توصيات للوالدين الناطقين بلغة أجنبية
تعدد اللغات – ميزة مهمة

إذا كنتم تتحدثون مع طفلكم بلغة أخرى غير اللمانية  ،و ينشأ الطفل بلغات متعددة فهذه ليست مشكلة
لمعظم
.الطفال .بالعكس ،تعدد اللغات سيصبح ميزة مهمة لطفلكم
مع تعلم لغته يتعرف الطفل على ثقافته و أصله .من المهم أن يتعلم الطفل بقدر المكان مبكرا اللغة
 .اللمانية

هكذا تتمكنون من دعم أطفالكم

.ثحدثوا مع طفلكم باللغة التي تتقنوها على أحسن وجه •
تحدثوا مع طفلكم في حال القيام بأي شئ .أ ستمعوا له ،أسردوا القصص له ح اولوا تشجيع الطفل• ،
في
.الوقت الذي أراد فيه أن يعبر عن نفسه .ينبغي أن يجد البهجة في التحدث
سيكون مفيدا ،إذا كان هناك أحتكاك مبكر مع اللغة اللمانية .كلما زاد أختلطه مع الطفال و البالغين •
الناطقين
 .باللمانية ،زاد معه سرعة تعلم اللغة اللمانية
.من الطبيعي أن يرتكب طفلكم أخطاء و يخلط اللغات .هذه الحالة الطبيعية تختفي بمرور الوقت •
كلما تحسن التحدث باللغة الولى عند الطفل ،زاد معه قدرته على تعلم اللغة اللمانية ) أو تعلم لغات •
) .أخرى
.طفلكم يبني إمكانياته اللغوية على أساس اللغة الولى و يقارن فيما بينهم

هل لديكم أسئلة بخصوص تطور اللغة عند طفلكم ؟
إذا لم تكونوا متأكدين ،ما إذا كان الطفل ينمو بشكل جيد ،مثل إذا كان طفلكم يتحدث قليل جدا أو
بشكل غير
واضح أو إذا طفلكم ل يفهمكم ،يمكنكم التوجه إلى شخص أخصائى تحصلون منه على معلومات ذات
.الصلة
.يمكنكم كذلك الستعانة بطبيب أو طبيبة أطفال طفلكم
أستفيدوا من الخدمات المقدمه في .Oberdor f
إستشاري لشؤون الباء والمهات •
التصال Frau Verena Probst, Stacherberg 7, 4418 Reigoldswil, 061 941 16 71
مجموعات الطفال • Krabbelgruppe -
:التصال Frau Lyliya Sutter, Hof Futtersteig, 4436 Oberdorf, 061 961 17 02
مجموعات اللعب • Spielgruppe -
التصال Frau Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34
)(1
الرياضة للوالدة والطفل •
:لتصال Frau Annik Freuler Müller, 4436 Oberdorf, 061 321 52 30, 076 454 03 18ا

• المكتبة العامة
Dorfmattstrasse 6, 4436 Oberdorf : العنوان
• بورصة ملبس الطفال
Hintere Gasse 7, 4436 Oberdorf: العنوان
• دورات اللغة للنساء
Frau Anita Bisang, Badweg 9, 4436 Oberdorf, 061 961 85 34 التصال:
أو
Ausländerdienst BL, Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln, 061 827 99 00

