
Allgemeine Informationen

Institution
Der Logopädische Dienst Mittelrheintal (LDM) bietet
Beratung, Abklärung und Therapie bei Kindern mit Sprachauf-
fälligkeiten an. 
Sprachtherapie verstehen wir als eine ganzheitliche Unterstüt-
zung der Entwicklung, die die Stärken und Schwächen des
Kindes berücksichtigt.
Unser Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im 
Alter von 3 – 18 Jahren.

Erfolgreiche Entwicklungsförderung setzt eine gute Zusam-
menarbeit zwischen therapeutischen Fachkräften, Familie des 
Kindes, Kindergarten bzw. Schule und anderen Fachpersonen 
voraus.

Träger der Institution ist die Heilpädagogische Vereinigung
Rheintal.

Die Kosten werden von den jeweiligen Schulgemeinden des 
Einzugsgebietes und von der Invalidenversicherung übernom-
men.

Kontaktadresse:
LDM
Logopädischer Dienst Mittelrheintal
Römerstrasse 10
9435 Heerbrugg
Tel.: 071 727 20 90 (Sekretariat)

Abklärung - Therapie - Beratung - Prävention 

Sprachtherapeutisches Angebot
im Mittelrheintal

Elterninformation
«Edukimi në shumë gjuhë:

Në cilën gjuhë të flitet
me fëmijën?»

A
LB



Të dashur prindër

A jeni menduar ndonjëherë vallë se, a është e drejtë nëse 
Ju me fëmijën Tuaj komunikoni në gjuhën Tuaj, në të cilën 
mund të shpreheni më së miri dhe të ndjeheni më mirë? Dhe 
lidhur me këtë, a Ju ka vrarë ndonjëherë ndërgjegjja, kur në 
fshehtësi keni menduar, se ja, me fëmijën Tuaj duhet të flisni 
gjermanisht, për arsye se ai në shkollë doemos duhet të 
mësojë gjermanisht? E pikërisht për këtë arsye, me fëmijën 
Tuaj mbase edhe flisni gjermanisht? 
Ne logopedistët punojmë me fëmijët që kanë vështirësi për 
ta përvetësuar gjuhën. Kur një fëmijë ka probleme lidhur me 
komunikimin në gjuhën e vet amtare, kjo do të thotë se ai ka 
pengesa në të folur, gjë që e parandalojnë atë ta përvetësojë 
gjuhën në përputhje me moshën. 
Fëmija i shëndoshë, i cili gjuhën e tij të parë e ka mësuar me 
bazë, është në gjendje që paralelisht apo njërën pas tjetrës 
të mësojë dy e më shumë gjuhë. Është tejet e rëndësishme 
pra, që Ju si prindër, me fëmijën Tuaj të flisni, të bëni shaka, 
ta qortoni, të hidhëroheni apo edhe të gëzoheni – në gjuhën 
Tuaj.
Për ta përvetësuar gjuhën duhet të respektohen rregullat e 
poshtëshënuara:

1. Bisedoni me fëmijën Tuaj, pa marrë parasysh se çka jeni 
duke bërë në atë rast – jeni duke përgatitur gjellën apo 
duke rregulluar diçka në shtëpi. Gjuha, pa marrë parasy-
sh se cila, mund të mësohet vetëm nga përvoja. Tentimi 
për të komunikuar në një gjuhë të caktuar kur duam të 
tregojmë diçka, ta dëgjojmë  dikë apo të gëzohemi, është 
parakusht i rëndësishëm për ta përvetësuar atë.

2. Bisedoni me fëmijën Tuaj vetëm në gjuhën amtare, sipas 
motos: „Një person – një gjuhë“

 Në qoftë se keni vendosur që me fëmijën Tuaj të komuni-
koni në një gjuhë të caktuar, kësaj duhet t’i përmbaheni në 
mënyrë konsekuente! Pra mos i përzieni gjuhët!

 Mund të ndodhë që fëmija Juaj papritmas të fillojë të flasë 
gjuhën e mjedisit, por Ju edhe më tej dhe qetë vazhdoni të 
flisni me të vetëm në gjuhën amtare!

3. Mundohuni t’i shmangeni përzierjes së gjuhëve!
 Në fillim fëmijët e vegjël shpesh i përziejnë gjuhët që fliten 

në një mjedis të caktuar. Por Ju vetë duhet të jeni kon-
sekuent në përdorimin e gjuhës Suaj. Me këtë i ndihmoni 
fëmijës Tuaj që ai të mësojë t’i dallojë gjuhët e ndryshme.

4. Po qe se fëmija Juaj duhet t’i mësojë dy gjuhë, atëherë ai 
do të ketë nevojë për nxitje pozitive për të dyja gjuhët!

 Është e preferueshme që me fëmijën Tuaj të shikoni librat 
me ilustrime, t’i  lexoni atij tregime, të bisedoni me të për 
përjetimet e tuaja, t’ia thirrni shokët në shtëpi – dhe kjo do 
të ishte mënyra më e mirë për ta nxitur atë që ta mësojë 
gjuhën – pa marrë parasysh se cilën gjuhë! Manifestoni një 
qëndrim pozitiv për dygjëhësinë e fëmijës Tuaj!

Dihet mirëfilli se të mësuarit e themeltë të një gjuhe – nuk 
është e thënë që kjo të jetë gjermanishtja! – do të ndihmonte 
në zhvillimin e gjithanshëm të fëmijës Suaj. Ai i cili në një 
gjuhë të caktuar ndjehet mirë dhe sigurt, është në gjendje të 
përdorë fjalë dhe të komunikojë edhe në ndonjë gjuhë tjetër.
 

Suksesi i përvetësimit të gjuhës së dytë varet nga 
shkalla e të mësuarit të gjuhës së parë!

S’do mend se njohja e gjuhëve për çdo kend është një pri-
vilegj i madh. Po qe se keni dilema, dëshironi të pyetni apo 
edhe të dini mos ndoshta fëmija Juaj ka vështirësi serioze për 
ta përvetësuar gjuhën, atëherë lirisht na telefononi!
Ju dëshirojmë shumë sukses gjatë komunikimit në gjuhë të 
ndryshme. Dëshirojmë t’i përvetësoni ato saqë të gjithë t’ua 
kenë zilinë!

Burime:
Triarchi-Herrmann, V.: Mehrsprachige Erziehung: Wie Sie Ihr 
Kind fördern. München: Reinhardt Verlag, 2003. [.: Edukimi 
shumëgjuhësh: Si duhet ta nxitni fëmijën Tuaj. Mynih: Shtëpia 
botuese Reinhardt, 2003.]

Shërbimi logopedik Bassersdorf – Danke!


