الحفاظ على لغتك األم
أظهرت األبحاث أن الحفاظ على لغتك األم لن يُفيد طفلك اجتماعيًا
وعاطفيًا فحسب ،ولكنه أيضًا يُحسِّن من مهاراته المعرفية ،ويُحفز من
جميع وظائف المخ لديه ،ويُساعده على تعلم أي لغة جديدة.

وهناك أسباب كثيرة للحفاظ على استخدام
لغتك األم مع طفلك.
•سيتحدث أفراد أسرتك بسهولة أكبر مع بعضهم البعض ،ويصير
بوسعهم أن يحكوا القصص المعقدة ويتبادلوا النكات واألغاني.
•ستشعر أنت وطفلك بالتقارب أكثر.
•سيسمع طفلك ويتعلم كيفية استخدام لغة ثرية ومُعبرة.
•سيصبح طفلك أكثر استعدا ًدا لمشاركة أحاسيسه معك.
•ستتمكن أنت وطفلك من فهم بعضكما البعض بشكل أفضل.
•سيصبح طفلك أكثر استعدا ًدا لالستماع إليك.
•سيشعر طفلك باالنتماء والفخر بلغته وثقافته.
•سيتمكن طفلك من التحدث مع أفراد األسرة اآلخرين وأصدقاء
األسرة.
•سيصبح طفلك أكثر استعدا ًدا للتحدث باللغتين بطرق أكثر تعقي ًدا.
وهذا قد يؤدي إلى مزيد من النجاح في المدرسة.
عندما يبدأ األطفال من الوافدين الجدد بحضور برنامج رعاية الطفل
أو يذهبون إلى المدرسة ألول مرة ،فإنهم قد ال يفهمون أو يتحدثون
باإلنجليزية ،ولكن ال بأس من ذلك! في غضون أشهر قليلة ،يتعلم معظم
األطفال بعض اإلنجليزية .ومع تقدم طفلك في السن ،يصير بوسعه
التحدث باإلنجليزية أكثر وأكثر.

اقتراحات للحفاظ على لغتك األم:
•استخدم دائمًا لغتك األم مع طفلك وشجّ ع جميع أفراد األسرة على
استخدامها.
•إذا كان طفلك يتحدث اإلنجليزية ،فاطلب منه أن يخبرك ما قاله للتو
بلغتك األم( .في البداية ،اطلب منه ذلك بلغتك األم ،حتى يُمكنه تعلم كيفية
القيام بذلك).
•استعن باأللعاب واألغاني والقصص لجعل اللغة أكثر جاذبية.
•قم بخوض محادثات فعلية ،وليس مجرد إبالغ طفلك بما يجب القيام به.
•إذا كان طفلك يتم ّنع التحدث بلغته األم ،يمكنك أن تخصص المنزل
أو وق ًتا محد ًدا (مثالً ،عند تناول العشاء) للحديث بلغتك األم فقط.
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