Talk to your baby in
your own language
The best way to help your child learn to talk is
to talk to him as much as possible in your own
language - it doesn’t have to be English. That
way, your child will learn to talk confidently,
and will be ready to learn English when he
starts at nursery or school.



Talk to your baby in your own language
about what you’re doing together – when
you’re bathing or feeding your baby, or
changing her nappy.



Have fun with rhymes, poems and songs
in your own language.



Tell your child stories in your language.
Encourage him to join in with the storytelling.



Try to find books written in your language
for your child, or try making your own.



Encourage your child to play with children
who speak the same language as she
does.



Talk to your child about what he did at
playgroup or nursery in your language. If
he uses English words repeat what he has
said using your language. But do not correct him or make him use your language.



Help your child feel proud of your language. If she speaks more than one language, teach her the names of the languages.



Don’t laugh or tease your child because of
his accent or if he makes mistakes.

تكلم مع طفلك بلغـتــك
أفضل طريقة لمساعدة طفلك على تعلم الكالم هي أن
تكلمه بأكبر قدر ممكن باستعمال لغتك أنت – وليس
 بهذه.من الضروري أن تكلمه باللغة اإلنجليزية
،الطريقة سيتمكن طفلك من التكلم بكل ثقة واعتداد
وسيكون جاهزا لتعلم اللغة اإلنجليزية عندما يبدأ في
.الحضانة أو في المدرسة

– • تكلم مع طفلك بلغتك أنت عما تقومون معا بعمله
عندما يستحم الطفل أو عندما تطعمه أو عند تغير
.الحفاض
• استأنسوا بترديد الترانيم واألشعار واألغاني بلغتك
.أنت
 شجعه على.• اسرد على طفلك قصصا بلغتك أنت
.المشاركة في سرد القصة
• حاول الحصول على كتب لطفلك محررة بلغتك أنت
.أو حاول عمل كتاب بهذه الصفات من صنعك أنت
• شجع طفلك على اللعب مع أطفال يتكلمون نفس
. هي/اللغة التي يتكلمها هو
• تبادل الحديث مع طفلك حول ما فعل في مجموعة
 وإذا استخدم كلمات.اللعب أو في الحضانة بلغتك أنت
إنجليزية فأعيد
 ولكن يجب عليك أن ال تصححه أو.تلفظها بلغتك أنت
.تدفعه على استخدام لغتك أنت
 إذا تكلم الطفل.• اجعل طفلك يشعر بالفخر بلغتك
.أكثر من لغة فعلمه أسماء هذه اللغات
• ال تضحك أو تمازح طفلك بسبب لهجته في الكالم
.أو ألنه أخطأ في لفظها

Quick tips may be photocopied. For more information visit www.talktoyourbaby.org.uk Talk To Your Baby is an initiative of
the National Literacy Trust.

