
 
 بطاقة العنوان:

 نمو الطفل 

 اإلرث الثقافي والثنائية اللغوية

 
 بطاقة الفنون:

 اإلرث الثقافي والثنائية اللغوية

 مشاركة إرثِك الثقافي مع طفلكِ 

 
 

 األداء الصوتي: 

ثِك تلدين طفلِك وترحبين به في حياتِك التي تشمل خلفيتِك وثقافتِك الفريدة وكذلك تراإنَّ البيئة االجتماعية لطفلِك ال تقل أهميةً عن بيئته الحسية. 

ء وغنا المميز. وقد ال يخطر ببال األمهات مشاركة هذه األمور مع أطفالهن الصغار، لكن باستطاعتِك بالتأكيد فعل هذا األمر. تُعد قراءة الكتب

فتِك طريقةً جيدةً للبدء بذلك.وقد تساعد هذه األنشطة على غرز القيم األساسية للهوية الثقافية األغاني وقّص القصص التي تسلّط الضوء على ثقا

 القوية واالعتزاز

 في طفلِك. 
 

 حينما تبدأين مشاركة إرثك مع طفلِك، ينبغي لِك مراعاة هذه األسئلة: 

 

 بطاقة الفنون:

 ]مشاركة إرثِك مع طفلِك[

 بطاقة الفنون واألداء الصوتي:

 []ما القصص واألغاني والكتب واألطعمة واأللعاب التي تعكس خلفيتِك الثقافية؟ َمن غيرِك يمكنه مشاركة هذه الخلفية الثقافية مع طفلِك؟

 

 بطاقة الفنون:

 ]مشاركة إرثِك مع طفلِك[

 بطاقة الفنون واألداء الصوتي:

 ]َمن غيرِك يمكنه مشاركة هذه الخلفية الثقافية مع طفلِك؟[

 

 بطاقة الفنون:

 ]مشاركة إرثِك مع طفلِك[

 بطاقة الفنون واألداء الصوتي:

 ]ما األوجه المهمة من تراثِك وثقافتِك التي تودين أن توّرثيها لطفلِك؟[

  

 بطاقة الفنون:

 مشاركة إرثِك مع طفلكِ 

 ما تصورِك حول طريقة االحتفال بثقافتِك وثقافات اآلخرين مع طفلِك؟[

 

 األداء الصوتي:

 ]ما تصورِك حول طريقة االحتفال بثقافتِك وثقافات اآلخرين مع طفلِك وأسرتِك؟ٍ[

 

 بطاقة الفنون:



 ]اإلرث الثقافي والثنائية اللغوية

 الثنائية اللغوية[

 

 األداء الصوتي: 

تِك تتحدث ريُعَد مشاركة لغتك األم مع طفلِك طريقةً رائعةً لالحتفال بتراثِك الثقافي ومساعدة طفلِك على تطوير مهاراته اللغوية. سواء أكانت أس

 بالفعل بأكثر من لغة أم تريدين تعليم طفلِك لغة جديدة، فقد تكون لديِك أسئلة حول تعزيز التحدث بلغتين. دعونا نرد عليها.
 

 قة الفنون:بطا
 ]سؤال:

  ما المقصود بلغة المنزل وما أهميتها بالنسبة إلى طفلي؟[
 

 األداء الصوتي:

فهي اللغة التي تتحدث بها أسرتِك بأكملها شاملة أجداد طفلِك من جهتِك أنِت ووالده، يُقصد بلغة المنزل اللغة تتحدثين بها أنِت وأسرتِك في المنزل. 

 وخاالته وعّماته، وأخواله وأعمامه. إنها اللغة التي تمنحكم الشعور بالراحة والحب.

 من فوائد التحدث إلى طفلِك بلغة المنزل: 

 باالعتزازمساعدتِك على االرتباط به ومشاركته تراثِك الثقافي وشعورِك 

 المساعدة على الحفاظ على الروابط األسرية، والعادات، والثقافة

 تعزيز نمو دماغ طفلكِ 

 توفير الفرص لطفلِك ليتحدث بلغتين إذا كانت لغة المنزل التي تتحدثين بها 

 غير اإلنجليزية

 

 نص معروض على الشاشة: 

 دكتور ماريانا جلوسمان

Ann & Robert Lurie Children’s Hospital of Chicago 

 

 بطاقة الفنون: 

 ]سؤال:

 هل تَعلُّم لغتين يسبب تأخًرا في اكتساب المهارات اللغوية؟[

 

 األداء الصوتي:

قادرة على ال غة األطفال. إنَّ تَعلُّم لغتين لن يشتت ذهن طفلِك، ولن يسبب له تأخًرا. لذا تحدثي إلى طفلِك باللغة األكثر سهولة بالنسبة إليِك. إنَّ أدم

ِت يتطلب تعلُّم اللغة الوقت واالنخراط. وكلما تحدثِت ولعبِت وغنَّي استيعاب أكثر من لغة في الوقت نفسه والتمييز بينها وتعلُّمها!، ياله من أمر رائع!

 وقرأِت لطفلِك بلغة المنزل، تَعلَّم طفلِك هذه اللغة بسرعة.

 
 بطاقة الفنون: 

 ]سؤال:
 لغة منزلي. هل علّي تشغيل فيديوهات باللغة اإلنجليزية لمساعدة طفلي على تعلُّمها؟[ اللغة اإلنجليزية ليست

 
 األداء الصوتي:

ةً في وقد تكون الفيديوهات مفيديتعلم األطفال اللغة من خالل التفاعالت االجتماعية المتمثلة في التحدث ولعب األلعاب والمشاركة في األنشطة. 

نه ال بعض األحيان عندما تشاهدينها مع طفلِك إلى جانب طرح األسئلة، وتكرار األرقام والحروف، وغناء األغاني، وما إلى ذلك. لكن تذَكَّري أ

الجلوس مع طفلِك والقراءة له. كما يكفي أن يشاهد طفلِك الفيديوهات وحده، حتى لو كانت هذه الفيديوهات "تعليمية". ال يوجد تطبيق يعّوض 

ة غستساعد الزيارات األسبوعية إلى المالعب والمكتبات ومجموعات اللعب مع األطفال الناطقين باللغة اإلنجليزية على أن يتواصل طفلِك بالل



ر بلغة ك مع الحرص على التحدث المستماإلنجليزية بطريقة طبيعية وهذه الطريقة أفضل بكثير من مشاهدة الفيديوهات أو استخدام التطبيقات، وذل

 المنزل.
 

 بطاقة الفنون: 
 ]سؤال:

 هل هناك مشكلة إذا تحدثُت أكثر من لغة بالتبادل؟[
 

 األداء الصوتي:
يعيًا، وغالبًا ما يُعَد التبديل بين اللغات أمًرا طبمطلقًا! سيتعلم طفلِك اللغة )اللغات( التي سيتحدث بها بالطريقة نفسها التي تتحدثين بها في المنزل. 

 يدل على إتقان كل لغة على حدة. لذلك ال تقلقي أبدًا من الطريقة التي تتحدثين بها في المنزل عادةً.
 

 بطاقة الفنون: 
 ]سؤال:

 أريد أن يتحدَّث طفلي بلغتَين، لكنني أتحدث بلغة واحدة فقط. ما أفضل طريقة لتحقيق ذلك؟[
 

 ألداء الصوتي:ا
 كِ تتوافر طرق عديدة تساعد طفلِك على تعلُّم أكثر من لغة. ولعل من بينها التواصل مع أشخاص من مجتمعِك يتحدثون بلغتين، ومشاركة اهتمام

درجة.  يِّم إلى أقصىبتعليم طفلِك لغة ثانية معهم. وعندما يالحظ طفلِك اهتمامِك وحماسِك لألمر، فسيدرك أن التحدث بأكثر من لغة أمر طبيعي وق

ميز بتعدد تويُعَد تواصل طفلِك المستمر مع ناطقين بلغة مختلفة عن التي تتحدثين بها طريقةً رائعةً لتشجيعه على التحدث بلغتين. ومدينة شيكاغو ت

في على الفرص التي تمنحها لِك أنِت وطفلِك.  الثقافات. لذا استكشفي األحياء المختلفة في المدينة وتعرَّ
 

ى لذكري، بغض النظر عن اللغة التي تتحدثين بها، سيحب طفلِك االستماع إلى صوتِك ألنه الصوت الذي يشعره بالراحة والحب. ويساعد التحدث إت

ث إليه، دلتحطفلِك والقراءة له بأي لغة على نمَو دماغه. لذا تحدَّثي إلى طفلِك باللغة األسهل بالنسبة إليِك التي تشجعك على الغناء والقراءة وا

من لغة  روشّجعي أفراد أسرتِك على فعل ذلك أيًضا! وإذا كنِت تتحدثين بأكثر من لغة في المنزل، فتحدَّثي إلى طفلِك بهذه اللغات. فالتحدث بأكث

  بمنزلة الهدية التي ال تقدر بثمن التي يمكنِك تقديمها إلى طفلِك. 
 

 إغالق بطاقة الفنون:

 عائلة

 شيكاغو

 واحدة

 
 مصدر صحي موثوق لجميع عائالت شيكاغو. 

 


