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 تنشئة طفل یتحدث عدة لغات: ھذا أمر رائع! 
 
 
 

 
 عزیزي الوالد/عزیزتي الوالدة، 

 
أن تقدم لك كل الدعم الذي تحتاجھ  Kind en Gezinترید مؤسسة 

لتطویر المھارات اللغویة لطفلك وتنشئة طفل یتحدث عدة لغات. اآلباء  
واألمھات واألجداد ومربیات األطفال واإلخوة واألخوات... اعلموا جمیعًا 

 أن طفلكم یمكنھ تعلم واحدة أو أكثر من اللغات. 
بتطویر المھارات اللغویة لھذا السبب قمنا بترجمة أھم المعلومات المتعلقة 
   والتحفیز اللغوي وتنشئة طفل یتحدث عدة لغات.

یمكن العثور على مزید من المعلومات الوافیة في منشورّي  
"Kameleonboekje " و "Meertalig opvoeden."   

 
 

 
 
 

 
 Kameleonboekjeكتیب 

 
 

سوف یساعدك ھذا الكتیب باألفكار بشأن كیفیة تنشئة طفلك بطریقة 
تجعلھ یتحدث عدة لغات. حیث یرسم الكتیب الخطط ألسرتك  
ومحیطھا، ویذلك یمكنكم االختیار معًا. وألن ھناك العدید من 

الطرق لتنشئة طفل یتحدث عدة لغات. فال یوجد اختیار ُمحدد یجب 
 االلتزام بھ. 

تختلف عن األخرى وتختار اختیاراتھا  حیث إن كل أسرة 
 لنفسھا. ولكن ھناك أشیاء كثیرة یجب مراعاتھا. 
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 "تنشئة طفل یتحدث عدة لغات في أسرتنا" 
 

 رغباتنا  .1
 ما ھي اللغات التي ترید أن یتعلمھا طفلك؟ ولماذا؟ •
 ما ھو الغرض من تحدث طفلك أكثر من لغة؟ •
 ھل تُعد ھذه اللغات مھمة بنفس القدر؟ •
 مقدار اإللمام المطلوب بھذه اللغات التي یجب أن یتعلمھا طفلك.ما  •
 ھل توقعات جمیع أفراد األسرة ھي نفسھا؟  •

 
 َمْن ِمْن أفراد األسرة یتحدث لغة أو أكثر وما ھي ھذه اللغة؟ .2

 یتعلم الطفل اللغات التي یسمعھا عندما تتحدث إلیھ. ویجب استخدام ھذه اللغات بانتظام. 
 الوالد(ة):  •
 اإلخوة واألخوات  •
 الجد والجدة •
 في مركز رعایة األطفال •
 آخرون (العمات، األعمام، الجیران، األصدقاء...)  •

 
 أین نتحدث كل لغة؟ .3

 من الممكن أن تتحدث عدة لغات مع طفلك حسب المكان. 
 في المنزل  •
 في الطریق •
 عند زیارة شخص ما •
 في مركز رعایة األطفال •
 في المدرسة  •

 
 اختیارنا  .4

 كیف ُسنعلم أطفالنا عدة لغات؟
 ما ھي ھذه اللغات؟ •
 مع من یتم تحدث ھذه اللغات؟ •
 كیف سیتم تحدث ھذه اللغات؟ •

الخیارات ھي "أحد الوالدین یتحدث لغة واحدة مع الطفل"، "مزیج من اللغات"، "الھولندیة ومزیج 
 ات"... من اللغات"، "اللغة األم ومزیج من اللغات"، "اللغة األم فقط"، "ثالث لغ

  
 

 لمزید من المعلومات، قم بزیارة موقعنا اإللكتروني. 
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 منشور تعدد اللغات 
 تنشئة طفل یتحدث عدة لغات: ھذا أمر رائع! 

 
 

 
 كلما تحدث الطفل لغات أكثر، كلما كان ذلك أفضل! 

 
بدًءا من إصدار أصوات طفل صغیر وحتى تحدث الكلمات والجمل:  

معجزة! یحاول طفلك كثیًرا بصوتھ بمفرده من یُعد تعلم اللغة حقًا 
 أجل التحدث، ولكنھ یحتاج أیًضا إلى دعم اآلخرین لتعلم اللغة. 

 
األبوان، األجداد، اإلخوة واألخوات، مربیات األطفال... الذین یتعین 

علیھم أن یتحدثوا إلى طفلك كثیًرا، ویساعدونھ في القیام بذلك. یمكن أن  
واحدة أو أكثر منذ والدتھ. في وقت واحد، أو  یبدأ الطفل في تعلم لغة

 بالتتابع. 
 

كوالد(ة)، ربما تكون لدیك أسئلة حول تنشئة طفلك بصورة تجعلھ یتحدث عدة 
لغات. ھذا المنشور یُقدم لك المعلومات ویُلھمك. ویتضمن الكثیر من النصائح  

 المفیدة التي یمكنك تجربتھا على الفور!

 

ن عمر يوم وتط��ر المهارات    سنوات  3اللغ��ة بني
 

 تعلُّم الكالم ھو حقا معجزة! یُصدر طفلك عن غیر وعي أول أصواتھ رضیعھ. 

 وبعد عامین ونصف، یُثرثر طفلك طوال الیوم ویفھم الكثیر. 

 
 أثناء الحمل .1

 : یمكن لطفلك أن یسمعك! 21األسبوع  •
 

 شھًرا  15طفل من عمر یوم إلى  .2
 األصوات األولى •
 بكاء  •
 ھدیل •
 ما". -ما-دا" و "ما-دا-أشھر یبدأ الطفل في الثرثرة: "دا 7ثرة: من سن الثر •
 الكلمة األولى: في عمر سنة تقریبًا ینطق الطفل كلماتھ األولى. لیس بصورة جیدة تماًما، ولكن بشكل مفھوم.  •

 
 سنوات 3شھًرا إلى   15األطفال الصغار من سن  .3

 الكثیر من الكلمات الجدیدة •
 سنة ونصف تقریبًا، سوف ینطق طفلك أول جمل ُمكونة من كلمتین. الجمل األولى: في عمر  •
 جمل أطول •

 
 سنوات 6سنوات إلى  3طفل روضة األطفال من عمر  .4

 كلمات.  5كلمات إلى  3جمل ُمكونة من  •
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ي تط��ر مهاراته اللغ��ة؟
 ك�ف �مكنك مساعدة طفلك �ن

 
 تحدث كثیًرا مع طفلك!  .1

 وبین طفلك. امنحھ الوقت الكافي لیرد ویتفاعل.احرص على وجود محادثات بینك 

 واستجب للضجیج الذي یُصدره ولحركاتھ... كلما تحدثت مع طفلك، كلما زادت فرصتھ لتعلم اللغة.

 بدء التحدث مع الطفل منذ الوالدة .2
 لغة. تحدث إلى طفلك منذ الوالدة! حتى إذا كان طفلك ال یتحدث بعد، فإنھ یمكنھ تعلم الكثیر من مفردات ال

 طوال الیوم!  .3

یمكنك التحدث مع طفلك طوال الیوم. أثناء األكل والرضاعة. أو أثناء المشي. أو عند اللعب معھ. إنھ شيء عفوي 
 وطبیعي.

 روایة القصص والغناء والقراءة بصوت عاٍل...  .4

 ھناك عدة طرق لمساعدة طفلك في تطویر مھاراتھ اللغویة. 

عندما تغني األغاني لطفلك، فإنھ یستمتع طفلك بذلك. قراءة كتاب مع طفلك أمر ممتع. أو أن تحكي لھ قصة. سوف یتعلم 
 طفلك كلمات جدیدة بھذه الطریقة أیًضا.

 
 نصائح لتنشئة طفل یتحدث عدة لغات 

 
للغات التي تشعر بالراحة عند التحدث  تحدث مع طفلك باللغة أو ا •

بھا وتتقنھا. عندما یكون الحدیث طبیعیًا وعفویًا، فإن ذلك یساعد 
 طفلك على تطویر مھاراتھ اللغویة.

 
ھل ترغب أو ترغبین في تنشئة طفل یتحدث عدة لغات؟ أثناء   •

الحمل، فكر في وظیفة استخدام اللغات المختلفة في محیط عائلتك  
واعقدوا اتفاقات حول من سیتحدث أي لغة أو لغات مع  وبیئتك. 

 طفلك.
 

احرص على أن یتم استخدام اللغات المختلفة بشكل كاٍف. حیث إن الطفل یتعلم اللغة أو اللغات التي تستخدمھا   •
 غالبًا عند التحدث بھا.

 
الطریقة التي   ھل تعرف أي أغاني أو قصص أو كتب بلغتك األم؟ اجعل طفلك یستمتع بھا أیًضا! ھذه ھي •

 یمكنك من خاللھا نقل لغتك األم إلى طفلك.
 

 المعرفة السلیمة باللغة األم  •
تُعد المعرفة السلیمة باللغة األم بمثابة أساس متین لتعلم اللغات األخرى. كما أن المحادثات العفویة بین 

 الوالدین والطفل بلغة المنزل تُعد مفیدة جدًا لتطویر مھارات الطفل اللغویة.
 

 عقد اتفاقات واضحة  •
اعقدوا اتفاقات واضحة حول من یتحدث مع الطفل وبأي لغة وفي أي وقت. وبھذه الطریقة، یمكن إعطاء كل 
لغة القدر الكافي من االھتمام. إذا لم یتم إعطاء اللغة األم القدر الكافي من االھتمام، فمن المحتمل أن یتعلمھا  

 سى معظمھا. طفلك بشكل أقل من المطلوب أو حتى قد ین
 

 أول احتكاك لتعلم اللغة الھولندیة  •
إذا كنتم ال تتحدثون اللغة الھولندیة في المنزل، فقد یكون من الجید أن تجعل طفلك یذھب إلى مركز رعایة  
األطفال لبضعة أیام. وبذلك یتمكن طفلك من سماع اللغة الھولندیة قبل االلتحاق بالمدرسة. كما إن ذلك یُعد 

ا لرفاه الطفل! حیث یلعب طفلك مع األطفال اآلخرین ویكتشف العالم! كما أنك كوالد أو والدة شیئًا إیجابیً 
 ستلتقي مع آباء وأمھات آخرین.
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 االختالفات بین اللغات  •

الطفل الذي یتحدث عدة لغات ال یتحدث أو یستخدم كل لغة بنفس الطریقة. ھذا أمر شائع جدا! ویعتمد ذلك  
یُعایش من خاللھا الطفل تجربة تعلم اللغات المختلفة وعلى فرص استخدام اللغات:  كثیًرا على الطریقة التي

 القراءة والكتابة في المدرسة، التحدث في المدرسة والمنزل...

 
 

 ھل لدیك أي أسئلة؟ ما الجھة التي یمكنك التواصل معھا إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة؟ 

واطرح أسئلتك علیھم. ویمكنك التحدث   Kind en Gezinإذا كنت ترید التحدث عن ذلك مع شخص ما، فاتصل بمؤسسة 
 والتناقش حول ھذا األمر أیًضا أثناء االستشارات قبل الوالدة وبعدھا أو أثناء الزیارات المنزلیة.

 . 100 150 078على الرقم:   Kind en Gezin-lijnأو یمكنك طرح أسئلتك عن طریق االتصال ھاتفیًا على خط 
 بشكل ُموجز: نحن نرحب بأي أسئلة قد ترید أن تطرحھا!

 
 . 100 150 078على الرقم:   Kind en Gezin-lijnاطرح أسئلتك عن طریق االتصال ھاتفیًا على خط 

ساًء. أرسل لنا م 8صباًحا حتى الساعة   8خالل أیام العمل من الساعة  Kind en Gezinیمكنك االتصال بموظف مؤسسة  
 . kindengezin.beبریدًا إلكترونیًا عن طریق نموذج االتصال الموجود على الموقع اإللكتروني  

 


