
اسمك
رقم الهاتف

السن

انضم إلى برنامج القراءة الصيفي في مكتبة أوكالند العامة على اإلنترنت من خالل موقع انضم إلى برنامج القراءة الصيفي في مكتبة أوكالند العامة على اإلنترنت من خالل موقع oakland.beanstack.orgoakland.beanstack.org أو أعد هذا السجل الورقي إلى أي موقع من مواقع مكتبة أوكالند العامة. أو أعد هذا السجل الورقي إلى أي موقع من مواقع مكتبة أوكالند العامة.	 	 
قم بالتلوين في أحد المربعات في كل يوم تقرأ فيه.قم بالتلوين في أحد المربعات في كل يوم تقرأ فيه.	 	 
بعد استكمال بعد استكمال 2020 مربعًا، ستحصل على كتاب مجاني وفرصة للفوز بإحدى جوائز المسابقة. مربعًا، ستحصل على كتاب مجاني وفرصة للفوز بإحدى جوائز المسابقة.	 	 
تمثل كل تمثل كل 1010 مربعات إضافية فرصة أخرى في المسابقة. مربعات إضافية فرصة أخرى في المسابقة.	 	 
يتم تسليم كتب الجوائز في يتم تسليم كتب الجوائز في 1818 يونيو/ حزيران. يونيو/ حزيران.	 	 
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تقوم في كل يوم بالتحدث أو الغناء أو القراءة أو الكتابة أو 
اللعب بشكل جماعي أو تقوم بالتلوين في مربع. ستؤدي 

ممارسة هذه األنشطة بشكل جماعي في كل يوم إلى مساعدة 
طفلك على تعلم القراءة.

تعليمات لألطفال في تعليمات لألطفال في 
مرحلة ما قبل القراءة مرحلة ما قبل القراءة 

ومقدمي الرعايةومقدمي الرعاية

تحدث!تحدث!
 تحدث عن يومك. 

 نظم القوافي. 

اذكر أسماء األطعمة.

اقرأ!اقرأ!
 الكتب المفضلة. 

 الفتات الشوارع. 

علب الطعام.

العب!العب!
 احزم األشياء. 

 تأنق أو تظاهر بذلك. 

مالعبة الطفل بأخذه على غرة.

غني!غني!
 غني أغنية.

ارقص. اعزف 

الموسيقى.

اكتب!اكتب!
 باألرز أو بالرمال. 

 اسمك. 

ارسم أشكاالً.

شارك صورك بالوسم OPLSummer# ، أو أرسل إلينا صورك بالبريد اإللكتروني 
 Oaklandlibrary وتابع .engagement@oaklandlibrary.org :على

على فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر. 
www.oaklandlibrary.org/summerwww.oaklandlibrary.org/summer
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