
دروس اللغة األم
ألن تعدد اللغات كنز!

ادعم مهارات طفلك اللغوية وسجله يف دروس بلغته األم.

املدرسة
متعددة اللغات



تتاح لطفلك فرصة تعلم لغته األوىل أو لغة أرسته يف املدرسة. وهذا أمر مهم؛ ألن املهارات الجيدة 

يف اللغة األوىل لها تأثري إيجايب عىل تعلم طفلك وتطور شخصيته. 

ما هي املزايا؟

l  يواصل طفلك يف تطوير مهاراته اللغوية - يف 

التحدث والقراءة والكتابة. وميكنه قراءة الكتب 

بلغته األوىل وكتابة النصوص. يكتسب طفلك 

اسرتاتيجيات التعلم التي ستساعده أيًضا عىل 

تعلم لغات أخرى وستوسع معرفته بالعامل.

l غالبًا ما نتحدث يف األرسة عن املوضوعات 

اليومية. تتيح دروس اللغة األم الفرصة لتطوير 

املفردات اللغوية يف لغة الدراسة. ويحتاج 

طفلك إىل هذه املفردات، عىل سبيل املثال، إذا 

كان عليه وصف تجربة أو رشح عملية حسابية.

l توفر املهارات الجيدة جًدا يف اللغة األوىل 

واألملانية فرًصا مهنية أفضل، عىل سبيل املثال يف 

الرشكات النمساوية، والرشكات التي تعمل 

دوليًا، أو عند الدراسة والعمل يف بلدان أخرى.

ميكن أيًضا لطفلك الذي يتمتع مبهارات لغوية 

أفضل فهم الوسائط املكتوبة باللغة األوىل 

والتواصل بشكل أفضل مع العائلة واألصدقاء.

l سيتعرف طفلك عىل البلدان التي يتحدث 

فيها لغته األوىل. ميكن لطفلك مشاركة املعرفة 

مع معلم دروس اللغة األم فيام يتعلق بالحياة 

يف النمسا.

هل يستطيع طفيل املشاركة؟

نعم، إذا كنت تريد أن يطور طفلك لغته األوىل. 

ال يهم كيف يتكلم طفلك اللغة بشكل جيد.



يف املدارس اإلعدادية واملدارس الثانوية العامة 

واملدارس املهنية واملدارس الثانوية األخرى، 

ميكن أن يكون تدريس اللغة األم مادة اختيارية 

أيًضا. يف هذه الحالة، يحصل الطالب عىل 

درجة.

هل أنت مهتم؟

إذن الرجاء القيام مبا ييل:

l تحدث مع طفلك حول مزايا دروس اللغة 

األم.

 l امأل استامرة التسجيل. سوف تتلقى 

االستامرة يف مدرسة طفلك.

l يف حالة وجود استفسارات، يرجى التوجه إىل 

مدير/مديرة املدرسة. ميكنك أيًضا التوجه إىل 

اإلدارة التعليمية التابعة لواليتك االتحادية.

l حفز طفلك عىل املشاركة بانتظام يف دروس 

اللغة األم.

كيف تعمل دروس اللغة األم؟

l دروس اللغة األم هي إحدى العروض 

الطوعية وتُقدم مجانًا.  

l يرجى االستعالم من إدارة املدرسة يف مدرسة 

طفلك عن العروض املقدمة لدروس اللغة األم 

بلغتك.

l عادة ما يتم عقد دروس اللغة األم مرة 

واحدة يف األسبوع، وترتاوح الحصة الواحدة ما 

بني ساعتني إىل ثالث ساعات دراسية. وميكن أن 

تكون أكرث يف بعض املدارس.

l إذا كان هناك العديد من الطالب يف املدرسة 

يتحدثون نفس اللغة األوىل، ميكن أيًضا عقد 

دروس اللغة األم بطريقة متكاملة ضمن 

الدروس املنتظمة، وهذا يعني أن معلم اللغة 

األم يقوم بالتدريس مع معلمني آخرين يف 

املدرسة.

l يف املدرسة االبتدائية، يعد تعليم اللغة األم 

مامرسة غري ملزمة. وهذا يعني أن طفلك لن 

يحصل عىل درجة، ولكن ستدون مالحظة 

„شارك“ يف شهادته.
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الجهات املسؤولة عن دروس اللغة األم يف اإلدارات التعليمية 

بالواليات االتحادية:

https://www.schule-mehrsprachig.at
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