
ما هو نادي القراءة 
 �

الصيفي ��
بريتش كولومبيا؟

� بريتش كولومبيا هو برنامج قراءة 
�
نادي القراءة الصيفي 

� ل��طفال. وهي أفضل طريقة لتطوير مهارات القراءة 
مجا��

أثناء فصل الصيف، وعمل صداقات جديدة، ومعرفة المزيد 
عن المجتمع المح�� والمكتبة العامة وقضاء وقت ممتع!

معلومات للعائ�ت 
� والمرب�

نادي القراءة 
ل��طفال

� نادي القراءة الصيفي 
أه�ً سه�ً بكم ��

� بريتش كولومبيا!
��

تعّلم المزيد عن نادي القراءة 

� بريتش كولومبيا
الصيفي ل�¡طفال ��

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

لمعرفة عنوان أقرب مكتبة عامة إليك، بادر بزيارة
https://bcsrc.ca/about-bcsrc/

هل لديك أسئلة ولكنك ¤ ترى الجواب هنا؟ أرسل 
قليمي ع�  � إª المنسق ا¤§

و¬� ®̄ لك يد ا¤§ °̄ رسالة بال
bcsrc@bcla.bc.ca  : �ªالعنوان التا
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كافة المعلومات عن 
 �

نادي القراءة الصيفي ��
بريتش كولومبيا

نضمام إ� نادي القراءة؟ من يمكنه ا��
� بريتش كولومبيا بمشاركة جميع 

يرحب نادي القراءة الصيفي ��
 �

ا¤¡طفال وأفراد عائ�تهم، ويهدف إª تقديم برنامج مجا¬�
� متناول الجميع.

وشامل و��

نضمام إ� نادي القراءة الصيفي؟ كيف يمكننا ا��
� منطقتك! سيقوم الكادر العامل 

بادر بزيارة المكتبة العامة ��
� مساعدتك بكل ¼ور لتسجيل طفلك 

� المكتبة العامة ��
��

 ªنضمام إ � يحتاجونها ل�§
مجاناً وإعطائهم جميع ا¤¡شياء ال½®

نادي القراءة الصيفي. سيكونوا أيضاً قادرين ع� إخبارك المزيد 
� المكتبة العامة. 

امج والفعاليات الصيفية المتاحة �� °̄ عن ال

كيف تتم ا��مور؟
� منطقتك وسيحصل طفلك 

بادر بزيارة المكتبة العامة ��
� للحفاظ ع� تتبع قراءتهم. سيحصل 

ع� سجل قراءة مجا¬�
� نهاية 

براز إنجازاتهم. �� ا¤¡طفال أيضاً ع� ملصق أسبوعي ¤§
الصيف، تقوم معظم المكتبات العامة بمنح ميدالية ل�¡طفال 

نامج.  °̄ الذين يكملون ال

نضمام إ� نادي  هل أحتاج إ� بطاقة المكتبة العامة ل��
� بريتش كولومبيا؟

�
القراءة الصيفي 
نضمام إª نادي القراءة  ¤ تحتاج إª بطاقة المكتبة العامة ل�§
� إستعارة بعض الكتب، بادر فقط 

الصيفي! إذا كنت ترغب ��
ستفسار من الموظف عن كيفية الحصول ع� بطاقة المكتبة  با¤§

العامة. 

� بالمدرسة؟ � أن أكون من الملتحق�
هل يتطلب م¦�

نادي القراءة الصيفي هو نادي خاص ل�¡طفال الذين بلغوا سن 
الدراسة (من 5 إª 14 سنة)، ولكن ¤ يتطلب منك أن تكون 

نضمام إليه. يمكن ل�¡طفال الذين  � بالمدرسة ل�§ �Ïمن الملتحق
نضمام إª نادي القراءة! �ª ا¤§

� �̄ يحصلون ع� التعليم الم

م¦© يبدأ التسجيل؟
� وقت ما من شهر حزيران/يونيو. بادر فقط 

يبدأ التسجيل ��
تصال بالمكتبة العامة أو زيارتها لمعرفة م½® يمكنك  با¤§

التسجيل. 

� نادي القراءة الصيفي؟
�
ماذا يقرأ ا��طفال 

يقرأ ا¤¡طفال كتب القصص، كتب المعلومات، الروايات 
المصورة، الكتب الفكاهية المصورة! يمكنهم القراءة بأية لغة 

كية، وبأية صيغة  �̄ م
شارات ا¤¡ يرغبون فيها، وبضمنها لغة ا¤§

ستماع  يفضلونها، وبضمنها الكتب السمعية. يمكنهم أيضاً ا¤§
إª شخص ما يقرأ أو يروي لهم القصص.

اح  ®̄ � إق
� المكتبة العامة مÕورين ��

سيكون الكادر العامل ��
ة، ل�Ö يستمتع بها طفلك! �̄ الكتب وأشياء أخرى كث

نامج متاح بلغات أخرى؟ هل هذا ال±°
� برنامج نادي القراءة الصيفي متاحة 

المواد المقدمة ��
ية والفرنسية ولكن يتم تشجيع ا¤¡طفال  � �̄ نجل � ا¤§ �Ïباللغت

شارات  ع� قراءة الكتب بأية لغة يفضلونها، وبضمنها لغة ا¤§
.(ASL) كية �̄ م

ا¤¡

إذا كانت لديك أية أسئلة، إتصل بالمكتبة العامة أو بادر 
بزيارتها. 

هل يتم تقديم نادي القراءة الصيفي ع³ مدار فصل 
الصيف؟

نامج بطريقة مختلفة قلي�ً.  °̄ � تقديم ال
تقوم كل مكتبة عامة ��

 �
� نهاية شهر حزيران/يونيو وينتهي عادة ��

نامج عادة �� °̄ يبدأ ال
نهاية شهر آب/أغسطس.

ماذا لو تغيبت يوماً عن القراءة؟
� القراءة. بعد مرور 

� ذلك! فقط إستمر ��
ليست هناك مشكلة ��

7 أيام من القراءة، سيحصل طفلك ع� ملصق!

نامج؟ ماذا لو لم يتمكن طف³� من إنهاء ال±°
� الحصول ع� الملصقات ح½® إن لم 

سوف يستمر طفلك ��
نامج. يمكنك ا¤§حتفاظ بسجل القراءة!  °̄ يتمكن من إنهاء ال

� هذا الصيف؟
�
ماذا لو قمنا بالسفر 

� القراءة! إذا كنت ستسافر داخل مقاطعة بريتش 
إستمر ��

� هذا الصيف، يمكنك زيارة أية مكتبة عامة – 
كولومبيا ��

نامج ع�  °̄ � ال
حصلت جميع المكتبات العامة المشاركة ��

ملصقات إضافية للزوار. إذا كنت ستسافر إª خارج مقاطعة 
بريتش كولومبيا، بادر فقط بإخبار مكتبتك العامة!
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