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 ثنائي اللغة ؟

 مكسبا !
 هل تتكلم في البيت لغات أخرى غير اللغة األلمانية ؟ أي كنزهذا  لطفلك !

األلمانية واللغات األجنبية.ألن األطفال الذين يتكلمون لغتهم األولى جيدا يتعلمون بسهولة   
.(HSK) لذا مّكن طفلك من تعلم اللغة الوطنية والثقافة    

 انه موجود في أكثر من ثالثين لغة في مدارس مدينة بازل وريف بازل.

 لغة، لغتان ، عّدة لغات ! 
لمية، ثم إن المدرساتإن الذي يعرف اللغة األولى جيدا، يتعلم بكل سهولة لغات أخرى. هذا ماكشفت عنه الفحوصات الع  

والمدرسين يعيشون هذه التجربة يوميا في الحصة.   
(HSK ) يجلب مزايا عديدة إّن التعليم ب     

؟مالذي يكسبه طفلك   
 . سيتعرف طفلك على أطفال آخرين يتكلمون نفس اللّغة .

. عن طريق اللغة يجدعالقات أسهل تجاه األقارب واألصحاب.   
لدك األصلي ويشعر أقل بأنه غريب. . يمكن لطفلك التواصل بب   
.  يعيش ثقافات وقيما مختلفة   
.  إنه فخور بمعارفه ويريد تعلم لغات أخرى.      
. سيكون له الحقا مزايا في المهنة    

 التدريس
فيا،التربيةيتعلم األطفال والشباب فهم، تحدث،قراءة وكتابة اللغة بشكل جيد. إنهم يعيشون الثقافة ويهتمون بالتاريخ، الجغرا  

 المدنية،الغذاءاألعياد و العادات.
 يدّرس المعلمات والمعلمين المكونين باابتهاج كثير.

 مّرة واحدة في األسبوع في المبنى المدرسي
 تعقد الدروس في مباني المدارس العامة مّرة واحدة في األسبوع، وإن كان ممكنا في المبنى المدرسي لطفلك أو بالقرب منه. يتم تمويل

 العرض من طرف سفارات البلدان أوجمعيات اآلباء الخاصة. كآباء تدفعون عادة مساهمة مالية.

 هكذا تدعم طفلك 
 تكلم مع طفلك باللغة التي تفّكر عادة بها وتحلم.

 البقاء على هذه الطريقة حتى ولم كان الطفل يجيب باأللمانية.
غنّي معه.أيقظ الفرحة عند طفلك للغة، اسرد له قصصا، استمع له و  

 قّدم له موادا تعليمية في لغاته: كتب، أقراص غناء وقصص ، أفالم.
 ادعم اإلتّصاالت مع األطفال الذين يتكلمون األلمانية او لغات أخرى.
HSK  اعتني باإلتّصال مع معلّمي ومعلّمات المدرسة والتدريس ب  

سّجل طفلك    
  يرجى تسجيل طفلك مباشرة عند معلّمة أو معلّم قسمه.

في مدينة بازل وريف بازل .  هل طفلك كذلك قريبا ؟ HSK طفل يزورون أقسام 4000أكثر من    
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