
read  (ټولګی ۰) متن لپاره فولډر د

 لوست ګډه په کې ټولګي ۰ په – لوستل لوګو د: پاڼه مخ د

 :منځ پوښ د

 محترمو والدینو،

له دې بکسې سره موږ غواړو چې تاسې تشویق تر څو تاسې وکوالی شی چې خپل ماشوم ته د ښه لوست او لیک فرصتونه برابر 
 او تقویه کړی. 

 

 لوستلو پنځه بیالبیل کتابونه دي: په دې بکسې کې په لوړ غږ د
 Lillefrøbyggerrumraket )کوچنۍ چینډښه فضایي بیړۍ جوړوي( 
 Vitellofårenklamkæreste (Vitello )له یوې انجلۍ سره ملګرۍ شو 
  :کوچني حقیقتونهUlve )لیوان( 
  :کوچني حقیقتونهSommerfugleoglarver )شاپرک او چینجي( 

 

 په یوازې توګه د لوست لپاره دي: همدارنګه، درې نور کتابونه
 Felix driller )د فیلکس بچیان( 
 Min hund )زما سپی( 

 

 په فولډر کې الندیني مواد دي:
 .یوه رساله چې تاسې یې له خپل ماشوم سره د لوست د ارزښت په هکله لوستلۍ شی 
  ماشوم سره یو ځای لوست وکړیله خپل ماشوم سره یو ځای د لوست الرښوونې او دا چې څنګه کولی شی چې له خپل 
  یوه پاڼه چې تاسې ته الرښوونه کوي چې څرنګه کوالی شی چې له خپل ماشوم سره د هغه د لومړي خپلواک لوست په

 برخه کې مرسته وکړی
 زما کتاب 
  د لوستلو له اپلیکیشن څخه د استفادې الرښوونې چې تاسې هر ځل کوالی شی چې له یوځای لوستلو وروسته پکې ځان

 ثبتت کړی. نوموړي اپلیکیشن ته د دننه کیدو معلومات به له بکسې سره یوځای درکړل شي. 
 

کله چې تاسې پای ته ورسول، نو دا بکسه او کتابونه به بیرته سپارۍ. تاسې کوالی شی چې د فولډر مواد له ځان سره وساتی. 
 ورکړل شوې الرښوونې د یخچال په دروازه ولګوئ.

 
ویب پانه کې په ګډه لوسټل. دلته تاسې فلم ،  www.aarhus.dk/readپه  –هکله نور مواد هم لوستلۍ شی تاسې د لوستلو په 

په ګډه لوستل، همدارنګه رانګه رساله او داسې الرښوونې موندلۍ شی چې په بیالبیلو ژبو ژباړل شوي دي. له لوستلو  –لوست 
 یې خوند واخلی!

 

 ه لوست څخه خوند واخلئ!ل

 

 ه درنښتپ

 ماشومان او لویان

 د آرهوس ښاروالي
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