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 فوائد التعددية اللغوية
هناك فوائد متعددة لكونك متعدد اللغات ومتعدد الثقافات في مجتمع اليوم العالمي. يمكن أن توفر معرفة أكثر من 

لغة ، واحدة منذ الولادة ، أو اكتساب لغة جديدة من خلال المدرسة ، أو تعلم اللغات لاحًقا في الحياة ، مزايا ملموسة 
في العديد من المجالات. من تأخير العلامات المعرفية للشيخوخة ، إلى 

الحصول على اعتمادات جامعية ، والحصول على 
عرض عمل أفضل ، تعد تعددية اللغات

أحد الأصول التي يمكن أن تفيد 
متعلمي اللغة الإنجليزية وكذلك 

المتحدثين باللغة الإنجليزية 
بطرق متنوعة.

إدرايك
وظيفة تنفيذية  

– السيطرة المتعمدة 
– تبديل المهام )المرونة العقلية( 

قد يؤخر ظهور التدهور المعرفي المرتبط    
بالعمر وظهور الأمراض مثل مرض 

الزهايمر   
زيادة المرونة الفكرية   

 تحصيل أكاديمي مماثل أو أعلى 
للطلاب في البرامج ثنائية اللغة مقارنة 

بالطلاب في برامج اللغة الإنجليزية فقط 
 تحسين مخرجات التعلم في مختلف المواد 
 ترتبط ثنائية اللغة بزيادة معدلات التخرج 

من المدارس الثانوية بين أبناء المهاجرين 
 يؤدي إلى زيادة مستويات الإبداع 

 يعزز مستويات أعلى من 
التفكير المجرد

 يولد الوعي اللغوي 
المعزز لدعم تعلم اللغات 

في المستقبل

تعليمية
 فهم ثقافات العالم 

الأخرى 
 زيادة تنمية التعاطف 

 روابط محسنة للثقافات التراثية 
 يعزز الوعي العالمي ، ويقلل من 

التمييز ، ويحسن احترام الذات ، 
ويقوي العلاقات بين المجموعات 

اقتصاديةإجتامعي ثقايف
 فرص عمل أكبر في العديد من 

القطاعات العامة والخاصة 
 المزيد من فرص العمل 

 ترفع ثنائية اللغة الوضع المهني وإمكانات 
الكسب 

 هناك طلب كبير على المهارات اللغوية 
للعمل في الحكومة الفيدرالية 

اللغات
املهمة

العربية • الهوسا • الماندرين 
الكردية  الباشتو • الفارسية 

الروسية الصومالية • الطاجيكية 
التركية الأردية
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 GS-10F-0201T - National Clearing House for English تم إنتاج مخطط المعلومات هذا بموجب عقد  وزارة التعليم الأمريكية رقم
Language Acquisition (NCELA) مع Manhattan Strategy Group. عملت ميليسا إسكالانتي كممثلة لضابط التعاقد. لا توجد موافقة 

رسمية من قبل الولايات المتحدة وزارة التعليم لأي منتج أو سلعة أو خدمة أو مؤسسة مذكورة في هذا المنشور مقصود أو يجب استنتاجه. 




