هل تتكلم
أكثر من لغة واحدة
في المنزل؟

استخدم
لغتك األم
عند التحدث
إلى طفلك

هل أنت قلق بشأن
النطقوتطويراللغة لطفلك ؟

لن يؤادي تعلم رلطا في طور رلنمو ألكثر من لغة
ورحاد إلى مشاك في رلنطق أو رللغة.

دليل
للوالدين ومقدمي الرعاية

ومع ذلك  ،إذر كنت تعتقاد أن طالك قاد يورجه مشكلة في
رلنطق أو صعوبة في رلتحادث ،تكلممع ممرضة رلصحة
رلعامة رلتابعة لمنطقتك عن أي مخاوف قاد تكون لاديك ،
أو قم بإحالة طالك إلى مركز ر  HSEرلمحلي رلتابع
لمنطقتكلعم موعاد معاخصائي رلنطق ورللغة.

بعض االستراتيجيات لدعم اللغة:

تم تطويره من قبإلادرر ر  HSEلعالج رلنطق و رللغة في رلمجتمع –
ورترفوراد ،باالشتررك مع لجنة رعاية رالطاا في ورترفوراد
تم تطويره من قب إادرر ر  HSEلعالج رلنطق و رللغة في رلمجتمع –
ورترفوراد ،باالشتررك مع لجنة رعاية رالطاا في ورترفوراد

Community Speech & Language Therapy Department
Waterford City Primary Care Centre,
Johns Hill,
Waterford.
Phone: 051-861182

 تشجيع رلتااع وجها ً لوجه 1:1
رلتأكياد على رلكلمات رلمهمة
رختصر رلتعليمات
تكلم ببطء
رستخادرم رألشياء رلحقيقية ولعب رألادورر لإليضاح
ورلمساعاد في عملية رلاهم

كيف يمكنك أن تساعد طفلك على التحدثبلغتك األم ؟
• تحادث ادرئما إلى طالك بلغتك رألم .رنهم بحاجة لسماع رللغة
من أج رلتعلم ورلتحادث بها.

من المهم أن تتحدث
معطفلك
بلغتك األم

• علم طالك رغاني و قصائاد رألطاا بلغتك رألم.
•تحادث مع طالك عما تقوم به في رألنشطة رليومية.
•خذ طالك إلى رلاعاليات رلتي تستخادم فيها رللغة رألم .كلما سمع
طالك رلمزياد من رألشخاص رلذين يتحادثون رللغة  ،كلما زرادت
أهمية رعتقاادهم بتعلم رللغة.
•قم بقررء رلكتب مع طالك بلغتك رألم .يمكنك أيضً ا رالطالع
على رلكتب رلمصور وإخبار طالك عن رلصور باستخادرم لغتك
رألم.
•رلحاد من رلوقت ررذي يمضيه طالك رمام رلشاشة على سبي
رلمثا  :رلتلازيون ورألجهز رللوحية وأجهز رلكمبيوتر.
•تتوفر معلومات إضافية حو ادعم و مساعاد طالك ليصبح
ثنائي رللغة على رلموقعwww.aistearsiolta.ie:

WHAT TO EXPECT
ما الذي يجب توقعه
WHEN YOUR CHILD
عندما IS
يكون طفلك
LEARNING
THAN
 MOREلغة واحدة:
تعلم أكثر من
في طور
ONE LANGUAGE:
هذه رلميزرت نموذجية وليست مادعا للقلق:

عنادما تتحادث إلى طالك بلغتك رألم ويتعلم طالك رلتحادث
بهذه رللغة بشك جياد  ،فإن هذر يضع أسا ًسا متينا ً لتطوير
رللغة رلثانية.
سيكون من رألسه عليك أي ً
ضا رلتحادث ورللعب مع طالك إذر
كنت تتحادث بلغتك رألم (حتى إذر كان ك من رلورلادين
يتحادث لغة مختلاة).
إن رالستمررر في رلتحادث باللغة رألم سيساعاد (ال يضر)
تعلم رلطا للغة رإلنجليزية.
إن رلتحادث باللغة رألم جي ًادر سيساعاد طالك على رلحااظ
على رلتالحم رألسريورلعالقات رلمجتمعية.
كما أنه يساعاد على ادعم رلوعي عناد رلطا للتررث
ورلتقالياد رلثقافية.

 قاد تكون مهاررتهم رللغوية أبطأ في رلبادرية.•  -قاد يعرفون أو يستخادمون كلمات أكثر في لغة ورحاد مما في
لغة أخرى.
•  -قاد يخلطون رللغات في جملة ورحاد أو في محاادثة ورحاد .
•  -قاد ياضلون رلتحادث بلغة ورحاد أكثر من رللغة رألخرى.
•  -عناد تعلم لغة جادياد  ،على سبي رلمثا رللغة رإلنجليزية،
قاد يمرور في "فتر صامتة" حيث يستمعون ولكن ال
يتحادثون كثيررً.

مزايا النشأة في العمر متحدثا بأكثر من لغة
واحدة:
غالبًا ما يكون لادى رألطاا رلذين يتعلمون لغتين مهاررت
أفض لح رلمشكالت.

ال توجاد مضار معروفة
الستخادرم أكثر من لغة ورحاد
من قب رلطا رثناء طور نموه !

معرفة كياية رلتحادث بلغتين  ،يزياد من ثقة رلطا في تعلم
لغات أخرى.

