
القراءة الصیفیة2021

Ages
0-18

Special thanks 
to our sponsor:

arapahoelibraries.org  •  303-LIBRARY (542-7279)arapahoelibraries.org/summer-reading

 ھل تحتاج إلى إقتراحات حول ماذا
تقرأ أو تستمع أو تشاھد الحقا ؟

In your 
neighborhood
  في ھذا الصیف ، كل مكتبة ستعرض
 ملصقة بالحجم الطبیعي حیث یمكنك 

المشاركة أو عرض الجزء المفضل  من 
 حیك. أضف مجموعة من األلوان

الكلمات ، قصیدة أو رسم لتوضیح روح 
مجتمعك الفرید.  

:Learn More 
arapahoelibraries.org/collage

 شارك صورك من نشاطتك 
على بینغو معنا على مواقع 

التواصل االجتماعي باستخدام

 Get personalized titles
:based on your interests 

arapahoelibraries.org/
 need-suggestions

#arapahoelibraries 



كتاب مجاني
 لالحتفال بالقراءة ، كل شخص من سن 0 إلى
  81 عامأ مدعو لزیارة واحدة من مكتباتنا * 

 ھذا الصیف الختیار كتاب مجاني ال حاجة للتسجیل 
 فقط توقف عندنا وانتق كتاب جدید لصیف 

 مليء بالقصص سیكون متاًحا بدًءا من
 1 یونیو حتى نفاد كل الكمیھ

كیف تلعب البینغو 
أكمل أیًا من األنشطة أوجمیعھا التي تظھر  في مربعات 

البینغو. متي أنجزت لعبة البینغو خمس مربعات في خط واحد 
في أي اتجاه حان الوقت لالحتفال باإلنجاز الجید البطاقة لك 

 لالحتفاظ بھا  وبالتالي اشطب أكبر أو
  أقل عدد من المربعات تحب . تعتبر 

 بطاقة البینغو الخاصةبك تذكرة
 الستكشاف كل ما تقدمھ المكتبة.  

 إعثر على
 ارسم صورة العب لعبة جدیدة.مكان جدید للقراءة .

تقرأه.   

انشر مكانًا مفضًال 
للقراءة على وسائل 
التواصل االجتماعي 

وقم باإلشارة إلینا

 تعلم كلمة 
بلغة اإلشارة

  اقرأ مع أخ أو
  صدیق أو مقدم 

رعایة.

 قم بعمل بطاقة  
لشخص ما وأرسلھا 

بالبرید .

 احضر حدثًا في 
المكتبة .

 استخدم مواردنا عبر 
 اإلنترنت * لتعلم
 شيء جدید .

 اصنع لعبة البحث 
الخاصة بك .

 اخرج واستمتع 
بالطبیعة.

 خطط لرحلة  األحالم. 
أین تود الذھاب؟

 خذ استراحة 
وارقص

 كن مؤلفا. اكتب أو 
احكي قصة قصیرة

  حاول قراءة مؤلف
   أو نوع أو

 سلسلة جدیدة .

  تعلم وضعیة
 للیوجا.

 استكشف كتابًا عن 
ثقافة مختلفة .

  تبادل كتاب مع 
قم ببناء حصن .صدیق.  اتبع وصفة / اصنع      

وصفة طعام جدیدة.

 تعلم مزحة جدیدة  
وجربھا مع العائلة 

أواألصدقاء . 

 استمع إلى كتاب 
صوتي .

اخترع مخلوقًا 
أسطوریًا.

 اقرأ كتابًا اقترحھ 
موظفو المكتبة

 تعلم حرفة جدیدة  
(كروشیھ ، فن طي  

الورق ، إلخ ).

arapahoelibraries.org للعثور على مواقع المكتبات والوصول إلى مواردنا عبر اإلنترنت ، قم بزیارة   

بینغو   


