اللغة في المنزل وفي المجتمع
لألسر
هناك ثمانية أشياء يمكنك القيام بها كل يوم
لمساعدة طفلك على تعلم لغة عائلتك ويصبح
ناجحاً في المدرسة!

استخدم لغتك في المنزل

أسهل وأهم خطوة هي استخدام لغتك الوطنية كل يوم .العديد من األسر تقلق من أن استخدام لغتها الوطنية سيربك أطفالهم .في الواقع،
يستطيع األطفال بسهولة تعلم عدة لغات في نفس الوقت .يكون لديهم فرص أسهل في تعلم اللغة اإلنجليزية عندما يكون لديهم تأسيس قوي
في لغتهم األولى.

قم بسرد القصص وترديد األغاني

أسرتك لديها تراث غني لنقله إلى أطفالك .تعتبر القصص واألناشيد والقصائد واألمثال واألغاني من فترة طفولتك جزءا ً هاماً من تراثهم .تقاسم
هذا مع أطفالك وأقض وقتاً ممتعاً!

قم بسرد القصص ومشاركة الكتب معا

القراءة معا جزء هام في تعليم طفلك المبكر .يتعلم األطفال العديد من المهارات التي
سيحتاجونها في المدرسة عندما يستمعون إلى القصص ويقرءون الكتب مع أسرهم .كما أنها
تجلب الكثير من المرح!

ابحث عن مواد بلغتك من المكتبة

ابحث عن الكتب ،وأقراص الفيديو الرقمية ،والموسيقى الخاصة بلغتك .إذا لم يكن لديهم ما
تريده ،اطلب من موظفي المكتبة مساعدتك في العثور على ما تحتاج إليه.

تحدث عن تقاليدك وثقافتك

قم بزيارة فصل طفلك الدراسي ،وتبادل اللغة والثقافة والتقاليد .شارك قصص العائلة واألغاني وشجع طفلك على إعادة سرد القصص العائلية
وتبادل تراث عائلتك مع اآلخرين .شارك األغاني واأللعاب من ثقافتك مع زمالء ومعلمي طفلك.
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ابحث عن األنشطة في مجتمعك

احضر المهرجانات الثقافية والحفالت الموسيقية والتقي باألسر األخرى التي تتحدث بلغتك
الوطنية .انضم إلي األسر األخرى ونظم األحداث الخاصة بك!

استمر في استخدام لغتك طوال فترة نمو أطفالك

أحياناً يبدأ األطفال في تفضيل اللغة اإلنجليزية مع تقدمهم في السن .تحدث مع أطفالك عن مزايا
التحدث بلغتين .استمر في استخدام لغتك ،حتى إذا استجاب األطفال باللغة اإلنجليزية ،وبذلك
تكون خطوط التواصل مفتوحة.

ال تنس أنك تلعب الدور الرئيسي في الحفاظ على لغتك الوطنية

الوالدان وأفراد األسرة اآلخرون هم األكثر أهمية في حياة أطفالك .ما تقوم بتقديره ،سيتعلم طفلك أن يقوم بتقديره كذلك .ساعدهم في تعلم
أن لغة أسرتك وثقافتها هو شيء يمكن أن تفخر به وتحفظه .تذكر مزايا لغتك الوطنية وحافظ على التزامك بمواصلة استخدمها.
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