نصائح ھامة لألھل
› ناقشوا مبكرا ً خطط العائلة فیام یخص اللغات .
› تح ّدثوا بلغة عائلتكم مع أطفالكم بثقة .لغتكم قَیّمة ككل
اللغات األخرى .
› تح ّدثوا بإیجاب ّیة عن لغتكم وثقافتكم .احرتموا جمیع اللغات .
› ق ّدموا لطفلكم إمكانیات متعددة لیتعلم اللغة ویتحدث بھا ،
مثالً من خالل التواصل الشخيص  ،الجمع ّیات  ،العروض
املؤسساتیة  ،أو مبساعدة الكتب والوسائط األخرى .
› ال تسمحوا لألحكام املسبقة أن تفقدكم الثقة  ،ال توجد لغة
جیدة أو سیئة  ،التعددیة اللغویة مكسب دائم !
›استفیدوا عند الحاجة من االستشارات وعروض الدعم !
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حقائق – دراسات – معلومات
لألهل واملهنيني واملربني

التعدّ د ّیة اللغویة يف العامل
يف دول العامل البالغ عددھا مئتین تقریباً یتكلم الناس بأكرث
من  7000لغة  .إن أغلب الناس متع ّددو اللُّغات ویتكلمون يف
كثیر من األحیان أكرث من لغتین .
ويف أملانیا أیضاً التعددیة اللغویة كبیرة  :ال یوجد إحصاءات شاملة ،
لكن یتم التح ّدث مبئات اللغات يف ھذا البلد  .ثلث األطفال تقریباً
یكربون متعددي اللُّغات .
يف كثیر من البلدان متوت اللغات التي ال یتم توارثھا من جیل إىل
آخر ومتوت معھا املعرفة الثقافیة املرتبطة بھا.
تحاول منظمة الیونسكو والكثیر من الباحثین اللغویین لفت االنتباه
إىل اللغات املھددة والحفاظ علیھا  .فكل اللغات لھا نفس القیمة
بغض النظر عن منشئھا وعدد الناطقین بھا ومھام بدت لنا معقدة
أو غیر مألوفة .

كل اللغات قیّمة !

أنقذوا التعد

دیة اللغوية !

التعددیة اللغویة
تجعلني قوي/ة !

احرتام اللغات مھم
يف مراحل الطفولة املبكرة یستطیع األطفال تعلم أي لغة يف العامل .
فال یوجد بالنسبة لھم لغات سھلة أو صعبة  .ویمكنھم أیضاً أن
یتعلموا ع ّدة لغات يف الوقت نفسه .
إذا قابل املجتمع لغات جمیع العائالت باالنفتاح واحرتم ھذه
اللغات بغض النظر عن منشئھا أو دیانة متكلمیھا سوف یشعر
الناس بأنھم محط احرتام وتقدیر .
یستجیب األطفال الحرتام لغات عائالتھم بشكل إیجايب .
فاملوقف اإلیجايب لكل من األھل  ،الرتبویین املختصین واملجتمع
تجاه لغات العائلة :
› یخلق لدى الطفل الثقة بالنفس يف التعامل مع اللغة
› كام أن االعرتاف بھذه اللغة یساعد عىل تنمیة قدرات الطفل
› یعمق إحساس الطفل بقیمة وامكانیة لغة العائلة

اللغة جزء من الھویة
اللغة جزء من ھویة الناس وثقافتھم وتقالیدھم  .یجلب الناس
اللغات معھم عندما ینتقلون إىل بلد آخر أو یعیشون ھناك
بشكل دائم  .یجب أن تتاح لھم الفرصة الستخدام لغات عائالتھم
ونقلھا إىل األجیال القادمة .
تعد مھارات الناس يف التواصل بین الثقافات واللغات مصدرا ً
رائعا للمجتمع ككل  .باإلضافة إىل ذلك  ،فإن إتقان لغات األرسة
یشكل أساسا جیدا ً لتعلم اللغات األخرى ویسھل أیضا تعلم
لغة بلد اإلقامة الحايل .
› تظھر الدراسات العلمیة أن لغات العائلة مھمة يف بناء ھویة
الطفل والتعامل بثقة مع املخزون اللغوي الخاص .
›الدعم املؤسسايت للغة األرسة يف املدرسة مثال  ،یساعد يف
الحفاظ عىل اللغات بشكل دائم  ،ویظھر االعرتاف واملوقف
اإلیجايب تجاه التعددیة اللغویة والتنوع اللغوي يف املجتمع .

انظر  ،كن ٌز من اللغات !

