نصائح آلباء وأمهات األطفال الناشئين في بيئة متعددة اللغات
نظرا ألن هناك ثقافات وراءها.
جميع اللغات لها نفس القيمةً ،
ولهذا السبب يجب احترام جميع اللغات.
لكي يكتسب الطفل اللغة بنجاح فمن المهم أن
•

يكون لديك عالقة جيدة بالطفل  /اهتمام حقيقي بالطفل

•

تكون نموذ ًجا جيدًا للغة (أن تتحدث اللغة/اللغات التي تُجيدها على أكمل وجه)

•

كثيرا (قدِّم لطفلك العديد من ال ُمحفِّزات اللغوية المختلفة)
تتحدث
ً
أفضل شيء هو :اللعب ،والقراءة بصوت مرتفع ،وسرد القصص ،واألغاني ،والقوافي ،والمسلسالت اإلذاعية ،والخروج ،وزيارة
اآلخرين

•

ال ت ُلقِّنها له ،بل تُكررها بطريقة صحيحة وبشكل عابر

من أجل تعلم لغات أخرى من المهم معرفة ما يلي
•

ينبغي تعلم اللغة األولى على أكمل وجه (لمدة  5سنوات تقريبًا)

•

من الممكن تعلم لغات أخرى في الوقت نفسه بشكل جيد

•

ليس هناك طريقة مثالية واحدة دون غيرها

•

يستغرق تعلم لغة أخرى في ظل التحفيز الجيد والكثير من الممارسة حوالي  3سنوات

•

ينبغي أال تتوقع أن يكون طفلك ثنائي اللغة أو متعدد اللغات تما ًما

•

الخلط بين اللغات أمر طبيعي ،وكذلك الخلط بين المذكر والمؤنث ،وأدوات التعريف وبناء الجملة

•

ينبغي أيضًا تعلم الكتابة بغرض إجادة اللغة بشكل أكبر (على سبيل المثال من خالل الحصص الدراسية باللغة األم (،)HSU
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/bildungwissenschaft/schule/herkunftsspr
)achlicher_unterricht/index.html

•

ينبغي أن تشاهد وسائل اإلعالم بشكل نقدي (حتى سن  3سنوات ال يُسمح بالتليفزيون ،وال الهاتف الجوال وال الكمبيوتر ،حيث
إن النموذج الحي للغة أفضل بكثير ،والمسلسالت اإلذاعية جيدة)

عرف طفلك أن اللغة األلمانية مهمة تما ًما مثل اللغة األم ولغة العائلة.
ِّ
غالبًا ما تكون مزايا التعددية اللغوية
•

مهارات اجتماعية وعاطفية أعلى (بما في ذلك التعاطف)

•

قدرة أكبر على التعامل مع الخالفات

•

أداء أفضل للذاكرة

•

انتباه بشكل أكبر

•

تعلم لغات أخرى بشكل أكثر سهولة

•

خبرات ثقافية أكبر

•

المزيد من ال ُمحاورين ال ُمحتملين

•

فرص مهنية أكبر

«تزداد إنسانيتك بقدر
ما تُتقنه من لغات».
(األديب األلماني يوهان فولفغانغ غوته)

