
மமொத்தமொக உள்ள 465 வொசிப்பு கழகங்கள் சகல கூட்டொட்சி மொநிலங்களிலும் 

வொசித்தலில் மகிழ்சச்ியை ஏற்ப்படுத்துகின்றது. 

அன்பொரந்்த சிறுவரக்ளள, 

அன்பொரந்்த மபற்ளறொரக்ள் மற்றும் வொசிப்பு கழகங்களில் அக்கயற உள்ளவரக்ளள !

வாசித்தல் அறக்கட்டளையானது சசயல்திட்ட பங்காைி என்ற அடிப்படியில்   

“கலாச்சாரம் உங்களை வலிளையாக்குகிறது, கல்விக்கான கூட்டணிகள் 

“குழந்ளதகள் தங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் வாசித்தலில் அதிக ைகிழ்ச்சியும் ஆர்வமும் 

ஏற்ப்படும் வளகயில் பல வாசிப்பு கழகங்களை உருவாக்குகின்றது. ஏசனனில் 

எவர்  ஆர்வத்துடன் வாசிக்கிறாநரா, அவர்தான் பின்பு ேன்கு வாசிப்பவராகின்றார் 

என்பதுடன் பாடசாளலயிலும் பின்னர் சதாழில்துளறலும் சவற்றிபாளதக்கான 

சந்தர்ப்பங்களை இதன் மூலம் சபறுகின்றார். வாசிப்பு சழகங்கைில் உற்சாகைான 

ைற்றும் கற்பளன ேடவடிக்ளககள், பல்நவறான ஊடகன்ங்கள் ைற்றும் ேண்பர்கள் 

உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றனர். இத் துண்டுப் பிரசுரத்தின் பின்புறத்ளத பூர்த்தி 

சசய்வதிலும் ைிக விளரவில் உங்களை  வாசித்தல் சங்கத்தில் சந்திப்பளதயிட்டும் 

ோம் ைகிழ்ச்சியளடவதுடன் ோம் உங்களை வாழ்த்துகின்நறாம். 

சபிளன ஊஹ்யலன் 

மசைற்திட்ட நியறளவற்று 

அதிகொரி  

 அறக்கட்டயள வொசித்தல் 

வொசிப்பு கழகம் என்றொல் 

என்ன? 

இது ஒரு பன்முகத் தன்யமயுடன்

உருவொக்கப்பட்ட அயறைொகும் 

வொசிப்பு கழகங்களில் 6 முதல் 12 வைதுக்குடப்டட் 

சிறுவரக்ள் இருப்பதுடன் அவரக்ளுக்குப் பிடிதத் 

தற்ளபொயதை புதத்கங்கள், பத்திரியககள், 

வியளைொடட்ுகள் மற்றும் எந் ளநரங்களிலும் புதிையவ. 

ளசொஃபொக்கள் மற்றும் இருக்யககளும் வசதிைொனமதொரு  

சூழ்நியலயை வழங்குவதுடன்  புத்தக அலுமொரிகள் 

உலொவுவத்றகும் புத்தகங்கயள கடன் வழங்குவதற்கும் 

அயழக்கின்றது. 

சிறுவரக்ள் எங்ளக தமது ஓை்வு ளநரத்யத கழிக்கின்றனளரொ, 

அங்ளகதொன் வொசிப்பு கழகங்கள் இருக்கின்றன, முழுளநரப் 

பொடசொயலகளில், நூலகங்களில், இயளளைொர ்

நியலைங்களில் மற்றும் பல்ளவறு இடங்களில். 

சிறுவரக்ளுக்கு 
வொசித்தலில் 
ஊக்குவிப்பு 

ளமலதிக தகவல்களுக்கு 

www.leseclubs.de 

உங்களுக்கு அண்யமயில்  வொசிப்பு கழகம் 

எங்ளக உள்ளது ? 

 முத்தி 

www.leseclubs.de 

வொசிப்பு கழகத்தில் என்ன 

நடக்கின்றது? 

வொசித்தல் ஊக்குவிப்புக்கு 
பரொமரிபுடனொன 
ளசயவகள் 

வொரத்தில் பலமுயற ஓை்வுளநர ளசயவகள் பல்ளவறு 

ஊடகங்களுடன் நயடமபறுகின்றன – வொசிப்பு 

மணித்திைொலங்கள்  முதல் மசொந்த ளகடக்ும் 

வியளைொடட்ுகள் தைொரிப்பு கொகிதங்கள் (வியளைொடட்ு) 

தைொரிப்பு ஊடொக . 

வொசிப்பு சங்கங்களில் உள்ள மசைல்பொடுகள் கல்வியிைல் 

நிபுணரக்ள் மற்றும் 1000 கும் ளமற்படட்  வொசிப்பு கழக – 

பரொமொரிப்பொளரக்ளினொல் 

நயடமுயறப்படுதத்ப்படுகின் றது. 

வொசிப்பு கழகத்தினொல் என்ன பைன் ? 

சிறுவர்களும் இளைநயார்களும் ஒன்றிளணந்து  கிராைைான முளறயில் 

பங்குபற்றி புத்தகங்களை வாசிப்பதனால் எப்சபாழுதும் அதிக 

ைகிழ்ச்சியளடவதாகவும் இதன் மூலம்  பலவீனைாக வாசிப்பவர்கள் கூட 

வாசித்தல் குழுவினுள்  சத்தைாக வாசிப்பதற்கான ளதாியத்ளத சபறுவதாக 

வாசிப்பு கழக பராைாிப்பாைர்கள் அவதானிக்கின்றனர். 

இவ்வொறு நீண்ட கொலதத்ுக்கு சிறுவரக்ளுடன் மதொடரந்்து 

பணிைொற்றுவதனூடொக சமூகத் மதொடரப்ுகள், பரஸ்பர விடட்ுக்மகொடுப்பு 

மற்றும் தமக்குள்ளளளை ஒருவயர ஒருவர ்மதத்ித்து நடக்கும் தன்யமயில் 

முன்ளனற்றம் ஏற்படுவயத அவதொனிக்கக்கூடிைதொக உள்ளது. 

எனது வொழ்க்யகயின் இடம் 

வொசித்தல் கிளப் ஆகும்! 
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