Information for families: Handout 1 - Arabic

الحفاظ على اللغة التي يتم التحدث بها في
البيت/اللغة أو اللغات األولى و التي تشكل قاعدة
قوية لتعلم اإلنكليزية.
اللغة األولى التي يتعلمها الفرد في البيت مهمة جداً و تشكل أساس تطور
اللغة عند الفرد فيما بعد.
بإمكان األطفال ان يكتسبوا لغتين (أو اكثر) عندما تتوفر لديهم الفرص
لسماع و التحدث بأكثر من لغة واحدة.
يعتبر الوالدان ،و أعضاء العائلة و التربويون من أهم االشخاص الذين
لهم التاثير على تطوير والحفاظ على لغة البيت .يستطيع الوالدان
المساعدة عن طريق استخدام لغة البيت باستمرار عند التحدث إلى
طفلهم و عدم استعمال اإلنكليزية.
هنالك العديد من األسباب وراء أهمية الحفاظ على اللغة األولى أو لغة البيت:




عندما يتحدث األطفال بلغة البيت بطالقة فإن ذلكيساعدهم في تعلم
لغة ثانية.
الحفاظ على لغة البيت شئ جوهري يساعد على خلق شعور
باألمان ،و االرتباط العائلي والثقافي واإلحساس باالنتماء.
معرفة أكثر من لغة واحدة بصورة جيدة يزيد من المرونة في
طريقة التفكير لدى األطفال و يضفي تأثيراً إيجابيا ً على مواقفهم
من التعلم ،و حل المشاكل و اإلنجازات االكاديمية.
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يحتاج األطفال إلى أن يسمعوا لغة البيت في مختلف المواقف وألغراض
مختلفة .يساعد هذا في تطوير إحساس قوي بالهوية و يزود الطفل بأساس
قوي في تعلم اإلنكليزية.
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ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﺿﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ.
ﺳﻳﺗﻭﻓﺭ ﻓﺭﺻﺎ ً ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ.
ﻳﻧﺩﻣﺞ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺳﺭﻋﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺟﺩﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﻌﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ
ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻗﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .ﺳﻭﻑ ﻳﺭﻏﺑﻭﻥ ﺍﻹﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻟﻠﻌﺏ.
ﺳﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﻭﻥ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺟﻳﺩﺓ ﻭ ﻓﺭﺻﺎ ً ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﻟﺳﻣﺎﻉ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ .ﺳﻳﻌﻣﻝ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﻫﻡ
ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﺗﺩﺭﻳﺟﻳﺎ ُ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ.
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺑﺣﺳﺏ ﻗﺩﺭﺗﻬﻡ .ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﻟﻐﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻣﺎﻥ
ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺧﺭﻯ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩء
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻣﺯﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﻐﺗﻳﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ .ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ
ﻭﻻ ﻳﻌﺭﻓﻭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺭﻯ .ﻳﺳﺗﻌﻣﻠﻭﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻌﺭﻓﻭﻧﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺩﻳﺛﻬﻡ.
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ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍً ﺃﻥ ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻡ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﺿﺎﻓﻳﺔ .ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺑﻳﺕ.
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