
 

 

 Persian - اطالعات برای خانواده ها
 

کتاب خوانی  چالشدن يچه جوايزی برای به پايان رسان
 ؟است نخست وزير در نظر گرفته  شده

 سال اول -گواهينامه

 سال دوم -مدال برنز

 سال سوم -مدال نقره

 سال چهارم -مدال طال

 سال پنجم -هرمانقمدال 

 سال ششم -اسطورهمدال 

 سال هفتم -مدال تاالر مشاهير

 :(R4L)مرگواهينامه های کتاب خوان مادام الع

R4L سال هشتم 

 R4L سال نهم -نزبر 

R4L  سال دهم –نقره 

R4L  سال يازدهم –طال 

R4L  سال دوازدم –قهرمان 

R4L سال سيزدم – اسطوره 

R4L  سال چهاردهم –تاالر مشاهير 

چالش کتاب خوانی نخست وزير  ایسفرچه کسانی 
 هستند؟

از  تيم سفير 6ز ساکنين برجسته استراليای جنوبی و نفر ا 19تعداد 
 اينهاچالش کتاب خوانی نخست وزير حمايت و پشتيبانی می کنند.

 Adelaide United، Adelaideکلوپ فوتبال  :شامل
lightning،  کلوپ فوتبالPort Adelaide،  کلوپ نت

و کلوپ کريکت  Adelaideوتبال کلوپ ف ،Thunderbirdsبال
 .هستند Scorpions انزن

از دانش آموزان می توانند در چالش کتاب خوانی  یچه تعداد
 نخست وزير شرکت کنند؟

مدارس درصد از 95دانش آموز از  000,120ساالنه بيش از 
استراليای جنوبی چالش کتاب خوانی  نخست وزيری را به پايان می 

امطالعه ب رکتا دوازدهاز دانش آموزان بيش از  رسانند.تعداد زيادی
 .کنندمی 

 چيست؟ رمزايای شرکت در چالش کتاب خوانی نخست وزي
و لذت بردن بيشتر   کتابخوانیدانش آموزان را تشويق به  •

 می کند.از مطالعه 

 ايجاد ميکند. آموزان دانش برای مطالعه  را نقطه تمرکزی •

 در دانش آموزان حس موفقيت ايجاد می کند. •

تشويق  شانانندرزخوانی فبه مشارکت در کتاب را اوليا  •
 .ميکند

 ميشود امانت گرفتن کتاب از کتابخانه ها افزايشباعث   •

 سطح سواد را بهبود می بخشد. •

 کتابخوانی نخست وزير چيست؟ چالش
 

کتاب خوانی نخست وزير يک برنامه تعامل سواد آموزی است  چالش
 توسط نخست وزير معرفی شد تا: 2004که در سال 

دانش آموزان تشويق به خواندن کتابهای بيشتر و لذت  •
 شوند. بردن از مطالعه

 ارتقا يابد سطح سواد دانش آموزان •
 

موزان انتظار می رود که در فاصله شروع آدر اين چالش از دانش 
 .کنندسپتامبر دوازده کتاب را مطالعه  ماه سال تحصيلی  و اوايل

 
اطالعات کسب  شما چگونه می توانيد درباره اين چالش

 ؟نماييد
 

  ها جهت کسب اطالعات  بيشتر از صفحه مخصوص اوليا و خانواده
 :وزير در کتاب خوانی نخستچالش در وب سايت 

rc/pages/parents/http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/p
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 ديدن فرماييد.
با  DECDش رروپبا کارمندان رابط جامعه اداره آموزش و 

 .تماس حاصل فرماييد  2756 8226شماره
 

 .کنيدحاصل با مدرسه فرزندتان تماس 
 

 ؟کنندمطالعه را  يیچه کتاب ها می توانند دانش آموزان
 

را از ليست کتاب  يیها دانش آموزان می توانند به انتخاب خود کتاب
های موجود در سايت چالش کتاب خوانی نخست وزير انتخاب 

غير از زبان  د کتاب های به زبانهاینمايند.دانش آموزان می توانن
 انتخاب نمايند. را نيز انگليسی
ب از کتا هشتبايد  7تا سال  کالس آمادگیدانش آموزان  •

وانی کتاب خ چالشفهرست کتاب های درج شده در سايت 
کتاب مورد عالقه خودشان را انتخاب  چهارنخست وزير و 

 نمايند.
کتاب را از  چهاريابد حداقل  9و  8 دانش آموزان سالهای •

کتاب خوانی  چالشفهرست کتاب های درج شده در سايت 
کتاب مورد عالقه خودشان را  هشتنخست وزير و 

 انتخاب نمايند.
 دوازدهد می توانن 12و10،11دانش آموزان سال های  •

 کتاب مورد عالقه خودشان را انتخاب نمايند.
 

 کتاب ها در کجا در دسترس هستند؟
 

و سايت  هاکتاب فروشي عمومی، کتابخانه های ،کتاب ها در مدرسه 
 های آنالين کتاب در دسترس هستند.
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