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هدية اللغة

لألسر

تعتبر اللغة من أهم الهدايا التي تمنحها لطفلك. لكن كيف 

تمنحها؟

اإلجابة بسيطة.

تحدث بلغتك مع طفلك في المنزل كل يوم!

لماذا تكون اللغة الوطنية مهمة؟ �

تعتبر اللغة التي تتحدث بها مع أطفالك هي اللغة األولى التي 

سيتعلمونها. أنه أول تواصل معك، ومع بقية أسرهم، ومع ثقافتهم والمجتمع. أنها أول لغة يستخدمونها لمعرفة المزيد عن العالم 

من حولهم. أنها اللغة التي تساعدهم على “االستعداد للحياة”— وأنت جزء أساسي من هذه العملية! أنها واحدة من الطرق العديدة 

التي يكون الوالدان فيها المدرسين األوائل ألطفالهم.

ما هي مزايا استخدام لغتك الوطنية؟ �

يساعد استخدام لغتك الوطنية على ربط أطفالك بأسرتك. كما تمنح االتصال بالتقاليد 

الثقافية الهامة، وباألصدقاء والجيران الذين يتحدثون نفس اللغة. يسمح لك استخدام 

لغتك الوطنية أن تعلم أطفالك وتتعلم أشياء جديدة مع بعض تستطيع أن تتحدث عن 

التجارب والكلمات الجديدة، وتستطيع أن تتدرب على الحروف واألرقام. كل هذه األشياء 

جزء مهم في التعليم المبكر ألطفالك—وسيكون أسهل وأكثر استمتاعاً لك، إذا أتقنتها 

باللغة األكثر راحة لك. 

لكن ماذا عن اللغة اإلنجليزية؟ �

يحتاج األطفال المقيمون في الواليات المتحدة إلى اللغة اإلنجليزية للنجاح في المدرسة وفي الحياة. لحسن الحظ، يستطيع األطفال 

الصغار التحدث بلغتين. يمتلك الشخص الذي يتحدث أكثر من لغة واحدة جيداً الفرص في الدراسة، السفر والعمل، في الواليات 

المتحدة وحول العالم. كونك تتحدث بلغتين يساعد أيضاً األطفال على بناء مهارات تفكير قوية. 

إذا كنت أتحدث القليل من اإلنجليزية، هل يجب أن استخدمها في المنزل؟ �

يجب أن تتحدث باللغة التي ترتاح معها في االستخدام. إذا كانت لغتك الوطنية أكثر قوة من لغتك اإلنجليزية، فيجب عليك استخدام 

لغتك الوطنية مع أطفالك لبناء مهارات لغوية قوية. 
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هل سيرتبك أطفالي عند استخدام لغتين؟ �

يستطيع األطفال الصغار تعلم لغتين فأكثر في نفس الوقت. أنهم يتعلمون بسرعة عندما تتوافر لديهم الخبرات من الكبار الذين 

يتحدثون معهم ويستمعون إليهم.

في بعض األحيان سيجمع األطفال ما بين الكلمات والعبارات من اللغتين. وهذا ال بأس به! قد يبدو أنهم حائرون، لكنهم في الواقع 

يتعلمون القواعد والمفردات من اللغتين وينظمونها في مخهم. أنها عالمة على التعلم والتفكير الجيد.

يفضل أطفالي التحدث باللغة اإلنجليزية. ماذا يجب أن افعل؟ �

أوالً، ال تقلق. ربما يفضل أطفالك اللغة اإلنجليزية ألن هذا هو كل ما يتحدث به أصدقائهم. تحدث مع أطفالك عن اللغة. قم 

بتوضيح أن تعلم اللغتين هام. تحدث عن األشخاص المتميزين في حياتهم الذين يتحدثون بلغتك، ومن ضمنهم األقارب المفضلين 

واألصدقاء. وقم بتوضيح أن األشخاص الذين يتحدثون بلغتين، لديهم ضعف عدد الفرص  لتكوين الصداقات والتعرف على ثقافات 

جديدة.

أجعل لغتك الوطنية ممتعة بقراءة الكتب، وترديد األغاني، وممارسة األلعاب، واستخدمها عندما تكون مشاركاً في أي نوع من 

النشاط. لغتك هدية، وتحدثها يجعل أسرتك في ترابط!

تذكر أن عالقتك مع أطفالك تعتمد على اللغة. كلما يتقدمون في السن، سيصبح التواصل أكثر أهمية على نحو متزايد. سيكون لديك 

محادثات حول طائفة واسعة من الموضوعات. سيكون ذلك أسهل وأكثر إمتاعاً لكالً منكم إذا تحدثتم بنفس اللغة.

ماذا يمكنني أن أفعل في المنزل؟ �

سرد القصص والقراءة ألطفالك بلغتك الوطنية.��

مشاركة األناشيد واألغاني والقصائد التي تعلمتها وأنت  طفل.��

 ابحث عن األنشطة الترفيهية الموجودة بلغتك، مثل وقت القصة في مكتبتك ��

المحلية، والمهرجانات والفعاليات الثقافية.

ابحث عن الكتب ثنائية اللغة، أو الكتب المصورة بال كلمات، أو الكتب بلغتك ��

الوطنية في المكتبة.

بعض القصص عن األسر التي تتحدث بلغتين �

�  ¡Gaby está aquí! Un dia loco de palabras mezcladas/A Crazy 
Marisa Montes تأليف Mixed‑Up Spanglish Day

�  The Park Our Town Built/El parque que nuestro pueblo construyó 
Diana Gonzales Bertrand تأليف

� Andrea Cheng تأليف Grandfather Counts
� Soyung Pak تأليف Dear Juno
� Rosemary Wells تأليف Yoko Writes Her Name
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