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 ؟Letterbox Clubما هو 
ي القراءة والحساب والتعلم.  Letterboxتم تصم�م 

ض و�ثارة فضول طفلك ورغبته �ض ط��ق  نقوم بذلك عن  لتحف�ي
 . إرسال مجموعات من ال�تب واأللعاب والمواد ال�تاب�ة لطفلك

حقائق وكتاب للقصص الخ�ال�ة، باإلضافة إ� ألعاب تهدف إ� تط��ر مهارات تحتوي كل حزمة ع� كتاب 
ا من ال�اتب.  ال��اض�ات لدى األطفال.  ي بعض ال�تب، ستجد خطاب�

باإلضافة إ� ذلك، هناك بعض األش�اء   �ض
ي الحزمة، مثل اإلشارات المرجع�ة، واألقالم، والممحاة، وما إ� ذلك. 

الموجهة   وترسل الحزم الج�دة األخرى �ض
ة إ� الطفل.  ا مبا�ش  دائم�

 

 معلومات عامة 

ا.  Letterboxبدأ نادي  ي إنجل�ت
ي األصل �ض

ي العمل مع  �ض
ي الس��د، بدأنا �ض

عندما سألنا   . 2014منذ عام  Letterbox�ض
ي 

كت �ض ي اش�ت ا عن سعادتهم ورضاهم ألنهم شاركوا فيها.  Letterboxاألطفال والعائالت الئت عندما   ، اع��وا جم�ع�
ض أن النتائج واعدة، و�بدو أن العد�د من األطفال قد تحسنت قدرتهم ع� القراءة. ا نا تعلم األطفال، تبني الغرض   خت�ب

ي القراءة، دون الشعور بضغط أو أداء واجب  
من الصندوق ومحت��اته هو �شجيع و�ثارة اهتمام األطفال ورغبتهم �ض

 . �ي ض  م�ض

 

 ماذا س�حدث اآلن؟

ي الجولة التال�ة من نادي  أنت وطفلك مدعوون اآلن لل
س�حصل األطفال المشاركون ع� ست   .Letterboxمشاركة �ض

ا.  نحن مهتمون بمعرفة ما �فكر ف�ه األطفال وأول�اء األمور �شأن  مجموعات من ال�تب واأللعاب لمدة ستة أشهر تق��ب�
ا إجراء دراسة بحث�ة.  المشاركة، و�التا�ي سنقوم ب�جراء تقي�م.  جراء الدراسة البحث�ة، يتم اخت�ار بعض  عند إ �مكن أ�ض�

ا.  األطفال.  ا من المعلومات الحق� ي هذە الدراسة، فستتل�ت م��د�
 إذا كنت ستشارك �ض

 

ي  صورة:   . يوان دبلف�ا أفئب



؟ ف  هل هناك أي توقعات أو متطلبات من المشاركني

ط ع� األطفال قراءة ال�تب أو ممارسة  ي شعور الطفل باالستمتاع   Letterbox Clubتتمثل فكرة  األلعاب. ال �ش�ت
�ض

ي قراءة ال�تب ولعب األلعاب. 
ة بح�ث يرغب �ض ا إ� أن �ضغط اآلباء ع� أطفالهم الستخدام   لدرجة كب�ي وال يهدف أ�ض�

ا، ل�ننا نأمل أن �دعم اآلباء أطفالهم و�شجعوهم وأن يهتموا ب ما �حصل عل�ه  محت��ات الصندوق أو اعتبارها درس�
ك مع الطفل.  األطفال.  ي �مكن أن تلهم تجارب القراءة واللعب المش�ت ا حزمة من األش�اء الئت  يتل�ت جميع اآلباء أ�ض�

ي محت��ات العبوات. 
 وتكون اإلجابة اخت�ار�ة.  سنط�ح األسئلة ع� كل من األطفال واآلباء بط��قة ما عن رأيهم �ض

 

 ؟Letterboxمن �مكنه االنضمام إ� نادي 
ض  Letterboxنادي  اوح أعمارهم بني ي  11و  6عبارة عن مبادرة �ستهدف األطفال الذين ت�ت

ا الذين �ع�شون �ض عام�
ات ط��لة    . منازل عائل�ة أو �ع�شون مع أ�ة تحصل ع� الدعم لف�ت

 

 هل لد�ك أسئلة أخرى؟ 

ا سؤال الشخص المسؤول  إذا كانت لد�ك أسئلة لم يتم الرد عليها من خالل هذە المعلومات، �مكنك إم
ي إ�:  

وىض �د اإلل��ت عن االتصال الخاص بك من إدارة الخدمات االجتماع�ة أو إرسال السؤال ع�ب ال�ب
.letterboxclub@allmannabarnhuset.se 

 

.  صورة:  ي  جوهان دبليو أفئب
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