
The Bilingual Family 

Tuesday, October 17th 11:30am-1:00pm 

Word Play All Day 

Tuesday, October 10th 11:30am-1:00pm 

Sharing Stories, Sharing Feelings 

Tuesday, October 24th 11:30am-1:00pm 
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 Join Tandem® staff at the West Oakland  

Public Library for a series of FREE family workshops!  

Each workshop includes 

free childcare and lunch 

for the family! 

www.tandembayarea.org 



La Familia Bilinqüe 

martes 17 de octubre 11:30am-1:00pm 
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Jugando con palabras todo el día 

martes 10 de octubre 11:30am-1:00pm 

Compartiendo historias, compartiendo sentimientos 

martes 24 de octubre 11:30am-1:00pm 
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¡Acompañe al equipo de Tandem® a una serie  

de talleres sobre la educación infantile en la 

Biblioteca Pública de West Oakland! 

¡Cada taller incluye 

cuidado de niños 

GRATIS y almuerzo para 

la familia! 

www.tandembayarea.org 



  عائلة ثنائية اللغه7-77:11 من الساعه 71الثالثاء أكتوبر 

 هل الطفل المتحدث ل لغتين سوف يتأخر بتعليمه في المدرسة؟!

 إذا خلط الطفل لغتين معا عند تكلمه، هل هذا يعني أنه مرتبك؟!

اكتشفوا الخرافات والحقائق المختلفة عن األطفال المتحدثين ألكثر من لغة و 

تعلموا خطط بسيطة و واضحة للعائلة الستخدامها في مساعدة الطفل على النمو 

 والتقدم خالل الرحلة الدراسية.

 

لعب الكلمات كل يوم 1- 77:11 من الساعه  71الثالثاء أكتوبر    

الغناء، والرقص، ولعب األلعاب مع اآلخرين ليس عبارة عن وقت مرح فقط ولكن 

 هذا يساعد على بناء العقول أفضل.

تعلم أكثر عن الستة مهارات المكتسبة من معرفة القراءة و الكتابة المبكرة، الغناء، 

لعب األلعاب الممتعة، و العديد من التقنيات أخرى التي ستساعد على تجهيز طفلك 

 لمستقبل دراسي أفضل.

 تبادل القصص، وتبادل المشاعر 7-77:11أكتوبر من الساعه  42الثالثاء 

التطور العاطفي واالجتماعي يعتبر مهم جداً في نمو الطفل بصحة جيدة 

 بشكل عام و تجهيزه للمدرسة.

تدرب على نشاطات بسيطة ومرحة التي سوف يكون بإمكانك أن تستخدمها 

في المنزل مع أطفالك لمساعدتهم على التعرف، التحكم، والتعبير عن 

 مشاعرهم من خالل مشاركة كتاب.
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في مكتبة أوكالند الغربية Tandem تانديم انضموا لفريق 

 العامة من أجل سلسلة مجانية من النشاطات العائلية الجماعية.

الطعام و خدمة اإلهتمام باألطفال 

 سوف تكون مجانية.

مكتبة  سيتم إستضافة جميع األنشطة من قبل

في القسم الغربي )في غرفة  أوكالند العامة

 المقابلة العامة(.

العنوان 

www.tandembayarea.org 




