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Discover more about READ at www.aarhus.dk/read where you can watch the short film 
‘Reading Together’ and find written material in several languages.
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ARABISK: 

عن المزيد قراءة يمكنك  READ,  ً  و تالي الموقع على القراءة عن أيضا ل ا  www.aarhus.dk/read.   هنا
ً  يمكنك فيلم مشاهدة أيضا  READ 

للغات من لعدد مترجمة التطبيق إيجاد و المجلدات قراءة المختلفة ا  

FARSI: 

ردمو در بيشتر تطالعاا نيداتو می شما  READ "/ ينجادرا را ننداخو هم با -" نيدابخو  
.www.aarhus.dk/read  نيدابخو  

فيلم  نيداتو می همچنين شما ينجاا در READ  ببينيد را ننداخو  هم با . 

 اپيد ينجادرا هشد ترجمه نباز چندين به یهنمارا یها کتابچه يا لعملراستود و رشووبر نيداتو می شما و
 .کنيد

SOMALISK: 

Waxa kale oo READ ku saabsan waxaad ka akhrisan kartaa ‐ ciwaanka wada akhriska 
www.aarhus.dk/read.  

Halkan waxaa kale oo aad daawan kartaa filkma READ ‐  

Taas oo dheer akhriska wadajir iyo qoraal kooban oo buugagan la tarjumay dhowr 
luqadood. 

TYRKISK: 

READ Birlikte okumak hakkinda daha fazla bilgi almak isterseniz  www.aarhus.dk 
/read gir Burada konu hakkinda broşür okuyabilir ve bilgilendirici filmi 
izleyebilirsiniz. dil seçimi yapabilirsiniz 

POLSK: 

Możesz poczytać więcej o 'READ ‐ czytanie razem' na www.aarhus.dk/read.  Możesz 
tam także obejrzeć film READ‐ Czytanie razem oraz  znaleźć broszurę i instrukcje 
przetłumaczone na różne języki 

PASHTO: 

شی یکوال تاسو  READ کړي اپيد لتهد ترالسه تمعلوما رنو اړه په  www.aarhus.dk/read 

لولئو �ډه په لوستل نو�ايوويډ و�ور� هم تاسو لتهد . 

کړي اپيد لتهد بوژ �و په يشو ړلباژ دي �وون�لرا او ر�ودال يا او مجلو یکوال تاسو . 

RUMÆNSK: 

Puteți citi mai multe despre READ ‐ împreună pentru citirea la www.aarhus.dk/read. 
Aici puteți, vedea filmul READ ‐ Împreună pentru citirea, și găsi broșuri și manuale 
traduse în mai multe limbi. 

 

ARABISK: 

عن المزيد قراءة يمكنك  READ,  ً  و تالي الموقع على القراءة عن أيضا ل ا  www.aarhus.dk/read.   هنا
ً  يمكنك فيلم مشاهدة أيضا  READ 

للغات من لعدد مترجمة التطبيق إيجاد و المجلدات قراءة المختلفة ا  

FARSI: 

ردمو در بيشتر تطالعاا نيداتو می شما  READ "/ ينجادرا را ننداخو هم با -" نيدابخو  
.www.aarhus.dk/read  نيدابخو  

فيلم  نيداتو می همچنين شما ينجاا در READ  ببينيد را ننداخو  هم با . 

 اپيد ينجادرا هشد ترجمه نباز چندين به یهنمارا یها کتابچه يا لعملراستود و رشووبر نيداتو می شما و
 .کنيد

SOMALISK: 

Waxa kale oo READ ku saabsan waxaad ka akhrisan kartaa ‐ ciwaanka wada akhriska 
www.aarhus.dk/read.  

Halkan waxaa kale oo aad daawan kartaa filkma READ ‐  
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/read gir Burada konu hakkinda broşür okuyabilir ve bilgilendirici filmi 
izleyebilirsiniz. dil seçimi yapabilirsiniz 

POLSK: 

Możesz poczytać więcej o 'READ ‐ czytanie razem' na www.aarhus.dk/read.  Możesz 
tam także obejrzeć film READ‐ Czytanie razem oraz  znaleźć broszurę i instrukcje 
przetłumaczone na różne języki 
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لولئو �ډه په لوستل نو�ايوويډ و�ور� هم تاسو لتهد . 

کړي اپيد لتهد بوژ �و په يشو ړلباژ دي �وون�لرا او ر�ودال يا او مجلو یکوال تاسو . 
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Aici puteți, vedea filmul READ ‐ Împreună pentru citirea, și găsi broșuri și manuale 
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Aici puteți, vedea filmul READ ‐ Împreună pentru citirea, și găsi broșuri și manuale 
traduse în mai multe limbi. 

 هن����ا يم�ن����� �ن ت����ر� .www.aarhus.dk/read ف������ read معا - READ يم�ن������ �را������� المزي�����د ������ول
 مع����ا م����ن �ج����ل ال�را������ وتج����د ال�تي����� و�تيب����ات مترجم����� �ل����� ع����د� ل�����ات - فيل����������م read �ي������ا

  
  
  

با هم خواندن را دراينجا  -/"بخوانيد"  READشما می توانيد اطالعات بيشتر در مورد  
www.aarhus.dk/readبخوانيد . 

 با هم  خواندن را ببينيد.  READدر اينجا شما همچنين می توانيد  فيلم
 دراينجا پيدا کنيد.و شما می توانيد بروشور و دستورالعمل يا کتابچه های راهنمای به چندين زبان ترجمه شده 

 
 

PASHTO 
 

 ترالسه پيدا کړي     www.aarhus.dk/readپه اړه نور معلومات  دلته   READتاسو کوالی شی  
 فلم لوستل په ��ه و�ور� READدلته تاسو   کوالی شی 

 دي �باړل شوي په �و �بو دلته پيدا کړي. تاسو کوالی شی مجلو او يا الر�ود او الر�وون�  
 
 

 هن����ا يم�ن����� �ن ت����ر� .www.aarhus.dk/read ف������ read معا - READ يم�ن������ �را������� المزي�����د ������ول
 مع����ا م����ن �ج����ل ال�را������ وتج����د ال�تي����� و�تيب����ات مترجم����� �ل����� ع����د� ل�����ات - فيل����������م read �ي������ا
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 دراينجا پيدا کنيد.و شما می توانيد بروشور و دستورالعمل يا کتابچه های راهنمای به چندين زبان ترجمه شده 

 
 

PASHTO 
 

 ترالسه پيدا کړي     www.aarhus.dk/readپه اړه نور معلومات  دلته   READتاسو کوالی شی  
 فلم لوستل په ��ه و�ور� READدلته تاسو   کوالی شی 

 دي �باړل شوي په �و �بو دلته پيدا کړي. تاسو کوالی شی مجلو او يا الر�ود او الر�وون�  
 
 

 

 

VIETNAMESISK: 

Qui vị có thể đọc thêm các thông tin về READ‐ Chương trình củng nhau đọc sách 

trên trang điện tử www.aarhus.dk/read. Qui vị có thể xem phim giới thiệu về READ‐Chương trình 

cùng nhau  đọc sách và các tờ thông tin hoặc hướng dẫn truy cập thông dịch một số ngôn ngữ 

khác nhau. 

النص التايل مرتجم إىل 8 لغات:
. ستجدون هنا أيضاً فيلم www.aarhus.dk/readميكنكم قراءة املزيد حول مرشوع رييد – القراءة سوياً عىل 

موقع 
)رييد – القراءة سوياً( كام ستجدون مطوية وإرشادات مرتجمة إىل عدة لغات.

الصفحة األوىل: شعار مرشوع رييد القراءة سوياً 

يف املرحلة الدراسية الوسطى



الوالدين األعزاء
نرغب من خالل هذا املجلد أن نقرتح عليكم أفكاراً لنساعد يف استمرار منو القراءة لدى طفلك. 

ستتحسن قراءة طفلك من خالل قراءته اليومية ومن خالل طرح األسئلة للنص، معك ومبفرده.

يحتوي املجلد:
- مطوية حول أهمية مساندتك لطفلك يف قراءته.

- إرشادات ”هكذا ميكنك االستمرار يف القراءة مع طفلك” مع مقرتحات محددة لكيفية تحدثك مع 
طفلك حول النص.

- بطاقة الكتاب ”هكذا يجب أن تقرأ” تحتوي عىل مقرتحات محددة لألسئلة التي ميكن لطفلك 
طرحها حول النص، قبل وأثناء وبعد قراءته.

- ميثاق القراءة حيث يستطيع طفلك أن يسجل لكل مرة يقرأ فيها.
- ”خواطر - القراءة”، حيث يستطيع تطفلك تسجيل خواطره حول النص. ميثاق القراءة ”خواطر – 

القراءة” مجموع يف كتاب واحد.

ميكنكم االحتفاظ مبواد املجلد. رمبا تعلقون اإلرشادات عىل الثالجة وتضعون بطاقة الكتاب داخله.
سيحصل طفلك مع املجلد إما عىل كتاب من املدرسة ليأخذه معه إىل املنزل، مع توفر املجال ليك 

يقرأ الكتب اإللكرتونية يف موقع
Bookbites.

.eReolen كام يستطيع طفلك دامئاً أن يستعري الكتب يف املكتبة أو يف موقع املكتبة اإللكرتونية 
. ستجدون هنا أيضاً جميع املواد مرتجمةwww.aarhus.dk/readميكنكم قراءة املزيد حول مرشوع 

رييد – القراءة سوياً عىل موقع 
إىل عدة لغات.

نتمنى لكم قراءة ممتعة!


