
ÇOCUĞUNUZUN EĞITIMI VE  GELIŞIMI KONUSUNDA 

SORULARINIZ VARSA

Ebeveynler, çocuklar ve gençler için Bergstraße ilçesindeki

danışma merkezleri:

Bensheim | Wambolterhof 8 | 64625 Bensheim

06251 84600 | Jugendhilfe-eb-bensheim@kreis-bergstrasse.de

Fürth | Pfarrwiesen 1 | 64658 Fürth

06253 806154-0 | eb@caritas-bergstrasse.de

Heppenheim | Bensheimer Weg 16 | 64646 Heppenheim

06253 806154-0 | eb@caritas-bergstrasse.de

Lampertheim | Blücherstrasse 26 | 68623 Lampertheim

06206 9104-11 | jugendhilfe-eb-lampertheim@kreis.de

Wald-Michelbach | Spechtbach 10 | 69483 Wald-Michelbach

06253 806154-0 | eb@caritas-bergstrasse.de

Bild Titelseite: WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com, Bild unten: 

IndiaPix/stock.adobe.com, Bild Innenseite: Jasmin merdan/stock.adobe.com

KREIS BERGSTRASSE

ÇOCUĞUNUZUN IKI DILI BIRLIKTE 
ÖĞRENMESI IÇIN ÖNERILER

Böylece çocuğunuza dil öğrenme
konusunda yardım edebilirsiniz

KREIS BERGSTRASSE

UYGUN BIR ALMANCA KURSU MU ARIYORSUNUZ?

AŞAĞIDAKI BÜROMUZDAN BILGI ALABILIRSINIZ:

Yabancılar Dairesi (Ausländer- und Migrationsamt)

Integration bölümü oda numarasi 0070/0071 | Graben 15 | 64646 

Heppenheim | integrationskurs@kreis-bergstrasse.de

Bayan Batoul Golbidi | 06252 15-5926

Batoul.Golbidi@kreis-bergstrasse.de

Bay Martin Helm | 06252 15-5423

Martin.Helm@kreis-bergstrasse.de

Çalışma saatleri:

Pazartesi 8:00 - 11:30

Salı 8.00 - 11.30

Perşembe 8:00 - 11: 30 | 14.00 - 18.00

Cuma 8.00 - 11.30 

Lütfen görüşmek için önceden randevu alınız.

Daha fazla bilgi için

www.kreis-bergstrasse.de

>Bildung, Wirtschaft & Raumentwicklung

> Schule und Bildung

> Bildungslandschaft
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SEVGILI ANNE BABALAR,

Çocuğunuzun iki dilde yetişmesini

istemezmisiniz? Bizim size bu konuda

sunduğumuz hizmet, bunun icin bir fırsattır!

Çocuğunuz iki dil konuşabilirse ve böylece

kendini daha iyi ifade edebilirse, gelecekte

sosyal ve iş hayatında çok daha başarılı

olacaktır.

Çocuklar, bir dili öğrenirken ebeveynlerini örnek alırlar. Bu 

nedenle çocuğunuza hem anadilini hem de Almanca’yı

öğrenmesinin onun için önemli ve faydalı olduğunu sizin

göstermeniz gerekir.

Anne babaların kendi dillerini ve içinde yaşadığı ülkenin dilini

konuşması, çocukları dil öğrenme konusunda olumlu yönde

etkiler. 

Bergstraße bölgesi yönetimi olarak, bu konuda size  yardımcı

olmayı arzu ediyoruz ve bu nedenle siz değerli anne babalara

bir kaç öneride bulunmak istiyoruz. 

Saygılarımla

Christian Engelhardt, Kaymakam

Christian Engelhardt,                                                         

Kaymakam

BU KONUDA ÇOCUKLARINIZA NASIL YARDIMCI 
OLABİLİRSİNİZ:

Siz,  çocuğunuz için önemli bir rol modelisiniz.

Bu nedenle, sizin, çocuğunuza hem ana dilinizin hem de 

Almanca’nın önemli olduğunu göstermeniz halinde, çocuğunuz

bu tavrınızdan dil öğrenme konusunda olumlu yönde

etkilenecektir.

Çocuğunuzu dil öğrenme konusunda teşvik etmek için

yapabılecekleriniz:

• Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dilde konuşun. Yani, kendi

anadilinizde.

• Almanca öğrenmeye çalışabilir ve bu amaçla bir dil kursuna

gidebilirsiniz.

• Çocuğunuza Almanca bir kelimenin ne anlama geldiğini

sorabilirsiniz.

Çocuğunuza konuşması için daima fırsat vermelisiniz.

• O zaman çocuğunuz bir çok yeni kelime öğrenir ve kendisini

daha iyi ifade eder.

• Çocuğunuzla birlikte düzenli olarak resim içeren çocuk

kitapları okuyun ve bu kitaplardaki hikayeler hakkında konuşun.

• Çocuğunuza, gündüz bakım merkezinde/kreşte (KITA) neler

yaşadıklarını sorun. Bu, çocuğunuzun dilini geliştirmesine

yardımcı olacaktır.

• Çocuğunuz, anaokulunda ve dışarıda Alman çocuklarla ne 

kadar sık oynarsa, Almanca dilini o kadar hızlı

öğrenecektir.Örneğin Almanca konuşan arkadaşları ile onların

evinde oynayabilir, böylece Almanca dilini daha hızlı

öğrenecektir.

• Birçok belediye, çocuklar ve gençler için tatil programları

sunmaktadır. Böylece çocuğunuz bölgeyi daha iyi tanıyacak ve

başkalarıyla daha hızlı temasa geçecektir. Belediyenizin tatil

programları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, yetkili

kişilerden bilgi alabilirsiniz. 

Kaynak:

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. Staatsinstitut für

Frühpädagogik – IFP München

BURADA DİĞER AİLELERİ TANIŞABILIRSINIZ:

Çocuğunuz için bir kreş yeri bulunmasa bile, orada başka 

ebeveynlerle tanışabilirsiniz.

„Ein Drop In(klusive)“: üç yaşına kadar çocukları olan 

ebeveynler için bir öneri programidir. Orada başka 

ebeveynlerle tanışabilirsiniz ve çocuğunuz diğer 

çocuklarla oynayabilir.

“Drops Ins” çoğunlukla ücretzizdir.

Randevusuz gelebilirsiniz.

Bu konuda bilgi almak istiyorsaniz, ikamet etdiğniz yerin 

“Rathaus” veya belediyenin ana sayfasinda teklifler 

hakkında bilgi alabilirsiniz

________________________________________________

Das Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung gefördert. 


