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اهمية تعلم اللغه االم و لغة اخرى

arabia

لماذاتعلم اللغة االم مهما ً ؟
من المهم ان ٌتعلم الطفل لغته االم بشكل جٌد  ،النها اساس تفكٌر الطفل واحساسه  .اللغة االم اٌضا ً مهمة النها وسٌلة لتعلٌم
مختلف اللغات والمهارات االخرى .
هل يستطيع الطفل تعلم لغتين أو أكثر بشكل جيد ؟
ٌستطٌع الطفل إستخدام لغتٌن أو أكثر بشكل ممتاز إذا أتٌح له أإلمكانٌات المناسبة .
ما هى اللغة الواجب على الوالدين التحدث بها مع أطفالهم ؟
الوالدٌن علٌهما دائما ً التحدث مع أطفالهم بلغتهم األم  .فً حال كان للوالدٌن لغتً أم مختلفة ٌجب ٌجب علٌهما إختٌار لغة أم
واحدة للتحدث مع أطفالهم بها و بشكل دائم .
هل يتعلم الطفل اللغة الفلندية في حال تحدث األوالدين لغتهم األم ؟
ٌتعلم الطفل اللغة الفلندٌة فً الروضة و التعلٌم األولً و فً المدسة ومن خالل األصدقاء  .عندما ٌتقن الطفل الكلمات ومعالجتها
بلغته األم من السهل ٌصبح أٌضا ً تعلمه لها بللغة الفلندٌة  .ألنه فً هذه الحالة لدٌه األساس من اللغة األم .
كيف يستطيع الوالدين دعم أوالدهم لتطوير اللغة األم لديهم ؟
ٌدعم الوالدٌن تطوٌر اللغة األم لدى أوالدهم بالتحدث معهم دائما باللغة األًم كذلك إشتراك األوالد فً مدرسة تعلٌم اللغة األم  .دعم
اللغة األم ٌتم أٌضا ً باستخدامها بنجاح فً البٌت وإٌجاد عالقة جٌدة معها فً البٌت .
هل تحب أن يشترك إبنك بتعلم لغة األم ؟
من المهم اإلشتراك بتعلٌم اللغة األم لعدة أسباب :
تعلم اللغة األم تدعم تفكٌر الطفل بتطوٌر مهاراته فً إستخدام اللغة  ،فً تعابٌره الخاصة به  ،مصطلحاته  ،باإلضافة إلى
شخصٌة الطفل نفسه  .أٌضا ً تعلم اللغة األم ٌزٌد تحسٌن سٌر الطالب فً المدرسة .
كيف يدعم الولدان تعلم إبنهم اللغة الفنلندية ؟
بقدر ما ٌتقن الطفل لغته األم بقدر ما ٌكون علٌه سهل تعلم لغة أخرى  .تعلم اللغة الفنلندٌة ٌمكن دعمها باستخدام اللغة األم فً
البٌت بعدة طرق  ،اللغة الفنلندٌة ٌمكن للطفل تعلمها فً المدرسة مع األصدقاء  ،عند ممارسة الهواٌات و فً النوادي  .فً
المدرسة ٌتعلم الطفل اللغة الفنلندٌة كلغة ثانٌة لفترة طوٌلة بحٌث ٌصبح مستوى اللغة الفنلندٌة متساوي مع مستوى اللغة األم للطفل
 .البٌت ٌمنح عالقة مع اللغة الفنلندٌة وٌساعد الطفل فً تعلم لغة ثانٌة فً التعلٌم .
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