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420 x 297 mm (offen) 

Datenart: Druckdaten

Notizen:  2-Bruch zickzack, 1-Bruch kreuz
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Bitte prüfen Sie diese Druckdaten 

nach Eingang sorgfältig geben 

Sie uns Rückmeldung, ob diese in 
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sind. Vielen Dank

Please check this print data care-
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نزدیک ترین باشگاه مطالعه کجاست؟ امتیاز باشگاه مطالعه چیست؟

باشگاه مطالعه چیست؟

یک مکان مجهز و متنوع
12سال مجالت، سرگرمى ها و چیزهاى نو و تازه   6  تا   در باشگاه هاى مطالعه کودکان بین 

 وکتابهاى فعلى مورد عالقه خود را مى یابند

  مبل ها، کیسه هاى نشیمن، قفسه هاى کتاب همه یک فضاى دنجى را بوجود میاورند، تا شما را
  براى جستجو و قرض گرفتن کتاب جلب کنند

 باشگاه مطالعه مکانى است که کودکان اوقات فراغت خود را در آنجا بسر میبرند: در مدارس 
 تمام روز، کتابخانه ها، نهادهاى نوجوانان و اماکن بسیارى دیگر

Für weitere Informationen:

www.leseclubs.de

 در صورت مشارکت و حضور منظم، سرپرستان باشگاه مطالعه نظارت میکنند که کودکان و نوجوانان

 از مطالعه کتاب با هم لذت بیشترى ببرند، به نحوى که حتى خوانندگان بسیار ضعیف نیز در داخل گروه

باشگاه مطالعه شجاعت داشته باشند با صداى رسا روخوانى کنند

 از طریق کار طوالنى مدت با کودکان مى توان تفاوت هایى را از نظر تعامل اجتماعى، مالحظات متقابل و     

.همچنین بهبود تعامل محترمانه با یکدیگر مشاهده کرد

محیط زندگى من باشگاه مطالعه است
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 ترویج مطالعه  در نزد
کودکان

www.leseclubs.de

Stempel

465 باشگاه مطالعه در همه استانهاى کشورى محل سرگرمى و مطالعه

کودکان عزیز
والدین عزیز و عالقمندان باشگاه مطالعه

   بنیاد مطالعه به عنوان شریک در پروژه «فرهنگ قوى میسازد، اتحاد براى تعلیم» باشگاههاى مطالعه 
 زیادى را بر پا کرده است، تا کودکان در زمان فراغت خود از مطالعه لذت بیشترى ببرند. چرا که تنها

 آن کسى که با میل مطالعه مى  کند، بعداً قادر خواهد بود خوب بخواند و به این ترتیب فرصت موفقیت
در مدرسه و شغل را بدست آورد

 در باشگاههاى مطالعه اقدامات هیجان  انگیز و تخیلى، وسائل رسانه  اى مختلف و دوستان نو در انتظار
 شما هستند. امیدواریم از پُر کردن فرم صفحه پشت این آگهى نیز لذت ببرید و به زودى شما را در

 باشگاه مطالعه ببینیم

Sabine Uehlein
مدیر عامل برنامه هاى بنیاد مطالعه

در باشگاه مطالعه چکار میکنیم؟

خدمات مشاورتى جهت ترویج مطالعه

 هر هفته چندین بار فعالیت هاى اوقات فراغت گرانه با رسانه هاى مختلف - از ساعات 
روخوانى گرفته تا هنر دستى کاغذى تا تولید نمایشنامه هاى شنیدارى عرضه میگردد

 فعالیت ها در باشگاه هاى مطالعه توسط متخصصین تعلیم و تربیت و همچنین بیش هزار
سرپرست دواطلب باشگاه مطالعه اجرا مى شود
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Datum, Stempel, Unterschrift

Name meines Leseclubs:
Mein Foto

Alter: 

:Nameکارت باشگاه مطالعه من

 بازى هاى مورد
عالقه من

 کتابهاى مورد
عالقه من

 بهترین فعالیت
هاى ما

… عبارتند

 در باشگاه مطالعھ

 برنامه هاى
جالب من

Iعبارتند …

… عبارتند

بهترین دوستان من
 آنچه را که دوستى

دارى به ما نشان بده

… عبارتند




