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 له ماشوم رسه کتاب رشيکول يوه ساعت تېري 
 ده – دا يو بل ته د نږدې کېدلو، خندلو او له 

يو بل رسه د خربې کولو وخت دی.

له خپل ماشوم رسه د کتاب لوستل د هغوی په 
 پرمختګ، ستاسې د اړيکې په پياوړتيا او ښوونځي 

ته د هغوی په چمتو کولو کې مرسته کولی يش.

محرتمو ميندو، پلرونو او رسپرستانو

له يو بل رسه له کتابونو څخه د خوند اخيستلو لپاره هيڅ مهال 
وختي ندی.

د عمر په لومړيو کلونو کې خپل ماشوم ته د کتاب لوستل له 
هغوی رسه مرسته کوي چې د ژوند ترټولو غوره پيل ولري.

مګر هر کس په ډاډه ډول کتابونه په لوړ غږ نيش لوستلی، نو 
داچې په ګډه د کتاب لوستلو څخه څنګه ډېر څه ترالسه کړو، په 

اړه يې په دې کتابچه کې ډېرې الرښوونې او نظرونه شتون لري.

 له لورې،
په BookTrust کې زمونږ ټولو
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It’s never too early to start enjoying books 
together. Reading to your child from an early age 
helps to give them the best possible start in life.

But not everyone is confi dent with books and 
reading aloud, so this booklet is full of tips and 
ideas on how to get the most out of sharing books 
together.

From,
All of us at BookTrust

Dear Mums, Dads and Carers
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Use animal noises or sound effects  • 
– these help to bring the story to life 
and make you both laugh!

Stories and rhymes can be shared • 
with the whole family so why not 
invite other family members to join 
in?

It doesn’t matter if you’re not a • 
brilliant reader – just listening to 
your voice is comforting for your 
baby.
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Tops tips for 
reading together

Find somewhere quiet away from noise, TV • 
and mobile phones.

Take time to look and talk about the • 
pictures.

It doesn’t matter if your baby chews books • 
to start with. Soon they’ll enjoy helping 
you turn the pages!

لپاره غوره  د يوځای لوستلو 
الرښوونې

٠  د حيواناتو له شورماشور او غږونو څخه ګټه واخلئ - دا 
چاره له تاسې رسه مرسته کوي ترڅو کيسه عميل ژوند 

ته راوړئ او تاسې دواړه وخندوي.

٠  کولی شئ چې کيسې او شعرونه له ټولې کورنۍ رسه 
رشيک کړئ، نو بيا ولې د خپلې کورنۍ نور غړي نه 

دعوت کوئ چې له تاسې رسه يوځای يش؟

نه  لوستونکي  غوره  تاسې  چېرې  که  نده  ٠  هيڅ خربه 
ستاسې  نيول  غوږ  ته  ستاسې خربو  يواځې   – ياست 

وي. بخښونکي  ارام  لپاره  ماشوم  د 

٠  له شور ماشور، تلويزيون او موبايل ټليفونونو څخه 
لرې يو خاموشه ځای پيدا کړئ.

٠  په ارامۍ رسه انځورونو ته وګورۍ او د هغوی په اړه 
خربې وکړئ.

٠  که چېرې په پيل کې ستاسې ماشوم کتابونه ژوي، نو 
کومه خربه نده. ډېر ژر به هغوی ستاسو رسه د صفحو 

په اړولو کې له مرستې کولو څخه خوند اخيل.
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‘Twinkle, Twinkle’ is a perfect • 
rhyme for bedtime – why not look 
up at the night sky together?

Make stars with your hands – open • 
and close your hand to show the 
star twinkling.

Sharing rhymes every day, even for • 
a few minutes, can also help your 
child grow into a reader.

ځلېدونکی، ځلېدونکی کوچنی ستوری، 

زه فکر کوم چې تاسو څه ياست!

د نړۍ له پاسه ډېر اوچت، په اسامن 

کې د املاس په څېر!

ځلېدونکی، ځلېدونکی کوچنی ستوری، 

زه فکر کوم چې تاسو څه ياست!

 له خپل ماشوم رسه ددې شعر له ويلو څخه 
خوند واخلئ:

٠  “ځلېدونکی، ځلېدونکی” د خوب په وخت کې ترټولو 
غوره شعر دی – ولې يوځای د شپې اسامن ته نه ګورئ؟

٠  په خپل السونو مو ستوري جوړ کړئ – د ستورو د 
ځال ښودلو لپاره خپل الس بند او خالص کړئ.

٠  هره ورځ د شعرونو رشيکول، که د يو څو دقيقو 
لپاره هم وي، ستاسې ماشوم رسه مرسته کولی يش 

چې لوست زده او په يوه لوستونکي بدل يش.

د شعرونو وخت
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Let’s choose some books

It’s OK to read the same book again and again 
because familiar books are comforting and build 
confi dence. 

But if you’re ready for a change, use our 
Bookfi nder to search for books about things your 
child enjoys. You can fi nd book ideas for children 
of all ages, from babies to teenagers. 

booktrust.org.uk/books

The next page also has some great new book 
ideas to get you started.
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Why reading with your 
child is important

Reading together is great for bonding and • 
building a strong and loving relationship 
with your child.

The routine of sharing stories and rhymes • 
helps your child to communicate and will 
support their wellbeing.

Children who are read to from an early • 
age do better when they get to school – 
learning rhymes and stories together will 
give them a fl ying start!

٠  يوځای لوستل له خپل ماشوم رسه د رشتې او د يوې پياوړې 
او مينه ناکې اړيکې د رامنځته کولو لپاره غوره فعاليت دی

ماشوم  له  او شعرونو رشيکول ستاسې  کيسو  د  ٠  هره ورځ 
او د هغوی د سالمتۍ  رسه په خربو کولو کې مرسته 

کوي. مالتړ  څخه 

٠  هغه ماشومان چې په کوچنيوايل يا لومړيو کلونو کې ورته لوستل 
شوي وي، په ښوونځي کې ښه فعاليت تررسه کوي – يوځای د 
شعرونو او کيسو زده کول هغوی ته يو الوتونکی پيل ورکوي!

سمه ده چې په تکراري ډول يو کتاب ولولئ ځکه چې اشنا کتابونه ارام 
بخښونکي وي او په ځان باور پيدا کوي.

مګر که چېرې د بدلون لپاره چمتو ياست، نو د هغو کتابونو د پلټلو 
لپاره چې ستاسې د ماشوم د خوښې شيان پکې وي، زمونږ له کتاب پيدا 

کوونکي )Bookfinder( څخه ګټه واخلئ. تاسې کولی شئ چې له 
ماشومتوب څخه تر تنکۍ ځوانۍ پورې د هر عمر ماشومانو لپاره، د 

مختلفو کتابونو په اړه معلومات پيدا کړئ.

booktrust.org.uk/books

بله صفحه هم د پيل لپاره د نويو کتابونو په اړه ځينې غوره نظرونه لري.

ولې له خپل ماشوم رسه 
دي لوستل مهم 

راځئ چې يو څو کتابونه غوره کړو
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Some great books to 
get you started

It’s a Little Baby 
Julia Donaldson, illustrated by Rebecca Cobb 
(Macmillan Children’s Books)
Somebody is hiding on each page of this 
beautiful and simple book – behind the pile 
of washing, in the long swooshy grass and 
behind the collection of teddies. Lift the 
fl ap to fi nd the baby and see what they’re 
up to! 

Baby Sparkle Bedtime 
DK
(DK Children’s)
Get out of the bath, put on your sleepsuit 
just like tired Ted and share this lovely 
bedtime story. A simple board book with 
lots of colourful photos and glittery pages 
that your baby will love to touch.  

Me… 
Emma Dodd 
(Templar Publishing)  
A baby penguin realises how small they are 
compared to how steep the mountains are 
and how deep the ocean is… but that they 
are very big indeed to their grown up! A 
beautifully illustrated book to cuddle up to.

Where’s Mr Dog?
Ingela P Arrhenius
(Nosy Crow)
Can you fi nd all the friendly pets behind 
each of the felt fl aps in this bright and 
cheerful book? There’s even a mirror on the 
last page to see a familiar friendly face! 
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Looking for more ideas?

Visit your local library where you can borrow • 
books for free. See if they run a Rhymetime 
or Storytime session where you can meet 
other families and enjoy rhymes together!

Ask your health visitor for ideas on how you • 
can support your baby’s development by 
sharing books together.

Find great books online with BookTrust! Our • 
website has lots of ideas for books to enjoy 
as well as lots more tips to make reading fun. 
booktrust.org.uk

It’s a Little Baby )دا يو کوچنی ماشوم دی(
Julia Donaldson, illustrated by Rebecca Cobb

)Macmillan Children’s Books(
 ددې ښايسته او اسان کتاب په هره صفحه کې يو څوک پټ 
 دی – د مينځلو له ډېري شاته، په اوږدو وښو کې او د لوبو 
 له يږو )بالو( شاته. د ماشوم د پيدا کولو لپاره صفحه پورته 

کړئ او وګورئ چې څه کوي!

٠  خپل محليي کتابتون ته ورشئ چېرې چې تاسې کولی شئ کتابونه په 
وړيا ډول قرض کړئ. معلومات ترالسه کړئ چې هغوی د شعرونو 

او کيسو ويلو ټولګي لري چېرې چې تاسې له نورو کورنيو رسه ليدنه 
کولی شئ او يو ځای له شعرونو څخه خوند اخيستلی شئ!

٠  له خپل روغتياپال څخه پوښتنه وکړئ چې څه ډول کولی شئ 
يوځای د کتابونو په رشيکولو رسه د خپل ماشوم له پرمختګ 

څخه مالتړ وکړئ.

٠  له BookTrust رسه آنالين غوره کتابونه پيداکړئ! زمونږ ويب پاڼه 
له کتابونو څخه د خوند اخيستلو لپاره ډېر نظرونه او همدارنګه د 

 لوست په زړه پورې کولو لپاره ال ډېرې الرښوونې لري.
booktrust.org.uk

لپاره ځينې غوره کتابونه  پيل  د 

Baby Sparkle Bedtime )د ماشوم ځلېدونکی د خوب وخت(
DK

)DK Children’s(
غسل وکړئ او د غسل خانې څخه راووځئ، د ستړي ټيډ په څېر خپل 

د خوب کايل واغوندئ او د خوب د وخت دا خوږه کيسه رشيکه کړئ. 
د تختې دا ساده کتاب د رنګا رنګ انځورونو او ځلېدونکو صفحو 

درلودونکی دی چې ستاسې کوچنی به يې له ملس کولو رسه مينه ولري.

Me… )زه...(
Emma Dodd

)Templar Publishing(
يو کوچنی پنګوين ته معلومېږي چې د لوړو غرونو او ژورو 

بحرونو په پرتله هغوی څومره کوچني دي... مګر په حقيقت 
کې يې لويان خورا لوی دي! په ښايسته ډول طرحه شوی کتاب 

دی چې له ځان رسه يې ساتلی شئ.

?Where’s Mr Dog )ښاغلی سپی چېرته دی؟(
 Ingela P Arrhenius

)Nosy Crow(
ايا کولی شئ چې په دې روښانه او ښايسته کتاب کې د هر 
کاغذ شاته ټول دوستانه کورين حيوانات پيدا کړئ؟ حتی په 
 وروستۍ صفحه کې يوه آينه هم شته چې يو اشنا دوستانه 

مخ پکې ليدلی شئ!

د نورو نظرونو په لټه کې ياست؟
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 BookTrust د انګلستان د ماشومانو د لوست 
تر ټولو لويه خرييه اداره ده. مونږ خپل کار د 

ماشومانو لوست ته ځانګړی کړی.

 د Daniel Taylor له لوري طرحه شوی 
چې د خرييه ادارې شمېره يې 313343 ده

مونږ تعقيب کړئ


