Reading – 30 : 30
30:30 – القراءة
CR EAT ING G O O D HA BI TS TOG ETHER

ًفلنخلق عادات جيدة معا

?What is the 30:30 Challenge
ما هو تحدي القراءة 30:30
Research shows that by doing something everyday for 30 days, a new habit is formed.
أظهرت األبحاث أن المواظبة على فعل الشيء بشكل يومي لمدة ثالثين يوماً ،يؤدي إلى اكتساب عادة جديدة.

LSG 30:30 Reading Challenge

تحدي مدرسة لطيفة للقراءة 30:30

30:30 Fitness Challenge

تحدي اللياقة 30:30

We need your help and support.
نحن بحاجة إلى مساعدتكم ودعمكم
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime

Minister and Ruler of Dubai, said reading is the base foundation for any civilization.
The now-a-day generation suffer a reading crisis and we have to work hard to change this.
 أن أقوى قاعدة يرتفع عليها بنيان،" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل،صرح سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
. األجيال الحالية تعاني من أزمة قراءة واطالع والحكومة معنية بتغيير ذلك.. الحضارة هي حب القراءة وشغف المعرفة

At LSG, we are supporting the UAE’s ongoing campaign to instil the habit of reading in people, particularly our children.
. وخاص ًة في األطفال،في مدرسة لطيفة للبنات ندعم الحملة القائمة في دولة اإلمارات من أجل غرس عادة القراءة في األفراد

We need your help and support.
نحن بحاجة إلى مساعدتكم ودعمكم
We would like you or someone else to pledge to read with
your child every day for 30 minutes for 30 days.

 دقيقة30 نود منكم أو من أي أحد آخر أن يتعهد بالقراءة مع أوالدكم لمدة
.ًبشكل يومي على مدار ثالثين يوما

What will be the impact of the 30:30 Challenge
30:30 ماذا سيكون تأثير تحدي القراءة
Increase the amount of reading and thus…
• Develop fluency
• Increase understanding, vocabulary
• Develop reading speed
• Develop reading enjoyment
• Establish good reading habits

.....زيادة كم القراءة مما سيؤدي إلى
• تحسين الطالقة
• رفع مستوى الفهم وزيادة المفردات اللغوية
• تطوير سرعة القراءة
• تطوير متعة القراءة
• اكتساب عادات جيدة للقراءة

Reading anywhere, anytime…
القراءة في أي مكان وزمان

فلنقرأ
!ًمعا

Creating the right environment for reading… dos and don’ts

 ما نقوم به وما ال نقوم به...خلق البيئة المناسبة للقراءة
https://goo.gl/sPkJzB
How to read to/with your child/ children.
 ألطفالك وكيف تقرأ معهم/ كيف تقرأ لطفلك
• Look at the book cover and see what you think the book might be about- what clues
are there? What about the title? Why does this interest you?
• Read the blurb on the back- is this book appealing to you?

https://youtu.be/FjJD1UDwVKg
https://www.youtube.com/watch?v=9TC8c2se0xs

فلنقرأ
معاً!

…Reading anywhere, anytime
القراءة في أي مكان وزمان
Parents’ reading group
!Importance of reading for parents – be seen reading
Show how to look after books – treasure them.
Make time for yourself.
Try an app to motivate you and your family members.

مجموعة أولياء األمور للقراءة
أهمية القراءة ألولياء األمور – رؤيتكم وأنتم تقرؤون!
وضحوا كيفية العناية بالكتب – اعتزّوا بها.
خصصوا الوقت ألنفسكم.
جربوا تطبيقاً إليكترونياً لتحفيزكم وتحفيز أفراد عائلتكم على القراءة.

Reading anywhere, anytime…
القراءة في أي مكان وزمان
Importance of working as a family and community to:
1. Model good habits.
2. Support this key area of learning.
3. How to motivate your daughter- appeal to what interests them.
4. There’s no right or wrong- JUST READ!
:أهمية العمل معاً كعائلة وكمجتمع من أجل
. تقديم نماذج لعادات جيدة.1
. دعم هذا المجال األساسي للتعلم.2
. كيفية تحفيز بناتكم – التوجه إلى ما يجذب اهتماماتهن.3
. ال يوجد صواب أو خطأ – فقط اقرؤوا.4

فلنقرأ
!ًمعا

Reading is the key to everything.
.القراءة هي المفتاح لكل شيء

Progress in reading helps to raise
achievement in all subjects.
التقدم في مستوى القراءة يساعد على رفع مستوى
.اإلنجاز في كل المواد

Activities in school….
أنشطة في المدرسة
Accelerated Reader, Read Theory

Name……………………………..

DEAR = Drop Everything And Read

Class…………………………….

Buddy reading

‘Caught reading’

CONGRATULATIONS!
You’ve been caught reading!
By……………………… Date___________

Reading to an audience
 نظرية القراءة،" Accelerated Reader " برنامج
 " ضعي كل ما في يدك واقرئيDEAR "
قراءة األقران
أمسكنا بك وأنت تقرئين
القراءة أمام جمهور

30 : 30
تح ّدي القراءة

_________ تعهّد بالقراءة معي لمدة  30دقيقة على
مدار  30يوماً.
اكتساب عادات جيدة في  30يوماً

معاً
نحن نمثّل ما نقوم بتكراره .إذن فإن التميز ليس فعالً ”
ولكنه عادةً“ أريسطو
اسمي____________ :

صفّي________ :

التاريخ

الوقت

اسم الكتاب

التوقيع

…Please help us to make a difference
الرجاء مساعدتنا من أجل إحداث اختالف...

