شعر ،داستانهای واقعی و تخیلی .و همچنین فلم ،موسیقی،
و کتابهای صوتی در آنجا در دسترس شماست.

Dari

زبان و صدای خوِد شما ...

ما به شما کمک می کنیم تا بتوانید آنچه را که می خواهید
بیابید ،و همینطور چیزهایی که نمی دانستید وجود دارند را
بیابید .امانت گرفنت از کتابخانه رایگان است.
به کتابخانه خوش آمدید!

 ...بهترین چیزهایی هستند که می توانید به ط
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شعر و نظم بخوانید .آواز بخوانید و به زبان م
صحبت کنید .وقتی طفل شما به داستانهای و
برایش می خوانید گوش می دهد ،کلمات بیش
آسانی می آموزد و صحبت کردن را یاد می گ
طفل زبان مادری اش را یاد بگیرد ،آموخنت زب
برایش آسان تر خواهد شد.

Dariر کتابخانه کتابهای زیادی به زبانهای مختلف
د
زبانه وم بصردااییخوکِدودشمکاا...ن ،هم برای بزرگساالن .کتابها
شعر ،داستانهای واقعی و تخیلی .و همچنین
 ...بهترین چیزهایی هستند که می توانید به طفل تان بدهید.
و کتابهای صوتی در آنجا در دسترس شماس

شعر و نظم بخوانید .آواز بخوانید و به زبان مادری خود
صحبت کنید .وقتی طفل شما به داستانهای و آوازهایی که

زبان و صدای خوِد شما ...
 ...بهترین چیزهایی هستند که می توانید به طفل تان بدهید.
شعر و نظم بخوانید .آواز بخوانید و به زبان مادری خود
صحبت کنید .وقتی طفل شما به داستانهای و آوازهایی که
برایش می خوانید گوش می دهد ،کلمات بیشتری را به
آسانی می آموزد و صحبت کردن را یاد می گیرد .وقتی یک
طفل زبان مادری اش را یاد بگیرد ،آموخنت زبانهای دیگر
برایش آسان تر خواهد شد.
Dariتابخانه کتابهای زیادی به زبانهای مختلف وجود دارد،
در ک
هم برای کودکان ،هم برای بزرگساالن .کتابهای عکسدار،
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و کتابهای صوتی در آنجا در دسترس شماست.
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بیابید .امانت گرفنت از کتابخانه رایگ
برایش می خوانید گوش می دهد ،کلمات بیشتری را به
صدح!بت کردن را یاد می گیرد .وقتی یک
یخمانیه آخموزد
ش آومدی
بآهسکاتناب
طفل زبان مادری اش را یاد بگیرد ،آموخنت زبانهای دیگر
برایش آسان تر خواهد شد.
در کتابخانه کتابهای زیادی به زبانهای مختلف وجود دارد،
هم برای کودکان ،هم برای بزرگساالن .کتابهای عکسدار،
شعر ،داستانهای واقعی و تخیلی .و همچنین فلم ،موسیقی،
و کتابهای صوتی در آنجا در دسترس شماست.
ما به شما کمک می کنیم تا بتوانید آنچه را که می خواهید
بیابید ،و همینطور چیزهایی که نمی دانستید وجود دارند را
بیابید .امانت گرفنت از کتابخانه رایگان است.
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