والدين گرامی،
ما خوشوقت استيم ازينکه طفل شما در پروژه " خواندن آموزی " که نام آلمانی آن ) ليزه ليو  (Leseleoميباشد
سھم ميگيرد .اين پروژه به اطفال شما برابر به سن شان کمک ميکند که خواندن را بياموزند .برای اين مقصد يک
مربی ِ◌ خواندن آموزی ھفته يکبار با طفل شما ھمديگررا برای تمرين ِ◌ خواندن ميبينند – واضحا ً بعدازينکه با
معلم اصلی طفل شما مشاوره نموده است.
چرا خواندن زياد اھميت دارد ؟
اگرطفل شما درست خوانده نتواند ،درمکتب دچارمشکالت ميشود ،آنھم درتمام مضامين .چونکه وی بايد ازکتابھا و
انتر نيت معلومات بيشتر درتمام مضامين جمع آوری کند که يتواند برای آموختن کارکند .بررسيھای علمی به اثبات
ميرسانند که انسانھاييکه خوانده نميتوانند در زنده گی شان مشکالت زياد دارند :آنھا اکثراً در مقايسه با کسانيکه
خوب ومطمئن خوانده ميتوانند ،يا ھيچ درس مکتب راتا پايان نخوانده اند ويا اينکه نتايج نھايی شان در پايان دوره
مکتب قناعت بخش نبوده و در نتيجه به مشکل ميتوانند کدام پيشه و حرفه را بياموزند و بارھا به بيکاری
مواجه ميشوند.
امـا خواندن ميتواند آموخته شود!
آموختن ِ خواندن برای يک طفل زياد پرزحمت است و طفل به تمرين زياد احتياج دارد تا که بشکل حرفه ئی خوانده
بتواند  .اما طفل شما ميتواند خواندن را بياموزد و بزودی درک ميکند که خواندن خوشوقتی بار ميآورد و انسان
ميتواند با خواندن زياد بياموزد.
چگونه ميتوانيم به طفل شما کمک کنيم؟
مربی خواندن آموزی يکبار در ھفته برای مدت يک ساعت با طفل شما خواندن ِ چيز ھائيرا تمرين ميکند که تا ھنوز
خوب نياموخته است :شناختن حروف  ،بھم پيوستن ِ سيالب وھجا  ،بھتر ساختن ِ◌ روان خواندن  ،دانستن
مفھوم مضمونھا و غيره  ...که درضمن آموخته گی لسان ِ◌ آلمانی ِ طفل ازدياد مييابد .مربی خواندن کار خانه گی را
با طفل اجرانميکند -بلند بردن توانايی طفل شما درخواندن ،کمک اضافی ھست که توسط آن طفل شما بزودی
ممکنه ،مانند ھمصنفانش خوانده بتواند.
چگونه ميتوانيد شما به طفل تان کمک کنيد؟
شما توجه داشته باشيد که طفل شما در وقتھای معين ،سر وقت به درس حاضر باشد .در صورتيکه طفل مريض
شود ،يا بخاطر کدام وعده ضروری ديگر به درس سھم گرفته نتواند ،به مربی اطالع بدھيد .به طفل نشان بدھيد که
شما از زحمتکشی ھا يش برای خواندن آموزی قدردانی ميکنيد و شما ميدانيد که آموختن خواندن خيلی مشکل
و با ارزش است! در صورت امکان با طفل در بارۀ کتاب موجود روی دستش صحبت کنيد ،و يا يگان مرتبه يک
قصه را به لسان خود برای طفل بخوانيد – چونکه قصه ھا در ھر لسان جالب و ھيجان آور ھستند.
فعاليتھای بيرون از ساعتھای خواندن آموزی
بعضی از مربيان خواندن آموزی با عالقه يگان برنامه ديگر را با طفل اجرا ميکنند بطور نمونه رفتن به شيريخ-
فروشی ) که درآنجا مينوی شيريخ راميخوانند(  ،ديدار از يک موزيم و يا ديدن يک فلم از کتابيکه اکنون در سينما
به نمايش گذاشته شده .برای اين منظور مربی به موافقت شما ضرورت دارد .ما يک توضيح نامه را درين مورد
ترتيب داده ايم .چنانچه شما موافق با اين باشيد که مربی طفل شما را در وقت موعود با خود ببرد و پس از يک
نيمروزه بعد از ظھر ِ خوب  ،سالم برگرداند ،اين توضيح نامه را امضا کنيد.
آيا شما سوالی داريد و يا کدام مشکل بار آمده؟
درينصورت خوب استکه موضوع رابا مربی  ،معلم و يا معلمۀ اصلی طفل در ميان بگذاريد ويا اينکه با ما تماس
بگيريد.
با تھنيت ھای صميمانه و به آرزوی خوشی شما در خواندن آموزی مشترک!
Marina Vollstedt
Helmut-Schmidt Universität
Tel.: 040 / 6541 – 2807

Annegret Boehm
Leseleo e.V.
Tel.: 040 / 657 00 95

رضايت نامه سرپرست قانونی ) ولی (
من موافقت دارم که طفل من
نام طفل ___________________________________________________________
تاريخ تولد__________________________________________________________
در چوکات پروگرام عھده داری سرپرستی در اتحاديۀ ) ليزه ليو  (Leseleoدربر نامۀ

________________________________________________________________
زير مراقبت مربی خواندن آموزی اش
نام
آدرس________________________________________________________________
شماره تيلفون___________________________________________________________
سھم بگيرد.
نام سرپرست قانونی ) ولی ( طفل_______________________________________________
آدرس_______________________________________________________________
شماره تيلفون__________________________________________________________

__________________
تاريخ

____________________________
امضای سرپرست قانونی ) ولی ( طفل

