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 مكتبات ھریفوردشایر
 تتوفر یستمتع األطفال وحیث 

ً الكتب    مجانا
 

 بطاقتي األولى الخاصة بالمكتبة
 
 

 
 ْب ریل ْكلَ یوالسكْ  لوا بطاقة طفلكم الیوم وزوروا مكتبتكم المحلیة لالشتراك بناديفعِّ 
 

 أیة مكتبة تابعة لھریفوردشایر أو www.herefordshire.gov.uk/librarycard موقع  اذھبوا إلى
 

 داً أب والن یعتبر ،األطفال مھما بلغ سن –نرحب بكافة العائالت في مكتباتنا 
 النضمام.با جداً فیما یتعلقصغاراً 

 
 ریل ْكلَْب لمن سنھم تحت الخامسةیللسكو جدیدنادي  •
 "باونس أند رایم"  من مجانیةحلقات  •
 كتاباً مع إضافات یومیة لعناوین جدیدة 40000یتوفر أكثر من  •
 مجانیةاستعارة الكتب  •
 خدمة مجانیة لحجز الكتب •
 مفقودةال غرامات على األطفال فیما یتعلق بالكتب التالفة أو ال •
  

 جداً فیما یتعلق بكتاب ما. اً ال یُعتبر أحد على اإلطالق صغیر –للجمیع متوفر شيء  ھناك
 

تساعد الكتب األطفال الرّضع وأولئك الذین ھم في مرحلة الطفولة المبكرة في تحسین مھاراتھم في التحدث واللغة وفي فھم 
مشاركة األطفال الرّضع والذین ھم في مرحلة مبكرة من الطفولة ھي طریقة عظیمة لالسترخاء مع  العالم من حولھم.

 عند بدئھم بالمدرسة. حقیقي زایتماألطفال الذین تمت مشاركتھم بالقصص في سن مبكر بطفلكم. یتمتع ا
 

  د روتْْس" للسنوات المبكرةیتم التحریر من قبل مكتبات ھریفوردشایر كجزء من مشروع "سولِ 
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