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.
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Thỏa Thuận Đọc Sách Trong Mùa Hè
Phụ huynh – Đọc sách hằng ngày với con của quý vị sẽ giúp con quý vị học hành tốt trong trường. Hãy tập thói
quen đọc sách với con của quý vị trong mùa hè để giúp con quý vị chuẩn bị cho sự thành công trong năm học
tới.
Học sinh – Mùa hè là thời gian rất tốt để học và tăng cường năng lực trí tuệ! Đọc sách là một việc tốt nhất và
quan trọng nhất mà các em có thể thực hiện trong mùa hè! Hãy đến thư viện vào mùa hè này để khám phá
những cuốn sách mới và những hoạt động thú vị!

Cam Kết Của Học Sinh:
Hè này, em, _________________________________________, sẽ
o Tự mình đọc sách mỗi ngày hoặc đọc với bạn bè và gia đình.
o Đọc ít nhất năm cuốn sách mà em nghĩ là thú vị và thích thú.
o Thử đọc sách trong những nơi mới và khác, như là trong công viên, trên xe buýt hoặc tại cửa hàng tạp
hóa.
o Ghi xuống tất cả số phút em dành đọc sách trong sổ đọc sách thư viện trong mùa hè.

Cam Kết Của Phụ Huynh:
Hè này, tôi, _________________________________________, sẽ
o Đọc sách mỗi ngày với con tôi hoặc để con tôi đọc sách cho tôi nghe.
o Giúp con tôi tìm những cuốn sách để đọc ở trình độ của con tôi.
o Đọc sách bất cứ tại nơi nào và bằng bất cứ ngôn ngữ nào với con tôi. Hát một bài hát hoặc kể một câu
chuyện cũng giúp trẻ em rèn luyện các kỹ năng đọc-viết.
o Nói chuyện với con tôi về những cuốn sách mà con tôi đang đọc. Đặt câu hỏi về câu chuyện.
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