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ں ی ہ جاتے ںی م السک   ںیساتو   سے یپہل   بچے کے جن ن یوالد تمام                                          

  ہے  اہم بہت اور حیتفر ناپڑھ ںیم یگرم ونکہیک  ۔ یئ اپڑھ ںیم  وںیچھٹ یک  یرمگ

  

ا ہے؟کی                                                                             Sommeles.no                                                                                                                                       

      Sommerles.no  تمام ناروے میں پہلی سے ساتویں جماعت کے بچوں کے لئے الئبریری  

       کی طرف سے پڑھنے کی مہم ہے۔

  Sommerles.no    میں شامل ہونا مفت ہے اور بہت دلچسپ ہے۔                                            

                                                                                                           Sommerles.no   پہلی  جون  کو شروع  ہوکر اکتیس  اگست  کو ختم ہو جائے گا                          

سب کے  لئے ہے،                               Sommerles. no   

 بہت  تیزی سے پڑھنے والے، اچھا پڑھنے واال، درمیانہ اچھا پڑھنے والےاور وہ جن کو پڑھنے کیلئے مدد کی ضرورت ہے۔ 

کو سمرلیس نیٹ سائٹ میں رجسٹر کریں، جو کتابیں آپ پڑھیں گے اس کا بچے جو کتابیں پڑھتے  ہیں، اُن کتابوں    

  صرف    بھی آپ کو پوا ئنٹس  ملے گا۔اس کے ساتھ ساتھ  وہ   گرمیوں میں  پڑھنے کے لئے  خاص تحریر بھی رکھتے ہیں  جو   

ل کر سکتے ہیں  اور  یہ بھی  دیکھ  ہیں !  اسی  نیٹ سائٹ پر بچے  کچھ مشقوں  کو  ح سکتے  میں ہی پڑھ سمرلیس کی نیٹ سائٹ

  سکتے ہیں اُن  کے دوست  کیا پڑھ  رہے ہیں۔

 اگر بچے کافی   کتابیں پڑھتے ہیں تو الئبریری سے ان کو  چھوٹے  اور اچھے انعامات مل سکتے ہیں 

کے لئے  کتاب  پڑھیں گے تو ان کو اس بچے اپنی مادری  زبان کی کتابیں یا  نورویجین   کتابیں  بھی پڑھ سکتے ہیں  ۔  اگر آپ بچوں 

   کا بھی پوائنٹ  ملے گا } ساتھ مل کر پڑھنا بہت اچھا ہے{  ۔

۔ اگر آپ   آڈیو   کتابیں سنتے  ہیں تو آپ کو  اس میں بھی پوائنٹ  ملے گا  



 

 
 

؟ ہے سکتا ہو شامل سےیک بچہ رایم  

                                                                                 ۔گا ہو  بنانا پروفائل  حدہی عل   کی ا کر مل ساتھ  کے بچے اپنے   کو آپ لئے کے ہونے شامل    

https://sommerles.no. 

ہے ی سکت  کر مدد یک آپ  یری الئبر تو  ہے ضرورت   یک  مدد کو آپ آگر  

۔  ہے یضرور  رجسٹرکرنا ساتھ کے پتے ل ی م یا کے والد ای  والدہ کو  ےبچےلئ  کے نےی ل حصہ  ںی م اس  

 

ہے؟ یضرور وںیک  ہونا شامل ںیم   سیسمرل  

    نتائج  اچھے یبھ ںی م ںی دوسرےمضام کے  اسکول سے  مدد یک یری الئبر  بچہ واال پڑھنے اچھا کی ا

۔  ہے سکتا کر حاصل       

 ان  ،ںی ہ  تےپڑھ ںی نہ  دوران کے گرما موسم بچے   جو تو ہے کھلتا اسکول جب  دبع   کے یھٹ چ یک  وں ی گرم کہ ہے چال  پتہ سے قی تحق

۔ںی ہ   رہتے تےپڑھ   ںی م وںی گرم  جو   ںی ہ  پڑھتے خراب ادہی ز ںی کہ  سے  بچوں  

ہے  آتا لطف بہت  ںی م پڑھنے ساتھ کے    سی سمرل  

 

 دی ام ہم لئے اس  ۔ تھے رپ  سائٹ ٹی ن  کے سی ل سمر  بچے نی شوق  کے پڑھنے  ہ ادی ز سے ہزار  سیت   الکھ  کی ا ںی م ۲۰۱۹ یسوی ع  

گا   ہو  شامل ساتھ ہماے یبھ   بچہ کا آپ سال اس کہ ںی ہ  کرتے    

 

 

 

 

https://sommerles.no/

