
لدى نحن نحبّ القراءة قسم مختّص بتطوير الكتب. ونأمل بهذا القسم أن نطوّر كتبًا مسلية، ومبتكرة، وتطلق 
العنان لخيال الطفل. 

يتم تطوير الكتب بناءً على مجموعة من المعايير ومنهجية واضحة، واضعين بعين االعتبار العوامل األخرى 
كموضوع القصة وصلتها بالخلفية الثقافية للطفل، واللغة، ومالءمتها للفئة العمرية. 

  
نتعاون في تطوير هذه القصص مع كتّاب ورسامين ومصممين ومدققين لغويين من المجتمع المحلي. ويتم 

مراجعة المحتوى من قبل مستشارة تعليمية و مستشار مختص بالموضوع الذي تتحّدث عنه القصة.  
حتى اآلن قام برنامج نحن نحبّ القراءة بتطوير 32 كتاب تغطي عدة من المواضيع منها: التوعية البيئية،  كتاب تغطي عدة من المواضيع منها: التوعية البيئية، 
والتعاطف مع اآلخرين، والمساواة بين األنواع االجتماعية، ومناهضة العنف، وتقّبل ذوي اإلعاقات العقلية 
والجسدية، والالجئين. حتى عام 2018، تم توزيع أكثر من 261,000 كتاب على سفراء نحن نحبّ القراءة في 

األردن. 

للكتب التي طوّرت من قبل نحن نحبّ القراءة أثر على جميع قرائها حول العالم. تكتب حنان عريقات: " لدي أربع للكتب التي طوّرت من قبل نحن نحبّ القراءة أثر على جميع قرائها حول العالم. تكتب حنان عريقات: " لدي أربع 
فتيات جميالت، ثالثة منهن يعانين من مشاكل في السمع ويستخدمون لغة اإلشارة للتواصل مع اآلخرين. 
الصغرى ال تعاني من أي مشكلة في السمع، ولكنها تستخدم لغة اإلشارة للتواصل وكثيرا ما ترفض التحّدث.... 
وبعد عقد بضع جلسات، الحظت كم تغيّرت طفلتي الصغيرة. لم تعد تستخدم لغة اإلشارة مع الجميع، ولم تعد 

ترفض التحّدث. وتعبّر عن نفسها بوضوح وحتى أنها أحيانًا تؤّلف قصصها الخاصة... 
تغيّرت حياة طفلتي كليًا عندما أصبحتُ سفيرة نحن نحبّ القراءة." 
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We Love Reading has a specialized department for book development. WLR aims to develop books 
that are fun, creave, and unleash the children’s imaginaons.

Books are developed according to set criteria and methodology, taking into account factors such 
as theme, relevancy to the children’s culture and background, language, and age-appropriateness. 

IIn creang the books, WLR collaborates with local writers, illustrators, designers, and publishers. 
All content is reviewed by educaon consultants as well as consultants within the respecve 
content themes. Thus far, WLR has created 32 children’s books covering a variety of themes, 
including environmental awareness, empathy, gender, non-violence, disabilies, and refugees. As 
of 2018, WLR has distributed more than 261,000 books all over Jordan. 

TThe books developed by WLR have already had a big impact on readers around the world. Hanan 
Oriqat writes, “I have four beauful girls, three of whom are deaf and use sign language. The 
youngest has no speech problems, but she always communicated in sign language and refused to 
talk…But aer I held a few sessions, she no longer refused to talk. She expresses herself clearly and 
somemes creates her own stories. Becoming a WLR ambassador changed my daughter’s life!” 
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