لغتك األصلية اللغة األم هي جزء من التعريف بشخصيتك
أنت وأطفالك
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لإلبقاء على لغتك األصليه أتبع اآلتي:
أعطي الفرصة الكاملة لطفلك بقضاء بعض الوقت من
اللعب مع أطفال يتحدثون معه نفس اللغة األصلية

The importance of home language
ال تخاف وال تشعر باإلحراج من التحدث بلغتك األصليه
في األماكن العامة
علم طفلك وأشرح له معاني الكلمات التي يسمعها من حوله
أشرحها بلغتك األصلية
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ساعد طفلك أن يكون سعيد وفخور بلغتة األصلية .هذا
بالتأكيد سوف يساعده على بناء شخصية قوية في
المستقبل
إذا رغب طفلك في إستخدام كلمات إنجليزية أثناء حديثة
معك أو مع اآلخرين فال بأس من ذلك شريطة أن تعيد
عليه ماقاله مترجم بلغتكم األصلية
تذكر أن
تنظر إلى طفلك أثناء حديثك معه .هذا سوف يساعده على
التعرف على تعبيرات وجهك أثناء الحديث
خصص وقت معين للعب مع طفلك

أسئلة دائمة التكرار
Use of Mother Tongue
ARABIC

ال تستعجل طفلك.أعطي لطفلك الوقت والفرص الكافية
حتى يستجيب لك

هل ينبغي أن نتكلم بلغتنا األصلية في البيت أو
نتكلم باللغة اإلنجليزية حتى يستطيع أوالدنا أن
يتكلوا اللغة اإلنجليزية بشكل سريع؟

البد من التكلم والتحدث باللغة
األصلية في المنزل.النها هي اللغة
األقوى واألسرع للتعلم عند طفلك عن
غيرها من اللغات

طفلي يرفض التحدث باللغة األصلية.ماذا عساي
أن أفعل؟

تابع الحديث باللغة األصلية معه وحاول أن
تزور أسر أخرى لديها أطفال من نفس
جماعتكم ويتحدثون بنفس لغتكم
األصلية،حتى يتحفز طفلك ويبداء بالتواصل
والتفاهم معهم ،وحتى لو كان األطفال
اليتحدثوا اللغة األصلية ألبد من إحتكاك
طفلك معهم وسوف يكتسب اللغة األصلية
بواسطة حاسة السمع ألحقآ

وصلنا إلى إنجلترا قبل ستة أشهر مضت
واليزال طفلي ال يستطيع التحدث باللغة
اإلنجليزية في المدرسة .ماذا علينا أن
نفعل؟

إنه شيء عادي ومنتشر عند األطفال
حديثي الوصول إلى إنجلترا فاألطفال
يفضلوا التزام الصمت لبضعة أشهر
،ويمكن أن تطول الفتره حتى يكتسب
الطفل الثقة في نفسه لكي يستطيع التحدث
.باإلنجليزية
أعط طفلك الوقت الكافي والدعم الكامل
.وكن صبورآ

طفلي يتحدث باللغتين في نفس الوقت
اللغة األصلية واللغة الجديدة المكتسبة
 ،فهل طفلي مرتبك؟

طفلكم ليس مرتبك،ولكنه يحاول
أن يظهر مايملك من لغات
لتقريب المفهوم

لماذا يستحسن على أطفالنا أن
يحافظوا على لغتهم األصلية؟

تعلم أكثر من لغة هو أفضل لك إلى
جانب لغتك االصلية.حيث يمكنك
التواصل مع مختلف الثقافات
واللغات.وهو شيء جيد عند الراشدين
.أن تتكلم بلغتين مختلفتين

طفلي يعاني من مشاكل في الكالم التأخر
في الكالم.هل يجب أن نتحدث معه باللغة
اإلنجليزية فقط في المنزل حتى يتجاوز
طفلي هذه المشكلة؟

األطفال اللذين يتعلمون أكثر من لغه أحيانآ تبداء
عندهم هذه المشكلة،وهي التأخر في الكالم فضآل
عن األطفال اللذين يتكلمون لغه واحده.األطفال
اللذين لديهم هذه المشكلة البد لهم من أخد مثل
جيد في
اللغة األلصلية حت يتم اسإتتفاة منه
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