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PODPORA VÍCEJAZYČNOSTI
Vedle osvojení češtiny jako druhého jazyka a kontaktu s česky mluvícími vrstevníky je pro děti, které
se učí česky, velice důležitá i gramotnost v mateřském jazyce. Pro celkový vývoj dítěte je znalost
prvního jazyka velmi důležitá. Dítě se pak mnohem lépe učí nové poznatky, pokud si je může spojovat
s vědomostmi a znalostmi osvojenými v mateřštině.

MŠ
ZŠ

VÍ C EJ AZY Č NO ST :
Předchází sociálnímu vyloučení dětí, jejichž mateřský jazyk se liší od jazyka většinové
společnosti.
Umožňuje dětem lépe zakořenit v novém prostředí.
Posiluje identitu dítěte a jeho sebevědomí.
Rozvíjí jazykové schopnost a myšlení napříč jazyky.
Umožňuje uchování kulturního dědictví (m. j. tradice, pohádky, sounáležitost s komunitou…).

Vícejazyční žáci používají své jazyky k různým účelům a v komunikaci s různými lidmi (mateřský v
rodině, druhý v širší společnosti, ve škole atd.), tím je také ovlivněna slovní zásoba, úroveň ovládání i
jazyková preference. Znalost mateřského jazyka je pro tyto děti nejen prospěšná, ale většinou také
nutná k tomu, aby komunikovaly se členy své rodiny. Bez znalosti mateřského jazyka sice obstojí ve
škole, ale mohou mít vážné problémy v komunikaci s rodiči, což může způsobit potíže s výchovou a
chováním. Důležitá je tedy spolupráce školy s rodiči – jednak aby našli cestu, jak dítě co nejlépe
naučit česky, ale také jak zachovat a dále rozvíjet dovednosti v prvním jazyce dítěte.

VČ

DOP OR U ČUJEM E:
Nesnažte se děti od mateřského jazyka odstřihnout – hrozí jim ztráta identity. Nabízejte dětem
dostatek příležitostí k rozšíření využití mateřského jazyka (dětský kolektiv s mateřským
jazykem, návštěvy země původu atd.).
Výchova dětí v jazyce vaší rodiny je velmi důležitá, protože jen tak s nimi můžete komunikovat
v jazyce, ve kterém se cítíte sebejistě.
Učitelé by neměli rodičům radit, aby doma mluvili se svými dětmi pouze česky, protože děti by
se mohly naučit od rodičů, kteří dostatečně neznají češtinu, chybné obraty, výslovnost apod.
Zároveň by přišly o možnost rozvíjet se ve svém rodném jazyce.
Zaveďte si domácí jazyková pravidla, která vám budou vyhovovat.
Rozvíjejte mateřský jazyk, a to nejen mluvený, ale i čtený/psaný.

www.meta-ops.cz

U ŽIT EČN É OD KA ZY:
Časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu Kamarádi (www.zaedno.org/homekamaradi)
K navazování na odborné pojmosloví v mateřském jazyce mohou posloužit překladové slovníčky
(https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky)
http://www.multilingual-families.eu/repository/for-parents
https://www.inkluzivniskola.cz/vicejazycnost
Cummins, J.: Vzdělávání vícejazyčných žáků. In: Existuje-li to, je to možné: inspirace pro
vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. META slaví 15, s. 183–190. Praha 2021.

poradenstvi@meta-ops.cz

Ve škole mají větší šanci naučit se vyučovací jazyk a celkově uspět ty děti, jejichž rodinní příslušníci s
nimi mohli trávit čas, vyprávěli jim příběhy nebo s nimi hovořili způsobem, který rozvíjel slovní zásobu
v jejich mateřském jazyce. Znalosti a schopnosti dětí jsou přenositelné z mateřského jazyka
naučeného doma do jazyka používaného ve škole.

© META, o. p. s

Je důležité, aby pro děti existovaly vhodné podmínky pro používání jazyka rodiny i v mateřských
školkách a ve školách. Pro používání jazyka je velkým přínosem, pokud si děti uvědomí jeho hodnotu i
mimo rodinné prostředí. Posiluje to jazykové povědomí všech zainteresovaných osob, jazykovou
různorodost a neformální možnosti využití všech jazyků. Promluvte si s pracovníky vzdělávacích
institucí, které vaše děti navštěvují, a informujte se na způsoby jejich přístupu k mnohojazyčnosti. Váš
názor na něj si pracovníci jistě rádi vyslechnou, stejně jako informace o vaší kultuře a tradicích.

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
�ﻌﺘ� ﻣﻦ ﺍﻷﺷ�ﺎﺀ
ﺏﺠﺎﻧﺐ ﺍ�ﺕﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺕﺸ�ﻜ�ﺔ ﻙﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧ�ﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺏﺎﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠ�ﻞ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻄﻘﻮﻥ ﺑﻬﺎ
ﺏ
�
ﺍﻟﺠﻮﻫ��ﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺕﺸ�ﻜ�ﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ .ﺇﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ
�ﺸﻙﻞ ﻋﺎﻡ .ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺕ�ﻌﺎﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪ�ﺪﺓ ﺏﺼﻮﺭﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ �ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳ��ﻄﻬﺎ ﺏﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺕ
ﺍﻟﻱ ﺍ�ﺕﺴﺒﻬﺎ ﺏﻠﻐﺘﻪ ﺍﻷﻡ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻱ
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ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎ� ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ
�ﺴﻤﺢ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺑﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺰﻝ
ﻱ
�ﻌ�ﺸﻮﻥ ﻓ�ﻪ.
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻥ �ﻠﺘﺼﻘﻮﺍ ﻙﻤﺎ ﻥ
ﻳﻥﺏ� ﺏﺎﻟﺒﻱﺌﺔ ﺍﻟﺠﺪ�ﺪﺓ.
ﻱ
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﻫ��ﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻱ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﻐ��ﺔ ﻭﻋﻘﻠ�ﺔ �ﺸﻙﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻑ
ﺇﻧﻬﺎ �ﺴﻤﺢ ﺏﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋ� ﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎ� )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻭﺍﻟﺣﻛﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺎﺗﻣﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ(
ﺍﻟ�ﺍﺙ
ﻱ
�ﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣ�ﺬ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻮﻥ �
ﻱﻑ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻥ )ﻗﺪ �ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺏﺄ�� ﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻋ� ﻟﻐﺎﺗﻬﻢ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻧﺎﺱ
ﻑ
ﻑ
ﺍﻷﻡ ﻣﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧ�ﺔ ﻱ� ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳ�ﺔ ﺇﻟﺦ (.ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋ� ﻣﺨﺰﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻱ� ﺍﻟﻠﻐﺔ
�
ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺗﻘﺎﻧﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻭﻣ�ﻠﻬﻢ ﻟﺘﻔﻀ�ﻠﻬﺎ ﻋ� ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺃﻣﺎ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻬﻮ ﻟ�ﺲ ﻣﻔ�ﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺏﻞ ﺃﻧﻪ ﺽ�ﻭﺭﻱ
ﻑ
ﺕ
ﺏﺎ� ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ .ﺏﺪﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﻗﺪ �ﺴﺘﻄ�ﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺤﻮﺍ ﻱ� ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻟ�ﻨﻪ ﻣﻦ
ﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻊ ﻱ
ﻑ
ﻑ
ﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﻣﺸﺎ�ﻞ ﺟﺎﺩﺓ ﻱ� ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺁﺏﺎﺋﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇ� ﺻﻌ��ﺎﺕ ﻱ� ﺍﻟ���ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ .ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳ��ﺪ ﻣﻦ
ﺃﻫﻤ�ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻱ ﻥ
ﺑﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻵﺏﺎﺀ – ﻣﻦ ﻧﺎﺣ�ﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇ� ﺇ�ﺠﺎﺩ ﻃ��ﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺏﺔ ﻟﺘﻌﻠ�ﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺕﺸ�ﻜ�ﺔ
ﻑ
ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﺇ� ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻱ� ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋ� ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺘﻪ ﺍﻷﻡ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠ�ﻤﺔ.

VČ

ﻣﺎ ﻧﻨﺼﺢ ﺏﻪ

ﻻ ﻏﺭﺍﺑﺔ ﺃﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩﺍ ﻹﺗﻘﺎﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﻧﺟﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺗﻣﻛﻥ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ
ﻳﻘﺿﻭﺍ ﻣﻌﻬﻡ ﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺣﻛﻭﺍ ﻟﻬﻡ ﺣﻛﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻳﺗﻛﻠﻣﻭﺍ ﻣﻌﻬﻡ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺧﺯﻭﻧﻬﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺑﻠﻐﺗﻬﻡ ﺍﻷﻡ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ.

)(www.zaedno.org/home-kamaradi

ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺻﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺟﻡ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ:

)(https://www.inkluzivniskola.cz/prekladove-slovnicky
http://www.multilingual-families.eu/repository/for-parents
https://www.inkluzivniskola.cz/vicejazycnost
Cummins, J.: Vzdělávání vícejazyčných žáků. In: Existuje-li to, je to možné: inspirace pro
vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. META slaví 15, s. 183–190. Praha 2021.

© META, o. p. s

ﺭﻭﺍﺏﻂ ﻣﻔ�ﺪﺓ :
ﻣﺟﻠﺔ “ „Kamarádiﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻧﺎﻁﻘﻳﻥ ﺑﺄﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻟﻐﺔ ﻭﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ:

poradenstvi@meta-ops.cz

ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﺗﺣﻳﻁ ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ ﺑﻳﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ .ﻻ ﺷﻙ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﻳﺩ
ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻳﺩﺭﻙ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ .ﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺯﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻛﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻟﻠﻐﺔ
ً
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﻳﻥ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻳﻐﻧﻲ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻳﻭﻓﺭ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ .ﺗﻭﺟﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺭﺩﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻁﻔﺎﻟﻛﻡ ﻭﺍﺳﺄﻟﻭﻫﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ .ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺳﻳﺻﻐﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻅﺭﻛﻡ
ﻛﻣﺎ ﺳﻳﻬﺗﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺛﻘﺎﻓﺗﻛﻡ ﻭﺗﻘﺎﻟﻳﺩﻛﻡ.

www.meta-ops.cz

ﻑ
�ﻜ�
ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﻔﺼﻠﻮﺍ ﺃﻃﻔﺎﻟ�ﻢ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﻭ�ﻻ ﺗﻌﺮﺿﻮﻧﻬﻢ ﻟﺨﻄﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻬ��ﺔ .ﺃﺣ�ﻄﻮﻫﻢ ﺏﻤﺎ ﻱ
ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ )ﻋﻦ ﻃ��ﻖ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺏﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻙﻠﻤﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺯ�ﺎﺭﺍﺕ ﺏﻠﺪ ﺃﺻﻠ�ﻢ ﺇﻟﺦ.(.
ﺕ
ﺍﻟﻱ �ﺴﺘﻄ�ﻌﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﺍﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋ� ﺗ���ﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺏﻠﻐﺘﻙﻢ ﺍﻷﻡ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻄ��ﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣ�ﺪﺓ ﻱ
ﺑﺜﻘﺔ ﻙﺎﻣﻠﺔ.
ﻑ
ﻑ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺤﻮﺍ ﺍﻵﺏﺎﺀ ﺏﺄﻥ �ﻙﻠﻤﻮﺍ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻱ� ﺍﻟﺒ�ﺖ ﺏﺎﻟﺕﺸ�ﻜ�ﺔ ﻓﻘﻂ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ
ﻻ �ﺠﺐ ﻋ�
ﻱ
�
�
ﺇﺗﻘﺎﻧﺎ �
ﺗﺎﻣﺎ ﻋﺏﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﺌﺔ ﺃﻭ ﻧﻄﻘﺎ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇ� ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺁﺏﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻮﻥ ﺍﻟﺕﺸ�ﻜ�ﺔ
ﻏ� ﺳﻠ�ﻢ ﺇﻟﺦ .ﻑ ﻱ� ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ �ﺤﺮﻣﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻨﻤ�ﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ.
ﻱ
ﺣﺪﺩﻭﺍ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﺎﺳﺏﻙﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻑ ﻱ� ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣ�ﺎﺗﻙﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣ�ﺔ.
ﺍﺣﺮﺻﻮﺍ ﻋ� ﺗﻨﻤ�ﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ ﻑ ﻱ� ﺑﻱﺘﻙﻢ ﺏﻤﺎ ﻑ ﻱ� ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜ�ﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘ��ﺔ.

