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مرحبا بكم في 
المكتبة

المزيد من المعلومات

 موقع على 
 االنترنت للتدرب 

على اللغة والرياضيات 
واالنترنت و التعامل مع 

المال.
oefenen.nl

التالوة معا

المساعدة في هولندا

كتب مصورة بجميع اللغات



األم مارجام وابنتها ياسمين تذهبان ألول مرة 
إلى المكتبة

مارجام وابنتها ياسمين يقومان بقراءة كتاب معا.

مارجام وابنتها ياسمين تتكلمان مع 
تاسا، تاسا تعمل في المكتبة.

ياسيمن تقوم بقراءة كتاب على الكمبيوتر،وهناك ايضا العاب جميلة يمكن 
القيام بها لتعلم اللغة الهولندية.

على شبكة اإلنترنت يمكنك اإلطالع على الصحف باللغات المختلفة. تقوم مارجام 
بتصفح جريدة بلغتها الخاصة.

قسم اللغات في المكتبة هو القسم الذي يمكنك فيه تعلم 
اللغة الهولندية

تاسا تري مارجام اجهزة الكمبيوتر. 
في المكتبة يمكنك ايضا التسجيل بدورات الكمبيوتر. 

في المكتبة، يوجد أيضا كتب سماعية وأغاني وأفالم

اختارت مارجام و ابنتها ياسمين 
مجموعة من الكتب.

ياسمين تستخدم البطاقة.
هل تعلم أنه من الممكن لألطفال استعارة 

الكتب مجانا؟

مارجام وابنتها ياسمين ذاهبتان إلى المنزل بحوزة مجموعة من الكتب.

تزور مارجام مقهى اللغة في المكتبة. و هي تقوم هنا بالتدرب على اللغة مع رفيق 
اللغة الخاص بها.

تفعل   المكتبة 
المزيد...

تاسا ومارجام تتصفحان كتابا للكبار.

مارجام وابنتها ياسمين قامتان بالتسجيل في مشروع القراءة، كل أسبوع يأتي 
شخص إلى البيت ليقرأ لياسمين، التالوة طريقة ممتازة لتعلم اللغة الهولندية. 

 هل تريد أنت أيضا شخصا 
يقوم بالقراءة ألسرتك؟ اسأل أمين 

المكنبة.

في قسم األطفال تري تاسا لياسمين كتابا لالطفال.

مرحبا بكم في المكتبة

 قليال ،أتمنى ان 
يكون هناك ايضا اشياء 

ممتعة لالطفال.

 اي الكتب 
 تجدينها جميلة 

يا ياسمين؟

هل تريد مساعدة في القراءة؟ اسأل 
أمين المكتبة.

و يوجد أيضا مقى للغة 
تستطيع فيه التدرب على 
اللغة الهولندية مع رفيق 
اللغة. اسأل أمين المكتبة.

 هل تجدين 
هذا مثيرا؟

أهال وسهال بكما، 
سوف أطبع لكما بطاقه 

المكتبة.

يمكنك هنا أيضا ايجاد 
كتب جميلة لقراءتها 

لوحدك.

الكتب السماعية هي 
طريقة ممتعة لقراءة 
كتاب باللغة الهولندية 
ولالستماع إلى اللغة. 

يمكنك ايضا باستخدام 
الكمبيوتر تعلم اللغة 

الهولندية.


