
"READ -  2با هم بخوانیم" در مقطع  

 شما به عنوان پدر و مادر مهم هستید  
 

به عنوان پدر و مادر، شما نقش مهمی در بهبود مهارت 
خواندن و نوشتن فرزند خود بازی می کنید. خواندن و 

نوشتن در رشد شخصی فرزند شما و چگونگی عملکرد 
 و در زندگی آینده بسیار اهمیت دارد.  وی در مدرسه

صرفنظر از اینکه فرزندتان چطور می خواند شما به 
عنوان پدر و مادر می توانید به وی کمک کنید در خواندن 

دقیقه خواندن در  20تا  15پیشرفت کند. شما می توانید با 
با  روز به ارتقای مهارت خواندن فرزند خود کمک کنید.

ندن با صدای بلند فرزند شما در بیشتر خواندن و خوا
 خواندن بیشتر پیشرفت خواهد کرد. 

همچنین در همین زمان با بلند خواندن کتاب هایی که 
فرزندتان نمی تواند خودش بخواند به مهارت خواندن وی 

  کمک می کنید.
 

 
 

 با فرزند خود کتاب بخوانید و صحبت کنید
 

می  خواندن با یکدیگر و صحبت کردن در مورد آنچه
خوانید به بهبود مهارت های زبانی و خواندن فرزند شما 

 کمک می کند.
صحبت کردن با کودک خود در مورد کتاب قبل از 

خواندن، در طی آن و بعد از اتمام خواندن ایده خوبی 
است. در دستورالعمل "چگونه با فرزند خود کتاب 

بخوانیم"، می توانید ایده های خاصی پیدا کنید در مورد 
 نکه چگونه در مورد کتاب صحبت کنید. ای

می توانید در مورد تصاویر، کلمات، محتوا و یا هر چیز 
دیگری که در زمان خواندن به ذهنتان می آید صحبت 

 کنید. 
هرچه دانش فرزندتان بیشتر باشد و کلمات بیشتری بداند و 

استفاده کند، احتمال اینکه مهارتش در خواندن بهتر باشد 
د. کودک شما نیاز دارد به منظور درک بیشتر می شو

مطالب کتاب ها و توانایی ابراز خود با نوشتن، کلمات 
 زیادی را بداند . 

هنگامی که سواالت توضیحی بپرسید، فرزندتان فعاالنه در 
گفتگو در مورد کتاب شرکت می کند. با انجام این کار، 

 زبان و تمایل کودک جهت صحبت تحریک می شود. 
ان دیگری غیر از دانمارکی صحبت می کنید، به زب اگر

وقتی در مورد کتاب صحبت می کنید از آن  می توانید
زبان نیز استفاده کنید. به هر دو زبان دانمارکی و زبان 
مادری فرزند خود در مورد کلمات و عبارات صحبت 

همچنین می توانید کتاب هایی را به زبان مادری خود  کنید.
 بخوانید.

  والدين عزيز، 

با هم بخوانيم" اين کيف به  - READپيروی موافقت قبلی شما جهت مشارکت فرزند خود در پروژه تحقيقاتی "
در ) 2017مه  3( 22فرزند 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. 

در مقطع پيش دبستانی به منظور بررسی چگونگی امکان تقويت  با هم بخوانيم" - READ"پروژه تحقيقاتی 
  والدين انجام می شود.   مشارکت دادنمهارت های زبانی کودکان با 

و مرکز تحقيقات کودکان  Aarhusا همکاری بين کودکان و نوجوانان، شهرداری اين پروژه تحقيقاتی ب
TrygFonden  در دانشگاهAarhus .انجام می شود  

  با استفاده از اين کيف، می خواهيم به شما نشان دهيم چگونه می توانيد با فرزند خود کتاب بخوانيد. 

اين پروژه وجود دارد. می توانيد از اين برنامه  عالوه بر موارد داخل کيف، يک برنامه کاربردی هم برای
استفاده کرده و هر زمان همراه با کودک خود کتابی می خوانيد در آن ثبت کنيد. برای دانلود برنامه می توايند 

" را جستجو نماييد. READ ‐ together about readingعبارت " Google Playيا  App Storeدر  
 ”Trygfonden’s Centre for Child Research“اربردی مشکل داشتيد عبارت چنانچه در يافتن برنامه ک

  را جستجو نماييد. همچنين دستورالعمل برنامه در کيف موجود است و می توانيد آن را مطالعه نماييد. 

طی اين دوره سه پيغام به همراه يک فيلم کوتاه در مورد کتاب خواندن روی برنامه کاربردی برای شما 
  می شود.  ارسال

برای استفاده از اين برنامه، الزم است از نام کاربری منحصر به فرد خود استفاده کنيد که در نسخه دانمارکی 
  اين نامه نوشته شده است. نام کاربری يک کد شش رقمی شامل حروف و اعداد است.

  
  با احترام 

 

??    Simon Calmar Andersen  

  TrygFondenکودکان مرکز تحقيقات   کودکان و نوجوانان

    Aarhusدانشگاه   Aarhusشهرداری 

 

مراجعه نماييد. در  اين  www.aarhus.dk/readبا هم بخوانيم" می توانيد به آدرس  - READجهت اطالعات بيشتر در مورد "
يد. همچنين ترجمه جزوات و دستورالعمل ها به زبان های زير در را تماشا کن READ ‐ reading togetherسايت می توانيد فيلم 

  ، لهستانی، رومانيايی و ويتنامی.آنجا موجود است: انگليسی، عربی، فارسی، سوماليايی، ترکی، پشتو

 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.dk ند خود برای ایده گرفتن در به امانت بگیرید. از کتابدار و یا معلم فرز
 مورد کتاب های خوبی که برای فرزندتان مناسب باشد کمک بگیرید.

 شما می توانید ایده هایی برای دیگر کتاب ها در
unge-boern-https://www.aakb.dk/tags/temalister پیدا کنید 

می توانید کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی از سایت  همچنین
www.eReolen.dk  وwww.eReolenGo.dk  .قرض بگیرید 

با اتصال به اینترنت یا  eReolenو  eReolenهمچنین با استفاده از برنامه های کاربردی 
 بدون آن کتاب هایی را خوانده یا به آنها گوش دهید. 

 فرزند خود می توانید وارد شده و کتاب های سایت های زیر را بخوانید: UNIبا 
www.superbog.dk 

www.læsløs.dk 
 www.skrivoglæs.dk" و یا در سایت Write and Readاستفاده از برنامه کاربردی " با

 می توانید داستان های کوتاه بنویسید.
 

 READاطالعات بیشتر در مورد  
 

با هم بخوانیم" می توانید به آدرس  - READ" جهت اطالعات بیشتر در مورد
www.aarhus.dk/read  .مراجعه 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. 

 

 کتاب های بیشتری پیدا کنید 
 

کتاب های داخل کیف را می توانید چندین بار بخوانید. اما می توانید کتاب های دیگری را 
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"READ -  2با هم بخوانیم" در مقطع  

 شما به عنوان پدر و مادر مهم هستید  
 

به عنوان پدر و مادر، شما نقش مهمی در بهبود مهارت 
خواندن و نوشتن فرزند خود بازی می کنید. خواندن و 

نوشتن در رشد شخصی فرزند شما و چگونگی عملکرد 
 و در زندگی آینده بسیار اهمیت دارد.  وی در مدرسه

صرفنظر از اینکه فرزندتان چطور می خواند شما به 
عنوان پدر و مادر می توانید به وی کمک کنید در خواندن 

دقیقه خواندن در  20تا  15پیشرفت کند. شما می توانید با 
با  روز به ارتقای مهارت خواندن فرزند خود کمک کنید.

ندن با صدای بلند فرزند شما در بیشتر خواندن و خوا
 خواندن بیشتر پیشرفت خواهد کرد. 

همچنین در همین زمان با بلند خواندن کتاب هایی که 
فرزندتان نمی تواند خودش بخواند به مهارت خواندن وی 

  کمک می کنید.
 

 
 

 با فرزند خود کتاب بخوانید و صحبت کنید
 

می  خواندن با یکدیگر و صحبت کردن در مورد آنچه
خوانید به بهبود مهارت های زبانی و خواندن فرزند شما 

 کمک می کند.
صحبت کردن با کودک خود در مورد کتاب قبل از 

خواندن، در طی آن و بعد از اتمام خواندن ایده خوبی 
است. در دستورالعمل "چگونه با فرزند خود کتاب 

بخوانیم"، می توانید ایده های خاصی پیدا کنید در مورد 
 نکه چگونه در مورد کتاب صحبت کنید. ای

می توانید در مورد تصاویر، کلمات، محتوا و یا هر چیز 
دیگری که در زمان خواندن به ذهنتان می آید صحبت 

 کنید. 
هرچه دانش فرزندتان بیشتر باشد و کلمات بیشتری بداند و 

استفاده کند، احتمال اینکه مهارتش در خواندن بهتر باشد 
د. کودک شما نیاز دارد به منظور درک بیشتر می شو

مطالب کتاب ها و توانایی ابراز خود با نوشتن، کلمات 
 زیادی را بداند . 

هنگامی که سواالت توضیحی بپرسید، فرزندتان فعاالنه در 
گفتگو در مورد کتاب شرکت می کند. با انجام این کار، 

 زبان و تمایل کودک جهت صحبت تحریک می شود. 
ان دیگری غیر از دانمارکی صحبت می کنید، به زب اگر

وقتی در مورد کتاب صحبت می کنید از آن  می توانید
زبان نیز استفاده کنید. به هر دو زبان دانمارکی و زبان 
مادری فرزند خود در مورد کلمات و عبارات صحبت 

همچنین می توانید کتاب هایی را به زبان مادری خود  کنید.
 بخوانید.
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  اختيار شماست و بايد در اين تاريخ کيف و کتاب ها دوباره به مدرسه بازگردانده شود. 

در مقطع پيش دبستانی به منظور بررسی چگونگی امکان تقويت  با هم بخوانيم" - READ"پروژه تحقيقاتی 
  والدين انجام می شود.   مشارکت دادنمهارت های زبانی کودکان با 

و مرکز تحقيقات کودکان  Aarhusا همکاری بين کودکان و نوجوانان، شهرداری اين پروژه تحقيقاتی ب
TrygFonden  در دانشگاهAarhus .انجام می شود  

  با استفاده از اين کيف، می خواهيم به شما نشان دهيم چگونه می توانيد با فرزند خود کتاب بخوانيد. 

اين پروژه وجود دارد. می توانيد از اين برنامه  عالوه بر موارد داخل کيف، يک برنامه کاربردی هم برای
استفاده کرده و هر زمان همراه با کودک خود کتابی می خوانيد در آن ثبت کنيد. برای دانلود برنامه می توايند 

" را جستجو نماييد. READ ‐ together about readingعبارت " Google Playيا  App Storeدر  
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  را جستجو نماييد. همچنين دستورالعمل برنامه در کيف موجود است و می توانيد آن را مطالعه نماييد. 

طی اين دوره سه پيغام به همراه يک فيلم کوتاه در مورد کتاب خواندن روی برنامه کاربردی برای شما 
  می شود.  ارسال

برای استفاده از اين برنامه، الزم است از نام کاربری منحصر به فرد خود استفاده کنيد که در نسخه دانمارکی 
  اين نامه نوشته شده است. نام کاربری يک کد شش رقمی شامل حروف و اعداد است.
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هنگامی که سواالت توضیحی بپرسید، فرزندتان فعاالنه در 
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 زبان و تمایل کودک جهت صحبت تحریک می شود. 
ان دیگری غیر از دانمارکی صحبت می کنید، به زب اگر

وقتی در مورد کتاب صحبت می کنید از آن  می توانید
زبان نیز استفاده کنید. به هر دو زبان دانمارکی و زبان 
مادری فرزند خود در مورد کلمات و عبارات صحبت 

همچنین می توانید کتاب هایی را به زبان مادری خود  کنید.
 بخوانید.

"READ -  2با هم بخوانیم" در مقطع  

 شما به عنوان پدر و مادر مهم هستید  
 

به عنوان پدر و مادر، شما نقش مهمی در بهبود مهارت 
خواندن و نوشتن فرزند خود بازی می کنید. خواندن و 

نوشتن در رشد شخصی فرزند شما و چگونگی عملکرد 
 و در زندگی آینده بسیار اهمیت دارد.  وی در مدرسه

صرفنظر از اینکه فرزندتان چطور می خواند شما به 
عنوان پدر و مادر می توانید به وی کمک کنید در خواندن 

دقیقه خواندن در  20تا  15پیشرفت کند. شما می توانید با 
با  روز به ارتقای مهارت خواندن فرزند خود کمک کنید.

ندن با صدای بلند فرزند شما در بیشتر خواندن و خوا
 خواندن بیشتر پیشرفت خواهد کرد. 

همچنین در همین زمان با بلند خواندن کتاب هایی که 
فرزندتان نمی تواند خودش بخواند به مهارت خواندن وی 

  کمک می کنید.
 

 
 

 با فرزند خود کتاب بخوانید و صحبت کنید
 

می  خواندن با یکدیگر و صحبت کردن در مورد آنچه
خوانید به بهبود مهارت های زبانی و خواندن فرزند شما 

 کمک می کند.
صحبت کردن با کودک خود در مورد کتاب قبل از 

خواندن، در طی آن و بعد از اتمام خواندن ایده خوبی 
است. در دستورالعمل "چگونه با فرزند خود کتاب 

بخوانیم"، می توانید ایده های خاصی پیدا کنید در مورد 
 نکه چگونه در مورد کتاب صحبت کنید. ای

می توانید در مورد تصاویر، کلمات، محتوا و یا هر چیز 
دیگری که در زمان خواندن به ذهنتان می آید صحبت 

 کنید. 
هرچه دانش فرزندتان بیشتر باشد و کلمات بیشتری بداند و 

استفاده کند، احتمال اینکه مهارتش در خواندن بهتر باشد 
د. کودک شما نیاز دارد به منظور درک بیشتر می شو

مطالب کتاب ها و توانایی ابراز خود با نوشتن، کلمات 
 زیادی را بداند . 

هنگامی که سواالت توضیحی بپرسید، فرزندتان فعاالنه در 
گفتگو در مورد کتاب شرکت می کند. با انجام این کار، 

 زبان و تمایل کودک جهت صحبت تحریک می شود. 
ان دیگری غیر از دانمارکی صحبت می کنید، به زب اگر

وقتی در مورد کتاب صحبت می کنید از آن  می توانید
زبان نیز استفاده کنید. به هر دو زبان دانمارکی و زبان 
مادری فرزند خود در مورد کلمات و عبارات صحبت 

همچنین می توانید کتاب هایی را به زبان مادری خود  کنید.
 بخوانید.

 خود در خواندن کلمات کمک کنیدبه فرزند  
 

هنگامی که فرزندتان برای شما کتاب می خواند، ممکن 
 است کلماتی وجود داشته باشد که نتواند خودش بخواند.

اساسا باید از اصالح اشتباهات وی اجتناب کنید مگر اینکه 
 بر درک مطلبی که در حال خواندن آن است تاثیر بگذارد. 

دادن به کودک خود که تالش کند  شما می توانید با اجازه
کلمات را خودش بخواند به وی کمک کنید و برای این 

نکته مهم این است که فرزند  تالش وی را ستایش کنید.
 از خواندن لذت ببرد. شما تمرین کند و

اگر متن خیلی سخت بود، می توانید آن را با صدای بلند 
 برای کودک خود بخوانید. 

گه دستورالعمل "چگونگی کمک به شما می توانید در بر
فرزند خود در خواندن کلمات" اطالعاتی در این رابطه 

 پیدا کنید. 
 

 زمان و تمایل به خواندن 
 

این امر مهم است که کودکتان از خواندن لذت ببرد. زمان 
صرف شده برای خواندن باید زمانی آرامش بخش بین شما 
و فرزندتان باشد. این زمان را در اولویت بگذارید و سعی 

کنید در هنگام مطالعه چیزی این تجربه را مختل یا قطع 
 نکند. 

اب هنگامی که فرزند خود را تشویق می کنید و به کت
خواندن وی عالقه نشان می دهید عموما فرزندتان تمایل 

 پیدا می کند بیشتر بخواند. 
اگر، با این وجود، شما متوجه شدید که فرزند شما تمایلی 

 به خواندن ندارد، می توانید:
  کتاب های جدیدی پیدا کنید که مورد عالقه فرزندتان

 باشد 
 ستدر نظر بگیرید شاید کتاب بیش از حد دشوار ا. 

فرزند شما باید قادر باشد اکثر کلمات را خودش 
 بخواند

  یک کتاب را چندین بار بخوانید به طوری که خواندن
 روانتر شود

  هر پاراگراف بعد را با صدای بلند برای فرزند خود
 بخوانید

 زمان خواندن را کوتاه کنید 
  به این موضوع فکر کنید که آیا زمان انتخابی مطالعه

یا الزم است محل مطالعه را عوض مناسب است و آ
 . کنید

اگر متوجه شدید فرزندتان با خواندن مشکل دارد یا به 
طور کامل میل به خواندن را از دست داده است، الزم 

 مشاوره روانشناسی است از طریق مدرسه و یا تماس با
آموزشی از مشاوره محرمانه با مشاوران متخصص در 

زمینه خواندن بهره مند گردید. شماره تلفن مربوطه 
  است. 89403777

 
 

 با کودک خود بنویسید
 

 یاز سو با خواندن، مهارت نوشتن فرزندتان ارتقا می یابد.
در  با نوشتن ارتقا می یابد. دیگر، مهارت خواندن نیز

من(، کودک می تواند یک داستان )....  ”...Min“کتاب 
کوتاه را همراه با شما بنویسد، طراحی نماید یا ارتباط 

به عنوان مثال "خرگوش من" یا   داستانی را پیدا کند.
غلط های امالیی کودک خود را اصالح  "سفر من به ...".

 برای نوشتن تقدیر نمایید. نکنید بلکه از تالش وی

 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 
به امانت بگیرید. از کتابدار و  www.aakb.dkیا سایت 

ند خود برای ایده گرفتن در مورد کتاب های یا معلم فرز
 خوبی که برای فرزندتان مناسب باشد کمک بگیرید.

 شما می توانید ایده هایی برای دیگر کتاب ها در
-boern-https://www.aakb.dk/tags/temalister

unge پیدا کنید 
می توانید کتاب های الکترونیکی و کتاب های  همچنین

و  www.eReolen.dkصوتی از سایت 
www.eReolenGo.dk  .قرض بگیرید 

و  eReolenهمچنین با استفاده از برنامه های کاربردی 
eReolen  با اتصال به اینترنت یا بدون آن کتاب هایی را

 خوانده یا به آنها گوش دهید. 
فرزند خود می توانید وارد شده و کتاب های سایت  UNIبا 

 های زیر را بخوانید:
www.superbog.dk 

www.læsløs.dk 
" و یا Write and Readاستفاده از برنامه کاربردی " با

می توانید داستان های  www.skrivoglæs.dkدر سایت 
 کوتاه بنویسید.

 

 READاطالعات بیشتر در مورد  
 

با هم بخوانیم"  - READ" جهت اطالعات بیشتر در مورد
مراجعه  www.aarhus.dk/readمی توانید به آدرس 

 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. 

 

دادن به کودک خود که تالش کند کلمات  شما می توانید با اجازه
را خودش بخواند به وی کمک کنید و برای این تالش وی را 

ز ا نکته مهم این است که فرزند شما تمرین کند و ستایش کنید.
 خواندن لذت ببرد.

اگر متن خیلی سخت بود، می توانید آن را با صدای بلند برای 
 کودک خود بخوانید. 
گه دستورالعمل "چگونگی کمک به فرزند شما می توانید در بر

 خود در خواندن کلمات" اطالعاتی در این رابطه پیدا کنید. 
 

 زمان و تمایل به خواندن 
 

این امر مهم است که کودکتان از خواندن لذت ببرد. زمان صرف 
شده برای خواندن باید زمانی آرامش بخش بین شما و فرزندتان 

باشد. این زمان را در اولویت بگذارید و سعی کنید در هنگام 
 مطالعه چیزی این تجربه را مختل یا قطع نکند. 

 اب خواندن ویهنگامی که فرزند خود را تشویق می کنید و به کت
عالقه نشان می دهید عموما فرزندتان تمایل پیدا می کند بیشتر 

 بخواند. 
اگر، با این وجود، شما متوجه شدید که فرزند شما تمایلی به 

 خواندن ندارد، می توانید:
  کتاب های جدیدی پیدا کنید که مورد عالقه فرزندتان باشد 
 ند فرز .ستدر نظر بگیرید شاید کتاب بیش از حد دشوار ا

 شما باید قادر باشد اکثر کلمات را خودش بخواند
  یک کتاب را چندین بار بخوانید به طوری که خواندن

 روانتر شود
 هر پاراگراف بعد را با صدای بلند برای فرزند خود بخوانید 
 زمان خواندن را کوتاه کنید 
  به این موضوع فکر کنید که آیا زمان انتخابی مطالعه

 . یا الزم است محل مطالعه را عوض کنیدمناسب است و آ
اگر متوجه شدید فرزندتان با خواندن مشکل دارد یا به طور کامل 

میل به خواندن را از دست داده است، الزم است از طریق 
آموزشی از مشاوره  مشاوره روانشناسی مدرسه و یا تماس با

محرمانه با مشاوران متخصص در زمینه خواندن بهره مند 
  است. 89403777گردید. شماره تلفن مربوطه 

 
 

 با کودک خود بنویسید
  

 از سوی با خواندن، مهارت نوشتن فرزندتان ارتقا می یابد.
در کتاب  با نوشتن ارتقا می یابد. دیگر، مهارت خواندن نیز

“Min...”  ....( کودک می تواند یک داستان کوتاه را ،)من
  همراه با شما بنویسد، طراحی نماید یا ارتباط داستانی را پیدا کند.

غلط های  به عنوان مثال "خرگوش من" یا "سفر من به ...".
برای  امالیی کودک خود را اصالح نکنید بلکه از تالش وی

 نوشتن تقدیر نمایید.


