Clayton ĐỌC! trong Mỗi Mùa Hè 2020 Danh Sách Đọc Sách
Dành Cho Học Sinh Sẽ Vào Khối Lớp 6-8
Đọc sách yêu thích trong mùa hè này để tăng trưởng như người đọc và phòng ngừa học tập bị quên lãng trong mùa hè.
Tất cả sách sẵn có trong Thư Viện Sách Điện Tử Trẻ Em Kids library tại tinyurl.com/ereadkids.
E-mail tên học sinh và tên trường đến claytonreads@clayton.k12.ga.us để nhận Thẻ Thư Viện và mã số PIN của quý vị.

Mục Tiêu Đọc Sách Mùa Hè
Phụ huynh và học sinh được khuyến khích:

•
•
•
•

Đọc mỗi ngày ít nhất 30 phút.
Đọc ít nhất 1 quyển sách mỗi tuần bao gồm cả sách tiểu thuyết và sách thực tế.
Bấm vào đây để tham khảo Thách Thức Đọc Sách.
Hoàn Tất Thách Thức Đọc Sách và gởi lại cho Nhân Viên Thư Viện vào tháng Tám.

Thưởng Thức Sách Ảo
Cũng như thức ăn, con người thưởng thức sách khác nhau. Chọn mẫu
sách bằng cách đọc tóm tắt, đọc trang bìa ngoài, hoặc đọc vài trang
sách đầu là cách tuyệt vời để tìm “vị của sách”. Bấm vào trang bìa để
“nếm” sách được đề nghị. Nếu quý vị thích “vị”, tìm sách trong Thư
Viện Sách Điện Tử Trẻ Em để bắt đầu đọc.

Sách Được Đề Nghị
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Blended by Draper, Sharon M. (Lexile 610L, realistic fiction)
The Boy at the Back of the Class by Raúf, Onjali Q. (Lexile
940L, realistic fiction)
The Bridge Home by Venkatraman, Padma (Lexile 680L,
realistic fiction)
Genesis Begins Again by Williams, Alicia D. (Lexile 720L,
realistic fiction)
Lety Out Loud by Cervantes, Angela (Lexile 720L, realistic
fiction)
To Night Owl From Dogfish by Sloan, Holly Goldberg, &
Wolitzer, Meg (Lexile 770L, realistic fiction)
Nikki on the Line by Roberts, Barbara Carroll (Lexile 780L,
realistic fiction)
Planet Earth is Blue by Panteleakos, Nicole (Lexile 740L,
realistic fiction)
The Remarkable Journey of Coyote Sunrise by Gemeinhart, Dan
(Lexile 730L, realistic fiction)
Sal and Gabi Break the Universe by Hernandez, Carlos (Lexile
700L, fantasy fiction)
Tristan Strong Punches a Hole in the Sky by Mbalia, Kwame
(Lexile 680L, fantasy fiction)
We Rise, We Resist, We Raise Our Voices by Various Authors
(Lexile 850L, various genres)

Học sinh được khuyến khích bấm vào Nhiều Chọn Lựa và Trả Sách ngay sau khi đọc xong để tạo sách sẵn có cho học sinh khác. Phụ huynh được khuyến
khích tham gia đọc sách với học sinh bằng cách cả hai cùng giúp các em chọn sách thích hợp đê các em thích thưởng thức và tạo đọc sách là sinh hoạt hàng
ngày tại nhà.
Vnamese 199.20

