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Kültürsel ve Dil Açısından
Farklılıklı (CALD) Aileler
Avustralya’da aileler gittikçe çeşitlilik kazanmaktadır. Bu çeşitlilik yeni
zorluklar ortaya çıkarmaktadır ancak bu zorluklar beraberinde yeni ödüller
de getirir. Zorluklardan bir tanesi CALD ailelerin, çocuklarının bakım
ortamı içinde katkıda bulunmaları ve destek görmeleri için anlamlı yollar
bulmak ve de katkılarına değer verilmesidir. CALD aileleri ile elele,
saygın bir şekilde çalışmaktan edinilen ödüller, son derece değerlidir.

• Araştırmalar, bakıcıların ve ailelerin, kültürsel özgeçmişleri ne olursa
olsun, birlikte çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini göstermiştir
(Mitchell, 2003)

• Çocuklar, kendilerine ve ailelerine değer verilip, saygı duyulduğunu hissettiklerinde kendilerine
güvenleri ve özsaygıları artar

• Çeşitlilik diğer çocukları da yararlandırır
• CALD aileleri diğer aileler ile bir çok özellikleri paylaşırlar, ancak bunun yanısıra bu ailelerin
fazladan sorunları ve endişeleri olma ihtimali vardır
Aileleri destek gördüğü, kültürlerine saygı duyulduğu ve çocuğun yaşamındaki değişik ortamlar
arasında tutarlılık olduğu zaman çocukların gelişmeleri beslenir (Mitchell,2003).
Avustralya çeşitli kültürsel gruplardan kişilerden oluşur ve bu çeşitlilik dinamik, canlı bir toplum
oluşturur. Bakıcılar CALD aileleri destekleyerek, çeşitliliğin değer verildiği toleranslı, uyumlu bir
toplum geliştirmekte yardımcı olabilirler.
Bütün çocukların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de davranışlarının ve inanışlarının, etraflarındaki
yetişkinler tarafından yansıtılmasıdır...Bu tür yansımanın ve değer verilmenin sağlıklı bir öz-imge
gelişmesinde önemli yeri vardır. (Barrera and Corso, 2003:12).
Bu tür olumlu yansımanın öncüsü normalde ailelerdir, ancak çocukların, aile fertleri olmayıp kendilerine
bakım sağlayan kişiler ortamında da tanınıp, değer verildiklerini hissetmeleri gerekir. Bütün aileler gibi
CALD aileler de bakım ortamının ve programının, kendilerini ve çocuklarını saygı ile karşılayacaklarını
beklemeleri gerekmektedir. Bakıcıların CALD aileleri saygı ile karşılamalarının ve ailelerin becerilerini,
bilgilerini ve kültürsel kaynaklarını paylaşmanın yolları aşağıdadır:

• Bakım sağlanan çocukların dilleri dahil, değişik dillerde karşılama mesajları sergilemek
• Bakım altındaki çocukların kültürsel çeşitliliklerini ve bakımdaki bütün çocukların özgeçmişlerini
yansıtan kitaplar, oyunlar ve müzikler kullanmak

• Anne, babaları ve diğer aile fertlerini davet ederek onların beceri ve ilgilerinden yararlanmak
• Çocukları kültürsel açıdan önemli materyal getirip göstermeye ve onlar hakkında konuşmaya teşvik
etmek

• Bakım ortamındakiler dahil olmak üzere, değişik kültürlerden yiyecek getirip, paylaşmak
• Dini ve kültürsel beslenme uygulamalarının ve yasakların da anlaşılıp, saygı duyulması
gerekmektedir.
Bu kültürsel değişiklikler uygulamaları, kültürsel ve dil açısından kültürsel farklılıkları olmayan ailelere
de açık olmalıdır.
CALD ailelerinin bireysel nitelikleri de vardır. CALD ailelerinin kültürsel farklılıklarını görüp onlara
uyarken, bireysel özellik ve kaliteler de ihmal edilmemelidir.
Bu Parent Fact Sheet (Ebeveynleri Bilgilendirme belgesi) değişik toplum dillerinde de mevcuttur ve
Early Childhood Connections websitesinden indirilebilir, www.ecconnections.com.au.
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