ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺯﻳﺯ،

کتاب های بیشتری پیدا کنید
کتاب های داخل کیف را می توانید چندین بار بخوانید .اما می توانید کتاب های دیگری را
نیز بخوانید .برای مثال ،شما و فرزندتان می توانید کتاب های بیشتری از کتابخانه یا سایت
 www.aakb.dkبه امانت بگیرید .از کتابدار و یا معلم فرزند خود برای ایده گرفتن در
فرزندتان مناسب باشد کمک بگیرید.
بیشتریبرای
های خوبی که
مورد
پیدا کنید
کتابهای
کتاب
شما می توانید ایده هایی برای دیگر کتاب ها در
https://www.aakb.dk/tags/temalister
-boern
unge
کنیدهای دیگری را
پیداکتاب
توانید
داخل کیف را می توانید چندین بار بخوانید .اما می
کتاب -های
سایت
از
صوتی
های
کتاب
و
الکترونیکی
های
کتاب
توانید
می
همچنین
نیز بخوانید .برای مثال ،شما و فرزندتان می توانید کتاب های بیشتری از کتابخانه به امانت
بگیرید.
های خوب کمک بگیرید.
قرضکتاب
www.eReolenGo.dkکردن
 www.eReolen.dkیاو معلم فرزند خود برای پیدا
بگیرید .از کتابدار و
www.aakb.dk/tags/temalisterکاربردیها در
هایدیگر کتاب
برای
استفادهایدهازهایی
همچنینمیبا توانید
شما
اینترنت یا
 eReolenو  eReolenبا اتصال به
برنامه
های الکترونیکی و کتاب های صوتی از
کتاب
توانید
می
همچنین
کنید.
پیدا
boern-unge
بدون آن کتاب هایی را خوانده یا به آنها گوش دهید.
www.eReolen.dk
بگیرید.کتاب های سایت های زیر را بخوانید:
قرض شده و
توانید وارد
سایت فرزند خود می
با UNI
می توانید وارد شده و کتاب های سایت های  www.eReolenGo.dkو
با  UNIفرزند خود
www.superbog.dk
 www.superbog.dkرا بخوانید.
www.læsløs.dk
یا
اینترنت
به
اتصال
با
eReolen
و
eReolen
کاربردی
های
برنامه
از
از استفاده
همچنین با
Skrivand
og læs
 "Writeو یا در سایت www.skrivoglæs.dk
برنامه کاربردی "Read
با استفاده
بنویسید.آنها گوش دهید.
خوانده یا به
را
هایی
کتاب
آن
میبدون
توانید داستان های کوتاه

ﭘﻳﺭﻭی ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺟﻬﺕ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﺩﺭ ﭘﺭﻭژﻩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ " - READﺑﺎ
ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﻳﻑ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻫﻔﺗﻪ
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺷﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﻳﻑ ﻭ ﮐﺗﺎﺏ ﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺩﺭﺳﻪ ﺑﺎﺯﮔﺭﺩﺍﻧﺩﻩ ﺷﻭﺩ

ﭘﺭﻭژﻩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ " - READﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﻡ" ﺩﺭ ﻣﻘﻁﻊ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﭼ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥدرﺑﺎمقطع 0
هم بخوانیم"
 - READبا
ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺎﺭﺕ "ﻫﺎی
اطالعات بیشتر در مورد READ

اطالعات بیشتر در مورد READ
جهت اطالعات بیشتر در مورد " - READبا هم بخوانیم" و پیدا کردن مطالب به چندین زبان
نمایید.
مراجعه
توانید به
مختلف می
آدرس
توانید به
www.aarhus.dk/readمی
سایت " - READبا هم بخوانیم"
وب مورد
بیشتر در
اطالعات
جهت
 www.aarhus.dk/readمراجعه نمایید.
همچنین در این سایت ترجمه این جزوه در هشت زبان مختلف ،یک فیلم به چهار زبان
مختلف ،ایده هایی برای کتاب های خوب و مطالب داخل پوشه وجود دارد.

ﺍﻳﻥ ﭘﺭﻭژﻩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺑﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ،ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی  Aarhusﻭ ﻣﺭﮐﺯ

کتاب ها برای فرزندتان جالب است.
زمانی که انواع مختلف کتاب را همراه با کودک خود می
خوانید ،عالقه و دانش وی در مورد متون رشد می کند.

ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﺯﻳﺯ،
صحبت
ﭘﺭﻭژﻩبخوانید و
خود کتاب
 - READﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﻡ" ﺍﻳﻥ ﮐﻳﻑ ﺑﻪ
ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ "
کودکﺩﺭ
ﭘﻳﺭﻭی ﻣﻭﺍﻓﻘﺕ ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺟﻬﺕ ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﻓﺭﺯﻧﺩ باﺧﻭﺩ
کنید
ﭼﻬﺎﺭآن باﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﻫﻔﺗﻪ  3) 22ﻣﻪ  (2017ﺩﺭ
ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ .ﺍﻳﻥ ﮐﻳﻑ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ
شما می توانید با خواندن کتاب و صحبت در مورد
هم به فرزند خود کمک فوق العاده ای کنید.
ﺑﺎﺯﮔﺭﺩﺍﻧﺩﻩ ﺷﻭﺩ.
ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺷﻣﺎﺳﺕ ﻭ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮐﻳﻑ ﻭ ﮐﺗﺎﺏ
صحبت
ﻣﺩﺭﺳﻪخواندن ،در طی
ﺑﻪ کتاب قبل از
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ مورد
ﻫﺎکردن با او در

آن و بعد از اتمام خواندن ایده خوبی است .می توانید در
مورد تصاویر ،کلمات ،محتوا و یا هر چیز دیگری که در
زمان خواندن به ذهنتان می آید صحبت کنید .اجازه دهید
گفتگو در مورد کتاب در مورد موارد مورد عالقه
فرزندتان صورت می گیرد .می توانید با اضافه کردن
کلمات در داستان و توضیحات بیشتر به فرزند خود کنید.
هرچه دانش فرزندتان در مورد همه چیز بیشتر باشد و
کلمات بیشتری بداند و استفاده کند ،بهتر مطالب کتاب را
درک خواهد کرد .مهم است کلماتی را که فکر می کنید
برای کودکتان دشوار است رد نکنید .کلمات و عباراتی که
فرزندتان نمی داند برایش توضیح دهید و یا ترجیحا به وی
زمان و تمایل به خواندن
نشان دهید.
ر
د
فعاالنه
فرزندتان
د،
بپرسی
توضیحی
سواالت
که
هنگامی
فرزند
به عنوان پدر و
صرف شده برای خواندن به زمانی لذت
کنجکاویزمان
مادر ،شما فرصت دارید هنگامی که
گفتگو در مورد کتاب شرکت می کند .با انجام این کار،
تقویتفرزندتان تبدیل شود ،او لذت کتاب
بخشبهبین شما و
تحریک را در وی بیدار کنید ،و
خواندن
ارتباط و
زبان و تمایل کودک جهت خود
لذتکردن
برقرار
خواندن و گفتگو در مورد کتاب را تجربه می کند.
سواالت
پاسخ به
بپردازید.
مهارت خواندن و نوشتن وی
بهبود
فرزندتان وهای
می شود .برای گوش دادن بهفرصت
عالقه شما را تجربه کند به خواندن
فرزندتان زمانی که
وی زمان بگذارید.
کند.
تمایل پیدا
شمامیدر
تلفظ در چگونگی عملکرد فرزند
نوشتن
خواندنازوشکل و
اگر به فرزندتان در خصوص آگاهی
سعی کنید در هنگام مطالعه چیزی این تجربه را مختل یا
خواندن و
حروف و کلمات کمک کنید او آسان
نوشتن در آینده بسیار اهمیت دارد.
زندگی
مدرسهترو در
قطع نکند .بهتر است در مورد بهترین زمان و بهترین
را یاد می گیرد.
مورد متن
یکدیگر  ،فکر کنید.
درمطالعه با
هنگامی که با فرزند خود کتاب می خوانید،مکان
همچنین به بیشترین دفعاتی که می توانید مطالعه نمایید.
هنگامی که خواندن کتاب به پایان
می وتوانیدبا درنوشتن در فعالیت های روزانه بازی
رسید،کنید
صحبت
ایده خوبی است که یک کتاب را چند بار بخوانید .زیرا هر
مورد کلماتی که با حرف و صدای یکسان آغاز می شوند
خواندهاز
آگاهی
زبان و
می شود ،شما کلمات و یا موضوعات
کتاب ها
کنید .این امر کمک می کند مهارت های دفعه
صحبت کنید.
جدیدی را پیدا می کنید که می توانید در مورد آن صحبت
توانید
می
خود"
نوشتن فرزند
در برگه "چگونگی کتاب خواندن با
بخشید.
بهبود
خود
کودک
در
را
کلمات
کنید.
در مورد خواندن اطالعات بیشتری پیدا کنید.
ترجیحا کتاب ها را همراه با کودک خود پیدا کنید .به
اگر به زبان دیگری غیر از دانمارکی صحبت می کنید،
عنوان مثال ،سعی کنید متوجه شوید کدام موضوعات و
همچنین می توانید وقتی در مورد کتاب صحبت می کنید از
کتاب ها برای فرزندتان جالب است.
آن زبان استفاده کنید .با کودک خود به زبانی که در آن
زمانی که انواع مختلف کتاب را همراه با کودک خود می
مهارت بیشتری دارید صحبت کنید .همچنین می توانید
خوانید ،عالقه و دانش وی در مورد متون رشد می کند.
کتاب ها را به زبان مادری خود بخوانید.

ﭘﺭﻭژﻩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ " - READﺑﺎ ﻫﻡ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﻡ" ﺩﺭ ﻣﻘﻁﻊ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻘﻭﻳﺕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥدرﺑﺎمقطع 0
هم بخوانیم"
 - READبا
ﻣﺷﺎﺭﮐﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.
ﺯﺑﺎﻧﯽ
ﻣﻬﺎﺭﺕ "ﻫﺎی
ﺍﻳﻥ ﭘﺭﻭژﻩ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻣﮑﺎﺭی ﺑﻳﻥ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﻧﻭﺟﻭﺍﻧﺎﻥ ،ﺷﻬﺭﺩﺍﺭی  Aarhusﻭ ﻣﺭﮐﺯ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ
شما به عنوان پدر و مادر مهم هستید
 TrygFondenﺩﺭ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ  Aarhusﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻭﺩ.

از اولین کتاب خواندن مستقل فرزند
خود حمایت کنید
شاید فرزند شما بخواهد سعی کند یک کتاب کوچک را
خودش بخواند.
مهم است که او خودش تجربه خواندن را کسب کند  -حتی
اگر با به خاطر آوردن می خواند یا حدس می زند .از
اصالح اشتباهات وی اجتناب کنید مگر اینکه بر درک
آنچه در حال خواندن است تاثیر بگذارد.
هنگامی که فرزند خود را تشویق می کنید و به کتاب
خواندن وی عالقه نشان می دهید فرزندتان تمایل پیدا می
کند بیشتر بخواند.
اگر در ابتدا کتاب را با صدای بلند برای کودک خود
بخوانید به وی کمک می کند.
شما می توانید در برگه "چگونگی حمایت از اولین کتاب
خواندن مستقل فرزند خود" اطالعاتی پیدا کنید.

ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻳﻑ ،ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎﻥ ﺩﻫﻳﻡ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﮐﺗﺎﺏ ﺑﺧﻭﺍﻧﻳﺩ.
شما به عنوان پدر و مادر مهم هستید

ﻳﮏفرزندﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﻫﻡ ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﭘﺭﻭژﻩ ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﮐﻳﻑ،
به عنوان پدر و مادر ،شما فرصت دارید کنجکاوی
خود و لذت خواندن را در وی بیدار کنید ،و به
بپردازید.ﮐﻭﺩک ﺧﻭﺩ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺧﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺛﺑﺕ ﮐﻧﻳﺩ .ﺑﺭﺍی ﺩﺍﻧﻠﻭﺩ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻳﻧﺩ
تقویتﺑﺎ
ﻫﻣﺭﺍﻩ
ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﺭ ﺯﻣﺎﻥ
فرصت های بهبود مهارت خواندن و نوشتن وی
خواندن و نوشتن در چگونگی عملکرد فرزند شما در
 Googleﻋﺑﺎﺭﺕ " "READ ‐ together about readingﺭﺍ ﺟﺳﺗﺟﻭ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ.
Play
 Appﻳﺎ
Store
اهمیت دارد.
آینده بسیار
در زندگی در
ﺩﺭ مدرسه و
هنگامی که با فرزند خود کتاب می خوانید ،در مورد متن
ﺎﺭﺑﺭﺩی ﻣﺷﮑﻝ ﺩﺍﺷﺗﻳﺩ ﻋﺑﺎﺭﺕ ”“Trygfonden’s Centre for Child Research
ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐ
ﻳﺎﻓﺗﻥ
صحبتﺩﺭ
ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ
های روزانه بازی
نوشتن در فعالیت
کنید و با
کنید .این امر کمک می کند مهارت های زبان و آگاهی از
بخشید.
کودک خود بهبود
کلمات را در
نوشتن
ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﮐﻳﻑ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻁﺎﻟﻌﻪ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ.
ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ
ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ.
ﺟﺳﺗﺟﻭ
ﺭﺍ
ﻁﯽ ﺍﻳﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﭘﻳﻐﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﻳﮏ ﻓﻳﻠﻡ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﮐﺗﺎﺏ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺭﻭی ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﺑﺭﺩی ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ
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با کودک خود بنویسید
هنگامی که فرزندتان شما را در حال نوشتن و خواندن می
بیند متوجه می شود متون برای چه مقاصدی استفاده می
شوند و عالقمند می شود خودش بخواند و بنویسد .اجازه
دهید فرزندتان با نوشتن بازی کند .به عنوان مثال ،می
تواند فهرست آرزوها ،پیام های متنی و یا داستان های
کوتاه را بنویسد .شاید بتواند حروفی از اسمش را که می
داند بنویسد .کودک شروع به گوش دادن به صداها می کند
و آنها را به حروف متصل می کند .مهم است که که از
تالش فرزندتان برای نوشتن تقدیر کنید .اجازه دهید کودک
ابراز خود با استفاده از نوشتن را تجربه کند.
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