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طفل واحد 
ولغات متعدده



  

يتعلم الطفل التعدد لغويا ف وقت مبكر 	•
أ ن يفرّق بي اللغات ويصبح ف معظم 

لغويا من احادي اللغة. الحيان واع مبكراً

تعدد اللغات عند الطفل سيهيمن خلل 	•
مراحل مختلفة من حياتة.

إتقان لغة يعني انك تعمل وتندمج ف الحيط 
الذي انت فية. 

فإن طفلك إذا كانت البيئة متعددة اللغات
سيحتاج ال كل لغاتة.

حاجة الرتباط بأشخاص يحبهم الطفل ومقرّب 
منهم ت ُحّدد تعلم اللغة أو اللغات التي 

سيتعلمها الطفل. 
• 

الطريقة الفضل لتعلم طفلك لغتك هي الرغبة
والفرح. لذلك حاول تحفيز الهتمم من خلل 

الغناء واللعب وسد القصص. وعندما يصبح 
الطفل أكب سناً ـ اقرأ القصة معه!•لدى الكتبة 

كتب أطفال بلغات مختلفة متعددة.

ليس هناك ما يعو ّض التكلم الشتك
الطريقة الفضل لتعلم الكلم ـ بغض النظر إذا

كان المر يتعلق بلغة واحدة أو عدة لغات 

ـ هي التشارك بينك أو بي شخص آخر مهم. 
أن يساهم  الراديو والتلفاز والفيديو يكن أيضاً

ف تطور طفلك اللغوي. لكن ليس هناك بتاتاً
شيئاً يكنه أن يعّوض التكلم البسط الشتك 

بينكم! 
•••• 

متى ينبغي عليك التصال بخبي

النطق؟ 
إ ذا كنت تشعر بأن تطّور طفلك اللغوي 	•

أ بطأ من لغة اخوته والطفال من حوله
وبنفس العمر.

إ ذا كان طفلك متواجد ف بيئه سويديه 	•
الرعاية اليومية( لدة سنة )حضانه ٬

)1,5•–•2( ولكنه مع ذلك ونصف ال سنتي
ليتحدث اللغة اليومية السويدية كم كان 

من الفتض ان يتحدثها. 
• 

)BVC( استشارة ممرضة الطفال عندئذ عليك 
أ و خباء النطق.
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مع طفلك »لغة قلبك« تكلم وغّني بـ
كلم كان إتقان لغة الم أفضل كلم تزداد 	•

القدرة عل تعلم لغة اخرى. 

كلم تسمع وتتكلم لغة ما كلم تصبح أكث 	•
مهارة ف هذه اللغة. 

عل 	• يساعد الخرين الطفال مع ا للعب
من ولذلك اللغوية القدرة وتناسق تطور

نفس  يتحدثون الذين بأقرانهم اللتقاء ا لفيد
ا للغة.

يبدأ النمو اللغوي ف وقت مبكر
حتى وهو جني يستطيع الطفل تحديد 	•

هوية لغة الم. التجارب اثبتت إن الطفل 
عمره أربعة أيام فقط يفّضل لغة أمه، 

حتى من إمر أه أخرى، عن لغة أخرى من 
نفس الر أه.

كل الصوات اللغوية ف العال تتضمن 	•
ملغاة الطفل، ولكن الطفل يحتفظ فقط 

بالصوات اللغوية ف بيئتة.

عند بلو غ الطفل سن العشة أشهر 	•
»يتكلم« بلغاة طويلة مع ايقاع وترنيم

يذكّر باللغة الحيطة به.

كيف يصبح الطفل متعدد اللغات؟ 
با أن اللغة السويدية ستصبح اللغة 	•

الدرسة ....( فإنه  السائدة لطفلك )رفاقه٬
مهم أن يحصل الطفل عل لغة العائلة ف 

سياقات مختلفة. 

ف الكلم بلغتك الم حتى لو اجاب 	• استمّر
ع طفلك عل  الطفل باللغة السويدية. شج ّ

استخدام لغتكم الشتكة بينكم.

أ ظهر لطفلك انك فخور بلغتك حتى لو 	•
كان الخرين ليتحدثون بها.

أذا ل تكن اللغة السويدية لغتك أولغة 	•
فإنه من الهم جدا انكم  شيك حياتك ٬

الثنان تريان بإجابية تعلم الطفل
السويدية. إذا كان الوالدان يتحدثان لغات 

مختلفة فإنه مهم جدا احتام كل اللغتي.

تطو ّر تعّدد اللغات
الطفال الذين ينشأون ف محيط متعدد 	•

اللغات يبدأون الحديث ف نفس عمر 
اللغة.  الطفال احادّي

 تطور متعددي اللغة يتبع أساسا نفس 	•
النتيجة والوقت لطفال احادي اللغة.

تهانينا 
طفلك واحد من مليي الطفال الذين ينشأون ف أس متعددة اللغات. 
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