
 يرغب األطفال في التحدث –
دعم تعلم اللغة منذ البداية. 

معلومات للوالدين وأولياء األمور

Arabisch – اللغة العربية 

www.kinder-4.ch :هنا ١١ لغة إضافة

Bildungsdirektion Kanton Zürich

تم اإلعداد من ِقبل المركز المتخصص العائلة SID بالتعاون مع هيئة التأهيل المهني 
BKSD للمدارس المتوسطة والمعاهد العليا

Lehre  Weiterbildung  Forschung

أفالم التعلم المبكر للغة
فيما يلي أفالم قصيرة عن كيفية دعم األطفال في تعلم اللغة في مواقف من الحياة اليومية:

www.kinder-4.ch

المزيد من المعلومات

المكتبات متعددة الثقافات في سويسرا
www.interbiblio.ch

أبيات شعر بالعديد من اللغات 
www.vers-und-reim.net

تصفح الكتب مع األطفال الصغار – Buchstart
www.buchstart.ch

قصص وأشياء أخرى بالعديد من لغات الهجرة – Schenk mir eine Geschichte
www.sikjm.ch

هل لديك أسئلة؟
تعالوا إلى مركز األسرة وإلى مكتبته أو توجهوا إلى المركز االستشاري للوالدين في بلديتكم.

سيسعد المتخصصون بمساعدتكم.
يمكنكم التواصل معنا على الرقم:  

www.fruehefoerderung.bl.ch
البريد اإللكتروني:  

fruehefoerderung@bl.ch
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االستخدام المتنوع للغة.4
يمكنك فعل الكثير باستخدام اللغة: سرد تجربة أو تأليف قصة أو وصف العالم. اغتنم هذا الوقت؛ 

فهو ذو قيمة كبيرة لطفلك.
تحدث عن األشياء التي يهتم بها طفلك.–
يمكنك أيًضا التحدث عن األفكار أو المشاعر.–
شاشات العرض.–

اكتشاف الرموز والكتابة ووسائل اإلعالم. 5
يوجد في كل مكان كتابات و رموز: على الصور وفي الكتب وعلى الهاتف الجوال. يمكن 

لطفلك فهم هذه األشياء واستخدامها بشكل أفضل من خالل مساعدتك. يساعد هذا الحًقا أثناء تعلم 
القراءة والكتابة في المدرسة وفي العالم الرقمي.

شاهدا مًعا كتب الصور وتحدثا عنها.–
إذا كان أطفالكم يستخدمون التلفاز والهاتف الجوال والحاسوب: رافقوهم في هذه األوقات –

واشرحوا لهم وسائل األعالم الرقمية.

التحدث بأقوى اللغات. 6
ُيعد التحدث بالعديد من اللغات فرصة عظيمة لألطفال. ولكن من األفضل التحدث مع طفلك 
بأقوى لغاتك.ليس من الملزم أن يكون ذلك باللغة األلمانية. فطفلك يتعلم األلمانية من خالل 

التواصل مع أشخاص يتكلمون اللغة األلمانية كلغة أم. على سبيل المثال مع أطفال آخرين في 
دور الرعاية اليومية لألطفال أو في مجموعات اللعب أو في األسرة المتولية رعايته خالل اليوم. 

يساعد هذا في البداية في روضة األطفال وفي المدرسة.
تحدث مع طفلك بلغتك عن األشياء المهمة التي تجلب له السعادة.–
دع طفلك يلعب مع األطفال الناطقين باللغة األلمانية في وقت مبكر.–

ا للغاية منذ البداية؟ لماذا ُيعد تعلم اللغة مهّمً

يحتاج األطفال اللغة دائًما وفي كل مكان: في العائلة، وأثناء اللعب مع األطفال اآلخرين، وأثناء 
التعلم في المدرسة. وتساعده المهارات اللغوية الجيدة الحًقا في أن يكون شخًصا مستقال 

وناجًحا. لذلك ُتعد السنوات األولى في الحياة مهمة للغاية. اغتنم الفرصة!

ما الذي يمكنك فعله؟

الحياة اليومية مليئة بالفرص لتعلم اللغة. توضح النقاط الستة التالية كيف يمكنك مرافقة طفلك 
ودعمه باهتمام.

التحدث مًعا كثيًرا في الحياة اليومية. 1
تحدث كثيًرا مع طفلك. تتوفر العديد من الفرص :على طاولة تغيير حفاضة األطفال أو أثناء 

التسوق أو في القطار. يحتاج األطفال إلى التحدث مع البالغين.
خذ وقتك إلجراء محادثات أطول.–
من المهم أن يفهم كالكما اآلخر. األخطاء أثناء التحدث ليست شيًئا سيًئا للغاية.–

دع طفلك يتحدث مع األطفال اآلخرين.2
يتعلم األطفال الكثير أثناء اللعب، وأيًضا أثناء التحدث. لذا يحتاج األطفال إلى التواصل مع 

األطفال اآلخرين والوقت للعب.
اسمح لطفلك باللعب مع األطفال اآلخرين في كثير من األحيان.–
قم بتوفير مكان ألطفالك مخصص الهتماماتهم وأفكار اللعب الخاصة بهم.–

فهم األطفال بدقة.3
يتحدث األطفال لرغبتهم في إخبارنا عن شيء ما. من المهم أن توفر لطفلك الوقت

 وتنصت له جيًدا.
ع طفلك على التحدث.– شجِّ
أظِهر اهتمامك وقم بطرح األسئلة حتى تفهمهم بالضبط.–
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