عشر نصائح يوصى باتباعها الستخدام اللغة العربية في المنزل
 .1تحدث أنت وأفراد عائلتك بلغتكم العربية قدر المستطاع وشجع أفراد عائلتك على ذلك دوما.
قص على أطفالك القصص التراثية والق على مسامعهم القصائد واألبيات الشعرية وانقل لهم الحكم المتوارثة وحدثهم
عن عائلتك وثقافتك وتاريخك الذي تنتمي إليه.
اكتب أنت وأطفالك معا بطاقات التهنئة والرسائل التقليدية ورسائل البريد االلكتروني والرسائل النصية التي ترغب
بإرسالها لعائلتك وأصدقائك وذلك باللغة العربية,وشارك أطفالك أيضا عندما تستخدم وسائل التواصل االجتماعي
المختلفة للتحدث مع اهلك وأصدقائك وعليك اصطحاب ابنائك لدى قيامك بزيارة األهل واألصدقاء بصحبة أبنائك
إن أمكن.
اقرأ برفقة أبنائك كتبا باللغة العربية كل يوم و مشيرا إلى الصور المرافقة للنص واقرأوا معا جميع الكلمات أو بعضها
ويفضل أن تكون هذه الكتب مكتوبة باللغتين.
شاهد مع أطفالك برامج أو أفالم باللغة العربية سواء من التلفاز أو االنترنت أو من المكتبات ويستحسن أن تنتقي
برامج وأفالم مترجمة من العربية إلى االنجليزية)
ساعدة أبنائك في إتمام واجباتهم المدرسية أو تلك التي توكل لهم األندية أوالمساجد أوالكنائس وذلك باستخدام اللغة
العربية.
غن مع أطفالك أغان عربية.

.2
.3

.4
.5
.6
.7

 .8استمتع مع أطفالك باالستماع للموسيقى العربية واللعب
معهم ألعابا تقليدية متحدثين باللغة العربية.
 .9اعمل الملصقات والرسوم التوضيحية والحروف
األبجدية العربية ألطفالك.
 .10وضح ألطفالك بأنهم قادرين على إجادة اللغتين
والثقافتين في نفس الوقت.

وتذكر:
•

أن التحدث بلغتك أو لغاتك في المنزل سيساعد أطفالك على النجاح في المدرسة وفي الحياة العملية مستقبال.

•

أنه من الطبيعي أن يقوم ابنائك بالدمج بين اللغتين داخل المنزل.

•

أطلب المساعدة من أهلك وأصدقائك وأساتذتك إن إمتنع أطفالك عن استخدام اللغة العربية.

•

إن اإلنضمام لمجموعة بهدف ممارسة اللغة يعد من أسهل السبل للتحدث بلغتك قدر اإلمكان .وعليه ,ينصح أن
تشارك أنت و أطفالك في النشاطات المجتمعية أوان تنشئ مجموعة خاصة بممارسة اللغة عن طريق اللعب أو أن
تنضم إلى المجموعات الثقافية أو المدارس واألندية المحلية لتحقيق ذالك الهدف ( يمكن إيجاد مثل تلك المجموعات
أو إنشائها بواسطة االنترنت ).
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