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األطفال في األسر المتعددة اللغات
کتیّبّمعلومات ّ
ّ

مقدمة
یتطرّقّکتیّبّالمعلوماتّهذاّإلیّّ01مسائلّغالباّّماّیطرحهاّاآلباءّوتتعلّقّبتطوّرّاألطفالّعلیّصعیدّالتعددیةّاللغویةّ.
عالوةّعلیّهذاّفإنّّالکتیّبّموجهّللموظفینّفيّریاضّاألطفالّوالمدارسّوالمراکزّالصحیةّ،ویمکنّاستخدامهّکمنطلقّ
للمحادثاتّالتيّتّجریّمعّآباءّاألطفالّحولّتطوّرّأطفالهمّعلیّصعیدّالتعددیةّاللغویةّ .
تمّ إعداد هذا الکتیّب استناداّ إلىّالنسخةّالمنقّحةّ للکتیّب السويدي "لغتان أو أکثرّ -نصائح لألسر المتعددة اللغات"
( ّ)Två språk eller flere – Råd til flerspråkiga familjerالذي أعدتهّمؤسّسة البحوث اللغوية فيّحيّرينکبيّ
(ّ.)http://modersmal.skolverket.se/لقد جرى العمل على تعديلّالکتیّب وتكییفه مع وضع األطفال المتعددي اللغاتّ
فيّرياضّاألطفالّوالمدارسّالنرويجیةّ ّ.

حول التعددیة اللغویة
إنّمعظمّالمجتمعاتّفيّالعالمّهيّمجتمعاتّمتعددةّاللغاتّ،وإجادةّعدة لغات هو منهل قیم لكلّ من األفراد والمجتمعّعلیّ
حدّسواء .فاللغةّهيّعلیّصلةّوثیقةّبالهوية والتآلف االجتماعي والتعبیرات الثقافیةّ،وهيّلهذاّالسببّتشکلّجزءاّّمهماّّ
منّحیواتّاألطفالّوالکبارّعلیّحدّسواءّ.
ّ
تحمل ثنائیة اللغة معها الكثیر من اإليجابیات بحیث أنّ معظم العائالت التي لديها لغتان أو أکثر ،ال يمكنها أن تتصور
االستغناء عنها .إنّ التطور المتعدد اللغاتّلدیّاألطفالّيتعزز أکثر إذا کان موقفّکلّّمنّرياضّاألطفالّوالمدارسّ
والمجتمع إيجابیاّ تجاه التعدديةّاللغويةّ.
ّ
العائالت المتعددة اللغات ليست متشابهة
يمكن للعائالت أن تكون ثنائیة اللغة أو متعددة اللغات بطرق عديدة مختلفة:
 عندما تكون اللغة األم ألحدّالوالدينّأوّلكلیهما هيّغیر النرويجیة.
 عندما يكون لكلّ واحد من الوالدين لغة مختلفة ،بحیث أنّ الطفل منذ البداية يسمع في البیت لغتین أو أکثر.
 عندماّيکونّأحدّالوالدينّأوّکلیهماّقدّعاشاّوترعرعاّفيّبلدّّحیثّلغةّالمخاطبةّفيّالبیتّتختلفّعنّلغةّالتعلیمّ
فيّالمدرسةّ.
ّ
إنّّالعديد من العائالت تتكوّن باإلضافةّإلیّاألبوين واألطفال ،منّأفرادّعائلةّو أقارب آخرين لهم دورّ فاعلّ فيّالحیاةّ
الیومیةّلألطفالّ،ممّاّقدّيؤديّإلىّأن يکونّالطفل في تماسّ مع لغات کثیرة.
ّ

 1هل بإمكان الطفل أن یتعلم عدة لغات في نفس الوقت؟
بإمکانّاألطفالّأنّيتعلمواّعدّةّلغاتّفيّنفسّالوقتّ.إنّهّأمرّّعاديّفيّأجزاءّواسعةّمنّالعالمّأنّيتعلّمّاألطفالّعدّةّلغاتّ
منذّالصغرّ.لکيّيتمکنّالطفلّمنّتنمیةّمهاراتهّاللغويةّفيّعدّةّلغاتّلتکونّعلیّمستویّمرضّّ،فإنّهّيتطلبّمنّالبیتّ
وروضةّاألطفالّوالمدرسةّأنّيساعدواّجمیعاّّالطفلّبشکلّّفعّالّ.إنّهّمنّالمهمّأنّيقومّالکبارّفيّالمحیطّاإلجتماعيّ
للطفلّبتحفیزّودعمّتطوّرّالطفلّعلیّصعیدّالتعدديةّاللغويةّ ّ.
ّ
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بإمکانّالعوائلّالتيّتنتميّإلیّاألقلیاتّالقومیةّأنّتتواصلّمعّاألقاربّواألصدقاءّفيّالدولّاألخریّبطريقةّّأسهلّإذاّماّ
حافظتّعلیّلغتهاّاألمّ.ولدیّأطفالّمثلّهذهّالعوائلّإمکانیةّأکبرّللمشارکةّفيّاإلرثّالثقافيّلألبوينّإذاّکانواّيجیدونّ
لغةّآبائهمّ.منّشأنّهذاّأنّيعزّزّهويةّالطفلّوإحساسهّباإلنتماءّ ّ.
ّ

 2هل سيتعلم الطفل اللغة النرویجية إذا ما استمر األبوین بالتحدث بلغتهم األم في البيت؟
من األسهل على الطفل تعلّم لغة ثانیة إذا کانّقدّحصل على أساس متین في اللغة األم .يمکن للغة األم
واللغة الثانیة أن تتعاضداّوأنّتشكل الواحدةّمنها دوراّ داعماّ لألخرى .إذا تعلمّالطفلّعبارة ما باللغة األم ،مثالّّ
" "gaajaysanباللغةّالصومالیةّ،فإنهّيصبحّمنّالسهلّعلیهّتعلمّمرادفتهاّ"جائعّ "sultenباللغةّالنرويجیةّ .
کل اآلباء يتمنون النجاح ألطفالهم في المدرسة .لذلك يريد العديد منهم أن يتعلم أطفالهم اللغة النرويجیة مبكراّ .هذا
ال يعني أنّيتوقفّاآلباء عن استعمال اللغة األم عندما يتحدثون مع أطفالهم .بإمكان اآلباء مساعدةّاألطفال في الولوج إلى
میادين يمكنهمّفیها أنّيکونواّعلیّتماسّمع اللغة النرويجیةّ،واألکثر شیوعاّ هو حصول هذاّالتماسّمعّاللغة في روضةّ
األطفالّوالبیئةّالمحلیةّأوّمنّخاللّاإلختالطّبأصدقاء ومعارف الوالدين.
ّ

 3أیة لغة یجب أن یستخدمها األبوین في التحدث مع طفلهما إذا کانت لکل منهما لغة أم مختلفة؟
في العائالت التي تكون فیها لکلّّمن األم واألبّلغةّأم مختلفة ،يُنصح بأن يتحدث کلّ واحدّمن الوالدين بلغته األم مع
الطفلّ.عندما تكون العائلة کلهاّمجتمعة ،بإمكان المرء أن يختار استعمال ما يراه طبیعیا؛ّأيّإماّاللغة األمّألحدّالوالدين أو
النرويجیة أو لغة مشترکة أخرىّ.المهمّهوّأنّيتواصلّاألبوينّمعّاألطفالّباللغةّالتيّيتقنهاّاألبوينّبجدارةّ.
في العائالت التي يكون فیها أحد الوالدين ناطقاّ باللغة النرويجیة واآلخر عنده لغةّأمّأخری ،يكونّجیداّ للطفل إذا تحدث کلّ
واحدّمن الوالدينّ"بلغته" .وغالباّما تصبح اللغة النرويجیة هي اللغة المهیمنة في مثلّهذهّالعائالت .إذا کان الوالدان يرغبان
في أن يصبح طفلهما ثنائي اللغة ،فمن المهم إعطاء الطفل الدعمّالکافي لكي ينمي کلتاّاللغتینّ ّ.
ّ

 4ماذا لو خلط طفلي بين اللغات؟
إنّه أمرّ عادي جداّ أن يخلط األطفال الصغار کلمات من لغات مختلفة في نفس الجملة .قد يعود األمرّإلى کونهم لم يتعلموا
بعد التفريق بین اللغات المختلفة ،أوّربماّإلىّ قیامهمّ"بإستعارة" الكلمات من اللغة األخریّعندّالحاجة .بهذاّالشکلّ
يستعمل الطفل کامل مقدرته اللغوية.
من الشائع أن يبدل األطفال بین اللغات عندما يتحدثون مع أشخاص ثنائیي اللغةّ.إنّهمّيستغلّونّإمکانیة التبديل بین لغاتهم
المختلفة إلظهار فرق طفیف فيّالمعنى أو إحساس ما ،أو لخلق شعور جماعي مشترك بین أشخاص يتحدثون نفس اللغةّ.
قد يكون من الصعب علىّالعديد من األشخاص األحاديي اللغة تفهّم أو قبول استعمال اللغة بهذا الشكلّّ.تُظهر البحوث أنّ
المقدرة على التبديلّبین اللغات بشكل جید يتطلّب درجة عالیة من الوعي باللغة ،وأنّهذاّاألمر طبیعي وعمليّ في
المحادثات الثنائیة اللغة.
ّّ ّ
ألنّنا نستعمل اللغات المختلفة في سیاقات مختلفة ،فإنّهّمن العادي أن يتقن األطفال المتعددي اللغاتّالمجاالتّوالمواقفّ
المختلفة بشكل أفضل بإحدیّاللغاتّمقارنةّببقیةّاللغات .بإمكان الطفل مثالّ أن يخبر بشكل أسهل عمّا حصل فيّروضةّ
األطفال باللغة النرويجیة ،ولكنه يفضل استعمال اللغة األم عندما يريد أن يتحدث عن أشیاء ومواقف مرتبطةّبالعائلة
والبیت .بإمكان الطفل استعمال اللغة األم في حديثه مع والديه وأقربائه الكبار في السن ،ولكنه يبدل بینّاللغات المختلفة
عندما يتحدّث مع األصدقاء واألخوة واألخوات.

 5ماذا یمكن فعله إذا کان الطفل یجاوب فقط باللغة النرویجية في البيت؟
لیس من غیر المألوف أن يفضل األطفال الثنائیي اللغة في فترات معینة التحدث باللغة النرويجیةّ،وذلكّعلیّالرغم مع أن
اآلباءّيحاولون أن يكونوا ثابتین على مبدأّواحدّويتحدثون معهم باللغة األمّ.إذا تحدث الطفل باللغة النرويجیة عندما يتحدث
الوالدانّمعهّبلغتهم األم ،فبإمكان الوالدين أن يحاوالّمساعدته بأن يجاوباّبالكلمات والتعابیر الصحیحة باللغة األمّ.على أية
2

حال ،يبقیّاإلتصالّبالطفل وّالتواصل معهّهو األکثر أهمیة بغضّّالنظر عن اللغة التي يستعملها المرء .إنّّاإلصغاءّإلی
ما يريد األطفال قوله هوّأکثرّأهمیةّمنّاللغةّالتيّيختارون التحدثّبها ،فغاية األمر أن يكون المرء صبوراّّمعهم .يحتاج
الطفل إلى وقت لتعلم اللغة األم فيّبیئةّّحیثّاللغة النرويجیةّهيّالسائدةّ،وحیث غالباّ ماّيکونّللغة النرويجیةّمكانة أعلى
من اللغة األمّ ّ.
ّ
إذا أراد الوالدان أن يصبح طفلهم ثنائيّاللغة ،فمن المهم أن يستمرا بالتحدث مع الطفل باللغة األمّ.إنّه ألمرّ رائعّ إذا وجدّفيّ
بیئةّالطفل أطفال من نفس عمرهّوأشخاص بالغون آخرون يتحدثون لغةّوالديه ،بحیث تؤدي اللغةّاألمّوظیفة أيضاّ خارج
إطار العائلة .ومعّأنّ األطفال ال يتحدثون لغة آبائهم بشكل فاعل ،إالّأنّهمّفيّأغلبّاألوقاتّيفهمونّاللغةّأکثرّممّاّ
يتحدثونها .وهذاّربما يشكل أساسّا ُ منّأجل تعلم استعمال اللغة بشكل فاعلّالحقاّّ .
ّ

 6ماذا یمكن فعله من أجل دعم التطور اللغوي للطفل في اللغة األم؟
يتعلّم األطفال األتراك في ترکیا واألطفال النرويجیین في النرويج لغتهم األم في مواقف مختلفة ومنّخاللّاحتكاکهم مع
أناس مختلفین؛ّضمن العائلة ،مع األقرباء واألصدقاء ،فيّروضةّاألطفالّ،فيّالمدرسةّ،في المتجر ،خارجاّ في الشارعّ
وفي الباص .يكون عند األطفال طوال الیوم إمكانیة االستماع والتحدث وتعلم لغتهم األمّ.لدیّالعديد منّاألطفال ممّن
ينحدرون من األقلیات القومیةّإمكانیات محدودة لتطوير لغتهم األم في النرويجّ،ومعظمهم سوف يسمعونّويستعملون اللغة
األم في البیت في المقام األولّ.يتطلب األمر الكثیر من الوالدين الذين يتوجّب علیهم مع روضةّاألطفال والمدرسة ،أن
يحفزوا تطوير اللغة األم عند الطفلّ.ويتوجّب على البالغین في المحیطّاإلجتماعيّللطفل أن يخلقوا للطفلّإمكانیات لكي
يتحدث باللغة األم بأکبر قدر ممكن ،ضمن العائلة وخارجهاّعلیّحدّسواءّ ّ.
ّتُعرض العديد من البلدياتّعلیّالجمهورّدور الحضانة المفتوحة حیث يمكنّللوالدين المجيء إلیها وقضاءّبعضّالوقتّ
برفقةّأوالدهمّهناكّ.بإمکانّالمرءّالمجيءّإلیّدور الحضانةّهذهّلإللتقاءّباآلخرينّمنّاآلباءّوباألطفالّأثناءّاللعبّ
وممارسةّالنشاطاتّالمختلفةّوالحفالتّ.وفي بعض البلديات تنظّم المكتبة العامة ساعات رواية القصصّوالحکاياتّبلغات
مختلفة .لدى المكتبات العامة أيضاّ کتب لألطفال والیافعین بلغات عديدة لإلعارةّ.استطلع في البلدية التي تقیمّفیها عن
اإلمكانیات المتوفرة .باإلضافة لذلك بإمكان الوالدين ودور الحضانة والمدارس االستفادة من قسمّمکتبةّدايکمانسکهّالعامةّ
فيّأوسلوّ)ّ(www.dfb.deichman.noالمسمّیّبالمكتبةّالمتعددة اللغاتّّ.Det flerspråklige bibliotekفيّهذهّ
المکتبةّتوجدّکتبّبلغاتّمختلفةّللصغارّوالکبارّعلیّحدّّسواءّ.بإمکانّالمكتبة العامة القريبة منك مساعدتك في استعارة
الكتب منّالمكتبة المتعددة اللغاتّ.علیّموقعّاالنترنتّّwww.morsmal.noتوجدّکتبّوکتبّسمعیةّبلغاتّمختلفةّ،
وکذلكّأسجوعاتّوأغانيّوحکاياتّبلغاتّمختلفةّ ّ.
ّ

 7ماذا یمكن فعله من أجل دعم التطور اللغوي للطفل في اللغة النرویجية؟
إنّّالذهابّإلیّروضةّاألطفالّيوفّرّلألطفالّالمتعدديّاللغاتّمنطلقاّّجیداّّلتنمیةّقدراتهمّفيّاللغةّالنرويجیةّ.عالوةّعلیّ
هذاّفإنّّللتعاون الجید بین روضةّاألطفالّوالمرکزّالصحي والمدرسة والوالدين أهمیةّبالنسبةّلهذهّالمسألةّ.لدى روضةّ
األطفال والمدرسة مسؤولیة کبیرة فیما يتعلق بتنمیةّقدرات األطفال في اللغة النرويجیة ،ولكن يلعبّالوالدان أيضاّ دوراّ
مهماّ في تطوّر األطفال في اللغة النرويجیةّ.بإمكان الوالدين من ضمن أمور أخرى دعم جهودّالعمل اللغوي الذي يجري
في روضةّاألطفالّوالمدرسة ،حتّى عندماّالّيتحدث الوالدان اللغة النرويجیة بشكل جیدّ .
بالنسبة لألطفال الذين هم في عمر ما قبل المدرسة ،فبإمكان روضةّاألطفالّأن تؤمن لألطفال فرصاّ جیدة ومتنوعة
للتطور اللغوي .وعندما يکبر األطفال ويبدأون بالمدرسة ،فیمكن لمرکزّالنشاطاتّخارجّالدوامّالمدرسي )ّ(SFOأوّ
مدرسةّالنشاطاتّأوّنشاطات أوقات الفراغ المختلفة ،مثل کرةّالقدم أو الغناء الجماعي أو الرقص أو المدرسة الثقافیة أو
ما شابه ذلك ،أن تكون ملتقیات رائعة للتطور اللغويّواالجتماعي .بإمكان الوالدين أن يحفزوا األطفال على المشارکة في
هذه النشاطاتّ .
روضةّاألطفالّمسؤولةّعنّتهیئةّالظروفّوتأمینّمستلزماتّالتطورّاللغويّللطفلّفيّالروضةّ،وذلكّبالتعاونّالوثیقّ
معّاألبوينّ.إنّّروضةّاألطفالّ،وفقاّّللوثیقةّالمسمّاةّ"الخطةّالشاملةّلمحتویّووظائفّرياضّاألطفال"ّ،ملزمةّبـّ"دعمّ
قیامّاألطفالّبإستخدامّلغتهمّاألمّوفيّنفسّالوقتّالسعيّبشکلّفعّالّإلیّتنمیةّقدراتّاألطفالّفيّاللغةّالنرويجیة"ّ(وزارةّ
المعارف .)2322202ّ،بإمكان الوالدين أن يبحثوا معّالمربّيّفيّروضةّاألطفالّماّهيّاحتیاجاتّالطفلّفیماّيتعلقّ
3

بالتحفیزّاللغويّ،وهلّهناك إمكانیة للحصول على موظف مساعد ثنائي اللغة في روضةّاألطفالّأوّتقديمّعروضّحولّ
إجراءاتّلغويةّتربويةّأخریّفيّروضةّاألطفالّ ّ.

 8ماذا یمكن أن یكون السبب الذي یجعل الطفل ال یتكلم في روضة األطفال؟
إنّ األطفال الذين يتعلمون لغة جديدة ،يتعاملون مع اللغة الجديدة بطرق مختلفة .بعض األطفال يبدأون مباشرة
باختبار کلمات وجمل في اللغة الجديدة ،بینما ينتظر آخرون فترة طويلةّ،أحیاناّعدةّشهورّ،قبل أن يبدأواّبالتعبیرّعن
أنفسهم باللغة الجديدةّ.عندما يبدأ طفل ما فيّروضةّأطفال ال يتمّ التحدث فیها باللغة األم ،يمكن أن يشكل ذلك وضعاّ صعباّّ
بالنسبة للطفلّ.فيّهذهّالفترةّيتّسمّالتفاعلّالوثیقّواآلمنّمعّالکبارّفيّروضةّاألطفالّبأهمیةّخاصةّ.حتى لو کان الطفل
ال يتحدث النرويجیة مع األطفال والكبار في الروضة ،فإنّهّمن المهم التأکدّمنّأنّالطفلّيتواصل مع اآلخرين بطرق
أخرى ،مثالّ بإستخدامّاإلشارةّبالیدّوإستعمالّاإليماءات ولغة الجسد .يقوم الطفل طوال الوقتّبتجمیع المعرفة والمعلومات
عن اللغة الجديدة علیّالرغمّمنّعدمّقیامهّبالتعبیر عن نفسه باللغة النرويجیةّ.ألسبابّمختلفةّقدّيعانيّبعضّاألطفالّمنّ
تأخّرّفيّالتطورّاللغويّأوّمنّصعوباتّلغويةّ.فيّمثلّهذهّالحاالتّيجبّعلیّاألبوينّوروضةّاألطفالّأنّيتعاونواّعلیّ
کیفیةّمساعدةّالطفلّ،مثالّّعبرّاإلستعانةّبأخصائيّکيّيقومّبدراسةّحالةّالطفلّمنّناحیةّالتطوّرّاللغويّلديهّوعبرّ
إعطائهّالمساعدةّالتيّيحتاجهاّفيّکلّّمنّالبیتّوروضةّاألطفالّ ّ.
ّ
مع أنّ الطفل ال يلتقي بأطفال آخرين أو بأشخاص بالغین يتحدثون لغته األم ،إالّأنّه يعدّأمراّ إيجابیاّ لتطور الطفل الثنائيّ
اللغة أن تلقی لغته األمّاالعتراف .لذلك ينبغي على الوالدين التحدث باللغة األم مع الطفل عندما يتواجدان في روضةّ
األطفالّ–ّعندماّيکونّمنّالطبیعيّالتحدثّباللغةّاألم .ويتوجّب على العاملین في روضةّاألطفال في نفس الوقت أن
يظهروا اهتماماّ إيجابیاّ بلغة الطفل األمّ،مثالّّمنّخاللّتعلمّبعضّالکلماتّواألغانيّوالسجعّبلغةّالطفلّ.إنّهّأمرّّإيجابي
بالنسبة لتطور الطفل المتعدد اللغات أنّيوجدّفيّروضةّاألطفال أشخاصّّبالغون وأطفالّّيتقنون اللغة األم للطفل.

 9هل ینبغي أن یحصل الطفل علی دعم ثنائي اللغة في روضة األطفال؟
ّ
اللغةّاألمّللعديدّمنّاألطفالّهيّغیرّالنرويجیةّ،ويتعلمّهؤالءّالنرويجیةّکلغةّثانیةّفيّروضةّاألطفالّ.منّالمهمّأنّيفهمّ
اآلخرونّماّيقولهّاألطفالّوأنّيتمکنّاألطفالّمنّالتعبیرّعنّأنفسهمّّ.يجبّعلیّروضةّاألطفالّأنّتدعمّاستخدامّاألطفالّ
للغتهمّاألمّوفيّنفسّالوقتّتعملّبشکلّفعّالّعلیّتعزيزّقدراتّاألطفالّاللغويةّفيّاللغةّالنرويجیة(ّ.الخطةّالشاملةّ
ّ .)5311102
ّ
يمکنّأنّّيُقدّمّالدعمّللغةّالطفلّاألمّبعدةّطرقّ،وذلكّبغضّالنظرّعنّإجادةّالموظفینّفيّروضةّاألطفالّللغةّالطفلّأمّ
الّ،ولکنّبالنسبةّلبعضّاألطفالّقدّيکونّمنّالمهمّجداّّأنّّيُقدّمّلهمّدعمّثنائيّاللغةّفيّروضةّاألطفالّ.بإمکانّالموظفینّ
ثنائیيّاللغةّأنّيساهمواّفيّخلقّجوّأکثرّأمناّّلکلّمنّالطفلّووالديهّ،وبإمکانهمّأنّيکونواّصلةّوصلّبینّالمنزلّ
وروضةّاألطفالّ.بوجودّشخصّبالغّيتکلمّلغةّالطفلّإلیّجانبهّ،يصبحّبإمکانّالطفلّأنّيفهمّماّيدورّحولهّوأنّيعبرّعنّ
نفسهّعندّمخالطتهّلألطفالّاآلخرينّوالکبارّفيّروضةّاألطفالّ.فالطفلّيحصلّعلیّفرصةّقیّمةّجداّّلکيّينميّلغتهّاألمّ
فيّنفسّالوقتّالذيّيحصلّفیهّعلیّالدعمّمنّأجلّتعزيزّقدراتهّفيّاللغةّالنرويجیةّ ّ.
ّ
بإمکانّکلّرياضّاألطفالّالتيّعندهاّأطفالّينحدرونّمنّأقلیاتّلغويةّأنّيقدمواّطلباتّللحصولّعلیّمخصّصاتّمالیةّ
منّالبلديةّوالدولةّعبرّماّيسمیّبـّ"منحةّمالیةّخاصةّباإلجراءاتّالهادفةّإلیّتحسینّفهمّاللغةّبینّاألطفالّالمنحدرينّمنّ
األقلیاتّاللغويةّفيّعمرّماّقبلّالمدرسة"ّ
ّTilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.
بینّجملةّأشیاءّ،يمکنّاستخدامّهذهّاألموالّمنّأجلّتوظیفّمعاونینّثنائیيّاللغةّتكونّمهمتهمّالمساهمةّفيّالتطورّ
الثنائيّاللغةّلدیّالطفلّ.أقرأّالمزيدّحولّهذاّالموضوعّفيّالتعمیمّحولّمنحةّالدولةّفيّمجالّرياضّاألطفالّ ّ2
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2011/Rundskriv-F-ّ01-11-Statstilskuddpa-barnehageomradet1/

ّ
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 01عندما یبدأ الطفل بالذهاب إلی المدرسة
ّ
قدّتكونّعملیةّالتحوّلّمنّروضةّاألطفالّإلیّالمدرسةّشأناّکبیراّللعديدّمنّاألطفالّواآلباءّ.تنصحّالبلدياتّبإعدادّبرامجّ
تعاونّخاصّةّبهاّلعملیةّالتحوّلّهذهّ،ويجبّعلیّرياضّاألطفالّأنّتملكّخططّخاصّةّبعملیةّالتحوّلّمنّروضةّاألطفالّ
إلیّالمدرسةّکجزءّمنّخطتهاّالسنويةّ.بإمکانّاآلباءّأنّيحصلواّعلیّالمعلوماتّبخصوصّهذهّالمسألةّمنّروضةّ
األطفالّأوّمنّالبلديةّ ّ.
ّ
أماّفیماّيتعلقّبإلتزاماتّالمدرسةّتجاهّاألطفالّالمنحدرينّمنّاألقلیاتّاللغويةّ،فیجبّعلیّالمرءّأنّينتبهّبشکلّخاصّإلیّ
المادةّّ2.2منّقانونّالتعلیمّ ّ.
ّ

المادةّّ.2.2تعلیمّلغةّخاصّللتالمیذّالمنحدرينّمنّاألقلیاتّاللغوية ّ
ّ
لتالمیذّالمدرسةّاألساسیةّالذينّلغتهمّاألمّهيّغیرّالنرويجیةّأوّالسامیةّ(الالبیة)ّالحقّّفيّالحصولّعلیّتعلیمّلغةّ
نرويجیةّخاصّّحتیّيصبحونّمتمکنینّکفايةّمنّاللغةّالنرويجیةّبحیثّيمکنهمّمتابعةّالتعلیمّالعاديّفيّالمدرسةّ.وعندّ
الحاجةّيحقّّأيضاّّلهؤالءّالتالمیذّأنّيحصلواّعلیّتعلیمّفيّاللغةّاألمّأوّعلیّتعلیمّعلميّثنائيّاللغةّأوّکلیهماّ ّ.
ّ
يجوزّتخصیصّمدرسةّأخریّغیرّمدرسةّالتلمیذّلتعلیمّاللغةّاألمّ ّ.
ّ
عندماّالّتتوفّ رّإمکانیةّإعطاءّتعلیمّاللغةّاألمّأوّالتعلیمّالعلميّثنائيّاللغةّمنّقبلّالجهازّالتعلیميّفيّالبلديةّ،فیجبّعلیّ
البلديةّأنّتتخذّاإلجراءاتّالالزمةّمنّأجلّتوفیرّتعلیمّآخرّيتناسبّمعّاحتیاجاتّالتالمیذّ ّ.
ّ
يجبّعلیّالبلديةّأنّتجريّمسحاّّلمستویّالتالمیذّفيّاللغةّالنرويجیةّقبلّأنّتتخذّقراراتّبخصوصّتعلیمّاللغةّالنرويجیةّ
الخاصّّ.مثلّهذاّالمسحّيجبّأيضاّّإجرائهّخاللّفترةّالتعلیمّللتالمیذّالذينّيحصلونّعلیّتعلیمّاللغةّالخاصّوفقاّللقانونّ،
وذلكّکمستندّيعتمدّعلیهّمنّأجلّتقییمّهلّالتالمیذّيجیدونّاللغةّالنرويجیةّکفايةّبحیثّيمکنهمّمتابعةّالتعلیمّالعاديّفيّ
المدرسةّأمّالّ .
ّ

شرح بعض الكلمات
لغة ثانية :اللغة /اللغات التي يتعلمها الطفلّبشکلّطبیعيّفيّبیئته باإلضافة إلى اللغة األمّ .
لغة األکثریة ّ:هيّاللغةّالتيّيتحدّثّبهاّأکثريةّالسکانّفيّالبالد .في النرويج اللغة النرويجیة هي لغة األکثريةّ .
لغات األقليات :اللغات التي تتحدث بها شرائح من السكان في البالد .يوجد في النرويج لغات أصلیة قديمة مثل السامیةّ
الجنوبیةّ(ّ)sørsamiskوالسامیةّاللولیةّ(ّ)lulesamiskوالسامیةّالشمالیةّ(ّ،)nordsamiskوکذلكّلغاتّاألقلیاتّ
القومیةّکالکفینیةّ(ّ)kvenskمثالّ ّ.باإلضافة إلى هؤالءّهناكّأجزاءّمنّالسکانّيتحدثونّلغاتّاألقلیاتّالمهاجرةّمثلّ
البولونیةّوالصومالیةّوالعربیةّوالترکیةّوالفییتنامیةّوالتغرينیةّوغیرهاّ .
اللغة األم :العديد منّالناسّسیدّعون أن اللغة األم هي اللغة التي يتعلمهاّالمرءّأوالّ،أوّاللغة التي يفهمها المرءّبشكل
افضل أوّهي اللغة التي يعرف المرءّعنّهويتهّمنّخاللهاّ.البعض سوف يدعي أيضاّ أنّّلديهمّأکثرّمنّلغةّأمّ،وأنّّ
التعدديةّاللغويةّنفسهاّهيّلغتهمّاألمّ ّ.
التعددیة اللغویةّ :تُستعمل کمصطلح جامع لثنائیة اللغة أو تعدّد اللغات ،بما معناه أنّ الطفل هو في وضع بحیث أنّه يتقن
لغات يزيد عددها عن لغة أم واحدة فقطّ.
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المستندات الحكومية التوجيهية
ّ
قانون ریاض األطفال
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html
الخطة الشاملة لمحتوی روضة األطفال ووظائفها
http://www.udir.no/Barnehage/Rammeplan/
ّ
قانون التعليم
http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html

کتيبات وثيقة الصلة حول التعددیة اللغویة
ّ
یرڤان ،ماریت ]( [Gjervan, Maritإعداد) :6116
کتیّبّحولّموضوعّالتعدديةّاللغويةّوالثقافیةّفيّروضةّاألطفالّ .
وزارةّالمعارف ّ
ّ
هویغورد ،أنه ][Høigård, Anne؛ ميور ،انغبورغ ] [Mjør, Ingebotgو هویل ،تروده ][Hoel, Trude
:6112
کتیّبّحولّموضوعّالبیئةّاللغويةّوالتحفیزّاللغويّفيّروضةّاألطفالّ .
وزارةّالمعارف ّ
ّ
ميالڤه ،أسترید أویغاردن ]:6116 [Mjelve, Astrid Øygarden
مساعدةّثنائیةّاللغةّفيّروضةّاألطفالّ .
وزارةّشؤونّالطفلّواألسرة ّ
ّ
المرکز القومي للتعليم المتعدد الثقافات (نافو :6101 )NAFO
کتیّبّ–ّالنشاطّالمتعددّاللغاتّفيّروضةّاألطفالّ .
وزارةّالمعارف ّ

مواقع وثيقة الصلة علی اإلنترنت
ّ
يمکنّللذينّيريدون الحصول على النصح واإلرشاد عن التعلیم الثنائي اللغة في روضةّاألطفال أو في المدرسةّ،أن يدخلواّ
إلى موقع المرکز القومي للتعلیم المتعدد الثقافاتّ(نافوّhttp://nafo.hioa.noّ)NAFO
ّ
ويقومّنافوّّNAFOأيضاّبإدارةّموقعّاإلنترنتّّ.www.morsmal.noهناّتوجدّموادّتعلیمیةّوکتبّوکتبّسمعیةّ
وأغانيّوحکاياتّبلغاتّمختلفةّلروضةّاألطفالّوالمدرسةّ ّّ.
ّ
لدیّمديريةّالتعلیمّ(ّ)Utdanningsdirektoratetصفحاتّإنترنتّلکلّمنّالمدرسةّوروضةّاألطفالّ.هناّتوجدّأنظمةّ
العملّوالبرامجّالشاملةّوالخططّالتعلیمیةّوالکتیباتّاإلرشاديةّوغیرهّ www.udir.noّ.
ّ
لدیّکلّمنّلجنةّآباءّتالمیذّالتعلیمّاألساسيّ(ّ)FUGولجنةّآباءّأطفالّرياضّاألطفالّ(ّ)FUBمواقعّألکترونیةّعلیّ
اإلنترنتّموجهةّلآلباءّالذينّعندهمّأطفالّفيّالمدرسةّوروضةّاألطفالّhttp://www.fug.no/ّ.وّ
ّ http://www.fubhg.no/
يعطيّموقعّاإلنترنتّلغاتّأکثرّلعددّأکبرّمنّالناسّّFlere språk til flereفيّمدينةّترومسوّاإلرشاداتّوالمعلوماتّ
لألسرّالمتعددةّاللغاتhttp://site.uit.no/flerespraaktilflere/ّ.
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المرکز القومي للتعليم المتعدد الثقافات
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Høgskolen i Oslo og Akershusّالمعهدّالعاليّفيّأوسلوّوّآکرشهوس
Wergelandsveien 27ّ2عنوانّالزيارات
Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Osloّ2العنوانّالبريدي
ّ
ّ +47 22 45 22 82ّ2هاتف
ّ +47 22 45 21 05 2تلفاکس
ّ nafo@hioa.no 2بريدّألکتروني
http://nafo.hioa.no
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