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Flyer ‚Unterricht in der Herkunftssprache: Ein Gewinn!‘  Übersetzung Farsi                    
 :آموزش به زبان مادری

 !يک فرصت استثنايی
 

يار خوب آيا شما در خانه به زبانی غير از زبان آلمانی گفتگو می کنيد؟ اين برای فرزند شما بسيار خوب است چرا که افرادی که زبان مادری را بس
بان مادری نيز را بياموزند. از اينرو اجازه دهيد فرزندانتان آموزش به ز ديگرياد می گيرند، می توانند بهتر و آسانتر زبان آلمانی و يا زبان های 

 زبان خارجی تدريس می شود. ۳۰بيش از« کانتون بازل لند»در مدارس «. HSK»داشته باشند و يا همان 
 

 
. اين امر برپايه تحقيقات انجام شده، افرادی که زبان مادری را بسيار خوب ياد می گيرند، می توانند بهتر و آسانتر زبان های بيگانه را بياموزند

 ه تدريس می دهند نيز آشکار است.  آموزش به زبان مادری فوايد بسياری دارد برای نمونه:برای دبيرانی ک
 فرزند شما در کالس مربوطه دوستان همزبان ديگری پيدا می کند. •
 با يادگيری زبان مادری، فرزند شما می تواند با خويشان و فاميل های خود بهتر ارتباط برقرار کند. •
 رزند شما می تواند در سزمين مادری خود بهتر ارتباط برقرار کند.با يادگيری زبان مادری، ف •
 با يادگيری زبان مادری، فرزند شما تفاوت های فرهنگی و همچنين ارزش ها را بهتر درک خواهد کرد. •
 بی ياد بگيرد.با يادگيری زبان مادری، فرزند شما به دانش و آگاهی خود خواهد باليد و خواهد توانست زبان های ديگری را نيز بخو •
 با يادگيری زبان مادری، آينده کاری فرزند شما روشن خواهد بود. •

 

 چه مواد درسی تدريس خواهد شد؟
ی شوند و نوجوانان و نونهاالن ياد می گيرند زبان را بهتر متوجه بشوند و بهتر صحبت کنند، بخوانند و بنويسند. آنها با فرهنگ خود بيشتر آشنا م

فراوانی را زمينه تاريخ، جغرافيا، سياست، غذاها وجشن ها و آداب و رسوم کسب می کنند. معلمان اين کالس ها بسيار خوب همچنين اطالعات 
 هستند و با اشتياق فراوان تدريس می دهند.

 

 تدريس کجا و چگونه صورت می گيرد؟
 ی شما انجام می شود.تدريس يکبار در هفته در مدرسه فرزند شما و يا در يک مدرسه نزديک به محل زندگ

انند سفارتخانه های کشورهای مربوطه و يا برخی بنيادها هزينه ها پرداخت خواهند کرد. در برخی موارد والدين نيز بخشی از هزينه ها را می تو
 پرداخت کنند.

 

 شما چگونه می توانيد فرزند تان را در خانه مورد حمايت قرار دهيد؟
زبانی صحبت کنيد که شما با آن زبان فکر می کنيد و خواب می بينيد. اين روش را ادامه بدهيد تا اينکه  با فرزندانتان در خانه به همان •

 فرزند تان به زبان آلمانی پاسخ شما را بدهد.
دسته  با آنهايا سعی کنيد با دوستان فرزندتان نيز با زبان خودتان صحبت کنيد. اگر توانستيد برای آنها قصه و داستان تعريف کنيد و  •

 جمعی آواز بخوانيد.
 در صورت عالقه به دوستان فرزندتان کتاب های آموزشی، نوار و يا سی دی موسيقی و يا فيلم بدهيد. •
 فرزند تان را تشويق کنيد که با دوستانش که زبان آلمانی و يا زبان های ديگر صحبت می کنند، ارتباط بيشتری برقرار کند. •
 در ارتباط دائمی باشيد.« HSK»در مدرسه و يا در با دبيران و معلمان فرزند تان  •

 

 
 «.HSK»چگونگی ثبت نام برای آموزش به زبان مادری يا همان 

هم « کانتون بازل لند»برای ثبت نام فرزندتان برای آموزش به زبان مادری، شما می بايست با معلم فرزندتان در مدرسه تماس بگيريد. در مدارس 
 دانش آموز به زبان مادری آموزش می بينند. 4000اکنون بيش از 
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