
طور من مستقبل أطفالك –حافظ على لغة عائلتك   
 

ما كان ذلك في عمر مبكر كان أفضللمن المهم تشجيع أبنائك على التكلم والكتابة بلغتهم األم، وك  

 
 

 

 

 

 

 

 

يكون كن لن تعلم اللغة اإلنكليزية بعد تعلم لغة العائلة، أو تعلم اللغة اإلنكليزية ولغة العائلة في نفس الوقت، يمكن أن يستغرق وقتاً أطول، ول
 أطفالك أقل إنجازاً.

  األبحاث أن األطفال الذين يتقنون لغتين أو أكثر: تأظهر

 أفضل في حل المشاكلأكثر إبداعاً، ويمكنهم التفكير بشكل تشعبي، وهم  •

  والتركيزأعلى في التذكر قد طوروا مهارات  •

 لغتين أفضل من واحدة!!

 كيف يمكنك المساعدة؟

يحتاج األطفال إلى مدخالت لغوية كمية ونوعية لتطوير مهارات لغوية قوية. وبصفتك المزود الرئيس لمدخالت لغة العائلة، يمكنك 
  المهارتين.ا تالمساعدة في تقديم كل

 في المحادثات اليومية وشارك في روتين العائلة أثناء النزهات العائلية واالحتفاالت.تحدث بلغة األسرة قدر اإلمكان،  ➢

 شجع الجميع في عائلتك أو دائرتك االجتماعية الذين يتحدثون اللغة على استخدامها قدر اإلمكان. ➢

 المأثورة بلغة العائلة.غني األغاني، وقص القصص واألقوال  ➢

 اقرأ كل يوم وتكلم عما تقرأه.  ➢

ال تنس المواد  .أنواع الكتابة جميعها: المجالت والصحف والكتب: الكتب المصورة، وقصص الفكاهة، والقصص الواقعية اطلع على ➢
 الموجودة على اإلنترنت، بما فيها الكتب اإللكترونية والتطبيقات التي تحتوي على المطبوعات واألصوات والصور.

 اقرأ كتب بلغتين، أو استخدم لغة العائلة لإلخبار عن قصص أو مقاالت مكتوبة باإلنكليزية. ➢

 درسة.استخدم لغة العائلة عند مساعدتك في واجبات أو مشاريع الم ➢

 ، أو التلفاز أو اإلنترنت.DVDشاهد برامج وأفالم بلغة العائلة عن طريق أقراص  ➢

 استمتع وشغل الموسيقى واأللعاب بلغة العائلة. ➢

يمكن مقارنته باللغة اإلنكليزية. هذا يسهل تطوير مرونة من الجيد أحياناً التكلم كيف ما تم التحدث عنه بلغة العائلة 
 اعد في كلتا اللغتين.عقلية والمفردات والقو
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 العمل على بناء لغة أبنائكم ومهاراتهم الثقافية بلغتكم األم سيساعدهم على:

 البقاء على تواصل مع العائلة •

 االنتماء والهويةتطوير حس  •

 أن يصبحوا قراًء أفضل ومستمعين أفضل، وذوي مهارات تواصل أفضل •

 النجاح في دراستهم •

 مل والسفر في المستقبلعيكون لديهم خيارات أكثر للدراسة، وال •
 

 ACT  لمزيد من المعلومات ولالجتماع مع عائالت تتكلم لغتين في مقاطعة العاصمة األسترالية

 أو صفحتهم على فيسبوك /https://actbilingual.weebly.comقم بزيارة تحالف التعليم ثنائي اللغة عن طريق  •

 (Canberra Bilingual familiesاالنضمام لصفحة عائالت كانبرا ذوات اللغتين على موقع فيسبوك ) •

• Join the Facebook group: Canberra Bilingual families  
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