Summer Reading Agreement
Parents – Reading every day with your child will help him/her do well in school. Make a habit of reading over
the summer with your child to prepare him/her for success in school next year.
Students – Summer is a great time to learn and gain brain power! Reading is one of the best and most
important things you can do during the summer. Visit the library this summer to discover new books and fun
activities!

Student Pledge:
This summer, I, _________________________________________, will
o
o
o
o

Read every day on my own or with my friends and family.
Read at least five books that I think are interesting and fun.
Try to read in new and different places, like at the park, on the bus, or at the grocery store.
Keep track of all the minutes I spend reading on my library summer reading log.

Parent Pledge:

This summer, I, _________________________________________, will
o Read every day with my child or have my child read to me.
o Help my child find books to read that are at his/her level.
o Read anywhere and in any language with my child. Singing a song or telling a story helps children build
literacy skills, too.
o Talk about the books my child is reading. Ask questions about the story.

My goal for the summer…

Tagalog

Kasunduan sa Pagbabasa sa Tag-araw
Mga Magulang – Ang araw-araw na pagbabasa kasama sa inyong anak ay tutulong sa kanya upang sumikat sa
paaralan. Gawing magandang ugali ang pagbabasa sa tag-araw kasama sa inyong anak upang siyang ihanda
para magtagumpay sa paaralan sa susunod na taon.
Mga mag-aaral-- Ang tag-araw ay magandang pagkakataon upang matuto at magpalakas ng kakayahang
pangkaisipan! Ang pagbabasa ay isa sa pinakamahusay at makabuluhang bagay na magagawa ninyo ngayong
tag-araw! Puntahan ang aklatan itong tag-araw upang tumuklas ng bagong aklat at masayang kasiglahan.

Panata ng Mag-aaral:
Ngayong tag-araw, ako, si __________________________________, ay

o Magbabasa araw-araw na mag-isa o kasama ang mga kaibigan at pamilya.
o Magbabasa ng di-bababa sa limang aklat na sa tingin ko’y kawili-wili at nakaaaliw.
o Magsikap na magbasa sa bago at iba’t-ibang mga lugar, tulad ng sa parke, sa bus o sa groseri.
o Ilista ang lahat ng sandaling ginugugol ko sa pagbabasa sa aking tag-araw na talaan ng pagbabasa.

Panata ng Magulang:
Ngayong tag-araw, ako, si __________________________________, ay

o Magbabasa araw-araw kasama ang aking anak o pagbabasahin sa akin ang aking anak.
o Tutulong sa aking anak na maghanap ng mga babasahing aklat na akma sa kanyang gulang.
o Magbabasa kahit saan at sa anumang wika kasama ang aking anak. Ang pagkanta o pagkuwento ay
nakatutulong ding magkaroon ng karunungang bumasa at sumulat ang mga bata.
o Makikipag-usap sa aking anak tungkol sa mga aklat na kanyang binabasa. Magtatanong tungkol sa
kuwento.

My goal for the summer…

Tagalog

