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طفلي ینمو "  

  متعدد اللغات

"اقتراحات لآلباء  

 

 واأللمانیةمعرفة جیدة بلغة األسرة 

 .كالھما مھم – 

 كلتا اللغتین جزء من الھویة ومھم لنمو

 :طفلك. لكن لدیھم وظائف مختلفة

 جزء من قصة حیاة عائلتك. یثبت لغة العائلة 
 األلمانیة االتصال باألقارب الذین ال یتحدثون 
 مھمة للحیاة العامة ، في المدرسة اللغة األلمانیة 

 .العملیة والتدریب وكذلك في وقت الحق في الحیاة 

 !قم بترقیة طفلك بلغة عائلتك

 .كما أنك تمنحھ أساًسا متینًا لتعلم اللغة األلمانیة

 إذا نشأ طفلك وھو یتحدث عدة لغات ، فسیكون

 لدیھ أو لدیھا شعور خاص باللغة.

 قد یخلط طفلك في البدایة لغات مختلفة معًا. لكن

 !من الضروري أن یستمتعوا بالعمل مع اللغةال یھم.  ھذا
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 نصائح لكل یوم –تعدد اللغات 
 

 ألن األطفال یتعلمون لغة  تحدث مع طفلك كثیرا!
 بحاجة إلى اتصال مكثف  ھممن خالل قدوة. لذلك 

 بلغات العائلة واأللمانیة. ینطبق ما یلي:  –بجمیع اللغات 
 كلما كانت مواضیع المحادثة أكثر تنوًعا ، كلما تطورت 

 !المفردات على نطاق أوسع
 

 :یمكنك دعم استمتاع طفلك باللغة بطریقة مرحة
 قراءة القصص. 
 ع طفلكتحدث اآلیات / القوافي م. 
 غنوا األغاني معًا. 

 
 یمكن استعارة الكتب المصورة والكتب والمسرحیات 

 .اإلذاعیة وما إلى ذلك مجانًا من مكتبة المدینة
 

 یمكن العثور على مزید من المعلومات ، 
 :على سبیل المثال ، في

www.verband-binationaler.de/ 
تعدد اللغاتمواضیع /   

 
 :إذا كان لدیك أي أسئلة، یرجى االتصال

 
 مركز الدمج المحلي
23, نیدرفال مبنى البلدیة الجدید  

 
Neues Rathaus, Niederwall 23  

0521 51-50934  
komm.integrationszentrum@bielefeld.de  

www.ki-bielefeld.de 
 

 بیانات النشر
 نشرت من قبل:

 
 المسؤول عن المحتوى:
Annegret Grewe 

 
 : ینایراصدار
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