
1. 
 تحدث إلى طفلك من البداية

 
 أشهر 5الموجود في بطنك أن يسمع صوتك بالفعل عندما يبلغ من العمر  مولوديمكن لل

 هذا يخلق رابطة. وهكذا يبدأ تطوير اللغة.وتتحدث. يعتاد طفلك على صوتك. حينما يسمعك يتعلم طفلك الكالم 
 

 لماذا هذا مهم؟
قدر اإلمكان. هذا جيد للعالقة بين الوالد والطفل. إنها أيًضا بداية جيدة لتطوير اللغة. يتعلم  امن الجيد للوالدين التحدث إلى أطفالهم

. عندما تكون األم في الشهر الخامس من الحمل، يسمع الطفل البطنالطفل الكالم من خالل سماع حديث الوالدين. يبدأ ذلك في 
 صوتها بالفعل.

 
والتغذية والعناية. وأيًضا من مع أطفالهم بشكل متكرر. يتم ذلك من خالل النظر واإلمساك واللمس  اآلباءتى بعد الوالدة، يتواصل ح

خالل التحدث واالستجابة لألصوات التي يصدرها الطفل. يحتاج الطفل إلى األصوات المختلفة ليتمكن من نطق الكلمات بعد ذلك. 
كثيًرا ليبدأ يتعلم الطفل فهم اللغة عندما يتحدث الوالد بهدوء. وإذا كرر الوالد الكلمات والجمل كثيًرا. يجب أن يسمع الطفل الكلمات 

 .اعلى تطوير لغة أطفالهم الوالداننطق الكلمات من تلقاء نفسه. بهذه الطريقة، يحفز 
 
  



2. 
 تتحدثهاتحدث إلى طفلك بأفضل لغة 

 
، يمكنك إنشاء جمل أطول. يمكنك أيًضا استخدام كلمات أكثر صعوبة. وأنت تستخدم المزيد من الكلمات تتحدثها أفضل لغة بواسطة

 المختلفة.
لغة من خالل سماعها وتكرارها. لذا تحدث كثيًرا مع طفلك. اللغتك األفضل هي اللغة التي تعرف بها معظم الكلمات. يتعلم طفلك 

 يوفر المثال الجيد للغة أساًسا جيًدا لتعلم اللغة الهولندية.
 

 لماذا هذا مهم؟
التحدث إلى أطفالهم باللغة التي  آلباء. من الجيد لالامرارً كثيًرا ويتعلم األطفال اللغة من خالل تكرار الكلمات والجمل التي يسمعونها 

، يمكنك إنشاء تتحدثهاأفضل لغة  بواسطةبالضبط ما تقصده. يمكن أن تقول ، تتحدثهاأفضل لغة بواسطة يتحدثون بها بشكل أفضل. 
يتعلم الطفل هذه فتستخدم كلمات أكثر صعوبة. وأنت تستخدم المزيد من الكلمات المختلفة.  ،تتحدثهاأفضل لغة  وبواسطةجمل أطول. 

 اللغة جيًدا.
 

 بطريقةال يتعلم الطفل اللغة جيداً. يتعلم الطفل الة في هذه الحأال يتحدثوا مع أطفالهم بلغة ال يتحدثون بها جيًدا.  اآلباءيجب على 
 .ميتعلا جيًدا لتعلم اللغة الهولندية، لغة الاللغة التي يتحدث بها الوالدان بشكل جيد. هذا يشكل أساسً أفضل 

  
اللغة التي تريد التحدث بها إلى طفلك. ال توجد مشكلة في تطوير لغة الطفل لينمو حينها . اختر بشكل جيدلغتين  الوالدينيتحدث بعض 

 مع المزيد من اللغات.
 

 فلطالاللغة والثقافة الخاصة بأي لغة أخرى. لذلك من المهم أن تها مثل لغة قيم لكلاللغة التي يتحدث بها الوالدان مهمة للطفل. 
 الخاصبالحرية في استخدام اللغة  الةفي هذه الح يشعرإن الطفل . دار الحضانة األولية والمدرسة االبتدائيةفي مسموح بها أيًضا 

   المنزل. لذلك يتعلم الطفل اللغة الهولندية بشكل أسرع وأفضل.ب



3. 
 تحدث بجمل جيدةتحدث إلى طفلك كثيًرا و

 
 يمكن لألطفال أن يكبروا جيًدا مع المزيد من اللغات. النشأة متعددة اللغات لها مزايا عديدة.

تحدث إلى طفلك باللغة التي تتحدثها بشكل أفضل. ال يهم إذا كنت تستخدم كلمة من لغة أخرى. كرر الكلمات واستخدم كلمات مختلفة. 
 طفلك اللغة بشكل أفضل.هذه هي الطريقة التي يتعلم بها 

 

 لماذا هذا مهم؟
التحدث إلى أطفالهم باللغة التي  آلباءل األفضلمن يتعلم األطفال اللغة جيًدا عندما يتحدث الوالدان معهم كثيًرا وفي كثير من األحيان. 

الكلمات في كثير من األحيان وبطرق مختلفة.  عيدمن الكلمات والجمل المختلفة. ت ثم يسمع طفلهم العديديتحدثون بها بشكل أفضل. 
  الطفل على تعلم اللغة.يساعد تكرار الكلمات والكلمات البديلة 

 
لغة في لغة واحدة هو التطور الجيد لالهولندية. يعني اللغة يمكن للطفل الذي يتعلم لغة واحدة جيًدا أن يتعلم بسرعة لغة أخرى، 

 األساس لتعلم اللغة الهولندية بشكل جيد.
 

. إن طور لغة الطفلتل مشكلة التحدث بلغات أكثر في بيئة الطفل مع المزيد من اللغات. ال يمثل جيدبشكل يمكن لألطفال أن يكبروا 
الطفل هذه اللغات جيًدا وفي كثير من من المهم أن يسمع كن ولالنشأة مع المزيد من اللغات أمر طبيعي وله العديد من الفوائد. 

 األحيان، وكذلك من أشخاص مختلفين.
 

اللغة الهولندية فقط.  عمالذي يكبر  الطفل ، مقارنة معمن الكلمات الهولنديةأقل لغات أكثر عدًدا  معغالًبا ما يعرف الطفل الذي يكبر 
 غالًبا ما يعرف الطفل الذي يكبر وله لغات أكثر عدة كلمات من لغات مختلفة ُمجمَّعة مًعا.

 
أساسي والتواصل في المنزل مهمة للغاية. إنها أساس تعلم اللغة الهولندية، لغة التعليم،  لذلك فإن اللغة التي يتعلمها األطفال من والديهم

الوالدين والطفل والمهنيين. من المهم أن يبذل الجميع جهًدا لفهم اآلخر. هذه هي الطريقة التي يبدأ بها التعاون الجيد وهذا أمر جيد  بين
 المدرسية للطفل. سيرةلل
  



4. 
 من خالل القراءة أو التحدث، يتعلم طفلك العديد من الكلمات المختلفة

 
 خارج بيئتك الخاصة عهاتخداسم ايتيتعلم طفلك أيًضا الكلمات التي بهذه الطريقة 

من أجل تعلم اللغة جيًدا، يحتاج األطفال إلى سماع العديد من الكلمات المختلفة. تقرأ أو تتحدث بأفضل لغة لديك. يمكنك أيًضا 
 االستماع إلى الكتب المصورة الرقمية مًعا.

 

 لماذا هذا مهم؟
العديد من الكلمات المختلفة. هناك العديد من الكلمات المختلفة في يجب أن يتعلم األطفال اللغة جيًدا. من المهم أن يسمع األطفال 

والتحدث عن الصور. في وقت الحق،  ال إلقاء نظرة على الكتب مع طفلهمالمحادثات. يمكن للوالدين بالفع ها فيالكتب أكثر من
 ها بشكل أفضل.اقراءة كتاب باللغة التي يعرف ايمكنهم

 
نظر إلى كتاب مصور مًعا وقم دائًما بتسمية الكلمات. أو تغني األغاني أو لكل يوم. أو ا والممتع أن تقرأ بصوت عالٍ من الجيد 

 تروي القصص مًعا. بهذه الطريقة يتعلم الطفل كلمات جديدة.
 

غالًبا ما تحتوي والمدرسة االبتدائية.  دار الحضانة األوليةإذا تعلم الطفل العديد من الكلمات المختلفة، فهذا مفيد في وقت الحق في 
في والمعلمات ". هذا يتناسب بشكل جيد مع اللغة التي يتحدثها المعلمون وأقلالكتيبات على كلمات أكثر تجريًدا، مثل "أكثر 

 المدرسة.
 

المصورة الرقمية  Bereslimكتب باللغة التي يتحدثون بها بشكل أفضل. يمكن للوالدين أيًضا مشاهدة بصوت عال يقرأ اآلباء 
التحدث مع أطفالهم عن الكتاب المصور،  آلباءالكلمات الجديدة من هذا. يمكن ل يتعلم األطفال العديد من. امع أطفالهمواالستماع إليها 
 مشاهدة كتاب مصور رقمي هولندي واالستماع إليه.ا أيضً كما يمكن للطفل 

  



5. 
 طفلك اللغة الهولندية منذ صغرهيسمع  احرص على أن

 
 أسهل وأسرعبشكل لغة ال السابعة يتعلم الطفلمن الشهر الخامس من الحمل وحتى سن 

. تساعد هذه القاعدة اللغوية في تعلم اللغة الهولندية. من الجيد أن يسمع طفلك اللغة الهولندية منذ تتحدثهاتحدث إلى طفلك بأفضل لغة 
 من اللغة الهولندية.الكثير  تحدثيُ حيث طفلك مع سن مبكرة. قم بزيارة األماكن 

 
 

 مهم؟لماذا هذا 
يتعلم معظم الفترة اللغوية الحساسة. هذه هي من الشهر الخامس من الحمل وحتى سن السابعة يتعلم الطفل اللغات بسهولة شديدة. 

من الضروري أن يسمع الطفل هذه اللغات كثيًرا. إذا سمع األطفال اللغة ولكن لغة من تلقاء أنفسهم تقريًبا خالل هذه الفترة. الاألطفال 
 .عليمن مبكرة، فإنهم يتعلمون اللغة الهولندية بسرعة. هذا مهم ألن اللغة الهولندية هي لغة التالهولندية في س

 
  اصطحاب أطفالهم إلى آلباءالهولندية منذ سن مبكرة. يمكن ل طفلهم اللغةالحرص على أن يسمع  آلباءمكن لي

 .De Bieb المكتبة وساعة القراءة فيأيًضا الذهاب إلى الملعب  م. يمكنهدار الحي واألطفال في آلباءاجتماعات الخاصة با
 

برامج األطفال الهولندية مثل من المفيد أيًضا مشاهدة الكتب المصورة الرقمية باللغة الهولندية واالستماع إليها. تماًما مثل مشاهدة 
Sesamstraat  أوZandkasteel  أوKlokhuis دار الحضانة األولية، ُيسمح للطفل بالذهاب إلى عوامأ 2,5سن ال. من. 

 
. يمكنهم دار الحضانة األوليةإذا كان الوالدان يتحدثان لغة أخرى غير الهولندية في المنزل، فيمكن لألطفال في زانستاد الذهاب إلى 

، يسمع الطفل الكثير من اللغة الهولندية دار الحضانة األوليةلمدة أربعة أنصاف أيام كل أسبوع. في  دار الحضانة األوليةالذهاب إلى 
 عديد من الكلمات الجديدة.ويتعلم ال
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 .الحضانة األوليةدار يمكن القيام بذلك عن طريق السماح لطفلك بالذهاب إلى 
الهولندية من خالل اللعب ، يتعلم طفلك اللغة دار الحضانة األوليةيحتاج طفلك إلى سماع اللغة الهولندية وممارستها كثيًرا. في 

 والتحدث وقراءة الكتب مًعا. سيعطي هذا طفلك بداية جيدة في المدرسة.
 

 ؟لماذا هذا مهم 

األطفال اللغة  سمع، يدار الحضانة األوليةمن الشهر الخامس من الحمل وحتى سن السابعة يتعلم الطفل اللغات بسهولة وسرعة. في 
اللغة الهولندية من خالل اللعب والتحدث الطفل . يقوم طاقم التدريس بتعليم عليمالهولندية هي لغة التالهولندية منذ سن مبكرة. اللغة 

، يتعلم األطفال بالفعل العديد من الكلمات التي دار الحضانة األوليةمًعا. وكذلك عن طريق القافية والغناء وقراءة الكتب. في 
 يعطي الطفل بداية جيدة في المدرسة. سيحتاجون إليها أيًضا الحًقا في المدرسة. هذا

 
. يمكنهم دار الحضانة األوليةإذا كان الوالدان يتحدثان لغة أخرى غير الهولندية في المنزل، فيمكن لألطفال في زانستاد الذهاب إلى 

الكثير من اللغة الهولندية  ، يسمع الطفلدار الحضانة األوليةلمدة أربعة أنصاف أيام كل أسبوع. في  دار الحضانة األوليةالذهاب إلى 
 ويتعلم العديد من الكلمات الجديدة.

 

  



7. 
 التحدث باللغة الهولندية بشكل جيدأنت كذلك تعلم 

 
 بهذه الطريقة يمكنك التحدث والتعاون مع مشرفي طفلك.

طفلك في المدرسة أو  يمكنك أيًضا مساعدةبفضله تتحدث الهولندية جيًدا، يمكنك مراقبة نمو طفلك بشكل أفضل. أنت كذلك إذا كنت 
 الرياضة.

 
 لماذا هذا مهم؟

ن أيًضا إلى الموظف ان إلى طبيب األطفال أو الممرضة عن طفلهم. يتحدثوإلى مركز االستشارات مع أطفالهم. يتحدث آلباءايذهب 
غة ن اللويتحدث آلباءكان ا في وقت الحق إلى معلم طفلهم في المدرسة االبتدائية. إذان ويتحدثو. دار الحضانة األوليةالتربوي في 

والتعاون مع المعلم أو  بعد ذلك التحدث بشكل جيد عن طفلهما البعض بشكل أفضل. يمكنهم ن بعضهمويفهم الهولندية أيًضا، فإنهم
 .بشكل جيد أطفالهميمكنهم أيًضا مراقبة نمو حول أفضل السبل لمساعدة أطفالهم في المنزل. وبهذه الطريقة  التفاهم. يمكنهم معلمةال
 

. هذا العام إذا كان اآلباء أنفسهم ال يتحدثون اللغة الهولندية، فغالًبا ما يتعين على الطفل الترجمة. على سبيل المثال عند الطبيب
 .اصعب في بعض األحيان بالنسبة للطفل. لذلك من المهم أن يتعلم الوالدان اللغة الهولندية بأنفسهم

 
يريدون التحدث باللغة الهولندية. حتى لو كان اآلباء ال يتحدثون بها جيًدا حتى اآلن. أن اآلباء  هنيونالممن الجيد أن يقدر 

 االتصال اإليجابي بين اآلباء والمهنيين أمر أساسي. يمكن أن تساعد في ذلك أدوات مثل تطبيق الترجمة والصور واإليماءات.
 

االجتماعي للحصول على معلومات حول دروس اللغة في المنطقة. يمكن للوالدين أيًضا حي فريق ال اليمكن للوالدين أن يسأ
 De Bieb :075 6172252بنقطة المعلومات بالمكتبة التطبيق بالهاتف أو عبر االتصال 
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 ما يراه األطفال كل يوم في حياتهم يعتبرونه طبيعًيا.
ة جيد قدوةطفلك يقلدك. ما تقوله طبيعي لطفلك. إذا تعلمت اللغة الهولندية بنفسك، فسوف يساعد ذلك في تطوره أو تطورها. أنت إذن 

 لطفلك.
 

 لماذا هذا مهم؟
المجتمع. بنشاط في أكثر قدرة على المشاركة  اآلباء. من خالل تعلم اللغة الهولندية، يصبح اا قدوة ألطفالهمدائمً  الوالدان هما

رسالة إيجابية عن  األطفالهم الوالدانيمكنهم أيًضا أن يكونوا نشطين في بيئتهم المباشرة، مثل المدرسة. بهذه الطريقة، يعطي 
 الخاصة. مالمدرسة. وأيًضا عن العمل والنشاط في بيئته

 
اللغة الهولندية جيًدا حتى اآلن. يستطيع  الوالدانأنهم سعداء بما يفعله الوالدان. قد ال يتكلم  للوالدين هنيونمن المهم أن ُيظهر الم

 .اتجاههمبما يمكن أن يفعله فريق الحي االجتماعي  الوالدينأين يمكنهم تعلم اللغة الهولندية. يمكنهم أيًضا إخبار  اآلباء إخبار هنيونالم
 


	يتعلم الأطفال اللغة من خلال تكرار الكلمات والجمل التي يسمعونها كثيرًا ومرارًا. من الجيد للالآباء التحدث إلى أطفالهم باللغة التي يتحدثون بها بشكل أفضل. بواسطة أفضل لغة تتحدثها، يمكن أن تقول بالضبط ما تقصده. بواسطة أفضل لغة تتحدثها، يمكنك إنشاء جمل أطول...
	يجب على الآباء ألا يتحدثوا مع أطفالهم بلغة لا يتحدثون بها جيدًا. في هذه الحالة لا يتعلم الطفل اللغة جيداً. يتعلم الطفل بطريقة أفضل اللغة التي يتحدث بها الوالدان بشكل جيد. هذا يشكل أساسًا جيدًا لتعلم اللغة الهولندية، لغة التعليم.
	يتحدث بعض الوالدين لغتين بشكل جيد. اختر حينها اللغة التي تريد التحدث بها إلى طفلك. لا توجد مشكلة في تطوير لغة الطفل لينمو مع المزيد من اللغات.
	اللغة التي يتحدث بها الوالدان مهمة للطفل. لكل لغة قيمتها مثل أي لغة أخرى. لذلك من المهم أن اللغة والثقافة الخاصة بالطفل مسموح بها أيضًا في دار الحضانة الأولية والمدرسة الابتدائية. إن الطفل يشعر في هذه الحالة بالحرية في استخدام اللغة الخاص بالمنزل. لذل...
	يتعلم الأطفال اللغة جيدًا عندما يتحدث الوالدان معهم كثيرًا وفي كثير من الأحيان. من الأفضل للآباء التحدث إلى أطفالهم باللغة التي يتحدثون بها بشكل أفضل. ثم يسمع طفلهم العديد من الكلمات والجمل المختلفة. تعيد الكلمات في كثير من الأحيان وبطرق مختلفة. يساعد...
	يمكن للطفل الذي يتعلم لغة واحدة جيدًا أن يتعلم بسرعة لغة أخرى، يعني اللغة الهولندية. التطور الجيد للغة في لغة واحدة هو الأساس لتعلم اللغة الهولندية بشكل جيد.
	يمكن للأطفال أن يكبروا بشكل جيد مع المزيد من اللغات. لا يمثل التحدث بلغات أكثر في بيئة الطفل مشكلة لتطور لغة الطفل. إن النشأة مع المزيد من اللغات أمر طبيعي وله العديد من الفوائد. ولكن من المهم أن يسمع الطفل هذه اللغات جيدًا وفي كثير من الأحيان، وكذلك ...
	غالبًا ما يعرف الطفل الذي يكبر مع لغات أكثر عددًا أقل من الكلمات الهولندية، مقارنة مع الطفل الذي يكبر مع اللغة الهولندية فقط. غالبًا ما يعرف الطفل الذي يكبر وله لغات أكثر عدة كلمات من لغات مختلفة مُجمَّعة معًا.
	لذلك فإن اللغة التي يتعلمها الأطفال من والديهم في المنزل مهمة للغاية. إنها أساس تعلم اللغة الهولندية، لغة التعليم، والتواصل أساسي بين الوالدين والطفل والمهنيين. من المهم أن يبذل الجميع جهدًا لفهم الآخر. هذه هي الطريقة التي يبدأ بها التعاون الجيد وهذا ...
	من الشهر الخامس من الحمل وحتى سن السابعة يتعلم الطفل اللغات بسهولة وسرعة. في دار الحضانة الأولية، يسمع الأطفال اللغة الهولندية منذ سن مبكرة. اللغة الهولندية هي لغة التعليم. يقوم طاقم التدريس بتعليم الطفل اللغة الهولندية من خلال اللعب والتحدث معًا. وكذ...

