
 

 

Urdu - امعلومات يۓ  ے لک ںخاندانو 
 
 

کرنے کے قابلے کوپورا ہ کے مُ وزيراعلی ِکتابی ُمطالع
 ؟ ل سکتے ہيںنعام/ تمغے مِ بعد کونسے اِ 

 
 سال پہلے  – سند

 سال دوسرے  – کانسی کا تمغہ
 سال تيسرے   – چاندی کا تمغہ 
 سال چوتهے  –سونے کا تمغہ 

 سال پانچويں   –چيمپيں تمغہ
 سال چهڻے  – ڈ تمغہليجن

 سال ساتويں  – ہتمغهرت شُ  ہال آف فيم/
 :(R4L)تا زندگی ُمطالعے کی سند 

R4L –  سال آڻهويں 
R4L  نويں سال -کانسی    
R4L  سال دسويں  –چاندی  
R4L سالگيارويں  – سونے  
R4L سال بارويں  – چيمپيں   
R4L سال تيرويں  – ليجنڈ  
R4L  /سال ويں چود – ُشهرتہال آف فيم 

 
قابلے کے سفارت کار کون ہ کے مُ وزيراعلی کا ِکتابی ُمطالع

 ؟ہيں
 

اور چه سفارت  جنوبی آسڻريليا کے اُنيس بڑے ُعہدے دار
قابلے کو چالنے ميں مدد تبی مُ کاروں پر مبنی ايک ڻيم اس کُ 

نگ، ڻالي ڈاليڈ،ا ڈ فڻبال کلبيڻيئيونا ڈاليڈا ميں. ِان کرتے ہيں
ڈ فڻبال اليڈا  بال کلپ، ڻن ڈزربرڈنڻ، کلب  ڈزفڻبالاليڈا ٹپور

  .ہيں کلب ٹکريککلب اور سکورپُيں عورتوں کا 
لم ب عِ قابلے ميں کتنے طالِ ہ کے مُ وزيراعلی کا ِکتابی ُمطالع

 ؟شامل ہيں
٪ جنوبی ۹۵ طالِب ِعلم جو کہ ۰۰۰،۱۲۰ تقريباً ہ رسال اضافہ

سے ن ميں رکهتے ہيں  اِ  ق آسڻريليا کے سکولوں سے تعلُ 
 بهی پڑهتے ہيں۔ يںکتاب ۱۲زياده تر طالِب ِعلم  سے زياده 

 
  ؟ہيں دئوال ہونے يے کيا فس ُکتبی ُمقابلےميں شامِ اِ 
 
ہونی ہے کہ وه  ئیں کی حوصلہ افزاوطالِب ِعلم س سےاِ  •

 ُ س سے لطف زياده سے زياده کتابيں پڑهيں اور ا
 واندوزہون

   گاه/نں کو پڑهنے کے ليے ايک مرکزِ ويہ طالِب ِعلم •
 مقصد ديتے ہيں۔

کسی بهی چيزکو پايہ تکميل تک پہچانے کا شعور ديتی  •
 ہيں۔ 

کہ وه بچوں کے  ہےئی کرتی يہ والدين کی حوصلہ افزا •
  ُمطالعے ميں ِدلچسپی ليں۔

زياده سے زياده کتابيں کتب خانوں سے ادهار کی جاتی  •
 ہيں

 کی شرح ميں اضافہ کرتی ہے۔ خواندگی •
 
 
 
 

 
  

 ؟ کيا ہۓقابلہ ہ کا مُ ِکتابی ُمطالعوزيراعلی کا 
 
 

ُمتعلِق ايک قابلہ خواندگی سے ہ کا مُ وزيراعلی کا ِکتابی ُمطالع
ميں کيا جس  ۲۰۰۴نے ہۓ ِجس کا آغاز وزيراعلی پروگرام

 کا مقصد ہۓ کہ:
ئی پڑهنے کی حوصلہ  افزا ںکی مزيد ِکتابي ںطالِب ِعلمو •

    طف اندوزہوںپڑهنے سے لُ  ںاور وه ِکتابي
 ں ِاضافہ ہو۔ گی کی شرح ميخوانند •

لم سکول کے ب عِ س ُمقابلے کے ليے ضروری ہيے کہ طالِ اِ 
 ۱۲مبر کے پہلے ہفتے تک کم از کم ڻشروع ہوتے ہی سپ

  يں پڑهيں۔کتاب
   

 ے ميں آپ کيسے جان سکتے ہيں ؟ بارکے  ےِاس ُمقابل
 

 ٹيئويب سا قابلے کی ہ کے مُ وزيراعلی کا ِکتابی ُمطالع
معلومات دان کے صفحے پرجا کر مزيد خان رواين والدپر

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

DECD فونی يلڻطہ کريں عوامی رابطہ افسر سے راب 
    ۔ ۸۲۲۶ ۲۷۵۶

 ہ کريں ۔  طاپنے بچے کے سکول سے راب
 

 ؟بچے کونسی کتابيں پڑ سکتے ہيں
 
ہ وزيراعلی کتابی ُمطالع يںکتاباپنی مرضی کی ب علم طالِ  

ن کو پڑه سکتے ہيں۔ وں اُ ہميں موجود ست قابلے کی لِ کے مُ 
ب علم طالِ  يٹ  پر موجود ہے۔ ئن کتابوں کی فہرست ويب سااُ 
پڑسکے ؛ اور زبان کی کتابيں یسريزی کے عالوه بهی کگان

   ہيں۔
کم از کم  لمطالِب عِ نرسری سے ساتويں جماعت تک کے  •

سائيٹ ويب  قابلےہ کے مُ يں وزيراعلی کتابی ُمطالعکتاب ۸
يں اپنی مرضی کی پڑه کتاب ۴پر موجود فہرست ميں اور

 سکتے ہيں۔
 يںکتاب ۴ ز کم آڻهويں اور نويں جماعت کی بچے کم ا •

سائيٹ پرموجود ويب  قابلےہ کے مُ وزيراعلی کتابی ُمطالع
 يں اپنی مرضی کی پڑه سکتے ہيں۔کتاب ۸فہرست ميں اور

 ۱۲دسويں ، گيارويں اور بارويں جماعت کے طالِب علم  •
 اپنی مرضی کی پڑه سکتے ہيں۔ يں کتاب

 
  ہوسکتی ہيں؟ ں سے دستياباکہ يںکتاب ہي
 
عوامی ، ُکتب خانے، الئبريری اور انڻرنٹ يں سکول، کتاب ہي

 ل سکتی ہيں۔ پر کتابوں کے جگوں پر مِ 
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