ما يجب أن تعرفه كوالد(ة)
عن تعدداللغات
 6-12سنة

دورك في تطور
المهارات اللغوية لطفلك
حتى لو كان طفلك يذهب إلى المدرسة االبتدائية ،فإنك
مهما في تطور مهاراته اللغوية .لذلك،
دورا
ً
كوالده تلعب ً
احرص لذلك على التحدث إلى طفلك باستمرار وأن تقرأ له
(بصوت مسموع) في المنزل .حيث إن وجود «ثقافة
نحو نشط في المنزل يوفر لطفلك
ممارسة اللغة» على ٍ
أفضل الفرص لتطور مهاراته اللغوية بشكل جيد.

هل يفضل طفلك
التحدث بالهولندية؟
يفضل األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة
أحيانً ا التحدث باللغة الهولندية مع والديهم
بدال من اللغات األخرى التي يتعلمونها في
ً
المنزل .ويرجع ذلك عادة ألنهم ال يريدون
أن يكونوا «مختلفين» عن األطفال اآلخرين،
ولقلة أو عدم االهتمام في المدرسة
باللغات األخرى التي يتحدثونها .تحلَّ ى
وشجع طفلك على
وتفهم طفلك،
بالصبر
ِّ
َّ
استخدام جميع اللغات التي ترى أنها مهمة
له أو لها.

			

كيف تجعل القراءة
في المنزل ممتعة؟

كثيرا في تطوير مهاراته اللغوية.
تساعد القراءة لطفلك
ً
أيضا طريقة رائعة للتعرف على أشخاص وقصص جديدة
وهي ً
أو التعمق في شيء ما بشكل تام .سوف تساعدك النصائح
المذكورة أدناه على تحفيز مهارات القراءة لدى طفلك!
معا إلى المكتبة العامة وهي مجانية في كل مكان
 .1اذهبا ً
تقريبا حتى عمر  18سنة.
ً
 .2دع طفلك يختار ما يحبه .واسأل عما إذا كانت هناك كتب
بعدة لغات أو بلغات أجنبية لألطفال.

كثيرا مع
تحدث واقرأ
ً
طفلك بأفضل لغة تعرفها
في هذا العمر ،يستكشف الطفل كل أنواع األشياء المتعلقة
به والعالم من حوله .وبفضل اللغة ،يمكن لألطفال تعلُّ م
التفكير في كل ذلك .لذلك ،فإن تطوير المهارات اللغوية
مهما للتطور العام لطفلك.
أمرا
ً
بشكل جيد ُيعد ً

كتابا يرغب في الحصول عليه في صورة هدية
 .3أعط طفلك ً
له .ويمكنك طلب كتب بلغات أخرى من محل بيع الكتب (كتب
األطفال) أو عبر اإلنترنت.
 .4احرص على متابعة اهتمامات طفلك وتحدث معه عن
الكتب التي تفضلها أنت وطفلك وبأي لغة .فعادة ما يحب
األطفال سلسلة معينة أو يهتمون بموضوع معين .أفضل شيء
يحفز القراءة هو مدى حماس الطفل لمحتوى الكتاب!
كتبا جميلة في مكان مرئي يمكن لطفلك الوصول إليه
 .5ضع ً
دائما .إن اقتناء رف «خاص» أو خزانة بها كتب يجعل األمر أكثر
ً
خصوصية لطفلك.

		القراءة والكتابة
من المهم بالنسبة لألطفال الذين يتحدثون عدة لغات
تعلُّ م القراءة والكتابة بجميع اللغات التي يتقنونها .إذا
كان طفلك يتعلم القراءة والكتابة بلغة أخرى خارج
المدرسة ،فيمكنك أن تتناقش مع المعلم بشأن النظام
المناسب لطفلك .هل تبحث عن أنشطة يمكنك القيام
بها في المنزل مع طفلك لتشجيعه على القراءة
والكتابة؟ ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
.Taal begint thuis

كيف يمكنني تجنب أن يعاني
طفلي من التأخر اللغوي؟

PL

qalbi

فوائد تعدد اللغات
جدا لنمو
تظهر األبحاث أن تعدد اللغات جيد ً
الدماغ ،حتى عند األطفال الصغار .وال يشعر
األطفال باالرتباك بسبب تحدثهم عدة لغات
وال يتأخر مستواهم الدراسي في المدرسة
بسبب ذلك .ومع ذلك ،قد ال يفهم الناس
أنك تتحدث مع طفلك بلغتك األم .أو أن
يقول المدرسون إنه ليس من الجيد
االستمرار في التحدث بلغتك األم وإنه من
األفضل أن تتحدث باللغة الهولندية .يمكنك
أن تقدم لهم نصيحة بإلقاء نظرة على
الموقع اإللكتروني  .meertalig.nlوعندئذ
أيضا مدى أهمية تعليم لغتك األم
سيعرفون ً
لطفلك.

سببا في حدوث تأخر
أبدا ً
معرفة األطفال للغة أخرى ليس ً
لغوي لديهم .فقط يمكن أن يتعلم طفلك اللغة
قليال عن الطفل الذي يتحدث
الهولندية بطريقة مختلفة
ً
الهولندية فقط .إذا حصل طفلك على تعليم جيد،
جيدا في اللغة الهولندية مثل األطفال
فسيصبح مستواه ً
الذين ينشأون في أسرة ناطقة باللغة الهولندية .ولكن إذا
			
قلقا بشأن تطوير المهارات اللغوية لطفلك،
كنت ال تزال ً
هل تريد معرفة المزيد من
فتحدث في هذا األمر مع المعلم أو استشر معالج تقويم
المعلومات عن كيفية تنشئة
النطق المتخصص في تعدد اللغات.

األطفال متعددة اللغات؟

تنشئة الطفل متعددة اللغات .سوف نجعل
طفلك ممتنا بالشكر لك.
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