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"تمتع بمهارات لغوية منذ البداية" – منشور الفحوصات الوقائية U5 – U3
نصائح لكيفية التعامل مع التعدد اللغوي في األسرة
األمهات واآلباء األعزاء،
يسرنا أن نشارككم فرحتكم بزيادة
مولودكم الجديد.
إن تكلمكم اللغة األلمانية و \ أو لغات
أخرى يتيح لطفلكم الفرصة لينشأ
بلغات متعددة.
لقد فكرتم بالتأكيد في اللغة التي
ستتكلمون بها مع طفلكم.
فيما يلي تجدون نصائح مهمة عن
كيفية التعامل بنجاح مع لغات مختلفة.

تعدد اللغات فرصة
أن ينشأ اإلنسان بلغات متعددة ال يعتبر
استثناء ،ولكنه على الصعيد العالمي
واقع يومي بالنسبة لكثير من الناس.
لذا فإن تعلم لغات متعددة يشكل إثراء
كبيرا بالنسبة لطفلكم .واألطفال
الصغار على وجه الخصوص قادرون على
تعلم لغات متعدد بسهولة فائقة
وبدون عناء .كما أن اضطرابات تطور
اللغة ال تظهر لديهم بشكل أكثر مما
هو عليه الحال لدى األطفال الذين
يتربون بلغة واحدة .فاالختالفات
النوعية في التطور اللغوي لدى
األطفال متعددي اللغات ال تظهر في
بعض األحيان إال في مرحلة الحقة .لكن
هذا التأخر عادة ما يتم تداركه بسرعة.

كيف ينبغي أن أتكلم مع طفلي؟
◾ تكلموا مع طفلكم باطمئنان اللغة
التي تتقنونها فقط حتى وإن لم
تكن هذه اللغة هي األلمانية.
عادة ليست هناك أية مشكلة إذا
تربى طفلكم في المرحلة األولى
بلغة أم أخرى فقط ولم يتعلم اللغة
األلمانية إال في مرحلة الحقة كلغة
ثانية.
◾ إذا كنتم كآباء وأمهات تتكلمون لغات
مختلفة فمن األفضل أن يتكلم كل
واحد منكم بلغته األم مع الطفل.
طفلكم سوف يتعلم بسرعة فائقة
أن هناك "لغة ماما" و "لغة بابا"،
ويمكنه أن يتعلم منذ البداية لغات
متعددة في آن واحد وبشكل جيد.
َي ِّس ر لطفلك تعلم لغتك األم وذلك
بأن تجعلها لغة التواصل معه من
خالل الحديث والمزاح والغناء
والمواساة إلخ.
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◾ سماع اللغة األلمانية في سن مبكر
أمر مهم.
من أجل اندماج موفق ونجاح
مستقبلي في المدرسة ،يعتبر
تعلم طفلكم اللغة األلمانية بإتقان
أمرا مهما للغاية .ولكي يتم ذلك
يحتاج طفلكم إلى أن توفروا له
إمكانية سماع اللغة األلمانية مرارا
وفي وقت مبكر وكذلك إمكانية
التحدث بها الحقا.
ومما يساعد أيضا على تعلم
طفلكم اللغة األلمانية بشكل جيد،
احتكاكه بالبالغين واألطفال الناطقين
باللغة األلمانية ،على سبيل المثال
من خالل المشاركة في مجموعة
األطفال الصغار (أطفال حتى سن
الثالثة مثال)

تقدير واحترام اللغة األم واللغة
األلمانية
بأي متعة وقبل كل شيء بأي إتقان
سوف يتعلم طفلكم اللغات ،يبقى
مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى تقدير
واحترام كل لغة على حدة .بينوا
لطفلكم بأنكم فخورون بلغتكم األم
ولكن في نفس الوقت وضحوا لهم كم
هو مهم أن يتمكن اإلنسان من لغة
البلد الذي يعيش فيه .إذا كنتم لحد اآلن
ال تتكلمون اللغة األلمانية بشكل جيد،
فمن المهم أن تلتحقوا في أسرع وقت
ممكن بدروس تعلم اللغة األلمانية .ألن
التعدد اللغوي ال يكلل بالنجاح إال إذا تم
تقدير جميع اللغات تقديرا إيجابيا
واستخدامها بشكل فعال.

هذا ما يستطيعه طفلكم فعال
ُي عتبر األطفال منذ البداية "متخصصين لغويين" .فهم قادرون على سماع
الل غة قب ل الوالدة .يت عرفون على صوت األم ويفضلون سماع لغتها األم.
فالصراخ والض حك وإحداث الضجيج ُي عتبرون من العوامل التي تساهم في
ت علم الك الم .وتُ عد الهمهمة والتمتمة مرحلة تمهيدية مهمة للنطق بأول
الكلمات وتبدأ حوال ي ال ستة أشهر األولى.

بهذه الطريقة يمكنكم مساعدة طفلكم في تطوره اللغوي
◾ تحدثوا باستمرار وتكلموا مع طفلكم.

ف ي ال سن ة األول ى من حياة الطفل يعتبر استعمال اللغة بشكل مرح وبطريقة
الل عب أمرا مهما .تكلموا كثيرا مع طفلكم حتى وإن كان ال ينطق بأي كلمة بعد.
قوموا بم حاكاة األصوات والضجيج الذي يحدثه طفلكم وانتظروا لتروا كيف يكون
رد ف عل ه .هكذا تتطور "م حادثة" حقيقية بينكم وبين طفلكم – حتى اآلن بدون
كلمات بطبي ع ة ال حال.

◾ التواصل البصري والتكرار والنطق الواضح والجيد.

انظروا بتركيز إل ى طفلكم وأنتم تتكلمون معه .تكلموا ببطء واستعملوا جمال
ب سيط ة .إذا قمتم بتكرار الكلمات المهمة مرارا ونطقها بشكل واضح وجيد،
فإنكم ستي سرون عل ى طفلكم تعلم هذه الكلمات.

◾ قوموا بتسمية األشياء التي يهتم بها طفلكم.

راقبوا طفلكم جيدا وقوموا بتسمية األشياء التي يهتم بها .أو اعملوا على
لف ت انتباه ه ل ش يء ما وقوموا بتسمية هذا األخير بمجرد نظر طفلكم إليه.
ت عتبر ال حاالت الت ي تكونون فيها مع طفلكم لوحدكم مناسبة للقيام بذلك،
مث ال عند الذهاب إل ى النوم وتغيير الحفاظات واالستحمام واللعب.

◾ من المفيد جدا أن تطفؤوا جهاز الراديو والتلفزة أثناء "المحادثة" مع طفلكم.

بهذه الطريق ة يتمكن الطفل من التركيز بشكل أفضل عليكم وعلى لغتكم.
هذا مما ي سه ل ت علم الك الم.

