
كيف تساعد طفلك عىل تعلم لغتني
غالباً ما يستفيد األطفال الذين يعرفون أكرث من لغة واحدة يف املدرسة والحقاً يف الحياة. وقد وجد أيضا الكثري من اآلباء و 

األجداد أن التحدث مع الشباب حول أمور الحياة املهمه هو أسهل إذا كان الطفل/ الشاب ال يزال يحتفظ مبهاراته يف اللغة األم.  

يجب أن يعي الوالدين أهمية املهارات العقلية التي تعترب أساسية يف أية لغة
• يجب أن ينتبه الوالدين أن مرحلة ما قبل املدرسة )الثالث سنني األوائل يف عمر الطفل( مهمه بحيث أنه ميكن من خاللها بناء مهارات 	

التحدث واألستامع عند الطفل من خالل أختالطه مبن يتقن اللغة. ولذلك ميكن للطفل  يف املدرسة أن يتعلم اللغة األنجليزية من 
أقرانه ومن املعلمني، و يف البيت أن يتعلم اللغة األم من الوالدين واالخوة واألقارب. 

• تحدث مع طفلك باللغة األم كل يوم حتى يرى طفلك كيف تستخدم التعابري واإلمياءات بسهولة. حاول التعبري عن مشاعرك واألفكار 	
املعقدة. أيضاً متازح مع طفلك بإستخدام النكات والقصص املضحكة. يجب أن يراك طفلك تقرأ، تكتب املالحظات، وتكتب الرسائل 

وغريها حتى يتعلم كيف ميكن للناس التواصل من خالل إستخدام الكتابة والطباعة.
• ساعد صغريك يف مرحلة ما قبل املرحلة األلزامية عىل العد والتقدير، املقارنة، والقياس. ساعده عىل حل املشاكل الرياضية بإستخدام 	

اللغة األم حتى يدرك أن املفاهيم الرياضيات هي نفسها يف أي لغة.
• غذي الفضول لدى طفلك عن العامل من حوله. إستخدم لغتك األم ملساعدته عىل طرح األسئلة، ووصف األشياء التي يالحظها، ساعده 	

أيضاً عىل أن يخمن األشياء التي ال يراها. هذه القدرات  تساعده عىل النجاح  يف املدرسة.

إجعل لغتك األم هي األساس يف بداية تعلم القراءة والكتابة
• ساعد صغريك يف مرحلة ما قبل املرحلة األلزامية عىل تعلم األحرف األبجدية يف اللغة األم. بهذه الطريقة، يستطيع أن يبدأ يف فهم أن 	

األحرف والرموز لها معنى.
• أخرب طفلك القصص أو إقرأ له بصوت عال يف لغتك األم. ميكنك أن تسجل نفسك وأنت تقرأ القصص بصوت عال، حتى يتمكن طفلك 	

من األستامع للقصص بشكل مستقل.
• علم طفلك أغاين األطفال واأللعاب املوسيقية يف لغتك األم.	
• كن مبدعاً، اكتب القصص مع طفلك. ميكن لطفلك أن مييل القصص لك وأنت تكتبها له. من املمكن أيضا أن تخرتع حكايات من 	

الخيال أو تكتب القصص الحقيقية املستوحاه من الحياة األرسية. ميكنك إضافة رسومات للكتب أو صور من املجالت. ميكنك أن تصنع 
قاموس للكلامت املستخدمه مع طفلك.

البقاء عىل اتصال مع املوظفني واملدرسني يف مراحل التمهيدي والبستان
• عرف املعلمني يف مرحلة التعليم املبكر- قبل املرحله االلزاميه - أنك تدعم تعليم طفلك يف البيت من خالل القراءة والكتابة والتحدث 	

معه يف اللغة التي يتقنها.
• إذا كان لديك الوقت، ساعد يف الفصل الدرايس لطفلك. من املمكن تدريس األطفال اآلخرين بعض الكلامت والعبارات يف اللغة األم 	

التي تتقنها.

ضع يف اعتبارك أن تنمية القدرة عىل التحدث بلغتني ليست دامئا سهلة!
• حتى تحصل عىل املساعدة، أبحث عن األرس ثنائية اللغة يف منطقتك. أبحث عن اقران لطفلك حتى يلعب معهم، نظم الرحالت مع 	

العائالت األخرى الذين يتحدثون بلغتك األم.
• ساعد طفلك عىل فهم اهميه تعلم لغتني بشكل جيد وكيف سيكون ذلك مفيداً له، حتى لو كان يشعر اآلن ببعض الضغط من أقرانه 	

عىل التحدث باللغة اإلنجليزية فقط.
• أنظر لفكرة تعلم اللغة عىل أنها لغز محري وعىل العائله أن تعمل معاً لحلها.	
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