
 

 

خانواده هامعلومات برای  -  Dari  
 

 
  مطالعۀ پريمير  کدام اند؟ ۀجوايز تکميل مبارز

 سال اول –تصديق 
 سال دوم –مدال برنجی 

 سال سوم –مدال نقره 
 سال چهارم –مدال طال 

 سال پنجم  –مدال قهرمانی 
 سال ششم –مدال نُخبہ 

 سال هفتم –مدال سالون شهرت 
 :(R4L)خواننده برای تصاديق عمری

R4L سال هشتم  
R4L  سال نهم –برنجی 
R4L  سال دهم -نقره 
R4L  سال يازدهم –طال 
R4L  سال دوازدم –قهرمانی  
R4L سال سيزدهم –ہ ُنخب 
R4L  سال چهردهم –مدال سالون شهرت 

 
مطالعۀ  ۀکيها سفرای پريمير برای مبارز

 ميباشند؟
نوزده تيم برجسته عالی آستراليای جنوبی و شش 

کلپ سپورتی ہ پريمير. اين ها حمايتی مبارزۀ مطالعسفير
اداليد يونايتيد ،اداليد اليتنگ، کلپ فتبال پورت اداليد، 
تندربرد نتبال کلپ، کلپ فتبال اداليد و کلپ کريکت زنان 

 . اند سکورپُين
 

چی تعداد شاگردان درمبارزۀ مطالعۀ پريمير 
 مشموليت دارند؟

مکاتب  ٪۹۵ز شاگرد ا ۰۰۰،۱۲۰ہ از هرسال اضاف
پريميراشتراک ۀ ۀ مبارزۀ مطالعآستراليای جنوبی درمسابق

را کتاب  ۱۲از اضافہمی نمايند. تعداد بيشتری ازشاگردان 
 می کنند. ہمطالع

 
پريمير  مطالعۀ ۀمبارزمزايای اشتراک در 

 چيست؟
لذت کتابهای زياد و ۀمطالع ہردان را تشويق بگتمام شا •

 بردن از خواندن می نمايند
 بارمی آورد ہطالعم ہشاگردان را ب ہتوج عطف •
 احساس دست آورد را فراهم می سازد •
وخواندن اوالد شان  ہدخيل شدن والدين را در مطالع •

 تشويق می نمايد 
 را ازدياد می بخشد ہامانت گرفتن کتاب  از کتابخان ہب •
 بود می بخشد.ہبسواد آموزی را  •
 
 

 
چی  (صدراعظم ايالتی)مبارزۀ مطالعۀ پريمير

 است؟
يک اشتغال پروگرام سواد آموزی  مطالعۀ پريمير مبارزۀ
 :معرفی شده است ۲۰۰۴توسط پريميردرسال  ہاست ک

لذت کتابهای زياد و ۀمطالع ہردان را تشويق بگشا •
 بردن از خواندن می نمايند

 بود می بخشدہسطح سواد آموزی را ب •
کتاب را دربين  ۱۲ردان گمبارزه ايجاب می نمايد تا شا

مدت آغاز سال تعليمی مکتب الی پايان ماه سپتمبر 
 بخوانند. 

 
ونه معلومات بدست آورده می گمبارزه چ ۀدربار
 ؟توانيد

ہ ا مبارزۀ مطالعه از صفحۀ ويب سايت والدين و خانواده
 پريميربرای کسب معلومات بيشتر بازديد نمايد

http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/par
ents/families/ 

 درتيلفون DECDبا کارمندان ارتباطی جامعہ 
 تماس شويد .ہ  ب  ۸۲۲۶ ۲۷۵۶

 تان در تماس شويد. با مکتب طفل
 

 کرده می توانند؟ ہها را مطالعردان کدام کتاب گشا
ردان می توانند کتاب های را از لست کتاب های گشا

پريمير ويا از کتاب های دلخواه خودشان  ۀمطالع زۀمبار
 ۀمطالع ۀيب سايت مبارزوبخوانند. لست کتاب ها در 

شاگردان می توانند خواندن کتاب  پريمير فراهم می باشد.
انتخاب نيزنگليسی ها را در لسان های غير از لسان ا

 نمايند.
از لست را کتاب  ۸شاگردان صنف هفتم می توانند  •

 ۴ويب سايت پريمير و  ۀمطالع ۀمبارزکتاب های 
 کتاب دلخواه خودرا بدست آورند.

کتاب از  ۴می توانند حداقل  ۹و ۸ردان صنوف گشا •
کتاب را  ۸پريمير و  ۀمطالع ۀکتاب ها ی مبارز لست

 مايند.طبق دلخواه خود انتخاب ن
ميل  ہکتاب ها را ب ۱۲و  ۱۱،  ۱۰ردان صنوف گشا •

 انتخاب می نمايند. شان خود 
 

 اين کتاب ها در کجا فراهم ميباشند؟
، کتاب فروشی کتابها درتمام مکاتب و کتابخانه های عامه 

 ها وسايت های آن الين کتاب فراهم ميباشند.
 
 
 
 

 

http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/

