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Je spreekt thuis verschillende talen? Dat is goed voor je kind! 

Tips om je kind op te voeden in verschillende talen 

! إن التحدث بعدة لغات في المنزل له تأثير إيجابي على طفلك   

 نصائح لتربية طفلك بلغات مختلفة

 

في حال وجود تساؤالت لديك بهذا الشأن. بلغات مختلفةستجد في هذا المنشور عدة نصائح بشأن تربية طفلك    

! نتمنى لك وقتاً ممتعاً    
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ربويمركز خنت الت  

 

Spreek met je kind de taal die je best kent! 

! تحدث مع طفلك بأكثر لغة تتقنها   

: وهي   

اللغة التي تتحدثها بشكل عفوي  •  

أكثر لغة تفهمها و تتحدثها  • 

لغة تفكيرك  • 

لغة أحالمك  • 

لغتك األم على األغلب  • 

 

: اً و مليّ  اً فّكر بذلك مسبق   

ناقش شريكك بذلك قبل والدة طفلك. -  

ما وواظب عليه. اً اختر نظام -  

م بالفرنسية., األب يتحدث بالهولندية , واأل مثالً   : لكل فرد اً دائميفّضل استخدام لغة محددة  -   

في طريقنا إلى المدرسة و في المدرسة, و بلغتنا المنزلية في بالهولندية اً نتحدث دائم  : لغة معينة في حاالت معينةب التحدث -   

  ضمن عائلتنا.المنزل و

لغة واحدة للمحادثة. اً م دائماستخد -  

Praat veel met je kind! 

Dan leert je kind makkelijker praten en begrijpen wat anderen zeggen. 

 تحدث كثيراً مع طفلك !

.اآلخرينحديث  طفلك الكالم بسهولة أكثر واستيعابحينها سيتعلم   
باشر بالتحدث مع طفلك منذ الوالدة.  -  

ارتداء المالبس, تناول الطعام, االستحمام, التسّوق, تجهيز المائدة....  : أكثر من الكالم. تحدث عما تراه أو تفعله -  

ما هو سبب... ؟ ", " " لماذا يعجبك هذا؟ "   : شّجع طفلك على التحدث بنفسه. اطرح أسئلة -  

 

 

Speel met je kind! 

Dan leert je kind sneller te spreken. 

 العب مع طفلك !

 حينها سيتعلم طفلك التحدث بشكل أسرع.

التلوين....., التالوة, لعب كرة القدم, المشي في الحديقة, تركيب القطع, الرسم, اً سوي غناء أغنية  : اختر نشاطات تروق لكما -   

: يمكنك أن تفعل التالي أثناء اللعب   

تسمية ما تراه, كاأللوان, األشياء, الحركات, والمشاعر     • 

"؟ أن تسيرا بنفس السرعة لسيارة و الدراجة الهوائية"هل يمكن ل  : طرح أسئلة مثل   • 
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األوراق من على الشجرة ".وتساقطت في فصل الخريف,  اً كثيرتشرق " لم تعد الشمس   : إيجاد صلة الوصل    • 

 

Maakt je kindje een fout? Herhaal de zin correct. 

Dan leert je kind sneller de juiste zin. 

.صّحح خطأ طفلك بتكرار الجملة بالشكل الصحيح  

  .حينها سيتعلم طفلك الجملة الصحيحة بشكل أسرع

" بابا يأتي منزل ؟ ".  : إن قال طفلك -  

" نعم, بابا سيأتي إلى المنزل " .  : جاوبه كالتالي   

" كيف تقول ذلك ؟ " , " ما هو قصدك؟ "  : إبراز خطأه عن طريق طرح أسئلة مثل اً سنوات أو أكثر؟ بإمكانك إذ 6هل يبلغ طفلك  -  

 " ماذا أردت أن تقول؟ "

امدح أفعال طفلك اإليجابية. -  

 

Spreekt je kind soms talen door elkaar? Dat is normaal. 

. ياً عاد اً أمرفي بعض األحيان اللغات ببعضها البعض؟ يعّد ذلك هل يخلط طفلك   

بّين له أنك قدوة حسنة, تحدث بلغة واحدة. -  

 

je kind verschillede talen leren, dat vraagt tijd! 

  ! يتطلب تعليم طفلك عدة لغات وقتاً طويالً    

  عن األمور اليومية. بها التحدثأطول من مجرد  وقتاً يتطلب التحدث وفهم الهولندية في المدرسة  - 

: الهولندية في المنزلب سيكثر طفلك من التحدث -  

 • بّين له أهمية الهولندية بالنسبة لك.

اللغة األم كذلك.ب وّضح له سبب أهمية التحدث  • 

دردش مع طفلك عن اللغات المختلفة. اسأله عن رأيه بذلك.   • 

 

Je kind kan stiller zijn als het een nieuwe taal leert. 

لدى تعلمه لغة جديدة. قد يقلّ كالم طفلك  

. تقريباً  أشهر 3ل من كالمهم لمدة يتعلم األطفال اللغة بواسطة االستماع والمراقبة, مما قد يقلّ  -  

تفعل ؟ماذا  -  

اللغة الجديدة.ب الحديث دع طفلك يلعب مع األطفال الذين يجيدون  • 

بعض كلمات اللغة الجديدة.قه ببّين له سرورك لدى نط  • 

بّين اهتمامك باللغة الجديدة حتى لو لم تكن تعرفها.   • 

مع جارك أو االستاذ حتى لو أخطأت !تجّرأ بالتحدث باللغة الجديدة    • 

 

Begrijpt en spreekt je kindje de thuistaal goed? Dan leert het 

makkelijker Nederlands. 

 سيتعلم طفلك الهولندية بسهولة أكثر لدى استيعابه وتكلّمه لغة المنزل بشكل جيد.

: بعض األمثلة  -  

بلغة المنزل.    بسهولة أكثر بالهولندية إن كان يعرفها سيحفظ طفلك األلوان  • 

كلمات. 4بالهولندية بسهولة أكثر إذا كّونها بلغة المنزل, وكانت مؤلفة من  سيكّون طفلك جمالً   • 

 

Toon dat Nederlands spreken leuk is ! 

! بّين متعة التحدث بالهولندية    

دع طفلك يتحدث عن شيء ما بالهولندية.  • 

جميلة بالهولندية. باً اذهب معه إلى المكتبة واستعر كت  • 

خارج المدرسة. كذلك للمجيء ليتمكن طفلك من التحدث بالهولندية آخرين وادع أطفاالً نّظم نشاطات ممتعة,    • 
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..لحضور نشاط ما في الحي, سّجل طفلك في الشبيبة أو في نادي رياضي. اً اذهبا مع  • 

اً مع اً تلفزيوني اً أو برنامجشاهدا األخبار       بالهولندية.  • 

تحدث مع المدّرس أو في المحل بالهولندية....  • 

؟ "تعلّمني إياها " إنك تعرف جميع األلوان بالهولندية أليس كذلك؟ ألن   : ؟ بّين له مدى سرورك  اً جديد اً هل تعلّم طفلك شيئ  • 

 

Leert je kind moeilijk taal (spreken en begrijpen)? Praat met de school! 

!مع المدرسة ذلكناقش  ؟ بتعلم اللغة )الحديث والفهم( هل القى طفلك صعوبة  

 ستقوم المدرسة بمساعدة طفلك لتعلّم اللغة

 

Heb je vragen over de opvoeding van je kind? 

؟  طفلك تربية حول أسئلة لديكهل   

Opvoedingswinkel Gent 

Sint-Margrietstraat 4, 9000 Gent 

Tel. 092332602 

opvoedingswinkel@stad.gent  

 

 

Wil je graag zelf Nederlands leren? 

 هل توّد تعلّم الهولندية؟

In-Gent vzw 

Kongostraat 42, 9000 Gent 

Tel.092352670 

info@hvngent.be 

www.in-gent.be 

 

Deze brochure is een initiatief van Onderwijscentrum Gent 

 

ّد هذا المنشور مبادرة من قبل مركز خنت التربويعي  

 

Onderwijscentrum Gent 

Jubileumlaan 215/B 9000 Gent 

onderwijscentrum@stad.gent 
Tel: 09 3235050 

Contactpersoon: Ayse.Isci@stad.gent                                 شخص االتصال                       
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