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الخعدد اللغوي ولغت األم
هم رزحذس فٍ انجُذ نغخ أخشي غُش انهغخ انغىَذَخ يغ طفهك/أطفبنك؟
رغزطُغ فٍ ثهذَخ عبنى ثصفزك ونٍ األيش انزقذَى ػهً طهت دػى نزؼهى نغخ االو
.نطفهك /أطفبنك فٍ انحضبَخ او دساعخ نغخ االو فٍ انًذسعخ االعبعُخ
انغشض يٍ رؼهى نغخ االو هى خهق رؼذد نغبد حُخ.عىف َزؼشف األطفبل  /انطالة ػهً
انكضُش يٍ صقبفزهى وحضبسرهى انخبصخ ثهى ورزبح نهى انفشصخ نكٍ َزطىسوا كبفشاد
 .يزؼذدٌ انهغبد ورو هىَخ وكفبءح صقبفُخ يضدوجخ
.نغخ األو هٍ يبدح دساعُخ ثحذ رارهب يغ خطخ رؼهًُُخ خبصخ ثهب
حخى ٌحق لك دراست لغت االم ٌجب
 أٌ َزحذس أحذ أونُبء األيىس أو كهُهًب نغخ أخشي غُش انهغخ انغىَذَخ كهغخ
أو.
 ركىٌ نغخ االو هٍ انًزذاونخ َىيُب نهطبنت داخم انجُذ.
َ كىٌ انطبنت يهًب ثبنقىاػذ االعبعُخ نهغخ االو(نُظ يجزذئب فُهب).
َ شزشط وجىد خًغخ طالة ػهً االقم فٍ انجهذَخ َزحذصىٌ رهك انهغخ
األصهُخ نكٍ َزى رؼهًُهى نغخ االو و وَزىفش انًؼهى انًُبعت نزذسَظ نغخ
األو.
اذا كنج حخحدد واحدة هن اللغاث القوهٍت لألقلٍاث الخالٍت -
نغخ انغبيش  ,انفُهُذَخ ,نغخ األَذَش,وانهغخ انشويبَُخ وكزنك رىسَُذال (احذي
نهجبد انفُهُذَخ) ًَكُك دساعخ نغخ االو حزً نى كُذ ال رزكهى انهغخ فٍ انجُذ َىيُب.
وَفظ األيش َزؼهق ثأطفبل انزجٍُ انزٍَ نذَهى نغخ أو أخشي غُش انغىَذَخ.
الخدرٌس:
انًؼهًىٌ انزٍَ َقىيىٌ ثزذسَظ نغخ األو َكىَىٌ ػهً االغهت يٍ َفظ انجهذ وانضقبفخ
انزٍ َُزًٍ انُهب األطفبل  /انطالة وَكىٌ نذَهى يؤهالد جُذح فٍ انهغخ انغىَذَخ
وانًجزًغ انغىَذٌ.
انزذسَظ َكىٌ فٍ انًذاسط ثحُش ًَكٍ رشكُم يجًىػبد يُبعُخ.
َقغى انطالة ثقذس االيكبٌ انً يجًىػبد يزجبَغخ يٍ حُش يغزىاهى انه ّغىٌ نكٍ
ّ
َحصم ػهً يغزىي يزًُض وَىػُخ جُذح يٍ انزؼهُى .وهزا َؼٍُ اٌ رذسَظ نغخ االو
قذ ال َكىٌ فٍ َفظ يذسعخ انطبنت.
ٌوجد حالٍا فً بلدٌت سالن اللغاث الخالٍت
األنجبَُخ ,انؼشثُخ ,اِشىسَخ  /انغشَبَُخ ,انجُغبنُخ ,انجىعُُخ  /انصشثُخ  /انكشوارُخ,
اإلَجهُضَخ ,انفُهُذَخ ,انفشَغُخ ,انُىَبَُخ ,انكشدَخ ,انًبَذسٍَ ,انهىنُذَخ  /انفهًُكُخ
,انفبسعُخ ,انجىنُذَخ ,انشوعُخ ,انصىيبنُخ ,اإلعجبَُخ ,انزبَالَذَخ ,انزغشَُُخ ,انشُشبَُخ
,األنًبَُخ و انًجشَخ.

أسخوارة الخقدٌن:
انىانذٍَ هى انًغؤونٍُ ػٍ رقذَى أعزًبسح طهت رؼه ّى نغخ االو وانزؼهُى َكىٌ اخزُبسٌ
جبٍَ.
وي ّ
ذو االعزًبسح انً اقشة يذَش حضبَخ  /يذَش
أيأل اعزًبسح رؼهُى او دػى نغخ االو وق ّ
انًذسعخ االعبعُخ انزٌ طفهك /أطفبنك فُهب ويٍ صى عُقىو انًذَش ثذوسِ
ثبسعبنهب انً انجهخ انًغؤونخ.
الوافدٌن الجدد الى السوٌد:
فٍ ثهذَخ عبنى وفٍ يذسعخ) (Skogsängsskolan
َىجذ صفبٌ ألونئك انزٍَ اَزقهىا حذَضب إنً انغىَذ وَزحذصىٌ نغخ أخشي غُش
,انغىَذَخ  ,انصف انزأهُهٍ االول نهطالة انصغبس وانصف انزأهُهٍ االخش نهطالة انكجبس
فٍ هزِ انصفىف َذسط انطالة يىاد دساعُخ كضُشح ،ونكٍ انزشكُض َكىٌ ػهً انهغخ
انغىَذَخ.انًذح انزٍ َقضُهب انطبنت فٍ انصف انزأهُهٍ ركىٌ يخزهفخ و رؼزًذ ػهً
انًؼهىيبد انغبثقخ وانًهبساد انهغىَخ نكم طبنت ويٍ انًؼزبد اٌ َقضٍ انطبنت فٍ
هزا انصف يذح رزشاوح ثٍُ فصهٍُ أو صالصخ فصىل دساعُخ .ثؼذ رنك َىصع انطالة فٍ
.انزؼهُى انُظبيٍ
:الدعن الدراسً
إرا كُذ قذ اَزقهذ حذَضب إنً انغىَذ ونُظ نذَك يب َكفٍ يٍ انهغخ انغىَذَخ نًزبثؼخ
انذساعخفٍ انًذسعخ انغىَذَخ ًَ ،كُك انحصىل ػهً يغبػذح فٍ انذساعخ ثهغزك
األو ورذػً ثبنذػى انذساعٍ و انًذسعخ هٍ انزٍ رقشس يٍ انزٌ َحزبط انذػى
.انذساعٍ
لوزٌد هن الوعلوهاث ٌوكنكن االحصال
ثبنًذَشح انًغؤونخػٍ نغخ االو  Anna Levénػٍ طشَق سقى انهبرف
0707231772
او انًشاعهخ ػٍ طشَق انجشَذ االنكزشوٍَ انًىجىد أدَبِ
E:post: anna.leven@salem.se

حقبلوا ححٍاحً :
اباء عزٌز هدرست اللغت العربٍت فً بلدٌت سالن

