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له گه ڵ منداڵه  کۆرپه که ت ورده  قسه  بکه  و گۆرانی 
بلێ به  ”زمانه که ت که  الی دڵت شیرینه ”

پیاو چه ند باشتر زمانی زگماکی خۆی بزانێت 	 
ئه وه نده  زیاتر ھه لومه رج و زه مینه ی بۆ 

فیربوونی زمانێکی تر ھه یه . 

پیاو چه ند زیاتر گوێی له  زمانێک بێت و قسه ی 	 
پێبکات ئه وه نده  زیاتر کارامه  ده بێت. 

   
به  یاریکردنی منداڵ له گه ڵ مندااڵنی تردا 	 

ھاوئاھه نگیی و توانای زمانیی منداڵ گه شه  
ده کات. ھه ر بۆیه  کارێکی باشه  

   که منداڵ چاوی به و مندااڵنه ی ھاوته مه نی 	 
خۆی بکه وێت و بیانبینێت که  به  ھه مان زمان 

قسه ده که ن.  

فێربوونی زمان زوو ده ست پێده کات
منداڵ جارێ ھه ر له  سکی دایکیایه تی  ده نگی 	 

زمانی دایکی خۆی ده ناسێته وه . تاقیکردنه وه  
ئه وه ی سه لماندوه  که  منداڵی کۆرپه ی ته مه ن 

چوار ڕۆژ زمانی دایکی خۆی پێباشتره  ئه گه ر 
ژنێکی تر قسه ی پێده کات وه ک له وه ی ھه مان 

ژن به  زمانێکی تر قسه  بکات.

زمانی گڕوگالی منداڵی کۆرپه  ده نگی ھه موو 	 
زمانه کانی جیهانی تیایه  به اڵم منداڵه که  

ته نها ده نگی ئه و زمانه ی بیردێته وه  که  له  
ده وروبه ری قسه ی پێده کرێت.

 
له ته مه نی 10 مانگیدا منداله که  به  مۆنۆلۆژی 	 

گڕوگالێک ”قسه  ده کات” به و ڕیتم و پیتگرتن/
ددانپیانانه ی که  له  زمانی    ده وروبه ری 

 منداله که  ده چێت.

منداڵ چۆن وای لێدێت که  به  چه ند زمانێک قسه  
بکات؟
له به ر ئه وه ی که  زمانی سویدی ده بێته  زمانی 	 

زاڵ بۆ منداڵه که ت ئه ویش به ھۆی ھاوڕێ و 
خوێندنگاوه  بۆیه  ئه وه  گرنگه     که  منداڵه  که  

له  زۆربارودۆخی جیاوازدا زمانی خێزانه که ی 
بگاتێ وتیا به شداربێت.

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 بهێنێت. 

نیشانی منداڵه که ت بده  که  تۆ شانازیی ده که یت 	 
به  زمانه که ی خۆته وه  ئه گه ر چی ئه وانی تریش 

به و زمانه  قسه نه که ن.

ئه گه ر نه  تۆ و نه  ھاوسه ره که ت ھیچتان 	 
زمانه که تان سویدی نه بوو ئه وه  گرنگه  که  

ھه ردوکتان پێتان باش بێت و به التانه وه  
پۆزیتیڤ بێت که  منداڵه که تان 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.

گه شه کردنی چه ندین زمانیی
ئه و منداڵه ی که  له گه ڵ چه ند زمانێکدا پێده گات و 	 

گه وره  ده بێت له  ھه مان ته مه ندا ده ست به قسه  
ده کات وه ک منداڵه کانی که  ھه ریه ک زمان ده زانن.  

 گه شه کردنی چه نده ھا زمانیی له سه ر ھه مان 	 
شیوه  و پرینسیپی گه شه کردن ده ڕوات وه ک 

منداڵێکی یه ک زمان.
 

منداڵی چه ندین زمانیی ھه ر زوو فێری 	 
ئه وه  ده بێت که  زمانه کانی خۆی له یه ك 
جیابکاته وه  وزۆرجارله باری زمانه وه     

زیاترھوشیاروزیره كترئه بێت زووتر له منداله  
 یه ک زمانییه کان.

له  ماوه ی جیاجیای ژیانیدا زمانه  جیاوازه کانی 	 
منداڵه که  زاڵ ده بن. 

زانینی زمانێک به  باشی ئه وه یه  که  ئه و که سه  له و 
ژینگه یه ی تیایدیایه تی وه گه ڕکه وێت.

 
ئه گه ر ژینگه ده وروبه ره که  چه نده ھا زمانیی بوو 

ئه وا منداڵه که  پێویستی به  ھه موو زمانه کان ده بێت.

پێداویستیی به  ھاوبه شێتیی له گه ڵ ئه و مرۆڤانه ی 
منداڵه که  خۆشیده وێن و له  نزیکیانه  بڕیارده ره  بۆ 
ئه وه ی که  منداڵه که  کام زمانه  یان کام زمانانه  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 ئه وه ی منداڵه که ت فێری زمانه که ی 

تۆ ببێت ڕێگای دڵخۆشی وحه ز ھه وه سه. بۆیه  
ھه وڵ بده  که  منداڵه که ت ھان بده یت که  مه یل بۆ 

ئه و زمانه  په یدا بکات ئه ویش به وه ی که  گۆرانی بۆ 
بڵێیت، یاری له گه ڵ بکه یت و چیرۆکی به سه رھاتی 

بۆ بگێڕیته وه . که  منداڵه که  گه وره تر بوو ئه وا پێکه وه  
شت بخوێننه وه . کتێبخانه  په رتووکی ھه یه  بۆ منداڵ 

که  به  چه ندین زمانی جیاواز نووسراون.

ھیچ شتێک جێی ئه و ورده  قسه کردنه  ھاوبه شه 
ناگرێته وه  که  تۆله گه ڵ منداڵه که ت ده یکه یت

باشترین ڕێگا بۆ ئه وه ی منداڵه که  فێری قسه کردن 
ببێت ـ به  بێ ڕه چاوکردنی ئه وه ی که  یه ک زمانه  یان 

چه ند زمانێکه  ـ ھاوتاھه نگیه  له گه ڵ تۆدا یان له گه ڵ 
که سێکی تردا. ڕادیۆ، ته له فزیۆن و ڤیدیۆش ورده  

ورده  یارمه تییه ک ده بێت بۆ ئه وه ی زمانی منداڵه که ت 
گه شه  بکات. به اڵم ھیچ شتێک جێی ئه و ورده  

قسه کردنه  ناگرێته وه  که  تۆ ومنداڵه که ت به ھاوبه شی 
ده یکه  ن.

••••
که ی پێویسته  پیاو په یوه ندی بکات به  زانای 

ڕاستکه ره وه ی ھه ڵه ی وته ق )logoped(؟
ئه گه ر وات ھه ست کرد گه شه کردنی زمانی 	 

منداڵه که ت له سه رخۆتر ده ڕوات وه ک له  
منداڵه کانی ترت یان منداڵی تری ھاوته مه نی 
ئه و که  له ھه مان بار و دۆخ و ته مه ندان.     

ئه گه ر منداڵه که ت له شوێنێک دانرابوو که  ھه ر 	 
به  زمانی سویدی قسه ی تیا بکرێت )وه ک پله ی 

پێش خوێندنگه ، دایه ن( ماوه ی 1,5 تا 2 ساڵ 
و له گه ڵ ئه وه شدا ھه ر قسه  نه کات به  زمانی 

سویدی ڕۆژانه، که  نابێ وابێت. 
 

ئه وسا  په یوه ندی بکه  به  سیسـته ری بنکه ی چاودێری 
نه خۆشـیی مندااڵن  و یان به   زانای ڕاستکه ره وه ی 

ھه ڵه ی ووته ق/پسپۆری چاودێری و ڕاستکه ره وه ی 
ده نگ و قسه کردنه وه .
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پیرۆزباییت لێده که ین
منداڵه که ی تۆ یه کێکه  له  ملیۆنه ھا منداڵی که  له  خێزانێکدا گه وره  ده بێت و پێده گات که  به  

جه نده ھا زمان قسه  ده که ن.


