
 
 
 

 معلومات وتنبيهات للوالدين متحدثي اللغات األجنبية
 

 أعزائي الوالدين
 

بالرغم من أن لغة التعامل خارجها هي ( لغة العائلة)هل فكرتم يومًا في مسألة أنكم ال تزالون تتحدثون مع طفلكم باللغة األم 
 األلمانية؟ 

أن يكون قادرًا على التحدث بها في  الحقاً  ية ألنه يجب عليهمن األفضل أن تتحدث مع طفلك باللغة األلمان هأن تعتقدون هل 
 المدرسة؟

 :من المفيد إتباع التعليمات التالية" األلمانية"من أجل مساعدة طفلك في تعلم اللغة الثانية 
 

 تحدث مع طفلك بلغة العائلة 
شرط أن يتم دعمهم في تعلم هذه األطفال لديهم القدرة على تعلم العديد من اللغات في نفس الوقت أو بشكل متالحق 

 .فهذا يمثل للطفل أساسًا جيدًا لتعلم المزيد من اللغات. ومن المهم أن تتحدث من طفلك باللغة الخاصة بكم. اللغات
وهذه . وكلما زاد تواصل طفلك باللغة األلمانية كلما زادت المواقف التي يتحدث فيها باللغة األلمانية في المنزل

وبهذا لن يفقد طفلك هذه اللغة وسوف يتحدثها . لذا عليك مواصلة الحديث بمثابرة بلغة العائلة. جداً المراحل طبيعية 
 .بكل تأكيد في المستقبل مرة أخرى 

 
 ساعد طفلك في تعلم لغة العائلة 

 مصورة العب مع طفلك وشاهدوا معًا كتباً . تحدث مع طفلك أثناء القيام باألعمال المنزلية أو الطبخ أو ترتيب المنزل
قم بعمل مشترك معه ثم . انقل له أغاني وأناشيد األطفال التي حفظتوها في وطنكم األم. وقوموا بحكاية القصص معاً 

 . تحدث بعدها عن الحدث
 .فاالستماع والسعادة في الحكاية هو أحد األسس المهمة الكتساب اللغة

 
  امنح طفلك الفرصة قبل دخول رياض األطفال للتواصل المكثف مع أطفال يتحدثون اللغة األلمانية 

في الملعب مثاًل أو في مجموعة اللعب يمنح طفلك المزيد من الوقت " األلمانية"فاالحتكاك المبكر بلغة الحياة اليومية 
 .لكي تنمو هذه اللغة بداخله

باعتبار ذلك أحد  -ه الفرصة الكتساب المزيد من الخبرات باللغة األلمانية قم بدعوة أصدقاء طفلك وبهذا تمنح
 .الشروط المهمة اللتحاقه مستقباًل برياض األطفال والمدرسة

 
هو أمر يساعد الطفل في مرحلة نموه  -وليس اللغة األلمانية بالضرورة  -ومن المعلوم اليوم أن المعارف الجيدة بلغة ما 

وُيعتبر تحدث . بالراحة واألمان في لغة ما سوف يبحث بشكل جاد عن تواصل ناجح باللغة األجنبية فمن يشعر. بشكل عام
 .أكثر من لغة إحدى الخطوات المهمة التي ُتثري الحياة والحياة المهنية
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