
   إذا كنت تريد أوالدك

أن ينجحوا, إذن…

 متسك

بلغة

البيت!

اللغة العربيه



التحدث بلغة العائله يف البيت

هام جداً ألوالدك!

معرفة و إستخدام لغة البيت

ستنمي يف أوالدك:

اإلحساس باألمان و الثقة بالنفس

معرفة الجذور و الرتاث

معرفة وإستخدام

لغة البيت

تديم التواصل

مع الجدود و األقرباء



األطفال الذين يعرفون لغة البيت:

يتعلمون الديانه العمليه و العدات و التقاليد

يكتسبون نظرة أشمل للعامل

و يجدوا فرصة أوسع لقبولهم يف الجامعات املختلفه

و فرصاً أكرب للعمل



التكلم بلغة البيت

ستساعد أوالدك عىل

تعلم اللغة اإلنجليزية!

التكلم بلغة العائله

يف البيت لن

تعيق أوالدكم عن

تعلم اللغة اإلنجليزية.

تعلم اللغة اإلنجليزية:
يعني تعلم لغة جديدة

و هذا ال يعني فقدان لغة البيت

يعني أن طفلك يتعلم كالم جديد

لألشياء التي يعرفها

و يفهمها.



اللغتني يعمالن سويا ً.

معرفة لغة البيت ستساعد طفلك

أن يتعلم اإلنجليزية.

ما يتعلمه الطفل يف لغة واحده ميكنه

أن يحوله للغة األخره.



التكلم بلغة البيت

ستساعد أطفالك

أن ينجحوا يف املدرسة!

 األطفال الذين يعرفون و يستخدمون لغة البيت:

ينجحوا يف اإلمتحانات املدرسيه

و يسهل عليهم القراءة

يقرأوا و يكتبوا بكفاءة

و أيضاً عىل مستوى الرياضيات و حل املسائل

و بسهولة ميكنهم أن يتعلموا لغة ثالثة



أيها األباء و األمهات...

شجعوا أوالدكم أن يستعملوا لغة العائلة يف البيت

إنتهزوا كل فرصة للتحدث مع أوالدكم بلغة العائلة

إستخدام لغتني لن يلخبط أوالدكم

خلط اللغات شئ طبيعي يف أصحاب اللغتني.

هذه عالمة عىل املهاره يف نظام اللغتني

و ليس عالمة عىل الخليط.



نادراً أن تكون اللغتان يف نفس املستوى:

فلو تعلم طفلك اإلنجليزية,
رمبا تغلب ألن
إستعاملها أكرث

من إستعامل لغة البيت.

  غني أغنيات و أقراء كتباً

بلغة البيت مع أطفالك.



نظم العاباً جامعيه

مع عائالت تشارك

نفس لغة البيت.

األوالد يحرضون فصوالً خاصة بهذا

و األباء و األمهات يلتحقون مبجموعات خاصة بهم

شاركوا كعائالت يف فصول الرتاث اللغوي:

  مشاركتكم ستظهر ألوالدكم

أن لغة البيت مهمه.
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