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الكتب واألنشطة واملرح!
Beyond the Book

دليلك إلى عام مليء 
باالكتشافات واحتفاالت القراءة

احصل على 

تعهد القراءة 

اليوم!
 ابدأ عىل املوقع

 www.nycreads.org



 احصل عىل 
تعهد القراءة

يتطلب األمر منا تضافر جهود الجميع للتأكد من أن كل طفل يف 
مدينة نيويورك يكرب عىل حب القراءة ويصبح قارًئا وينمي مهاراته 

لتحقيق النجاح يف املدرسة وما بعدها.

وبتوقيع تعهد القراءة، فإنك تنضم إىل 
التعلم أمًرا ممكًنا  مجتمع مكرس لجعل 

بالنسبة لألطفال عىل مستوى العالم، 
من الوالدة وحتى الصف الخامس، من 

خالل الربامج املجانية املتاحة طوال 
العام يف رشق نيويورك ورشق هارلم 

وجنوب جامايكا. 



 The New York City Reads Initiative ُتعد مبادرة
تعاوًنا بني 11 منظمة تعمل مًعا يف رشق نيويورك ورشق هارلم وجنوب 

جامايكا لدعم اإلنجاز األكاديمي يف أحيائنا السكنية. 

يف كل شهر، سُنلقي الضوء عىل كتاب واحد يحتفل بمنظور فريد ونشارك 
املوارد واألنشطة املجانية حوله. انضم إلينا ألننا نتذوق األطعمة من دول 

مختلفة، ونمارس لغات أخرى، ونزور املكتبات واملتاحف، ونتعرف 
عىل الثقافات األخرى.

إننا نقدم للعائالت موارد تعلم مبكرة مجانية يف املدارس 
واملنازل واملكتبات ودور الرعاية النهارية ومكاتب األطفال 

واملتاجر املحلية واملتنزهات ونرحب بأي شخص شغوف 
!Beyond the Book - بالقراءة ليخوض التجربة معنا

للبدء! امسحني ضوئًيا 

 احصل عىل 
تعهد القراءة



أغسطس
 Milo Imagines the World

مايلو يتخيل العالم
بواسطة مات دي ال بينا

سبتمرب
 All Are Welcome 

)الجميع ُمرحب به
بواسطة أليكساندرا بنفولد

تابع القراءة:
Leo Can Swim )ليو يستطيع أن يسبح( بواسطة آنا ماكوين 

)0-3 سنوات(
When Life Gives You Mangos )عندما تعطيك الحياة ثمار املانجو( 

بواسطة كريين جيتن )9-11 سنة(

تابع القراءة:
Who )من( بواسطة روبي إتش هاريس )0-3 سنوات(
New Kid )طفل جديد( بواسطة جريي كرافت )9-11 سنوات(

)3-6 سنوات(

)3-6 سنوات(



 MY Heart Fills With Happiness 
قلبي متلئ بالسعادة

أكتوبر
 Nigel and the Moon

)نايجل والقمر
بواسطة أنطوان عيدي

نوفمرب

تابع القراءة:
Yoga Baby بواسطة أيمي هويف )0-3 سنوات(

Esperanza Rising )طفل اليوجا: تغلب إسربانزا عىل 
الصعاب( بواسطة بام مونيوس ريان 
)9-11 سنوات(

تابع القراءة:
We Are Grateful: Otsaliheliga )إننا ممتنون: أوستاليهيلجا( بواسطة ترييس سوريل 

)3-6 سنوات(
 Separate is Never Equal: Sylvia Mendez and Her Family’s Fight for

Desegregation )االنفصال ال يتساوى أبداً: كفاح سيلفيا مينديز وعائلتها من أجل إلغاء 
التمييز العنرصي( بواسطة دونكان توناتيوه )6-9 سنوات(

Pashmina )باشمينا( بواسطة نيدهي تشاناني )9-11 سنوات(

)3-6 سنوات(

)0-3 سنوات(بواسطة مونيك جراي سميث



ديسمرب
 Tomorrow Most Likely

غًدا على األرجح
بواسطة ديف إغرز

يناير
Watercress )الجرجير المائي

بواسطة أندريا وانغ

تابع القراءة:
May We Have Enough to Share )ليت لدينا ما يكفي للمشاركة( بواسطة 

ريتشارد فـان كامب )0-3 سنوات(
Sing, Don’t Cry )قم بالغناء ال البكاء( بواسطة أنجيال دومينغيز )6-9 سنوات(
Sarai and the Meaning of Awesome )ساري ومعنى الروعة( بواسطة 

ساراي جونزاليس ومونيكا براون )9-11 سنوات(

تابع القراءة:
Lucky Animals 12 )12 حيوان سعيد( بواسطة فيكي يل 
)0-3 سنوات(
Front Desk )املكتب األمامي( بواسطة كييل يانج )9-11 سنوات(

)3-6 سنوات(

)3-6 سنوات(



فرباير
The Day You Begin)اليوم الذي تبدأ به

بواسطة جاكلني وودسون

مارس

 The Proudest Blue: A Story
اللون األزرق   of Hijab and Family

األكثر فخًرا: قصة الحجاب واألسرة
بواسطة ابتهاج محمد

تابع القراءة:
!Count to Love )قم بالعد حتى الوقوع يف الحب(بواسطة أندريا ديفيس 
بينكني )0-3 سنوات(
Black Boy Joy )سعادة الفتي األسمر( بواسطة كوامي مباليا )9-11 سنوات(

تابع القراءة:
Round is a Tortilla: A Book of Shapes )الدائرة عبارة عن 

خبز التورتيال: كتاب األشكال( بواسطة روزان ثونج )0-3 سنوات(
The Crossover )العبور( بواسطة كوامي إلكسندر )9-11 سنوات(

)3-6 سنوات(

)3-6 سنوات(



أبريل
جميعنا نلعب  We All Play

بواسطة جويل فليت

مايو
 It Ain’t So AWful, Falafel

)إنه ليس رائًعأ جًدا، فالفل
بواسطة فريوزيه دوماس

تابع القراءة:
Drum Dream Girl: How One Girl’s Courage Changed Music )فتاة الطبل يف 

األحالم: كيف غريت شجاعة فتاة املوسيقى( بواسطةمارجريتا إنجل ورافائيل لوبيز )3-6 سنوات(
 The 1619 Project: Born on the Water )مرشوع 1619: مولود يف املاء( بواسطة 

نيكول هانا جونز ورينيه واتسون )6-9 سنوات(
When Stars are Scattered )عندما تتبعثر النجوم( بواسطة فيكتوريا جاميسون 

وعمر محمد )9-11 سنوات(

تابع القراءة:
 Rosa Plays Ball )روزا تلعب الكرة( بواسطة 
جيسيكا سبانيول  ويانيتسيا كانيتي )0-3 سنوات(
Alma and How She Got Her Name )أملا وكيف حصلت عىل اسمها( 
بواسطة خوانا مارتينيز نيل )3-6 سنوات(

!EllRay Jakes the Recess King )إلراي جاكيس ملك الفسحة(  بواسطة 
سايل وارنر  )6-9 سنوات(

يونيو
)0-3 سنوات(

)9-11 سنوات(



يونيو
 Julián is a Mermaid 

جوليان حورية البحر 
بواسطة جيسيكا لوف

يوليو

I am Perfectly Designed 
أنا مصمم جًدا

بواسطة كارامو براون
تابع القراءة:

Summer/ Verano )سمر / فريناو( بواسطة إييل باسبي )0-3 سنوات(
!Vicki and a Summer of Change )فيكي وصيف التغيري( 

بواسطة راكيل إم أورتيز وإريس موراليس )9-11 سنوات(

تابع القراءة:
Pride Colors )ألوان الفخر( بواسطة روبن ستيفنسون )0-3 سنوات(

 The Stonewall Riots: Coming Out in the Streets 
 )أعمال شغب ستونوول: الخروج يف الشوارع(
بواسطة غايل إي بيتمان )9-11 سنوات(

)3-6 سنوات(

)3-6 سنوات(



احصل على تعهد القراءةاحصل على تعهد القراءة

برامج قراءة مجانية، طوال العام.

NYC Reads أسس حركة تعلم باالشتراك مع مبادرة
بتلويني!قم 



NYC Reads Initiative شركاء مبادرة
تقدم مكتبة بروكلني العامة برامج عامة مبتكرة وكتب وأجهزة كمبيوتر تدعم الوصول 

املجاني إىل اإلنرتنت للجميع.

تتعاون City Year مع AmeriCorps لتوفري مدربني ناجحني إىل الطالب جنبًا إىل جنب 
مع املعلمني لتعزيز املهارات الرئيسية.

تعمل Jumpstart لزيادة املهارات اللغوية ومهارات التعلم املبكرة لضمان االستعداد ملرحلة 
رياض األطفال.

ُتحيط )Literacy Inc. )LINC العائالت بربامج التعلم املبكرة لألطفال من امليالد - 
رياض األطفال.

تقدم +ParentChild زيارات تعليمية منزلية ملساعدة اآلباء يف إعداد أطفالهم للنجاح يف 
املدرسة.

تقدم مكتبة كوينز العامة األنشطة واملساعدة يف الواجبات املنزلية وبرامج التعلم لألطفال من 
جميع األعمار.

تتعاون Reach Out and Read of Greater New York مع املتخصصني يف 
الرعاية الصحية الذين يحددون الكتب ويشجعون األرس عىل القراءة مًعا.

تدمج )Read Alliance )READ مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثاني بقادة 
مراهقني مدربني من املجتمع نفسه لتقديم دعم تعليمي لتحسني مهارات القراءة بعد املدرسة.

تعمل Reading Partners مع األطفال من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الرابع 
يف شكل جلستني من جلسات التدريس الفردي كل أسبوع. 

تتعاون برامج Springboard Collaborative الصيفية وما بعد املدرسة مع الطالب 
من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الرابع لسد الفجوة التعليمية.

تقدم فروع مكتبة نيويورك العامة )NYPL( قصًصا مجانية ثنائية اللغة وبرامج قراءة 
وأنشطة فنية لألطفال يف كل األعمار.



 امسحني ضوئًيا أو قم بزيارتنا عىل 
www.nycreads.org للحصول عىل التعهد 

والوصول إىل برامج القراءة لطفلك اليوم!

 BEYOND انتقل إلى 
 THE BOOK 
 عندما توقع على 
تعهد القراءة!


