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هل لدى طفلي مشكلة لغوية؟
قد يظهر على األطفال الذين يتعلمون التحدث بلغة
ثانية العديد من السلوكيات .قد يظل بعضهم
ً ويرفض المشاركة ،بينما يتأقلم البعض
صامتا
ً خطأ في
ً ما يحدث أيضا
اآلخر بسرعة أكبر .غالبا
تقييم األطفال الذين يتعلمون اإلنجليزية كلغة
ثانية على أنهم يعانون من ’مشكالت لغوية‘ إذا

لم تتطور لغتهم اإلنجليزية بسرعة .سيتمكن كافة
األطفال الذين ينشأون في أستراليا ويلتحقون
ّم اللغة اإلنجليزية
بمدارس أسترالية من تعل
بالسرعة التي تناسبهم.

تعلم اللغات هو نشاط اجتماعي ويحدث في
بيئات ثقافية مختلفة.
من الممكن أن يكون للطريقة التي يستجيب من
خاللها األطفال والبالغين اآلخرين أثر دائم
على جميع األطفال ،ولكنها تؤثر بشكل خاص على
األطفال الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية .إذا وجد أطفالكم أنفسهم في موقف
أشعرهم بالحرج لتحدثهم بلغتهم األم خارج
المنزل ،قد يتعلمون عندها أن يشعروا بالخجل
ويمتنعوا عن استخدامها وأن يصروا على
ً على
موقفهم .من الممكن أن يؤثر ذلك أيضا
الطريقة التي يشعرون بها حيال أنفسهم
وعائالتهم وهويتهم الثقافية في المستقبل.

ينمو لدى األطفال شعور قوي بهويتهم ورفاهيتهم
عندما يعمل المنزل وبيئات التعلم الخاصة بهم
على تعزيز ثنائيتهم اللغوية بصورة فاعلة.

ً؟
هل سيكون طفلي مت ررا
ّ إقصاء
يشعر الكثير من اآلباء بالقلق من أن يتم
أطفالهم أو أن يلحق بهم الضرر إذا كانوا ال
يستطيعون التحدث باللغة اإلنجليزية قبل أن
يبدأوا بصف روضة األطفال .وفي بعض الحاالت يتم
ّ
تثبيط اآلباء واألطفال من التحدث بلغتهم األم
ن عليهم التحدث باللغة اإلنجليزية
ويقال لهم أّ
ً
دم صفوفا
فقط .العديد من المدارس االبتدائية تقّ
لتقوية اللغة اإلنجليزية لألطفال من الخلفيات
الثقافية واللغوية المتنوعة( .)CALDأصروا على

أن يستمر أطفالكم بالتحدث باللغة المستخدمة في
منزلكم باإلضافة إلى تقديم الدعم لهم لتعلم
اللغة اإلنجليزية.
طفلي يتحدث بالفعل باللغة األم.
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"ينجح األطفال عندما تعمل العائالت مع
المربين في شراكة لمساعدة األطفال
ّم"( .إطار التعلم في السنوات
الصغار على التعل
المبكرة )٢٠٠٩
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َّع األطفال بإستمرار على التحدث
يشج
إذا لم ُ
ّهم على
ّمهم اإلنجليزية ،فإن
بلغتهم األم أثناء تعل
األرجح سوف يفقدون قدرتهم على التحدث بها بطالقة
عندما يكبرون أو أن يكرهوا التحدث بها
بالكلية .من المهم أن يتمّ دعم األطفال ليشعروا

إقرارات بالعرفان

بالفخر تجاه ثنائيتهم اللغوية.

د .كريس جونز دياز ،أحد كبار المحاضرين في جامعة غرب سيدني
االنتماء والهوية والصيرورة؛ إطار التعلم في السنوات المبكرة )(EYLF
الحكومة األسترالية٩٠٠٢ ،

ّب من الموقع
يمكن تحميل هذا الكتي
ّر كذلك بلغات
 www.eccfcsc.orgوهو متوف
الجاليات األخرى.

كيف يمكنكم دعم
ثنائيي اللغة؟
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ُعرّف الشخص ثنائي اللغة؟
كيف ن

ُّم لغات إضافية
•القدرة على تعل

يمكن تعريف الشخص ثنائي اللغة بأنه شخص
يمكنه استخدام لغتين بطالقة معقولة .هناك
عدة درجات من الثنائية اللغوية.

•زيادة القدرة العقلية على االستيعاب
في المجاالت االكاديمية األخرى.

بإمكان األطفال ن يصبحوا ثنائيي
اللغة بطريقتين.
َّم
ثنائية لغوية متزامنة — عندما يتعل
الطفل لغتين في نفس الوقت.
ثنائية لغوية متتابعة — عندما يتحدث
ّة ،ثم يتعلم التحدث بلغة
الطفل بلغة أولي
أخرى.
دا
بالنسبة لألطفال الصغار ،من المهم جً
دعم وتعزيز اللغة األولى وتشجيعها كي
ُّم اللغة
تتطور ،حتى يتسنى لها دعم تعل
ُّم لغة جديدة بعض
الثانية .قد يستغرق تعل
الوقت وقد يصمت الطفل لفترة .تتراوح
”فترة الصمت“ هذه من طفل إلى آخر.

ليس هناك دنى شك بأنّ هناك فوائد هامة
ناجمة عن القدرة على تعلم كثر من لغة
والمحافظة عليھا.

تشمل الفوائد الناجمة عن ثنائية
اللغة ما يلي؛
فوائد فكرية:
•فهم الطريقة التي تعمل بها اللغة.

طفالكم ليصبحوا

ن أطفالكم واألجيال
•تأملوا كيف أّ
المستقبلية سيتوارثون مشاعركم الشخصية
تجاه لغتكم وثقافتكم وهويتكم األولى.
•واظبوا على استخدام لغتكم وأصروا على
ذلك ،ولكن حاولوا أال ’تصححوا‘ األطفال
إذا اقترفوا األخطاء.
• قرروا أين ومن الذي سيتحدث كل لغة من
اللغات.
• ال تدمجوا اللغات.

فوائد اجتماعية:
•فهم التعددية اللغوية.
ن هناك أكثر من
•يتعلم كافة األطفال أّ
طريقة للتحدث والقراءة والكتابة.
•ينشأ األطفال في مجتمع متناغم
ومتعدد ،حيث يتعلمون أن يحترموا
اإلختالفات.
•يتمكن األطفال من التواصل والمحافظة
على عالقتهم مع أفراد العائلة الذين
قد ال يتحدثون اإلنجليزية.

فوائد ثقافية:
•الشعور بالفخر والثقة بالتراث
والهوية الثقافية اللغوية.
•القيم العائلية والثقافية الهامة
والمحافظة عليها ومشاطرتها مع
األجيال القادمة.

فوائد اقتصادية:
•فرص وظيفية وتعليمية واجتماعية في
فترات الحقة من الحياة.

ّد خدمة التعليم في مرحلة
• شجعوا مزو
الطفولة المبكرة على توظيف مربي ثنائي
اللغة.
• اجعلوا من مشاهدة األفالم أو قراءة
الكتب أو االستماع إلى أقراص مدمجة
) (CDبلغتكم األم عادةمن عاداتكم.
• انضموا إلى جماعات اللعب أو الجماعات
الترفيهية في المجتمع التي تشترك معكم
باللغة.
• قوموا برواية القصص وبغناء األغاني
ولعب األلعاب باللغة األم.
• استعيروا الكتب أو أشرطة الفيديو أو
األشرطة الموسيقية ثنائية اللغة من
المكتبة.
• زودوا مدرس أطفالكم ببعض العبارات
المفيدة الخاصة بالنجاة.
• اقضوا بعض الوقت في مرفق الرعاية
دم التعليم في مرحلة
الخاص بكم الذي يقّ
الطفولة المبكرة تقرأون الكتب أو
تقصون القصص أو تصنعون اليافطات
بلغتكم األم.

