
اخرت اللغة الويلزية لطفلك.

ما هو التعليم القائم عىل اللغة الويلزية؟

رمبا مل تفكر يف املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية من قبل. هل سبق وأن تساءلت إذن ماذا يقدمون لطفلك؟

توفر املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية االنغامس الكامل يف اللغة الويلزية. يتم تشجيع األطفال عىل استخدام 

اللغة الويلزية طوال اليوم الدرايس ويتم تدريس الدروس بلغتني.

تتميز املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية بكونها متعددة اللغات ، حيث توفر لألطفال فرصة للنمو مع أكرب عدد 

ممكن من املهارات.

الويلزية هي اللغة الرئيسية املستخدمة يف التدريس اليومي يف املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية، كام يتم تدريس 

اللغة اإلنجليزية كلغة أوىل يف جميع األعامر بعد مرحلة التأسيس.

يجيد األطفال الذين يتخرجون من املدارس االبتدائية الويلزية اللغتني الويلزية واإلنجليزية ، ويتم توفري فرصة 

الستخدام كلتا اللغتني يف املناهج الدراسية. لقد ثبت أن هذه هي الطريقة األكرث فعالية لتعلم اللغات.

٪98 من التالميذ يف املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية يف نيوبورت ينتمون إىل أرس ال تتحدث الويلزية.

مع وجود غالبية اآلباء الذين ال يتحدثون الويلزية ، تقدم املدارس كل يشء باللغتني الويلزية واإلنجليزية. تقدم 

املدارس يف نيوبورت أيًضا الدعم للعائالت التي ال تعترب اإلنجليزية أو الويلزية لغتهم.



اخرت اللغة الويلزية لطفلك.

هل هناك فوائد من إرسال طفيل إىل مدرسة قامئة عىل اللغة الويلزية؟

هناك الكثري من الفوائد من إرسال األطفال إىل املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية. تكمن هذه الفوائد مع كونك 

جزًءا من مجتمع مدريس يتميز بتعلم لغة جديدة.

تشري الدراسات إىل أن النمو مع لغات متعددة يحسن منو األطفال يف سن مبكرة ومن املرجح أن يؤدي إىل

النجاح أكادميي.

يسهل تعلم اللغات يف سن مبكرة إستمرار القدرة عىل تعلم املزيد منها. غالبًا ما يأيت األطفال يف املدارس القامئة 

عىل اللغة الويلزية  يف نيوبورت من خلفيات متنوعة وقد يتحدثون يف الواقع لغة مختلفة. تساعد هذه املهارات 

اللغوية اإلضافية األطفال عىل تعلم اللغة الويلزية واإلنجليزية يف املدرسة.

تشري األبحاث إىل أن األشخاص الذين ميكنهم التحدث بلغات متعددة يتمتعون بعقول أكرث صحة. األطفال الذين 

يتحدثون أكرث من لغة هم أفضل يف تركيز االنتباه ويقل احتامل تشتيتهم.

يزيد التحدث باللغة الويلزية من فرص التوظيف يف ويلز ، ويعمل ٪25 من العاملني يف نيوبورت يف القطاع العام 

الذي يجب أن يقدم الخدمات باللغة الويلزية أيضا.

من املرجح كذلك أن تحصل عىل شهادة وأن يتم تعيينك يف وظائف رئيسية كأن تعمل طبيبا حيث تزيد فرص 

توظيفك أكرث من غري الناطقني باللغة الويلزية.

تجربة شريين

“هناك الكثري من اآلباء يف املدارس ال يتحدثون الويلزية. 

ابتدأت تجربتي معهم. املدارس داعمة دامئًا ، وترسل إليك 

كل يشء بلغتني. هناك دامئًا دعم ميكنك االعتامد عليه!”
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اخرت اللغة الويلزية لطفلك.

ما هي املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية التي ميكنني اختيارها؟

تم تصنيف جميع املدارس القامئة عىل اللغة الويلزية الحالية يف نيوبورت ضمن  أفضل الفئات يف ويلز عند مقارنتها 
باملدارس األخرى من حيث أدائها.

سيتم افتتاح مدرسة جديدة ابتدائية قامئة عىل اللغة الويلزية اعتباًرا من سبتمرب 2021 يف مدرسة كاريليون لودج هيل 
لألطفال الصغارسابقا. سيتم مبدئيا قبول تالميذ الحضانة ورياض األطفال فقط. سيكون إسم املدرسة “غامرايغ نانت 

غوينيل”.

مبجرد إنشائها يف ناحية كاريليون، ستنتقل مدرسة “غامرايغ نانت غوينيل” إىل موقع مدرسة تم تجديده حديثًا حيث 
توجد مدرسة بينغوينيل االبتدائية حاليًا.

ستكون مدرسة “غامرايغ نانت غوينيل” أول مدرسة تحتوي عىل قاعدة موارد تعليمية مخصصة لدعم األطفال ذوي 
االحتياجات التعليمية اإلضافية.

وستشمل املدرسة كذلك أيًضا وحدة إدماج مخصصة ، والتي ستتيح لألطفال من املدارس اإلنجليزية املتوسطة املواكبة 
الرسيعة لتعلم اللغة الويلزية وملبارشة التعليم القائم عىل اللغة الويلزية.

هناك الكثري من الفرص الجديدة يف املدرسة الجديدة القامئة عىل اللغة الويلزية لتقديم الدعم املجتمعي يف قلب 
منطقة بيل مثل تقديم دروس اللغة الويلزية لآلباء.

ملزيد من املعلومات حول مدارس ابتدائية محددة:

درسة غامرايغ كاسنيويد

درسة غامرايغ افور هايل 

مدرسة غامرايغ برو ترينون 

مدرسة “غامرايغ نانت غوينيل” 


