برنامج اللغة للطفولة المبكرة

ما هي اللغات التي سوف تدرس؟

قل  helloأو  bonjourأو  nǐ hǎoأو  γεια σαςباللغات في
رياض األطفال في 2019

لقد ت ّم توجيه اختيار اللغة التي ينبغي تدريسها من قبل المجتمعات
المحلية وإهتمامات رياض األطفال وتوافر الموظفين المؤهلين.

ما هو برنامج اللغة للطفولة المبكرة؟
سوف يساعد برنامج اللغة للطفولة المبكرة الذي تبلغ قيمته  17.9مليون
دوالر أطفال الروضة على الحصول على أفضل بداية في الحياة من
خالل إتاحة الفرصة لهم للتعلم بلغة أخرى.
وابتداء من عام  ،2019س ُتقدم ما يصل إلى  150خدمة رياض أطفال
جلسات لغوية أسبوعية حتى يتمكن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
من تعلم لغة أخرى .سوف تصبح  10خدمات إضافية رياض أطفال
ثنائية اللغة ،حيث سيتم تقديم ما يصل إلى نصف برنامج رياض األطفال
بلغة أخرى.
وهذا يعني أن أكثر من  5000طفل كل عام في جميع أنحاء فيكتوريا
سيتاح لهم الوصول إلى برنامج اللغة في رياض األطفال المحلية دون
أي تكلفة إضافية ألولياء األمور أو الخدمات.
هذه هي المرة األولى التي تمول فيها حكومة فكتورية برامج اللغة في
رياض األطفال.

الفوائد لألطفال
وجد خبراء التعليم أن هناك العديد من الفوائد لتعلم لغات إضافية في سن
مبكرة ،بما في ذلك:





زيادة مهارات القراءة والكتابة
المرونة المعرفية
تعزيز نمو الدماغ
تحسين مهارات حل المشاكل.

وهي تأخذ في االعتبار التنوع المجتمعي ،واللغات التي يتحدث بها
األطفال الذين وصلوا حديثا أو من خلفيات الالجئين ،واالستمرارية في
تعليم اللغة في المدارس االبتدائية القريبة.
تشمل اللغات المرشحة ما يلي:








لغات السكان األصليين (أكثر
من خمسة)
العربية
لغة اإلشارة األسترالية
()Auslan
الصينية/الماندرين
الفرنسية
األلمانية
اليونانية










هاكا تشين
العبرية
اإليطالية
اليابانية
كارين
البنجابية
اإلسبانية
الفيتنامية.

إن األكثر أهمية من خيار اللغة هو المزايا الطويلة األجل لتحسين
القراءة والكتابة والتواصل.

كيف سيتم تدريس اللغات
سيتم نسج (دمج) استخدام اللغة في التعلم واألنشطة اليومية ،مما يمنح
األطفال مجموعة واسعة من الفرص الستخدام اللغة بأنفسهم.
كما سيتم تشجيع األطفال على المشاركة في تعلم اللغة من خالل اللع
والفن والموسيقى والقصص ،وزيادة مفرداتهم على طول الطريق.

يمنح التعلم بلغة أخرى األطفال فهما أكثر ثراء لكيفية عمل اللغات
ويمكن أن يعزز احترام الذات ويعزز الهوية الثقافية.

سوف يتعلم األطفال من الموظفين اللغويين المؤهلين ،باإلضافة إلى
الموظفين الحاليين في الروضة.

ومن خالل تشجيع المهارات اللغوية المتنوعة في رياض األطفال
الخاص بنا ،يمكن لسكان فيكتوريا بناء مجتمعات محلية أقوى وإعداد
األطفال لعالم أكثر عولمة وترابط.

هل تريدون معرفة المزيد؟
لمزيد من المعلومات حول البرنامج قوموا بزيارة
www.education.vic.gov.au/eclanguages

