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Araştırmalar aile dilinizi korumanın yalnızca çocuğunuza 
sosyal ve duygusal açıdan yarar sağlamakla kalmadığını 
aynı zamanda onun bilişsel becerilerini geliştirebildiğini, 
genel beyin fonksiyonunu güçlendirebildiğini ve yeni bir dil 
öğrenmesine yardım edebildiğini göstermiştir. 

Çocuğunuzla iletişimde aile 
dilinizi kullanmanız için çokça 
neden var. 

•	  Aile bireyleriniz birbirleriyle çok daha kolay konuşur, 
karmaşık hikayeler anlatabilir, şakalar yapabilir ve şarkılar 
söyleyebilir.

•	  Siz ve çocuğunuz birbirinize daha yakın hissedersiniz.
•	  Çocuğunuz zengin ve anlamlı bir dili duyar ve kullanmayı 

öğrenir.
•	  Çocuğunuzun sizinle duygusal paylaşımda bulunma 

ihtimali artar.
•	  Birbirinizi daha iyi anlarsınız.
•	  Çocuğunuzun sizi dinleme ihtimali artar.
•	  Çocuğunuz kendi diline ve kültürüne ait olduğunu 

hissedebilir ve bundan gurur duyabilir.
•	  Çocuğunuz diğer aile bireyleri ve aile dostlarıyla 

konuşabilir.
•	  Çocuğunuzun her iki dili de karmaşık şekillerde konuşma 

ihtimali artar. Bu okul başarısının artmasını sağlayabilir. 

Yeni gelen çocuklar bir çocuk bakım programına veya 
okula başladıklarında İngilizceyi hiç anlamayabilir veya 
konuşamayabilirler fakat bu sorun değildir. Birkaç ay içinde 
çoğu biraz İngilizce öğrenirler. Yaşça büyüdükçe daha sık 
İngilizce konuşmaya başlayabilirler.

Aile Dilinizi Korumanız için 
Öneriler:

•	  Çocuğunuzla her zaman aile dilinizi konuşun ve diğer aile 
bireylerini de bu yönde cesaretlendirin.

•	  Çocuğunuz İngilizce konuşursa ona ne söylediğini aile 
dilinizde ifade etmesini söyleyin. (Başta bunu aile dilinizde 
siz söyleyebilirsiniz, böylece öğrenebilir.)

•	  Dili daha cazip hale getirecek oyun, şarkı ve hikayelerden 
yararlanın.

•	  Çocuğunuza sadece ne yapması gerektiğini söylemek 
yerine onunla gerçek diyaloglara girin.

•	  Çocuğunuz aile dilini konuşmaya direniyorsa, evde ya da 
belirli bir zamanda (örn. akşam yemeğinde) sadece aile 
dilinizi konuşacağınızı kararlaştırabilirsiniz.

Aile Dilinizi KorumAK

Daha fazla birden çok dildeki ebeveyn bilgisi için cmascanada.ca/cnc/parents adresini ziyaret edin

http://cmascanada.ca/cnc/parents

