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 אײן קינד
ַא סך שּפרַאכן



ײשר-ּכוח
אַײער קינד איז אײנס ֿפון מיליָאנען קינדער, װָאס װַאקסן אױף אין מערשּפרַאכיקע מישּפחות.

שמועסט און זינגט אין
»מוטערשּפרַאך« מיט אייער  קינד.

װָאס בעסער איר זענט בקי אין אַײער מוטערש  •
ּפרַאך, ַאלץ גרעסער זענען די שַאנסן זיך 

אױסצולערנען ַאן ַאנדער שּפרַאך.

װָאס מער איר הערט און רעדט ַא שּפרַאך,   •
װָאס געניטער װערט איר.

ַאז ַא קינד שּפילט זיך מיט ַאנדערע קינדער,   •
װעלן זיך ַאנטװיקלען אי די צװישנקָאנטַאקטן 
אי די שּפרַאך-ֿפעִיקײט. ָאט דערֿפַאר איז עס 
גוט זיך צו טרעֿפן און צו הָאבן צװישנקָאנט

ַאקטן מיט קינדער ֿפון זַײן/איר עלטער, װָאס 
רעדן די זעלביקע שּפרַאך.

איינשַאפן זיך ַא שּפרַאך הײבט
 זיך ָאן ֿפרי.

שױן װי ַא װלד הײבט דָאס קינד ָאן צו דער ־• 
קענען די שּפרַאך ֿפון דער מַאמען. שטודיעס 
הָאבן געװיזן, ַאז בײביס אין עלטער ֿפון ֿפיר 
טעג ווילן ליבערשט די שּפרַאך ֿפון דער מַא
מען, גערעדט ֿפון ַאן ַאנדער ֿפרױ, אײדער ַא

נדערע שּפרַאכן, װָאס עס רעדט די זעלביקע 
ֿפרױ.

ַאלע שּפרַאך-קלַאנגען ֿפון דער גָארער װעלט   •
זענען ֿפַארַאן אינעם לעּפעטשען ֿפונעם 

זײגקינד, ָאבער ס‹זענען נָאר די ַארומיקע שּפר
ַאך-קלַאנגען, װָאס דָאס קינד הַאלט בַײ זיך.

אין עלטער ֿפון 10 חדשים »רעדט« דָאס קינד   •
אין לַאנגע, לעּפעטשענדיקע מָאנָאלָאגן מיט ַא 

ריטעם און טרָאּפ, װָאס זײ דערמָאנען אין דער 
שּפרַאך ֿפונעם ַארום.

װי אזױ װערן קינדער
מערשּפרַאכיק?

ַאזױ ַאז שװעדיש װעט זַײן אַײער קינדס דָאמי ־• 
נירנדיקע שּפרַאך, דורך זַײנס גלַײכן און אין 
דער שול, איז עס װיכטיק, ַאז דָאס קינד וועט 
זיך קענען בַאטײליקן אין דער מישּפחה-שּפרַא

ך אין ַא סך ֿפַארשײדענע קָאנטעקסטן.

הַאלט אין רעדן די מוטערשּפרַאך, ַאֿפילו װען   •
דָאס קינד ענטֿפערט אױף שװעדיש. מוטיקט 

דָאס קינד צו ניצן די בשוּתֿפותדיקע שּפרַא
ך. װַײזט דעם קינד, ַאז איר שטָאלצירט מיט 
אַײער שּפרַאך, ַאֿפילו װען ַאנדערע רעדן זי 

ניט.

אױב ניט איר און ניט אַײער ּפארטנער זענען   •
שװעדיש רעדערס , איז עס װיכטיק, ַאז איר 

בײדע זָאלט קוקן ּפָאזיטיװ אױֿפן קינד, װען עס 
לערנט זיך אױס שװעדיש. אױב איר רעדט ֿפַא
רשײדענע שּפרַאכן, איז עס װיכטיק, ַאז איר ה

ַאלט טַײער די שּפרַאך ֿפונעם ַאנדערן.

מערשּפרַאכיקע ַאנטװיקלונג
קינדער, װָאס װַאקסן אױף מיט ַא סך שּפרַא  •

כן, הײבן ָאן רעדן אינעם זעלביקן עלטער װי 
אײנשּפרַאכיקע קינדער.

ַא מערשּפרַאכיקע ַאנטװיקלונג ֿפָאלגט בכלל   •
דעם זעלביקן ּפרָאצעס װי יענעם ֿפון אײנשּפר

ַאכיקע קינדער.

דער רַאדיָא, טעלעװיזיע און װידעָא קענען מיט 
דער צַײט שטיצן דעם קינדס שּפרַאך-ַאנטװיקלונג. 
ָאבער געװײנטלעכע ּפלױדעררײד איז דָאס סַאמע 

װיכטיקסטע!

װען זָאל מען קָאנטַאקטירן
ַא רעד-טערַאּפיסט?

װען איר מײנט, ַאז די שּפרַאך-ַאנטװיקלונג   •
ֿפונעם קינד איז ּפאמעלעכער ֿפון די ברידער 

און שװעסטער און זַײנס/אירס גלַײכן אין איר/
זַײן שַײכדיקער סיטוַאציע און עלטער.

װען דָאס קינד הָאט געלעבט לענגער ֿפון ַאנד ־• 
ערטהַאלב ביז צװײ יָאר אין ַא שװעדישער שּפ
רַאך-סֿביֿבה )ֿפַארשול, קינדהיטער( און רעדט 

נָאך ַאלץ נישט קײן "טָאגטעגלעך שװעדיש'' 
װי מע װָאלט זיך געריכט.

דעמָאלט זָאלט איר קָאנטַאקטירן די קרַאנקן-
  )BVC(שװעסטער ֿפונעם קינדס ָאּפהיט-צענטער

ָאדער ַא רעד-טערַאּפיסט.

מערשּפרַאכיקע קינדער לערנען זיך אױס אין   •
זײער ֿפרִיע יָארן צו פונאנדערשײדן צװישן 
זײערע שּפרַאכן. ַאזױ ַארום װערן זײ שּפרַא

כן-װיסיק ֿפרִיער ֿפון אײנשּפרַאכיקע קינדער.

די ֿפַארשײדענע שּפרַאכן ֿפונעם קינד װעלן   •
דָאמינירן אין ֿפַארשײדענע ּתקוֿפות ֿפון איר/

זַײן לעבן.

־זיך גוט אױסצולערנען ַא שּפרַאך מײנט,  צו ֿפונ
קציָאנירן אין דער סֿביֿבה וואס מען געפונט זיך.

אױב די סֿביֿבה איז ַא מערשּפרַאכיקע, דַארף 
דָאס קינד ַאלע זַײנע/אירע שּפרַאכן.

דָאס געֿפיל און דָאס בַאדערֿפעניש צו זַײן ַא 
טײל ֿפון מענטשן, װָאס דָאס קינד הָאט ליב און 

איז נָאענט צו זײ, בַאשטימט די שּפרַאך ָאדער די 
שּפרַאכן, װָאס דָאס קינד װעט זיך אױסלערנען.

דער בעסטער אוֿפן ֿפַארן קינד זיך אױסצולערנען 
אַײער שּפרַאך איז מיט הילף ֿפון ֿפַארלַאנג און 

הנאה. טָא ּפרּוװט אױֿפמונטערן דעם אינטערעס 
און זינגט, שּפילט און דערצײלט מעׂשיות. און װען 

דָאס קינד עלטערט זיך — לײענט צוזַאמען. די 
ביבליָאטעק הָאט קינדערביכער אין ַא סך ֿפַא

רשײדענע שּפרַאכן.

קײן זַאך קען ניט ֿפַארנעמען דָאס 
ָארט ֿפון ּפלױדעררײד.

דער בעסטער אוֿפן זיך אױסלערנען רעדן
– צי דָאס איז אײן שּפרַאך אדער מער — איז די 
אינטערַאקציע מיט אַײך ָאדער ַאנדערע װיכטיקע 

מענטשן.
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אין Språknätet )סּפרָאקנעטעט( ַארבעטן צוזַאמען BVC, ביבליָאטעק,
ָאֿפענע ֿפַארשול און רעד-טערַאּפיע אינעם אוּפסַאלַא קרַײז.

מער אינֿפָארמַאציעס און עצות װעגן דער שּפרַאך-ַאנטװיקלונג ֿפון קינדער געֿפינט
איר אױף דער װעבזַײטל ֿפון Språknätet סּפרָאקנעטעט:

www.spraknatet.se
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	.תוחפּשימ עקיכאַרפּשרעמ ןיא ףױא ןסקאַװ סָאװ ,רעדניק ןענָאילימ ןופֿ סנײא זיא דניק רעַײא
	.תוחפּשימ עקיכאַרפּשרעמ ןיא ףױא ןסקאַװ סָאװ ,רעדניק ןענָאילימ ןופֿ סנײא זיא דניק רעַײא


	ןיא טגניז ןוא טסעומש
	ןיא טגניז ןוא טסעומש
	ןיא טגניז ןוא טסעומש

	.דניק  רעייא טימ »ךאַרפּשרעטומ«
	.דניק  רעייא טימ »ךאַרפּשרעטומ«

	שרעטומ רעַײא ןיא יקב טנעז ריא רעסעב סָאװ •
	שרעטומ רעַײא ןיא יקב טנעז ריא רעסעב סָאװ •
	 ךיז ןסנאַש יד ןענעז רעסערג ץלַא ,ךאַרפּ
	.ךאַרפּש רעדנאַ ןאַ ןענרעלוצסױא

	 ,ךאַרפּש אַ טדער ןוא טרעה ריא רעמ סָאװ •
	 ,ךאַרפּש אַ טדער ןוא טרעה ריא רעמ סָאװ •
	.ריא טרעװ רעטינעג סָאװ

	 ,רעדניק ערעדנאַ טימ ךיז טליפּש דניק אַ זאַ •
	 ,רעדניק ערעדנאַ טימ ךיז טליפּש דניק אַ זאַ •
	 ןטקאַטנָאקנשיװצ יד יא ןעלקיװטנאַ ךיז ןלעװ
	 סע זיא ראַפֿרעד טָא .טײקִיעפֿ-ךאַרפּש יד יא
	טנָאקנשיװצ ןבָאה וצ ןוא ןפֿערט וצ ךיז טוג
	 סָאװ ,רעטלע ריא/ןַײז ןופֿ רעדניק טימ ןטקאַ
	.ךאַרפּש עקיבלעז יד ןדער

	טבײה ךאַרפּש אַ ךיז ןפַאשנייא
	טבײה ךאַרפּש אַ ךיז ןפַאשנייא

	.ירפֿ ןָא ךיז 
	.ירפֿ ןָא ךיז 

	רעד וצ ןָא דניק סָאד טבײה דלװ אַ יװ ןױש •
	רעד וצ ןָא דניק סָאד טבײה דלװ אַ יװ ןױש •
	־
	 סעידוטש .ןעמאַמ רעד ןופֿ ךאַרפּש יד ןענעק
	 ריפֿ ןופֿ רעטלע ןיא סיבײב זאַ ,ןזיװעג ןבָאה
	אַמ רעד ןופֿ ךאַרפּש יד טשרעביל ןליוו געט
	אַ רעדײא ,ױרפֿ רעדנאַ ןאַ ןופֿ טדערעג ,ןעמ
	 עקיבלעז יד טדער סע סָאװ ,ןכאַרפּש ערעדנ
	.ױרפֿ

	 טלעװ רערָאג רעד ןופֿ ןעגנאַלק-ךאַרפּש עלאַ •
	 טלעװ רערָאג רעד ןופֿ ןעגנאַלק-ךאַרפּש עלאַ •
	 םענופֿ ןעשטעפּעל םעניא ןאַראַפֿ ןענעז
	רפּש עקימוראַ יד רָאנ ןענעז›ס רעבָא ,דניקגײז
	.ךיז ַײב טלאַה דניק סָאד סָאװ ,ןעגנאַלק-ךאַ
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	 דניק סָאד »טדער« םישדח 
	10
	 ןופֿ רעטלע ןיא •
	 אַ טימ ןגָאלָאנָאמ עקידנעשטעפּעל ,עגנאַל ןיא
	 רעד ןיא ןענָאמרעד ײז סָאװ ,פָּארט ןוא םעטיר
	.םוראַ םענופֿ ךאַרפּש


	רעדניק ןרעװ ױזא יװ
	רעדניק ןרעװ ױזא יװ
	רעדניק ןרעװ ױזא יװ

	?קיכאַרפּשרעמ
	?קיכאַרפּשרעמ

	ימָאד סדניק רעַײא ןַײז טעװ שידעװש זאַ ױזאַ •
	ימָאד סדניק רעַײא ןַײז טעװ שידעװש זאַ ױזאַ •
	־
	 ןיא ןוא ןכַײלג סנַײז ךרוד ,ךאַרפּש עקידנרינ
	 טעוו דניק סָאד זאַ ,קיטכיװ סע זיא ,לוש רעד
	אַרפּש-החפּשימ רעד ןיא ןקילײטאַב ןענעק ךיז
	.ןטסקעטנָאק ענעדײשראַפֿ ךס אַ ןיא ך

	 ןעװ וליפֿאַ ,ךאַרפּשרעטומ יד ןדער ןיא טלאַה •
	 ןעװ וליפֿאַ ,ךאַרפּשרעטומ יד ןדער ןיא טלאַה •
	 טקיטומ .שידעװש ףױא טרעפֿטנע דניק סָאד
	אַרפּש עקידתופֿתּושב יד ןצינ וצ דניק סָאד
	 טימ טריצלָאטש ריא זאַ ,דניק םעד טזַײװ .ך
	 יז ןדער ערעדנאַ ןעװ וליפֿאַ ,ךאַרפּש רעַײא
	.טינ

	 ןענעז רענטראפּ רעַײא טינ ןוא ריא טינ בױא •
	 ןענעז רענטראפּ רעַײא טינ ןוא ריא טינ בױא •
	 ריא זאַ ,קיטכיװ סע זיא , סרעדער שידעװש
	 סע ןעװ ,דניק ןפֿױא װיטיזָאפּ ןקוק טלָאז עדײב
	אַפֿ טדער ריא בױא .שידעװש סױא ךיז טנרעל
	ה ריא זאַ ,קיטכיװ סע זיא ,ןכאַרפּש ענעדײשר
	.ןרעדנאַ םענופֿ ךאַרפּש יד רעַײט ט
	לאַ

	גנולקיװטנאַ עקיכאַרפּשרעמ
	גנולקיװטנאַ עקיכאַרפּשרעמ

	אַרפּש ךס אַ טימ ףױא ןסקאַװ סָאװ ,רעדניק •
	אַרפּש ךס אַ טימ ףױא ןסקאַװ סָאװ ,רעדניק •
	 יװ רעטלע ןקיבלעז םעניא ןדער ןָא ןבײה ,ןכ
	.רעדניק עקיכאַרפּשנײא

	 ללכב טגלָאפֿ גנולקיװטנאַ עקיכאַרפּשרעמ אַ •
	 ללכב טגלָאפֿ גנולקיװטנאַ עקיכאַרפּשרעמ אַ •
	רפּשנײא ןופֿ םענעי יװ סעצָארפּ ןקיבלעז םעד
	.רעדניק עקיכאַ
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