
أطفال عمر ماقبل املدرسة )من  ٢.٥-٥ سنوات(

”Beautiful Moon“

 كتاب عن اهمية الليل. لديه بعض الرسوم التوضيحية الجميلة. قصة جيدة لوقت النوم.

 إضغط هنا لِقرأءة ألكتاب مجاناً.

انقر هنا لقراءته باللغة اإلسبانية.

 

”Marsupial Sue“

 كتاب ممتع مع القوايف والرسوم التوضيحية الفنية. سوف يسعد األطفال.

إضغط هنا لِقرأءة ألكتاب مجاناً

رياض أألطفال )من ٤-٦سنوات(

”Chicken Big“

كتاب عن قبول أالخر والصداقة. 

 إضغط هنا لِقرأءة ألكتاب مجاناً.

انقر هنا لقراءته باللغة اإلسبانية.

 ”Animals: Black and White“

 هذا الكتاب يحيك عن الحيوانات البيضاء وألسوداء ويتظمن أيضاً لعبة تحزيرية.

إضغط هنا لقرأءة ألكتاب مجاناً

أطفال عمر املدرسة )من ٦-١٢ سنوات(

”American Crocodiles“

 تعلم كيف تعيش التامسيح وأين, وكيف يصطادون. لقطات مقربة للحيوانات.

إضغط هنا لِمشاهدة هذا الفيديو.

Graphic book ”Ariol“

إنه كتاب عن مسلسل ساحر بعنوان آريول وأصدقائه الحيوانات وعائلته, ميكن لألطفال قراءة كل 

 الكتاب مجاناً.

 إضغط هنا لقرأءة ألكتاب مجانا.

إقرء نانيس درو بألسبانية

 

أُنظر ايظاً موقع ستوري جمرب لقرأءة قصص مجانية بللغة ألعربية, إضغط عىل أسامء الكتب أدناه 

لِقرائتها, أأللوان  ألحيوانات  عائلتي  صغري وكبري و هجرة الحيوانات

 

أضغط هنا للوصول إىل مكتبة األطفال مع كتب رقمية مجانية حائزة عىل جوائز ومتوفرة بعدة لغات.

 

يوفر هذا املوقع  وصوالً رقميًا مجانيًا للكتب املصورة ، رويت بالعديد من اللغات.

توفر مكتبة ونزر العامة وصوالً سهال إىل املعلومات واملصادر لجميع أفراد العائلة. تشمل املواد 

التي ميكنك إستعارتها اآلن,   الكتب اإللكرتونية واألفالم وكتب القراءة واالستامع لألطفال والكتب 

الصوتية وصفحات التلوين واملزيد. ميكنك العثور عىل هذه املصادر ليس فقط باللغة اإلنجليزية 

ولكن ِبلغات أُخرى أيًضا. يرجى زيارة موقع املكتبة ملعرفة املزيد. 

إضغط هنا إذا أردت زيارة موقع املكتبة.

نشاطات:

أالطفال الرضع )من ٣-١٨ شهراً(

موسيقى

 املواد:

 الكرات أغاين مختلفة لألطفال الرضع لالستامع إليها أو لآلباء للغناء ألطفالهم.

انتقل اىل موقع املكتبة ليك تبدأ بالستامع لألغاين أأللكرتونية أملجانية

Windsor Public Library Songs

أالطفال الصغار )من ١٩ شهراً  - ٢.٥ سنوات(

أغاين

 أغاين يعرفها أألطفال أو يستطيعون غنائها وحدهم أو مع أألباء وأألمهات.

انتقل اىل موقع املكتبة ليك تبدأ بالستامع لألغاين أأللكرتونية أملجانية

Windsor Public Library Songs

قرأءة كتاب أُونالين

”Bug,Bug,Bugs“

هذا الكتاب امللون مليئ بالعديد من الحرشات املختلفة التي يعرفها األطفال. تظهر كل حرشة يف 

نصف كل صفحتني ومع كل حرشة يوجد معلومة صغرية عنها. إضغط هنا لقراءة الكتاب مجاناً.

For more information visit www.ncceinc.org  |  (519) 258-4076

VIRTUAL CHILDCARE 
PARENT SUPPORT 

SERVICES
VOLUME #4

مرحباً أيها األباء واألمهات:

نَوُد أن نسمع منك! من فضلك ، أرسل لنا مالحظاتك أو 
تعليقاتك أو اقرتاحاتك إىل عنوان الربيد االلكرتوين أدناه

CHILDCAREMAIN@NCCE1.ORG

نصيحة اليوم:

إحصل عىل بطاقة املكتبة اإللكرتونية:

ميكن الوصول إىل جميع مصادر املكتبة بإستخدام بطاقة مكتبة صالحة. إذا مل يكن 

لديكواحدة ، فمن السهل الحصول عىل بطاقة إلكرتونية من خالل موقع املكتبة عىل 

 اإلنرتنت. إضغط عىل إسم املكتبة أدناه يك يأخذك هذا الرابط إىل هناك:

Windsor Public Library

 تنزيل تطبيق الكالود اليربيري للكتب األلكرتونية أو ألكتب املسموعة

Cloud Library App

  تنزيل تطبيق هوبال لألفالم وألربامج أأللكرتونية أو ألكتب أملسموعة

Hoopla App

 تنزيل تطبيق فريكال ميوزك للموسيقى

Freegal Music App

 إبدأ بتقاليد عائلية:

ابدأ تقليًدا عائليًا بجعل وقت منتظم للقراءة يوميًا.

مكتبة ونزر العامة

https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/BeautifulMoon_Streaming.mp4
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/ipad/videos/BellaLuna_streaming.mp4
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/MarsupialSue.mp4
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/ChickenBig2_Streaming.mp4
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/LaEstacionDeLosBomberos_Streaming.mp4
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/iPad/videos/AnimalsBlackandWhite_Streaming.mp4
https://cdn.tumblebooks.com/syndication/excite/videos/nationalGeographic/AmericanCrocodiles_new.mp4
https://www.tumblebooklibrary.com/ViewOnline.aspx?Is5=true&ProductID=6173
https://www.tumblebooklibrary.com/H5Player.aspx/?ProductID=7409&book=%2FH5Books%2FTBLEN%2Fbooks%2FNancyLaEleganteYLaPerritaPopoffV2%2FNancyLaEleganteYLaPerritaPopoffV2.json&page=1
https://www.storyjumper.com/book/read/18078458/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA#page/6
https://www.storyjumper.com/book/read/62836625/%D8%B5%D9%8E%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%8E%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8E%D8%A9-%D9%83%D9%8E%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%8E%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8E%D8%A9#page/4
https://www.storyjumper.com/book/read/62842835/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%90%D9%84%D9%8E%D8%AA%D9%8A#page/8
https://www.storyjumper.com/book/read/42129006/%D8%AD%D9%8F%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA#page/4
https://www.storyjumper.com/book/read/18621418/Colors-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-Al-alwan-#page/12
http://en.childrenslibrary.org/
https://www.uniteforliteracy.com/
https://www.windsorpubliclibrary.com/?page_id=61
https://windsorpl.freegalmusic.com/home/featured/playlists/365341
https://windsorpl.freegalmusic.com/home/featured/playlists/365341
https://windsorpl.freegalmusic.com/home/featured/playlists/365341
https://windsorpl.freegalmusic.com/home/featured/playlists/365341
mailto:childcaremain@ncce1.org
https://www.windsorpubliclibrary.com/?page_id=61
https://www.windsorpubliclibrary.com/?page_id=61
https://www.yourcloudlibrary.com/
https://www.yourcloudlibrary.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoopladigital.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoopladigital.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.libraryideas.freegalmusic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.libraryideas.freegalmusic

