
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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چیلنج  یڈنگ  ر سمر 
ہے استقبال  کا  آپ  میں 

کے خاندانوں 
معلومات لیے 
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کروائیں۔  روشناس  سے  دنیا  ایک  کی  ایڈونچر  اور  تصور  کو  بچوں  کے  آپ  میں  یری  الئبر مقامی 
کی  کتابوں  میں  بچوں  کے  آپ  ہم  اور  یں  کر شرکت  میں  چیلنج  یڈنگ  ر سمر  کے  سال  اس 

گے! یں  کر مدد  میں  کرنے  پیدا  دلچسپی 

مفت میں  یری  الئبر مقامی  کی  میں - آپ  بارے  کے  چیلنج  یڈنگ  ر سمر 
کی  بچوں  کے  دوران 4 تا 11 سال  کے  چھٹیوں  کی  گرمی  اور  ہے  چلتا  چیلنج  یڈنگ  ر سمر  ساالنہ  میں  یوں  یر الئبر

سبب  کے  چھٹی  یل  طو سے  اسکول  بچے  جب  ہے  وقت  ایسا  ہے، جو  کرتا  افزائی  حوصلہ  کی  پڑھنے  لیے  کے  یح  تفر
بچہ  کا  آپ  خواہ  ہے، اور  ہوتا  خیال  مرکزی  مختلف  ایک  سال  ہر  ہیں۔  سکتے  کھو  اعتماد  اور  صالحیتیں  کی  پڑھنے 

گا۔  دے  اڑان  نئی  کو  تصورات  کے  اس  ہو، چیلنج  کررہا  ہی  شروع  ابھی  یا  ہو  شوقین  کا  پڑھنے 

سے  بہت  اور  ہے  ملتا  احساس  حقیقی  ایک  کا  حصولیابی  کو  بچوں  سے  کرنے  شرکت  کہ  ہے  چلتا  پتہ  سے  تحقیق 
ایک  کا  پڑھنے  میں  ان  تو  ہیں  لوٹتے  واپس  اسکول  جب  بچے  والے  لینے  حصہ  میں  اس  کہ  ہیں  بتاتے  ہمیں  اساتذہ 

ہے۔ ہوتا  اعتماد  اور  جذبہ  نیا 

یں    کر چیک  سائٹ  یب  و ایئر- راؤنڈ  لیے  کے  سارٹر  ک 
ُ
ب انگیز  حیرت  اور  مقابلوں 

www.summerreadingchallenge.org.uk

ٹائم فیملی 
اشتراک  کا  کتابوں  پر  طور  کے  خاندان  ایک  چیلنج 

وقت  ین  بہتر کا  کرنے  بات  میں  بارے  کے  ان  اور  کرنے 
اخبار  یا  کتاب  کی  بان  ز بھی  پڑھیں! کسی  خود  ہے۔ 

یں، آپ  کر نہ  محسوس  ندامت  میں  بیٹھنے  کر  لے 
نقل  کی  آپ  ہیں - بچے  کررہے  قائم  مثال  اچھی  ایک 

گے!   یں  کر

یادہ ز مجھے  سے   “اس 
اعتمادی  خود 

کیونکہ  ہوئی  محسوس 
کتابیں  سی  بہت  ایسی  نے  جو میں  تھیں  یل  طو سے  ان  جو  تھیں۔ پڑھیں  پڑھی  پہلے  نے  میں 

واقعی  مجھے  اب 
ہے!” پسند  مطالعہ 

بچہ

ہے کرتا  کام  کیسے  یہ 
کرنا  اپ  سائن  میں  یری  الئبر کو  بچے  کے  آپ  لیے  کے  کرنے  شروع  اور  ہے  مفت  طرح  پوری  یہ 
فولڈر  کلیکٹر  لیے  کے  رکھنے  یکارڈ  ر کا  سفر  کے  چیلنج  یڈنگ  ر سمر  اپنے  انہیں  جہاں  ہے 

ایک  ساتھ  کے  ترغیبات  اور  اسٹیکرز  بلکہ  ہے،  نہیں  مقابلہ  یا  ورک  ہوم  یہ  گا۔  جائے  دیا 
ہے۔   بھاتی  بہت  کو  جبلت  کی  کرنے  اکٹھا  کی  بچوں  جو  ہے  چیلنج  ذاتی 

تکمیل  کی  یات  ضرور کی  بچوں  سبھی 
ہو  نقص  بصری  اسے  یا  ہوں  دشوار  کتابیں  شدہ  پرنٹ  لیے  کے  بچے  کے  آپ  اگر 

ہیں:  موجود  تو، متبادالت 

کا  کس 
ُ
ب آڈیو  اور  پرنٹ  یل، بڑے  بر سروس )جو  یری  مفت RNIB الئبر

سال  پورے  اور  چیلنج  یڈنگ  ر سمر  استعمال  ہے( کا  کرتی  احاطہ 
میں  اس  یاں  یر ہے، الئبر جاسکتا  کیا  لیے  کے  لینے  مستعار  کتابیں 

ہیں۔ کرسکتی  مدد  کی  آپ 

میں  چھٹی  کی  گرمی  “یہ 

کی  بچوں  لیے  کے  پڑھنے 

ایک  کا  افزائی  حوصلہ 

ہے۔” یقہ  طر ین  بہتر

والدین

یں   کر بین  چھان  کی  یری  الئبر اپنی 
کے  بالغوں  تو، یہ  ہوں  میں  یری  الئبر بچے  کے  آپ  جب 
ین  بہتر ایک  کا  کرنے  یافت  در کو  چیزوں  دستیاب  لیے 

میں  پس، خواندگی  گرو یڈنگ  ر میں  ہے، جس  موقع 
مفت  کا  کمپیوٹر  اور  یوں  دستکار کر  لے  سے  مدد 

ہے،  یری  الئبر کی  آپ  ہے، یہ  شامل  تک  استعمال 
ہماری  میں  اٹھانے  فائدہ  یادہ  ز سے  یادہ  ز کا  اس  لہذا 

لیں!  مدد 

1

2

ہیں۔  کرتے  اپ  سائن  میں  یری  الئبر مقامی  اپنی  بچے  کے  عمر  کی  4 تا 11 سال 
ہے۔ ہوتی  بھی  سرگرمی  اسکول  پری  لیے  کے  بچوں  چھوٹے  میں  یوں  یر الئبر سی  بہت 

اس  اور  ہیں  پڑھتے  کم 6 کتابیں  از  کم  کی  یری  الئبر سے  پسند  اپنی  بچے  دوران  کے  گرما  موسم 
ہیں۔  کرتے  حاصل  انسینٹیوس  دوران 

ہیں! ہوتے  موجود  لیے  کے  مدد  رضاکاران  نوعمر  اور  عملہ 

ہیں  کرتے  پورا  کو  چیلنج  بچے  جو 
اور/یا  سرٹیفکٹ  ایک  انہیں 

ہے۔  ملتا  میڈل 

summerreadingchallenge.org.uk پر بچے 
ک سارٹر کا 

ُ
یز حاصل کرنے کےلیےب اشتراک کرنے اور کتاب سے متعلق تجاو

استعمال کرسکتے ہیں۔
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