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 هل يدعم هذا المشروع النمو اللغوي لدى األطفال؟

مدى إسهام الكتب في تنمية لغة الطفل. يتم هذا  بتقييمسنقوم خالل المشروع 
بمقارنة النمو اللغوي لدى األطفال المشاركين في المشروع مع غيرهم. لذلك 

 نرغب في متابعة طفلك خالل الفترة التي يكون فيها مشاركاً في المشروع.

  .الجهة القائمة على المشروع هي مركز لغة الطفل في جامعة جنوب الدنمارك

 

  كيف؟

  :كل ما ينبغي عليك فعله هو أن تجيب على بعض األسئلة

سنقوم باالتصال بك مرتين بعد حصولك على كل رمة كتب، حيث نسألك  •
 15عن البيئة التعليمية في منزلك. يدوم االتصال الواحد عادة حوالى 

 .دقيقة
سنتواصل معك مرًة في الشهر خالل الهاتف أو الرسائل القصيرة لنسألك  •

 عن مقدار قرائـتـك مع طفلك. 

  

 

إذا أجبت على كل استقصاءاتنا تدخل 
بشكٍل آلي في سحٍب على جهاز آيباد 

 جديد!

 

 

 

يهدف هذا المشروع لدعم النمو اللغوي 
 لطفلك ومنحه فرصاً أكبر في المستقبل.

 طفلك من خالل قراءة الكتب.دى هذا المشروع يهدف لدعم النمو اللغوي ل
 

 األهداف المشروع الرئيسية هي:

 تمكينك من دعم نمو طفلك اللغوي ●
 تنمية حب الكتب لدى طفلك ●
 وطفلك تجارب ممتعًة تعيشانها معاً. منحك ●
 تشجيعك وعائلتك على االستفادة من العروض التي تقدمها المكتبة ●

 العمومية.

 كتب مجانية

 كتاب مجاني! 12ستحصل أنت وطفلك على 

أحد أمناء  لكما كتب عندما يبلغ الطفل شهره الثالث، يسلمها 3 •
 المكتبة خالل زيارة إلى منزلك.

أحد  لكما كتب عندما يبلغ الطفل شهره الثاني عشر، يسلمها 3 •
 أمناء المكتبة خالل زيارة إلى منزلك.

طفل شهره الثامن عشر، حيث تتم دعوتك مع كتب عندما يبلغ ال 3 •
أسرتك إلى المكتبة لتسلمها (قد تكون الدعوة مرتبطة بأحد 

 األنشطة التي تقيمها المكتبة).
كتب عندما يبلغ الطفل سنته الثالثة، تعطى هذه الرزمة من  3 •

الكتب لكل األطفال في سن الثالثة في دار الحضانة الموجودة 
 بالقرب من مسكنك. 

باإلضافة إلى الكتب سيقترح عليك أمين المكتبة طرقاً محددًة تدعم بها نمو 
 طفلك اللغوي.
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