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  تعليم اللغة 
الهولندية بعد ذلك؟  
يمكن تقديم اللغة الهولندية لطفلك إلى 

جانب لغتك عن طريق مشاهدة األفالم 
القصيرة أو التلفاز الهولندي واستخدام 

كتب )االستماع( مثال والحرص على ذهاب 
األطفال إلى حضانة/مركز إيواء األطفال 

حيث يتحدثون باللغة الهولندية.
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دورك في تطوير اللغة  

أنت تلعب الدور األهم في تطور لغة طفلك وتعتبر القدوة 
األهم بالنسبة له ألن طفلك يقلدك في كل شيء. كن القدوة 

الحسنة لطفلك عن طريق التحدث معه كثيرا والقراءة له يوميا. 
بهذه الطريقة، يتعلم طفلك الكلمات أكثر فأكثر أثناء اللعب.

1

لغة قلبك  
تحدث كثيرا مع طفلك باللغة التي تعرفها وتفهمها وتتحدثها أنت 

بشكل أفضل، حتى ولو تحدثت بلغة غير اللغة الهولندية. يتعلم 
طفلك الكثير من الكلمات عن طريق الكالم الكثير. كلما زادت 

المفردات اللغوية، كان من األسهل تعلم طفلك للغة أخرى. اقرأ 
للطفل باللغة التي تعرفها أكثر. يساعدك ذلك على تكوين عالقة 

قوية مع طفلك. وبذلك يصبح التحدث مع الطفل وحكاية و قراءة 
قصة له أفضل بكثير ويتعلم طفلك منه أكثر. كما يصبح تعلم اللغة 

الهولندية أسهل عندئذ.
تجد نصائح للعمل على تطوير اللغة لدى طفلك على الموقع 
 ”Taal begint thuis”اإللكتروني: “تعلم اللغة يبدأ من المنزل

 .www.taalbegintthuis.nl
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  حاالت سوء الفهم 
حول تعدد اللغة  

التحدث بلغات متعددة مع طفلك ليس له 
أي مضار بالنسبة لتطور لغة طفلك. لكن ال 

يعلم الجميع ذلك.
لتقديم معلومات للمعلمين واألشخاص 

من محيطك حول هذا الموضوع، يمكنك 
www.meertalig.nl اإلشارة إلى الموقع

تعدد اللغات هو إثراء  

•  يظل دماغك مرنا عن طريق التبديل ما بين اللغات 
المختلفة.

•  يمكن لألطفال متعددي اللغات التركيز أفضل واالنتقال 
بشكل أسرع من لغة إلى أخرى.

•  يتعلم األطفال متعددي اللغات القراءة الفنية بشكل أسرع: 
يمكنهم بسهولة تحويل الحروف إلى أصوات.

•  يتعلم األطفال متعددي اللغات لغات أكثر بشكل أسرع.
•  غالبا ما يتعلم األطفال متعددي اللغات أمورا أكثر من 

المختلفة. الثقافات 
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معلومات أكثر حول   
التربية متعددة اللغات؟  

التربية متعددة اللغات سوف يكون طفلك ممتنا لك - مارينيال اوريوني. 
مطبعة فان خينيب، 2015

Kletsheads - البث الصوتي حول األطفال متعددي اللغة للوالدين 
www.kletsheadspodcast.nl :والمعلمين وأخصائيي تقويم النطق
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