HÃY ĐỌC SÁCH…
VỚI NHAU!
5 Lời Khuyên Hay Nhất Để Đọc Sách Tốt Đẹp
Trong Mùa Hè

Tại sao việc đọc
sách trong mùa hè
rất quan trọng?

1. Đọc sách hàng ngày với con của quý vị!
2. Đọc ở bất cứ nơi nào – Đọc bằng bất cứ ngôn ngữ nào.
Và nếu quý vị không mang theo sách, hãy hát một bài hát
hoặc kể một câu chuyện.

Những học sinh không đọc sách
trong thời gian nghỉ hè có thể mất
khoảng vài tháng học tập và bắt
đầu niên khóa mới chậm hơn so với
bạn bè cùng lớp.

3. Giúp con của quý vị tập đọc. Hãy tìm những sách thích
hợp với khả năng của con quý vị tại thư viện.
 Phát âm các từ ngữ;
 Xem phần từ mà các em đã biết;
 Trở về và thử lại lần nữa; và
 Dùng những từ ngữ khác có ý nghĩa

Quý vị có thể tránh bỏ phí việc đọc
sách trong mùa hè và giúp con quý
vị khởi đầu đúng mức cho niên
khóa tới bằng cách làm theo năm
lời khuyên rất đơn giản này.

4. Nói về những gì quý vị đang đọc. Nêu lên những câu hỏi
về câu chuyện.
 Việc gì đang xảy ra?
 Câu chuyện kết thúc như thế nào?
 Con thích phần nào của câu chuyện nhất?
5. Đọc sách rất thú vị! Hãy tận hưởng niềm vui đọc sách và
chia sẻ những câu chuyện với gia đình.

HÃY ĐỌC SÁCH… ĐỌC SÁCH MIỄN PHÍ!
Ước Mơ Lớn, Hãy Đọc Sách! Chương Trình Đọc Sách với Hệ Thống Thư Viện Hạt King (King
County Library System): ngày 1 tháng Sáu – ngày 31 tháng Tám
Trẻ em khắp Hạt King có thể ghi danh vào Chương Trình Đọc Sách Mùa Hè tại www.kcls.org/srp hoặc tại thư viện địa phương của
quý vị bắt đầu vào ngày 1 tháng Sáu. Với Nhật Ký Đọc Sách Mùa Hè mà quý vị lấy ở trường, trên trang mạng www.kcls.org/srp hoặc
bằng cách ghé đến thư viện công cộng của quý vị, trẻ em có thể đọc sách để thắng các giải thưởng, kể cả một máy vi tính Netbook.
Học Sinh Mầm Non có thể ghi tên rút thăm thắng một trong ba giải thưởng hội viên gia đình của Viện Bảo Tàng KidsQuest hoặc một
giải thưởng vui chơi cả gia đình tại Sở Thú Woodland Park. Xin tìm tất cả những thông tin và chi tiết của hàng trăm chương trình
miễn phí ở 46 thư viện KCLS tại trang mạng www.kcls.org.

