
رحلتي الملهمة منار عرابي

 عندما كنت في مصر كنت أتلقى دروًسا خاصة في اللغة اإلنجليزية لتطوير لغتي اإلنجليزية. لسوء الحظ ، لم أكن مهتًما باللغة
ألنني كنت جاهالً بالثقافة اإلنجليزية - كنت أذهب فقط إلى الدروس للترفيه والتباهي بأصدقائي. كنت أريدهم أن يفكروا
بأني كنت ذكًيا ويمكنني تعلم لغة أخرى بسهولة.

 ، تغيرت حياتي إلى األبد.  انتقلنا من مصر إلى إنجلترا.  بدأت رحلتي المرهقة والضرورية لتعلم2017في العاشر من أكتوبر 
اللغة اإلنجليزية.  كان علي أن أتعلم اللغة اإلنجليزية ألنه كان علي الذهاب إلى المدرسة ومساعدة عائلتي على التكيف مع
الحياة في بلد جديد وبداية جديدة.  جعلني التفكير في الذهاب إلى المدرسة أشعر بالقلق واإلحباط.  نظًرا ألنني لم أكن أتقن
اللغة اإلنجليزية ولم أكن أعرف الكثير عن إنجلترا ، لم أكن أعرف كيفية تكوين صداقة أو المشاركة في الدروس أو كيفية تعلم
اللغة بشكل صحيح.

 لقد بدأت دروسي مع اآلنسة ويل.  بدأت أفهم كيفية تعلم اللغات خطوة بخطوة.  من خالل هذه الدروس ، الحظت أنني
تعلمت اللغة اإلنجليزية بسرعة وبشكل جيد ، وقد ساعدني ذلك أيًضا مع دعم المعلمين اآلخرين والدافع الذي قدمته لي
أسرتي.

 سأكون صادًقا ، لم أتعلم أي لغة إنجليزية خارج المدرسة ألن تعلم اللغة اإلنجليزية لم يكن مدرًجا في قائمة طموحاتي ، لكنني
كنت بحاجة إلى تعلم اللغة لفهم ما يجري من حولي ولمساعدة عائلتي.  أحياًنا يسألني الناس كيف تعلمت اللغة اإلنجليزية
بهذه السرعة وكانت إجابتي دائًما "ال أعرف".

 ما زلت ال أعرف حًقا.

بمرور الوقت ، الحظت أن تعلم اللغة اإلنجليزية كان أسهل بمساعدة أساتذتي واألشخاص من حولي.  كانت بداياتي في تعلم
اللغة اإلنجليزية صعبة ألنني واجهت أشخاًصا حطموني بكلماتهم السلبية وجعلوني أقارن نفسي بأشخاص آخرين ، لكنني
لم أسمعهم.  أردت أن أوضح لهم أنهم مخطئون.  أضع تعلم اللغة اإلنجليزية على رأس قائمة أهدافي.  الحمد � تمكنت من
تحقيق هذا الهدف وما زلت أتعلم.  كانت خطوتي األولى هي تكوين صداقات مع أشخاص يثقون في اللغة اإلنجليزية.  هذا
ساعدني كثيرا.

تحسنت مهاراتي في الكتابة وعندما كنا في المدرسة تحدثنا كثيًرا مما ساعدني أيًضا على قدرتي على التحدث بطالقة.  أهم
شيء في تعلم أي لغة هو وضع القواعد األساسية.  القواعد تحدث فرًقا كبيًرا في أي لغة تريد أن تتعلمها.  هذا ألنها تشكل
أساس تعلم اللغة وهذا يعني أنه من األسهل تعلمها.

 إذا كنت تريد نصيحتي ، فمن األفضل أن تبقي من حولك يريدون حًقا مساعدتك على التطور وليس األشخاص الذين
يدمرونك ويعطونك طاقة سلبية.  من أهم األشياء أيًضا أن تكون واثًقا ألننا بشر ونرتكب األخطاء.  إحدى نصائحي في تعلم
أي لغة هي االستماع إلى نفسك قبل أن يقوم أي شخص قم بتطوير نفسك ومحاولة عدم االلتزام بأي شخص آخر قد يكون
أفضل منك ألننا جميًعا مختلفون عن بعضنا البعض ولكل واحد منا خاصتنا  نقاط القوة من الطبيعي جًدا أال تعرف كل شيء.
ال تلوم نفسك.

 لم يولد أحد جاهًزا!


