
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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مرحباً بكم يف تحدي القراءة الصيفي

معلومات 
للعائالت
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افتح آفاق أبنائك عىل عامل الخيال واملغامرة يف املكتبة املحلية. انضم إىل تحدي 
القراءة الصيفي وسنساعدك أطفال عىل التعلّق بالقراءة!

نبذة عن تحدي القراءة الصيفي – مجاناً يف مكتبتك املحلية!

تجري فعاليات تحدي القراءة الصيفي السنوي يف املكتبات، ويهدف التحدي إىل تشجيع األطفال من عمر 4 

سنوات إىل 11 سنة عىل القراءة ألغراض االستمتاع خالل اإلجازة الصيفية، وهي الفرتة التي ميكن لألطفال فيها 

أن يفقدوا ما اكتسبوه من مهارات القراءة والثقة بالنفس فيها خالل أشهر اإلجازة الطويلة من املدرسة. وهناك 

موضوع مختلف يف كل عام، وسواء كان طفلك قارئاً نهامً أو مبتدئاً يف القراءة فحسب، فإن التحدي سيقدح 

زناد خياله.

يظهر البحث أن املشاركة متنح األطفال شعوراً حقيقياً باإلنجاز، ويخربنا العديد من املُعلمني أن األطفال الذي 

يشاركون يعودون إىل املدرسة بحامس جديد حيال القراءة وثقة بالنفس فيها.

اطلّع عىل موقع املسابقات املتاح عىل مدار العام، إىل جانب أداة فرز الكتب الرائعة  
www.summerreadingchallenge.org.uk

شجرة العائلة
ميثل التحدي وقتاً رائعاً للمشاركة والحديث عن 

الكتب كعائلة. اقرأ أنت أيضاً! ال تشعر بتأنيب 

الضمري إن جلست بصحبة كتاب أو صحيفة بأي لغة، 

فأنت بذلك ترضب مثالً طيباً – وسيقلدك األطفال!

“منحني التحدي شعوراً أكرب 
بالثقة ألين قرأت الكثري من 

الكتب األطول من كل ما قرأته 
من قبل. واآلن رصت أهوى 

القراءة فعالً!”
طفل

الخطوات
املشاركة مجانية بالكامل، وللبدء ليس عىل طفلك سوى االشرتاك يف املكتبة حيث 

سيُعطون مجلداً للجامعني لتسجيل رحلته خالل تحدي القراءة الصيفي. املسألة ليس 

واجباً منزلياً وال مسابقة، بل هو تحٍد شخيص باالستعانة بامللصقات والحوافز التي تخاطب 

غريزة االقتناء لدى األطفال.

تلبية كافة احتياجات األطفال 
إن كان طفلك يجد الكتب املطبوعة صعبة، أو إذا كان معاقاً برصياً، هناك 

بدائل:

خدمة RNIB للمكتبات )التي تشمل الكتب بطريقة برايل والكتب 

املطبوعة الضخمة والكتب املسموعة( ميكن االستعانة بها الستعارة الكتب 

يف إطار تحدي القراءة الصيفي وعىل مدار العام، وميكن للمكتبات أن 

تساعدك يف ذلك.

“إنها طريقة رائعة 
لتشجيع األطفال عىل 

القراءة يف اإلجازة 

الصيفية.”

والد

استكشف مكتبتك 
أثناء وجود أطفالك يف املكتبة، ستُتاح لك فرصة 

رائعة الستكشاف كل ما هو متاح للبالغني بدءاً من 

مجموعات القراءة إىل الدعم املقدم ملحو األمية 

إىل الحرف اليدوية واستخدام الكمبيوتر املجاين، 

فهي مكتبتك، لذا دعنا نساعدك عىل تحقيق أقىص 

استفادة منها!
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يشرتك األطفال من عمر 4 سنوات إىل 11 سنة يف مكتبتهم املحلية. 

وتتيح مكتبات كثرية أيضاً أنشطة ما قبل املدرسة لألطفال األصغر سناً.

يقرأ األطفال ما ال يقل عن 6 كتب يقع اختيارهم عليها يف املكتبة ويجمعون الحوافز خالل 

رحلتهم. ويتواجد طاقم العاملني وصغار املتطوعني لتقيم يد املساعدة!

مًينح األطفال الذي يتمون التحدي شهادة و/أو 

ميدالية.

يف summerreadingchallenge.org.uk ميكن لألطفال 

استخدام أداة فرز الكتب للحصول عىل توصيات الختيار الكتب وتبادل 

مثل هذه التوصيات.
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