
تساعد مشاركة الكتب في تنمية طفلك ومهاراته اللغوية 
واالجتماعية

يستفيد طفلك حقًا من سماعك وأنت تغني وتتحدث وتقرأ له 
بلغتك أنت

شارك واستمتع بالكتب من حقائب Bookbug مع طفلك 
باستخدام الصور لرواية قصة بلغتك أنت

Bo
ok

bug  كل شيء  حول

scottishbooktrust.com/bookbug-in-other-languages

Bookbug هو برنامج تابع لـScottish Book Trust ومخصص للرضع وصغار 
األطفال.



حقيبة البيبي
تستلمها من طبيبتك عندما يكون مولودك في 

عمر 3–5 أسابيع.

احتضن طفلك
مشاركة الكتاب هي الوقت المثالي 

لالحتضان. سيجعل ذلك طفلك يشعر 
باالسترخاء، ويمكن أن تساعد المالمسة 

الجلدية بينكما الطفل على أن ينمو ويكبر.

Primary 1 حقيبة العائلة
تستلمها من المدرسة عندما يكون طفلك في 

  .P1

شارك معه أغنية أو أسجوعة
يساعد سماع األصوات المختلفة من األغاني 
والسجع في تطوير القدرة على الكالم وتنمية 

لغة الطفل. جربا أسجوعة معًا من صفحة 
كتاب.

حقيبة التودلر )الدارج(
تستلمها من طبيبتك عندما يبلغ طفلك الدارج 

13–15 شهًرا.

استرخي واستمتع
أنت أفضل شخص لمشاركة الكتب واألغاني 
والسجع مع طفلك! ال توجد طريقة صحيحة 

أو خاطئة - فقط افعل ما يناسبك واستمتعا 
معًا.

حقيبة )المكتشف(
تستلمها من حضانة طفلك أو مربية األطفال 

عندما يبلغ طفلك من العمر 3 سنوات.

اقرأ قصة
ليس من المبكر أو السابق آلوانه أبًدا أن 

تبدأ بالقراءة مع طفلك الصغير. إنهم يحبون 
سماع صوتك، وأن تحتضنهم لبعض الوقت 

المخصص لذلك.

Bookbug  أهم نصائحBookbug حقائب
يحق لكل طفل في اسكتلندا الحصول على أربعة حقائب كتب مجانية:

حقائب الكتب باللغة اإلسكتلندية متاحة للعائالت المهتمة.
كما تتوفر الكتب اللمسية لألطفال الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

Bookbug Baby Bookbug Toddler

Bookbug Explorer



Illustrations by Debi Gliori.

Scottish Book Trust is a national charity 
changing lives through reading and writing.  

We acknowledge the support of the Scottish 
Government Improving Health and Wellbeing 
Division for the continued funding of the 
Bookbug programme.

Bookbug تعاال إلى جلسات
أحضر طفلك الصغير إلى جلسات مجانية للقصة واألغاني والسجع في مكتبتك المحلية أو صالة 

المجتمع. ابحث عن جلسة عبر اإلنترنت أو محلية على موقعنا.

Bookbug اعثر على المزيد من األغاني والقوافي على موقعنا اإللكتروني وتطبيق

جرب أسجوعة اليوم

scottishbooktrust.com/bookbug

استمع إلى األغنية على موقعنا:
scottishbooktrust.com/twinkle-twinkle

Twinkle, Twinkle
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!


