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کتاب های تصویردار به همه زبانها



مارگام بهمراه دختر خود یاسمین برای بار اول به 
کتابخانه میروند.

به کتابخانه خوش آمدید

بلی یک مقداری. 
من امیدوارم چیزهای جالبی 

برای اطفال بیابم.

مارگام و یاسمین با هم یک کتاب میخوانند.

مارگام و یاسمین با تسا صحبت می نمایند. 
تسا در کتابخانه کار میکند.

یاسمین یک کتاب را از طریق کمپیوتر میخواند. او میتواند بازی های جالب مربوط به 
زبان را نیز انجام دهد. 

شما میتوانید از طریق انترنت روزنامه های به زبانهای مختلف را پیدا کنید. مارگام 
یک روزنامه را به زبان مادری میخواند.

تالهوس یک گوشه یی از کتابخانه است. شما 
میتوانید زبان هلندی بیآموزید. 

 

تسا به مارگام کمپیوتر ها را نشان میدهد. شما میتوانید در کتابخانه دوره 
کمپیوتر را نیز ببینید.

در کتابخانه کتابهای صوتی، موزیک و فیلمها نیز موجود میباشند.

مارگام و یاسمین چندین کتاب را انتخاب 
نمودند. 

یاسمین از کارت کتابخانه خود استفاده 
مینماید. آیا شما میدانستید که اطفال میتوانند 

مجانی کتاب از کتابخانه قرض بگیرند؟

مارگام و یاسمین با یک بسته کتاب به خانه میروند.

مارگام برای  تال کافه Taalcaféبه کتابخانه مراجعه میکند. 
او در اینجا با رفیق آموزش زبان ٌهلندی خود تمرین زبان انجام میدهد. 

کتابخانه خدماتی 
بسشتری انجام 

میدهد...

آیا شما در خواندن )قرائت( کتاب  به 
کمک دیگران  نیاز دارید؟ از کارمند 

کتابخانه بخواهید. 

تسا و مارگام مشغول به نگاه کردن به 
یک کتاب برای افراد بالغ هستند.

مارگام و یاسمین جهت اشتراک در برنامه روخوانی کتاب ثبت نام نموده اند. 
 هفتها ی یکبار شخصی به خانه  یاسمین میاید تا برای او روخوانی کند. 

 روخوانی کتاب یک شیوه خیلی خوب آموزش زبان ٌهلندی مییاشد. 

آیا شما هم میخواهید  فردی برای 
خانواده شما روخوانی کند؟ در این 
زمینه از کارمند کتابخانه تقاضای 

کمک کنید.

 تسا در بخش اطفال یک کتاب اطفال را به یاسمین 
نشان میدهد.

یاسمین خودت کدام 
کتابها را دوست 

داری؟

چطور آیا برایت 
هیجان آور است؟

در اینجا شما میتوانید کتابهای 
زیبایی برای مطالعه بیآبید.

کتاب برای شنیدن شیوه 
خیلی خوب مطالعه و شنیدن 
به زبان هالیندی میباشد. 

 

شما میتوانید که با استفاده 
از کمپیوتر زبان هالندی 

را نیز تمرین کنید.

 در کتابخانه
  یک تال کافه 

 )Taalcafé قهوه 
خانه زبان( نیز موجود 
می باشد. در این قسمت 
کتابخانه شما میتوانید 
با دوست زبان تمرین 

آموزش زبان هالندی کنید. 
از کارمند کتابخانه در این 

 مورد معلومات 
تقاضا کنید. 

خیلی خوب است  شما 
اینجا حضور دارید. 
 من برای شما کارت 
عضویت کتابخانه را 

درست میکنم. 


