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രണ്ട് ഭാഷകൾ? ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാസരം!  
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജർമ്മൻ അല്ലാടത മടറാരു ഭാഷ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാ? എത്ര വലിട ാരു അവസരമാണ് 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്! പ്രഥമഭാഷ നന്നാ ി അറി ാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജർമ്മനം മറ് ഭാഷകളും വളടര എളുപ്പത്തിൽ 
പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുടകാണ്ടു തടന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടിട  നിങ്ങൾ മാതൃഭാഷ  ിലം സംസ്കാരത്തിലം ക്ലാസ്സുകളിൽ 
പടെടുക്കുന്നതിന് അവസരം നൽകുന്നുത് നടല്ലാരു ആശ മാണ്. 

മുപ്പത്താറ് ഭാഷകളിലാ ി ബാസൽ സ്കൂളിൽ HSK-ക്ലാസ്സുകൾ ലഭയമാണ് (Basel- Stadt + Basel Land). 
 

ഒരു ഭാഷ, രട് ഭാഷകൾ, പല  ഭാഷകൾ!  
പ്രഥമഭാഷ നന്നാ ി അറിയുന്നവർക്ക് മറ് ഭാഷകൾ വളടര എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇത് ശാസ്ത്രീ  ഗണ്വഷണം വഴി 
ടതളി ിച്ചതും അധയാപകർ സ്കൂളുകളിൽ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചതുമാണ്. ഇതിന് പുറടമ  HSK-ക്ലാസ്സുകൾ (മാതൃഭാഷയും സംസ്കാരവും) ണ്വടറയും 

ഗുണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ടെയ്യുന്നുട്. 
 
എടെ കുട്ടിയ്ക്ക് എടന്തല്ലാം പ്രണ് ാജനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്? 
• ഒണ്ര ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മറ് കുട്ടികടള കണ്ടുമുട്ടന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നു. 
• ടമച്ചടപ്പട്ട ഭാഷാ വവദഗ്ധയം സുഹൃത്തുക്കളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ഇെടപടുന്നത് സുഗമമാക്കുന്നു. 
• നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് സവന്തം നാട്ടിൽ നന്നാ ി ആശ വിനിമ ത്തിന് സാധിക്കുകയും അനൃതാണ്ബാധം ഇല്ലാതാക്കുകയും ടെയ്യും. 
• നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പല സംസ്കാരങ്ങളും, മൂലയങ്ങളും, മണ്നാഭാവവും അടുത്തറി ാൻ സാധിക്കും. 
• നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അവടെ അടല്ലെിൽ അവളുടെ ണ്നട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനം ടകാളളും. അതുടപാടല മറ് ഭാഷകൾ പഠിക്കുവാൻ ഉത്സാഹം 

കാണിക്കുക യും ടെയ്യും. 

• ഇടതല്ലാം ഭാവി ിടല ഔണ് ാഗികജീവിതത്തിലം ഗുണം ടെയ്യും. 

എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?  
കുട്ടികളും യുവാക്കളും അവരുടെ ഭാഷാപഠനത്തിൽ പുണ്രാഗതി ണ്നടുന്നു. കൂൊടത അവരുടെ സംസാരം, വാ ന, എഴുത്ത് എന്നിവ 
ടമച്ചടപ്പടുത്തുന്നു. അവർ സവന്തം നാട്ടിടല സംസ്കാരം കൂടുതൽ അറിയുകയും െരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രീ  സംവിധാനങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, 
ഉത്സവങ്ങൾ, ആൊരങ്ങൾ എന്നിവട ക്കുറിച്ച ്പഠിക്കുകയും ടെയ്യും. HSK അധയാപകർ പൂർണ്ണ ണ് ാഗയതയുളളവരും ചുമതലകടള വലി  
ഉത്സാഹണ്ത്താടെ സമീപിക്കുകയും ടെയ്യുന്നവരാണ്. 
 
എവിടെ,എണ്പ്പാഴാണ് ക്ലാസ്സുകൾ നെക്കുന്നത്? 
ക്ലാസ്സുകൾ ആഴ്ച ിടലാരിക്കൽ പ്രാണ്ദശിക വിദയാല ങ്ങളിലാണ്  നെത്തുന്നത്. സാധിക്കുടമെിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിണ്ലാ 
അടല്ലെിൽ അടുടത്തവിടെട െിലണ്മാ നെത്തും. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക്  ണ്വട ധനസഹാ ം അതതു രാജയത്തിടെ എംബസിണ് ാ അടല്ലെിൽ 
സവകാരയ പാരെ് അണ്സാസിണ് ഷനകണ്ളാ ആണ് നൽകുന്നത്. ഒരു രക്ഷകർത്താടവന്ന നില ിൽ താെളും സാമ്പത്തിക സഹാ ം 
നൽണ്കടതാണ്. 
 
4,000 ത്തിലതികം കുട്ടികൾ ഇതിനകം ബാസൽ- സ്റ്റാഡിലം ബാസൽ-ലാൻഡിലം HSK-ക്ലാസ്സുകളിൽ ണ്പാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയും 
അവണ്രാടൊപ്പം ണ്െരുടമന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു! 
 
എടെ കുട്ടിട  ഞാൻ എങ്ങടന ാണ്  വീട്ടിൽ പിന്തുണണ് ണ്ക്കടത്? 
• നിങ്ങൾ മിക്കണ്പ്പാഴും െിന്തിക്കുന്നതും സവപ്നം കാണുന്നതുമാ  ഭാഷ ിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിണ് ാെ് സംസാരിക്കുക. അതിൽ ഉറച്ച ്നിൽക്കുക. 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങണ്ളാെ് ജർമ്മനിൽ മറുപെി പറയുടമെിൽ ണ്പാലം. 

• ഭാഷണ് ാടുള്ള കുട്ടിയുടെ അഭിനിണ്വശം നിങ്ങൾ ഉണർത്തുക. കഥകൾ പറയുക, പാട്ട് പാടുക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് 
പറ ാനളളടതന്ന് ണ്കൾക്കുക. 

• നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാഷ ിലള്ള വസ്തുക്കൾ നൽകുക. (പുസ്തകങ്ങൾ, പാട്ടുകളും, കഥകളും അെങ്ങി   CDകൾ, സിനിമകൾ എന്നിവ) 
• മല ാളം സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായുളള സമ്പർക്കം ണ്പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുക.. 
• സ്കൂളിടല അധയാപകരുമായും HSK-അധയാപകരുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. 

 

 
HSK-ക്ലാസ്സുകളിൽ എടെ കുട്ടിട  എങ്ങടന രജിസ്റ്റർ ടെയ്യും? 
ദ വാ ി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ്സ് െീച്ചറിടെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ടെയ്യുക.. 
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