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VIETNAMESISK

ENGELSK

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.

Українська
Детальніше про «READ - Разом про читання» можна прочитати на www.aarhus.dk/read.
Тут також можна знайти фільм «Read - Разом про читання», а також брошури та посібники, 
перекладені багатьма мовами.

ARABISK

FARSI

 

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: 
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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
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 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�  
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Fra: Hanna Mansour [mailto:h.mansour@hotmail.com]  
Sendt: 29. november 2016 10:14 
Til: Trine Krabbe <trik@aarhus.dk> 
Emne: Oversættelse 
 
Hej 
Her kommer den  
 

معا  -فيلم  read. هنا يمكنك أن ترى أيضا www.aarhus.dk/readفي  readمعا  - READيمكنك قرائة المزيد حول 
 من أجل القرائة وتجد الكتيب وكتيبات مترجمة إلى عدة لغات

 
 
Sendt fra min iPhone 
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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. 



Kære forældre

Med denne mappe ønsker vi at give dig inspiration til, hvordan du kan støtte op om dit 
barns læseudvikling. Dit barn bliver bedre til at læse ved at læse dagligt og ved at stille 
spørgsmål til teksten sammen med dig og alene.  
Mappen indeholder:
•  En pjece, hvor du kan læse om, hvilken betydning det har, at du støtter op om dit bar ns 

Kære forældre

Med denne mappe ønsker vi at give dig inspiration til, hvordan du kan støtte op om dit 
barns læseudvikling. Dit barn bliver bedre til at læse ved at læse dagligt og ved at stille 
spørgsmål til teksten sammen med dig og alene.  
Mappen indeholder:
•  En pjece, hvor du kan læse om, hvilken betydning det har, at du støtter op om dit bar ns 

Шановні батьки!

 Це дуже приємно читати разом. Книга привертає загальну увагу і 
присутність між Вами та Вашою дитиною.
 Одночасно Ви зміцнюєте мову вашої дитини та знання книг.

 Цією сумкою з інформацією, ми хочемо надихнути Вас на те, як Ви 
можете читати разом з вашою дитиною. 

Сумка вміщає в собі одну або кілька книжок разом з папкою 
інструкцій для використання.

Матеріали в папці розроблені для дітей різних вікових категорій. 
Тому, Ви батьки самі можете вирішити які книги краще підходять 
для Ваших дітей.

Папка в собі містить:
•  Брошура про те, чому важливо читати з дитиною і як Ви можете 

підтримати мовний розвиток вашої дитини.
•  Інструкцію «Так можна читати з Вашою дитиною в дошкільних 

закладах» з конкретними пропозиціями як Ви можете читати з 
Вашою дитиною.

•  Закладку

Після використання, сумку з книгами необхідно повернути. Папку з 
матеріалами необхідно зберігати.

Будь ласка, повісьте інструкцію з використання книг вдома на 
холодильник.

Ви завжди можете знайти більше книг у бібліотеці.

READ також доступний у версії, призначеній для дітей у дитячому 
садку і в школі.
Детальніше про «READ - Разом про читання» можна прочитати на 
www.aarhus.dk/read.
Тут також можна знайти фільм «Read - Разом про читання», а 
також брошури та посібники, перекладені багатьма мовами.

Приємного читання!


