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 األطفال فئة الى ينتمي طفلكإذا كان 
 في ونينشأ الذين المتميزين

م يتكل اللغات و متعدد وسط
 إتصل/إتصلي بنا

      مطلوب أطفال ناطقين باللغتين العربية و األلمانية
في ألمانيا تكون لغتهم األم اللغة العربية و يتعلمون اللغة األلمانية كلغة أجنبية ثانية. نبحث عن أطفال يعيشون  

نمو وتطور اللغة لدى األطفال الذين ينشأون في وسط يتعرضون فيه للغتين في  يقوم فريق البحث العلمي الخاص بنا بدراسة
و األطفال الذين يواجهون  ن يشهدون تطوراً لغوياً طبيعياالدراسة بكل من األطفال مزدوجي اللغة الذي و تعنىالوقت نفسه. 

جميع أطفال المدرسة و لغوية (بما فيهم األطفال الذين تم تحويلهم الى اخصائي نطق و لغة). و بناء عليه فإن صعوبات 
الخامسة و العاشرة سن  الذين تتراوح أعمارهم بينلعربية و األلمانية و المقيمين في المانيا و الناطقين باللغتين االروضة 

و يتعلمون اللغة في منازلهم يتكلمون اللغة العربية كلغة ام مدعوون للمشاركة في هذه الدراسة: أي األطفال الذين  )۱۰‒٥(
 االلمانية في رياض األطفال أو المدارس األلمانية.

د أوروبي و تستهدف حاليا األطفال المقيمين في و تشكل دراستنا جزءا من مشروع بحث علمي كبير يشمل أكثر من عشرين بل
كل من ألمانيا و فرنسا. اما بالنسبة للطفل المشارك فيتألف األمر من سلسلة ألعاب لغوية و ذهنية (على الحاسوب) باللغتين 

لدراسة من الناحية األلمانية و العربية، علما بأن التمارين بسيطة و سهلة و تلقى قبوال خاصا لدى األطفال. و تتمثل أهمية ا
على فهم الكيفية التي يتم بها اكتساب لغتين تساعد من شأنها أن التطبيقية في توفير قسط وافر من المعلومات و البيانات التي 

بالغة للقائمين و المتخصصين على رعاية أطفال هذه المرحلة، بما يكفل لهم اكتساب اللغة  في سن مبكرة لما له من أهمية
ن كنتم إاذا كان عمر طفلكم يتراوح بين الخامسة و العاشرة أو اذا كان طفلكم سيبلغ الخامسة عما قريب، و . بشكل سليم

فيمكنكم مراسلتنا أو إرسال رسالة بواسطة البريد اإللكتروني أو اإلتصال بنا على احد  غبين بمشاركتنا في هذه الدراسةرا
 لتعاونكم المسبق الشكر مع   االلمانية.ببالعربية او  علما بأنه بإمكانكم التواصل معنااالرقام أدناه. 
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