
 لغتين تعلم على طفلك تساعد كيف 
 

ً  المھاجرة األسر من كثير  ھل.ماأل اللغة غير ثانية لغة أطفالھم لتعليم بالنسبة ھاما تساؤالت تواجه المتحدة الواليات إلى حديثا
 الحقيقه في فقط؟ ماأل اللغة في بطالقة ملمين األطفال يكون أن يجب أم فقط؟ اإلنجليزية اللغة تعلم على التركيز لألسرة ينبغي
 ً ً  المدرسة في واحدة لغة من أكثر يعرفون الذين األطفال يستفيد ما غالبا  و اآلباء من الكثير أيضا وجد وقد. الحياة في والحقا

 .األم اللغة في بمھاراته يحتفظ يزال ال الشاب/ لطفلا كان إذا أسھل ھو المھمه الحياة أمور حول الشباب مع التحدث أن األجداد
   

 لغة ةأي في أساسية تعتبر التي العقلية المھارات أھمية الوالدين يعي أن بيج 
 خاللھا من يمكن أنه بحيث مھمه) الطفل عمر في األوائل سنين الثالث( المدرسة قبل ما مرحلة أن الوالدين ينتبه أن يجب 

 يتعلم أن المدرسة في  للطفل يمكن كولذل. اللغة يتقن بمن ختالطهأ خالل من الطفل عند ستماعواأل التحدث مھارات بناء
 . واألقارب واالخوة الوالدين من األم اللغة يتعلم أن البيت في و المعلمين، ومن أقرانه من األنجليزية اللغة

 مشاعرك عن التعبير حاول. بسھولة واإليماءات التعابير تستخدم كيف طفلك يرى حتى يوم كل ماأل باللغة طفلك مع تحدث 
 تكتب ،تقرأ طفلك يراك أن يجب. المضحكة والقصص النكات بإستخدام طفلك مع تمازح أيضاً . عقدةالم واألفكار

 .والطباعة الكتابة إستخدام خالل من التواصل للناس يمكن كيف يتعلم حتى وغيرھا الرسائل وتكتب المالحظات،
 المشاكل حل على ساعده .والقياس ،ةالمقارن والتقدير، العد على ميةلزااأل المرحلة قبل ما مرحلة في صغيرك ساعد 

 .لغة أي في نفسھا ھي الرياضيات المفاھيم أن يدرك حتى ماأل اللغة بإستخدام الرياضية
 التي األشياء ووصف األسئلة، طرح على لمساعدته األم لغتك ستخدمإ. حوله من العالم عن طفلك لدى الفضول غذي 

ً  ساعده يالحظھا،  .المدرسة في  النجاح على تساعده  القدرات ھذه. يراھا ال تيال األشياء يخمن أن على أيضا
 

 والكتابة القراءة تعلم بداية في األساس ھي ماأل لغتك إجعل 
 أن يستطيع الطريقة، بھذه. األم اللغة في األبجدية األحرف تعلم على لزاميةاأل المرحلة قبل ما مرحلة في صغيرك ساعد 

 .معنى الھ والرموز األحرف أن فھم في يبدأ
 حتى عال، بصوت القصص تقرأ نتوأ نفسك تسجل أن يمكنك. ماأل لغتك في عال بصوت له إقرأ أو القصص طفلك أخبر 

 .مستقل بشكل للقصص ستماعاأل طفلك يتمكن
 األم لغتك في الموسيقية واأللعاب األطفال غانيأ طفلك علم. 
 تخترع أن أيضا الممكن من. له تكتبھا نتوأ لك القصص يملي أن لطفلك يمكن. طفلك مع القصص كتبا مبدعاً، كن 

 من صور أو للكتب رسومات إضافة يمكنك .األسرية الحياة من المستوحاه الحقيقية القصص تكتب أو الخيال من حكايات
 .طفلك مع المستخدمه للكلمات قاموس تصنع أن يمكنك. المجالت

 
 والبستان مھيديالت مراحل في والمدرسين الموظفين مع اتصال على البقاء 
 قراءةال خالل من البيت في طفلك تعليم تدعم أنك - االلزاميه المرحله قبل -المبكر التعليم مرحلة في المعلمين عرف 

 .يتقنھا التي اللغة في معه والتحدث والكتابة
 في والعبارات اتالكلم بعض اآلخرين األطفال تدريس الممكن من. لطفلك الدراسي الفصل في ساعد الوقت، لديك كان إذا 

 .تتقنھا التي ماأل اللغة
  
  
  
 



 !سھلة دائما ليست بلغتين التحدث على القدرة تنمية أن اعتبارك في ضع 
 نظم معھم، يلعب حتى لطفلك اقران عن بحثأ. منطقتك في اللغة ثنائية األسر عن بحثأ المساعدة، على تحصل حتى 

 .ماأل بلغتك يتحدثون الذين األخرى العائالت مع الرحالت
 من الضغط ببعض اآلن يشعر كان لو حتى له، مفيداً  ذلك سيكون وكيف جيد بشكل لغتين تعلم اھميه فھم على طفلك ساعد 

 .فقط اإلنجليزية باللغة التحدث على أقرانه
 تعمل أن العائله وعلى محير لغز أنھا على اللغة تعلم لفكرة أنظر  ً  .الحلھ معا
 

       "لغتين تعلم على طفلك مساعدة" انظر ،الصلة ذات الويب لمصادر بالنسبة 
http://illinoisearlylearning.org/tipsheets/bilingual.htm 

 
 أال وينبغي فقط، المعلومات و النصيحة ألغراض مقصوده الورقة ھذه في الواردة والمعلومات والموارد، اآلراء، جميع

 األسئلة وتوجيه المشورة بطلب األمور أولياء صحنن. العالج أو التشخيص أو الطبية، المشورة على للحصول كبديل تستخدم
  .لطفلل الصحية الرعاية بتقديم مؤھلين أشخاص أي أو للطبيب
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