
 ��باشگاه كتاب خوا
 ��تابستا

�� � چيست؟

باشگاه كتاب خوا� تابستا� �� � يک برنامه مطالعه رايگان 
فت  برای كودكان است. يک روش عا� برای تمرين و پي�	

مهارت مطالعه در طول تابستان، آشنا�� با دوستان جديد، 
 � كسب اط�عات بيش�� درباره جامعه و كتابخانه خود، و داش��

اط�عا�� برای اوقات خوش! 
 خانواده ها و مراقب�

 باشگاه كتاب خوا�
برای كودكان

 � �� ��به باشگاه كتاب خوا�� تابستا
خوش آمديد!

كسب اط�عات درباره باشگاه 
�� � برای كودكان ��كتاب خوا�� تابستا

www.bcsrc.ca 
bcsrc@bcla.bc.ca

 نزديک ترين كتابخانه،   جهت ياف��
خواهشمند است به اين آدرس مراجعه نماييد 

https://bcsrc.ca/about-bcsrc/

پرس¥	 داريد كه پاسخ آن را اينجا نمى بينيد؟
به هماهنگ كننده استا�� ايميل كنيد:  

bcsrc@bcla.bc.ca

[Persian]
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� درباره باشگاه  همه چ��
 � �� ��كتاب خوا�� تابستا

چه ك� مى تواند بپيوندد؟
�� � از تمام كودكان و  ��باشگاه كتاب خوا�� تابستا

كت كنند، و به دنبال  خانواده های ايشان استقبال مى كند تا »	
س، و كام�ً فراگ�� است. ارائه يک برنامه رايگان، در دس��

چطور مى توانيم بپيونديم؟
از كتابخانه مح² خود بازديد كنيد! كاركنان كتابخانه خوشحال 
مى شوند كه فرزند شما را به صورت رايگان ثبت نام كنند و هر 
� به باشگاه كتاب خوا�� تابستا�� µزم است را  آنچه برای پيوس��
� مى توانند در مورد  در اختيار آن ها قرار  دهند. آن ها همچن��

برنامه ها و فعاليت های تابستا�� كتابخانه به شما بگويند.

عملكرد آن چگونه است؟
از كتابخانه مح² خود ديدن كنيد و فرزندتان سوابق مطالعه 
ی  رايگا�� دريافت خواهد كرد تا بتواند مطالعات خود را  پيگ��

� برای نمره بندی دستاوردهای خود،  كند. كودكان همچن��
 دريافت مى كنند. در پايان تابستان، 

¹
ºبرچسب های هفت

بسياری از كتابخانه ها به كودكا�� كه برنامه را تكميل كرده اند 
يک مدال جايزه مى دهند.

آيا باشگاه كتاب خوا� تابستا� تمام تابستان اجرا مى شود؟
هر كتابخانه با كمى تفاوت اين برنامه را اجرا مى كند. اين برنامه 
معموµً در اواخر ماه ژوئن آغاز شده و معموµً در ماه آگوست 

پايان مى يابد. 

چه اتفا¢� مى افتد اگر يک روز مطالعه را از دست بدهيم؟
مشك² نيست! فقط به خواندن ادامه دهيد. پس از ۷ روز 

د! مطالعه، فرزندتان يک برچسب مى گ��

چه مى شود اگر فرزندم نتواند دوره را تمام كند؟
فرزندتان همواره مى تواند برچسب دريافت كند، ح�Ä اگر دوره 

را تمام نكند. سوابق مطالعه برای شماست و مى توانيد آن را 
نگه داريد!

چه اتفا¢� مى افتد اگر اين تابستان به سفر برويم؟
به مطالعه ادامه دهيد! اگر در داخل �� � سفر مى كنيد، 

مى توانيد از هر كتابخانه دول�Ä بازديد كنيد – همه 
كت كننده برچسب های اضافه برای  كتابخانه های »	

بازديدكنندگان دارند. اگر خارج از استان سفر مى كنيد، فقط به 
كتابخانه خود اط�ع دهيد!

 به باشگاه كتاب خوا� تابستا� �� � به كارت  آيا برای پيوس��
كتابخانه نياز دارم؟

� به باشگاه كتاب خوا�� تابستا�� به كارت كتابخانه  برای پيوس��
نياز نداريد! اما اگر بخواهيد كتاب قرض كنيد، از كاركنان در 

سيد. Íكارت كتابخانه ب� � مورد گرف��

آيا من نياز به ثبت نام در مدرسه دارم؟
 � باشگاه كتاب خوا�� تابستا�� برای كودكان سن مدرسه (سن��

� نياز به ثبت نام در  ۱۴-۵) طراحى شده، اما برای پيوس��
� استقبال مى شود تا   ن��

¹
ºمدرسه نيست. از كودكان مدرسه خان

بپيوندند!

ثبت نام از © آغاز مى شود؟
ثبت نام در ماه ژوئن آغاز مى شود. فقط كاÒ� است با كتابخانه 

يد يا به آن مراجعه كنيد تا دريابيد كه  مح² خود تماس بگ��
چه زما�� مى توانيد ثبت نام كنيد.

كودكان در باشگاه كتاب خوا� تابستا� چه مى خوانند؟
، رمان های  ��كودكان كتاب های داستان، كتاب های اط�عا

گرافيº و ح�Ä كتاب های كاميک مى خوانند! آن ها مى توانند به 
، و به هر  ��هر زبا�� كه بخواهند، از جمله زبان اشاره آمريكا
، مطالعه  ��فرمى كه ترجيح مى دهند، از جمله كتاب های صو

� مى توانند به شخص ديگری كه مى خواند يا  كنند. آن ها همچن��
داستان مى گويد، گوش دهند.

كاركنان كتابخانه خوشحال خواهند شد كه كتاب و ساير 
د.  مطالب را به كودكتان توصيه كنند تا از آن لذت ب��

 موجود است؟ ªآيا اين برنامه به زبان های ديگر ن
مطالب برنامه باشگاه كتاب خوا�� تابستا�� دو زبانه (انگلي¥ 
 ��و فرانسه) است، اما كودكان تشويق مى شوند كه به هر زبا
)، كه برايشان راحت تر  ��از جمله ای اس ال (زبان اشاره آمريكا

است مطالعه كنند.

اگر هر سؤا� داريد، با كتابخانه خود تماس گرفته يا به آن 
مراجعه نماييد.
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