Clayton ĐỌC! trong Mỗi Mùa Hè 2020 Danh Sách Đọc Sách
Dành Cho Học Sinh Sẽ Vào Khối Lớp 9-12
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 ứng dụng Open eBooks cho thiết bị di động sử dụng Android hoặc Apple iOs.
E-mail tên học sinh và tên trường đến claytonreads@clayton.k12.ga.us để nhận mã số truy cập vào trang sách điện tử Open eBooks

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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Because You'll Never Meet Me by Thomas, Leah (Lexile 660L,
science fiction)
The Boy on the Wooden Box by Leyson, Leon (Lexile 1000L,
nonfiction)
Golden Fleece: And the Heroes Who Lived Before Achilles by
Colum, Padraic (Lexile 1070L, mythology)
How It Went Down by Magoon, Kekla (Lexile 560L, realistic
fiction)
Hurricane Dancers: The First Caribbean Pirate Shipwreck by
Engle, Margarita (Lexile 1170L, historical fiction)
I Believe in a Thing Called Love by Goo, Maurene (Lexile 690L,
romantic fiction)
In Darkness by Lake, Nick (Lexile 800L, realistic fiction)
Ink and Ashes by Maetani, Valynne E. (Lexile 740L, mystery
fiction)
Mary's Monster: Love, Madness, and How Mary Shelley
Created Frankenstein by Judge, Lita (Lexile 1070L, Biography)
Midwinterblood by Sedgwick, Marcus (Lexile 770L, fantasy
fiction)
Port Chicago 50: Disaster, Mutiny, and the Fight for Civil
Rights by Sheinkin, Steve (Lexile 950L, nonfiction)
Strange the Dreamer by Taylor, Laini (Lexile 820L, fantasy
fiction)

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 200.20

