باشگاه کتاب ن
خوا�
ن
تابستا�
ب�یس چیست؟
ن
باشگاه کتاب ن
تابستا� ب�یس یک برنامه مطالعه رایگان
خوا�
برای کودکان است .یک روش عایل برای تمرین و ش
پی�فت
آشنا� با دوستان جدید،
مهارت مطالعه در طول تابستان ،ی
بیش� درباره جامعه و کتابخانه خود ،و ت
کسب اطالعات ت
داش�ن
اوقات خوش!

کسب اطالعات درباره باشگاه
ن
کتاب ن
تابستا� ب�یس برای کودکان
خوا�
جهت ت ن
یاف� نزدیکترین کتابخانه ،
خواهشمند است به این آدرس مراجعه نمایید
https://kidssrc.libraries.coop/about-us/
information-for-families-and-caregivers/

ن
به باشگاه کتاب ن
تابستا� ب�یس
خوا�
خوش آمدید!

ش
پرس� دارید که پاسخ آ نرا اینجا نمیبینید؟
ن
به هماهنگکننده استا� ایمیل کنید:
bcsrc@bclibrary.bc.ca

ت
اطالعا� برای
خانوادهها و مر ی ن
اقب�

www.bcsrc.ca
bcsrc@bclibrary.ca
][Persian

باشگاه کتابخوا�ن
برای کودکان

همه ی ز
چ� درباره باشگاه
ن
کتاب ن
تابستا� ب�یس
خوا�
چه کیس می تواند بپیوندد؟
ن
باشگاه کتاب ن
تابستا� ب�یس از تمام کودکان و
خوا�
خانوادههای ایشان استقبال میکند تا ش�کت کنند ،و به دنبال
ارائه یک برنامه رایگان ،در ت
اگ� است.
دس�س ،و کامال ً فر ی

ن
پیوس� به باشگاه کتاب ن
تن
آیا برای
تابستا� ب�یس به کارت
خوا�
کتابخانه نیاز دارم؟
ن
ن
تن
پیوس� به باشگاه کتابخوا� تابستا� به کارت کتابخانه
برای
نیاز ندارید! اما اگر بخواهید کتاب قرض کنید ،از کارکنان در
مورد ت ن
گرف� کارت کتابخانه پب�سید.
آیا من نیاز به ثبت نام در مدرسه دارم؟
ن
باشگاه کتاب ن
(سن�ن
خوا�
تابستا� برای کودکان سن مدرسه ی
تن
پیوس� نیاز به ثبت نام در
 )۵-۱۴طراحی شده ،اما برای
گ
ز
مدرسه نیست .از کودکان مدرسه خان� ین� استقبال میشود تا
بپیوندند!

چطور میتوانیم بپیوندیم؟
از کتابخانه محیل خود بازدید کنید! کارکنان کتابخانه خوشحال
میشوند که فرزند شما را به صورت رایگان ثبت نام کنند و هر
ن
پیوس� به باشگاه کتاب ن
تن
تابستا� الزم است را
خوا�
آنچه برای
ن
همچن� میتوانند در مورد
در اختیار آنها قراردهند .آنها
ی
ن
تابستا� کتابخانه به شما بگویند.
برنامهها و فعالیتهای

ثبت نام از یک آغاز میشود؟
ف
ثبت نام در ماه ژوئن آغاز میشود .فقط کا� است با کتابخانه
بگ�ید یا به آن مراجعه کنید تا دریابید که
محیل خود تماس ی
چه ن
زما� میتوانید ثبت نام کنید.

عملکرد آن چگونه است؟
از کتابخانه محیل خود دیدن کنید و فرزندتان سوابق مطالعه
ر ن
پیگ�ی
ایگا� دریافت خواهد کرد تا بتواند مطالعات خود را ی
ین
همچن� برای نمرهبندی دستاوردهای خود،
کند .کودکان
گ
برچسبهای هفت� دریافت میکنند .در پایان تابستان،
ن
کودکا� که برنامه را تکمیل کردهاند
بسیاری از کتابخانهها به
یک مدال جایزه میدهند.

ن
کودکان در باشگاه کتاب ن
تابستا� چه میخوانند؟
خوا�
ت
اطالعا� ،رمانهای
کودکان کتابهای داستان ،کتابهای
گرافییک و ت
ح� کتابهای کامیک میخوانند! آنها میتوانند به
هر ن
آمریکا� ،و به هر
زبا� که بخواهند ،از جمله زبان اشاره
ی
فرمی که ترجیح میدهند ،از جمله کتابهای ت
صو� ،مطالعه
ین
همچن� میتوانند به شخص دیگری که میخواند یا
کنند .آنها
داستان میگوید ،گوش دهند.
کارکنان کتابخانه خوشحال خواهند شد که کتاب و سایر
مطالب را به کودکتان توصیه کنند تا از آن لذت بب�د.
آیا این برنامه به زبانهای دیگر ی ز
ن� موجود است؟
ن
مطالب برنامه باشگاه کتاب ن
خوا� تابستا� دو زبانه (انگلییس
و فرانسه) است ،اما کودکان تشویق میشوند که به هر ن
زبا�
آمریکا�) ،که برایشان راحتتر
از جمله ایاسال (زبان اشاره
ی
است مطالعه کنند.
اگر هر سؤایل دارید ،با کتابخانه خود تماس گرفته یا به آن
مراجعه نمایید.

ن
آیا باشگاه کتاب ن
تابستا� تمام تابستان اجرا میشود؟
خوا�
هر کتابخانه با کمی تفاوت این برنامه را اجرا میکند .این برنامه
معموال ً در اواخر ماه ژوئن آغاز شده و معموال ً در ماه آگوست
پایان مییابد.
چه ق
اتفا� میافتد اگر یک روز مطالعه را از دست بدهیم؟
مشکیل نیست! فقط به خواندن ادامه دهید .پس از  ۷روز
گ�د!
مطالعه ،فرزندتان یک برچسب می ی
چه میشود اگر فرزندم نتواند دوره را تمام کند؟
فرزندتان همواره میتواند برچسب دریافت کند ،ت
ح� اگر دوره
را تمام نکند .سوابق مطالعه برای شماست و میتوانید آ نرا
نگهدارید!
چه ق
اتفا� میافتد اگر این تابستان به سفر برویم؟
به مطالعه ادامه دهید! اگر در داخل ب�یس سفر میکنید،
میتوانید از هر کتابخانه ت
دول� بازدید کنید – همه
کتابخانههای ش�کتکننده برچسبهای اضافه برای
بازدیدکنندگان دارند .اگر خارج از استان سفر میکنید ،فقط به
کتابخانه خود اطالع دهید!

