Thách Thức Đọc Sách Mùa Hè
Thách thức bản thân đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày trong mùa hè này! Hoàn tất thách thức dưới đây để giám sát tiến bộ của
bạn và gởi trang này lại cho Nhân Viên Thư Viện vào tháng Tám.

Thể Loại Thách Thức
Viết tựa đề sách bạn đọc trong mùa hè này để hoàn tất danh sách thể loại.

Sinh Học
______________________________________________________________________________
Tiểu Thuyết Thần Thoại
______________________________________________________________________________
TIỂU THUYẾT HÌNH
______________________________________________________________________________

Tiểu Thuyết Lịch Sử
______________________________________________________________________________
TIỂU THUYẾT KỲ BÍ
______________________________________________________________________________
CHUYỆN SỰ KIỆN
______________________________________________________________________________

Văn Thơ
______________________________________________________________________________
TIỂU THUYẾT THỰC TẾ
____________________________________________________________________________

Bạn có thể đọc bao lâu?
Tô màu những ô chữ nhật biểu hiện thời gian dài nhất đã dành để đọc sách. Nếu bạn vượt kỷ luật, tô màu thêm!
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Góc Phê Bình

Phụ huynh/Người giám hộ thách thức

Viết lời bình phẩm cho một quyển sách mà bạn đã đọc trong
mùa hè này.

Đánh dấu những ô vuông dưới đây khi quý vị hoàn tất thách
thức trong mùa hè này và khuyến khích con em quý vị yêu
thích đọc sách!

_______________________________________

 Kệ Sách ở Lưng Ghế Xe– đặt sách trong những túi đựng ở
lưng ghế xe của quý vị

_______________________________________

 Đêm Xem Phim Gia Đình (với phụ đề) – mở phụ để để
xem và đọc phim yêu thích của gia đình

_______________________________________

 Mở Sách Điện Tử– tải xuống ứng dụng sách Điện Tử miễn
phí trên thiết bị di động và e-mail tên học sinh và tên
trường đến claytonreads@clayton.k12.ga.us

_______________________________________

 Thẻ Thư Viện Công Cộng– đăng ký thẻ thư viện trực
tuyến trên mạng tại gapines.org/eg/opac/register

_______________________________________

 Thời Gian Đọc Sách– lập thời gian mỗi ngày để đọc sách
khi con em quý vị đọc sách

_______________________________________

 Vào trang Get Georgia Reading – Truy cập vào
tinyurl.com/ggrsummer để có thêm nguồn tư liệu mùa hè

_______________________________________
_______________________________________
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