی را با پدر.

بهفرزندتانزودهنگاموبهطورمکرراینفرصترابدهیدکهزباندومخودراتجربهوهمچنین 
ازآناستفادهکند.در شرایط زندگی روزمره زبان دوم راحت تر در زمین بازی، با دوستان در خانه 

یا در مهد کودک آموخته می  شود.

حضورمنظمدرمرکزمراقبتروزانهازکودکان)Kita(بهیادگیریزبانآلمانیکمکمیکند!در  
صورتی که فرزندتان هنگام ورود به مرکز مراقبت روزانه از کودکان  (Kita)  هنوز به زبان آلمانی 
فرزندتان در  از  ترتیب  این  به  کنید.  مادری خودتان صحبت  به زبان  او  با  نمی  کند، همچنان  صحبت 
تکمیل فراگیری زبان به زبان اول او پشتیبانی می  کنید. همزمان به فرزندتان فرصت کافی دهید که در 
بتواند زبان  تا  آلمانی زبان بازی کند  با کودکان    (Kita)  خارج از مرکز مراقبت روزانه از کودکان

آلمانی را به خوبی یاد بگیرد.

مربوطه  های  زبان   به  هایی  کتاب   خودتان  برای  کنید! روخوانی اغلب زبان دو به فرزندتان برای 
کنید. خریداری 

بهفرزندتاندیدگاهمثبتیدرموردچندزبانگیارائهکنید:او کاری را بلد است که دیگران آن را بلد  
نیستند، او نسبت به آن  ها از مزیتی برخوردار است.

پیشنهاداتموجوددرمحیطاطرافراجستجوکنید!هر چه فرزند شما ارتباط بیشتری با یک زبان  
داشته باشد، به همان نسبت بهتر آن را یاد خواهد گرفت.

رسانههایالکترونیکیخوبمانندتلویزیون،دیویدی،سیدی،رادیو،تبلتوگوشیهوشمند 
و در نتیجه همچنین اینترنت را انتخاب کنید. در این مورد مدت استفاده بسیار مهم است.
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Wie kann ich die Mehrsprachigkeit meines Kindes unterstützen?

 Sprechen Sie in Ihrer eigenen Muttersprache mit Ihrem Kind. Sprechen Sie als Mutter 
 oder Vater immer in der Sprache mit Ihrem Kind, in der Sie es am besten beruhigen,  
 trösten und ihm Ihre Zuneigung zeigen können. 

 Schaffen Sie bei Zweisprachigkeit innerhalb der Familie klare „Sprachregeln“.  
 Wechseln und benutzen Sie die Sprachen in der Familie nicht willkürlich: Für Ihr Kind  
 ist es wichtig, dass es eine bestimmte Sprache mit bestimmten Situationen oder mit  
 einer bestimmten Person in Verbindung bringen kann, zum Beispiel Türkisch mit der  
 Mutter, Deutsch mit dem Vater.

 Geben Sie Ihrem Kind früh und häufig die Gelegenheit, seine Zweitsprache zu 
 erleben und auch anzuwenden. Unter alltäglichen Bedingungen lernt sich die Zweit- 
 sprache leichter – auf dem Spielplatz, mit Freunden zu Hause oder im Kindergarten.

 Regelmäßige Kita-Besuche helfen beim Deutschernen! Wenn Ihr Kind beim Eintritt  
 in die Kita noch kein Deutsch spricht, sprechen Sie auch weiterhin mit ihm in Ihrer Mutter- 
 sprache. Damit unterstützen Sie Ihr Kind, den Spracherwerb in seiner ersten Sprache  
 abzuschließen. Geben Sie Ihrem Kind gleichzeitig ausreichend Gelegenheit, auch außer- 
 halb der Kita mit deutschsprachigen Kindern zu spielen, damit es gut Deutsch lernen  
 kann.

 Lesen Sie Ihrem Kind in beiden Sprachen oft vor! Besorgen Sie sich Bücher in den  
 jeweiligen Sprachen.

 Vermitteln Sie Ihrem Kind eine positive Einstellung zu seiner Mehrsprachigkeit: Es  
 kann etwas, was die anderen nicht können, es hat ihnen etwas voraus.

 Suchen Sie Angebote in der Umgebung! Je mehr Kontakt Ihr Kind zu einer Sprache  
 hat, desto besser wird es diese lernen.

 Wählen Sie gute elektronische Medien wie Fernsehen, DVDs, CDs, Radio, Tablets und  
 Smartphones und damit auch das Internet. Hier ist die Dauer der Nutzung sehr wichtig.
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Mehrsprachige Eltern-Kind-Gruppenگروههایوالدین-کودکچندزبانه

Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des 
Kreises Viersen unter 02162 39-1961 oder per E-Mail an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Griffbereit
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 0 und 3 Jahren.
 Förderung der Mehrsprachigkeit durch kindgerechte Aktivitäten.

Rucksack KiTa
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 4 und 6 Jahren, die eine Kita besuchen.

 Parallele Förderung der Familiensprache und der Umgebungssprache.

Im Folgenden finden Sie Literatur, auf die in diesem Ratgeber Bezug genommen wurde.
 Abdelilah-Bauer, B. (2012). Zweisprachig aufwachsen: Herausforderungen und Chance für Kinder, Eltern  

 und Erzieher (3.Auflage 2016). München: Verlag C.H. Beck
 Burkhardt Montanari, E. (2000). Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen: Ein Ratgeber. (7.Auflage 2020).  

 Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag
 Chilla, S. und Fox-Boyer, A. (2012). Zweisprachigkeit/Bilingualität: Ein Ratgeber für Eltern. (2. Auflage  

 2016). Idstein: Schultz-Kirchner Verlag
 Goethe-Institut, Sprachabteilung. Kinder entdecken Deutsch: Eine Broschüre für Eltern und Pädagogen.  

 Warschau
 Haid, A. (2012). Kindlicher Spracherwerb: Kinder lernen sprechen, Informationsbroschüre. (2. Auflage 2012). 
 Hilfswerk, Österreich. ‚(2020). Sprechen macht schlauer: Wie Kinder fürs Leben lernen. Mattersburg: Wograndl
 Hricova, M. (2021). Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit: Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. 

 Idstein: Schultz-Kirchner Verlag 
 Jimenez, M.I. (2015). Mit Sprache umhüllen: Praktische Tipps für die bilinguale Erziehung. Pulheim: Schau 

 Hör Verlag
 Land Niederösterreich, Amt der NÖ Landesregierung. (2020). Sprich mit mir und hör mir zu!: Eine Broschüre  

 für Eltern, 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprachenlernen unterstützen können 0 – 6 Jahren.  
 St. Pölten: Amtsdruckerei

 Leist-Villis, A. (2008). Elternratgeber Zweisprachigkeit: Informationen & Tipps zur zweisprachigen Entwick- 
 lung und Erziehung von Kindern. (7. Auflage 2016). Tübingen: Stauffenburg Verlag

 Nodari, C. und De Rosa, R. (2003). Mehrsprachige Kinder: Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen. 
 (2.Auflage 2006). Bern: Haupt Verlag

 okay. zusammen leben, Projektstelle für Zuwanderung und Integration. (2010). Sprich mit mir und hör mir zu! 
 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können: Eine Broschüre für Eltern.  
 Dornbirn: VVA, Vorarlberger Verlagsanstalt

 Triarchi-Herrmann, V. (2011). Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern. (3. Auflage 2012). München: 
 Ernst Reinhardt Verlag

 Universitätsstadt Tübingen, Gleichstellung und Integration. (2012). Mehrsprachig aufwachsen: Ein Gewinn  
 für Bildung, Informationen für Eltern und Lehrkräfte. Interne Dienste
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Griffbereit
  برنامه آموزش خانواده ویژه والدین و فرزندان بین 0  تا 3  سال آن  ها.

  تقویت چند زبانگی از طریق فعالیت  های متناسب برای کودک.

Mehrsprachige Eltern-Kind-Gruppen

Für weitere Informationen, melden Sie sich beim Kommunalen Integrationszentrum des 
Kreises Viersen unter 02162 39-1961 oder per E-Mail an felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de.

Griffbereit
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 0 und 3 Jahren.
 Förderung der Mehrsprachigkeit durch kindgerechte Aktivitäten.

Rucksack KiTa
 Familienbildungsprogramm für Eltern und ihre Kinder zwischen  

 4 und 6 Jahren, die eine Kita besuchen.

 Parallele Förderung der Familiensprache und der Umgebungssprache.

Im Folgenden finden Sie Literatur, auf die in diesem Ratgeber Bezug genommen wurde.
 Abdelilah-Bauer, B. (2012). Zweisprachig aufwachsen: Herausforderungen und Chance für Kinder, Eltern  

 und Erzieher (3.Auflage 2016). München: Verlag C.H. Beck
 Burkhardt Montanari, E. (2000). Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen: Ein Ratgeber. (7.Auflage 2020).  

 Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag
 Chilla, S. und Fox-Boyer, A. (2012). Zweisprachigkeit/Bilingualität: Ein Ratgeber für Eltern. (2. Auflage  

 2016). Idstein: Schultz-Kirchner Verlag
 Goethe-Institut, Sprachabteilung. Kinder entdecken Deutsch: Eine Broschüre für Eltern und Pädagogen.  

 Warschau
 Haid, A. (2012). Kindlicher Spracherwerb: Kinder lernen sprechen, Informationsbroschüre. (2. Auflage 2012). 
 Hilfswerk, Österreich. ‚(2020). Sprechen macht schlauer: Wie Kinder fürs Leben lernen. Mattersburg: Wograndl
 Hricova, M. (2021). Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit: Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten. 

 Idstein: Schultz-Kirchner Verlag 
 Jimenez, M.I. (2015). Mit Sprache umhüllen: Praktische Tipps für die bilinguale Erziehung. Pulheim: Schau 

 Hör Verlag
 Land Niederösterreich, Amt der NÖ Landesregierung. (2020). Sprich mit mir und hör mir zu!: Eine Broschüre  

 für Eltern, 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprachenlernen unterstützen können 0 – 6 Jahren.  
 St. Pölten: Amtsdruckerei

 Leist-Villis, A. (2008). Elternratgeber Zweisprachigkeit: Informationen & Tipps zur zweisprachigen Entwick- 
 lung und Erziehung von Kindern. (7. Auflage 2016). Tübingen: Stauffenburg Verlag

 Nodari, C. und De Rosa, R. (2003). Mehrsprachige Kinder: Ein Ratgeber für Eltern und andere Bezugspersonen. 
 (2.Auflage 2006). Bern: Haupt Verlag

 okay. zusammen leben, Projektstelle für Zuwanderung und Integration. (2010). Sprich mit mir und hör mir zu! 
 12 Anregungen wie wir unsere Kinder beim Sprechenlernen unterstützen können: Eine Broschüre für Eltern.  
 Dornbirn: VVA, Vorarlberger Verlagsanstalt

 Triarchi-Herrmann, V. (2011). Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr Kind fördern. (3. Auflage 2012). München: 
 Ernst Reinhardt Verlag

 Universitätsstadt Tübingen, Gleichstellung und Integration. (2012). Mehrsprachig aufwachsen: Ein Gewinn  
 für Bildung, Informationen für Eltern und Lehrkräfte. Interne Dienste
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RucksackKiTa
  برنامه آموزش خانواده ویژه والدین و فرزندان بین 4  تا 6  سال آن  ها که به یک مرکز 

مراقبت روزانه از کودکان  (Kita)  می  روند.
  تقویت همزمان زبان خانواده و زبان محیط.

 Kommunales Integrationszentrum des Kreises Viersen با  بیشتر،  اطالعات  برای 
(مرکز ادغام در جامعه محلی بخش Viersen) با شماره 02162  39-1961 تماس بگیرید یا از طریق 

ایمیل با نشانی felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de مکاتبه کنید.
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