ر
ز
ر
اإلنجلتية
الت لغتهم الرئيسية ليست
اقتاحات للعائالت ي
اللت يستعملها ب ز ز
ر
المتل)
لغة طفلك الساسية ( ي
لغة الطفل الساسية مهمة جدا النها ت ن
بي هوية الطفل وثقافته و تاري خ أسته.
استمر ن يف استخدام لغتك الوىل (االساسية) مع طفلك.
استعمال اللغة الوىل و اتقانها سوف يساعد طفلك عىل تعلم لغة جديدة بأ ر
كث سهولة.
نن
بالمثل أو بالمدرسة أو بالمجتمع.
سوف يعتاد طفلك عىل استعمال لغات متعددة و ان كان
معرفة ر
أكث من لغة تسمح التفكث المرن وخيارات اللغة عىل الفور.
قد يخلط طفلك الكلمات ن
بي اللغات وهذا يدل عىل أن مرونة اللغة تتطور و تتأقلم بصفة طبيعية عند الطفل.
من المهم ان يكون للطفل نماذج اللغة القوية
ن
ن
يتعلم الطفال استخدام اللغات الت يسمعونها نف ن ن
وف المدرسة و يف الشارع .لذلك مهم جدا توفث الفرص لطفلك
ل
المث
ي
ي
ي
لسماع الطفال اآلخرين يتكلمون و يستعملون جمل مفيدة و كاملة ،و مهم التعليق وطرح السئلة بمرح و لعب.
لك يتعلم و يسمع
اقبل أخطاء اللغة كجزء
طبيع من تطور لغة طفلك .عند االستجابة مع الطفل استعمل جمل كاملة ي
ي
الفرق.
عط الطفل الوقت الالزم لتكرار الكلمات والعبارات .خذ الوقت الالزم بحيث طفلك لديه الفرصة لممارسة التحدث و
إ ي
تجريب استعمال جمل كاملة.
ن
فضوىل و شجعه عىل التفكث و التعمق يف فهم العالم.
طفلك يسألك أسئلة كثثة .اكتشف ما يجعل طفلك
ي
ن
غت و يتحرك و يتحدث عن أحداث اليوم مع
تتطور القراءة والكتابة برسعة عندما يتعلم الطفل
وهو يلعب و يضحك و ي ي
ن
ن
ن
العائلة بكل حرية .هذا الحديث المهم يمكن يحدث يف المثل باللغة الوىل.
ن
ن
ال تيأس إذا طفلك يثدد يف كالمه عند رجوعه من المدرسة .واصل الحديث و ابق مهتم ومتحمس عما يصث يف حياته
اليومية.
ر
مت يجوز استعمال اللغة الوىل
تحدث مع طفلك كثثا و اسال اسئلة كثثة .ا رسح ن
معت الكلمات الجديدة.
اقرء الكتب والمجالت كثثة عىل االنثنت.
ن
ن
ن
ابحث عن كتب متعددة اللغات يف المكتبة و المتناسبة مع عمر االطفال .يتم تبادل الكتب يف العديد من اللغات بي جميع
المكتبات ن يف والية ساسكاتشوان.
ن
المش أو اللبس أو التنظيم بال ن ن
الكاف للحديث مع طفلك أثناء قيامك بمهام يومية مثل الطه أو ر
مثل.
خذ الوقت
ي
ي
ي
كذلك الغناء و قراءة القصائد و اللعب بالجمل و الكلمات يساعد الطفل فيتعلم برسعة و بدون مجهود.
الت تتعلق بذكريات خاصة و احتفاالت عائلية.
تبادلو الحكايات العائلية و القصص ي
.
ممكن لديكم قصص من وقت جدودكم و من العمات و الخاالت فشجعو حكاية هذه القصص مع االطفال ممكن عندكم
صور عائلية الخ.
ن
ن
ر
علمو االوالد ان يكونو فخورين بلغاتهم و انهم يعرفون أكث من لغة و ذلك يف الحفاالت المدرسية أو يف اي مكان.
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