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Quý Phụ Huynh thân mến,

Bắt đầu từ ngày _______________________, con quý vị sẽ mang về nhà một túi sách đen gồm có bốn 
cuốn sách tuyệt vời để thưởng thức cùng gia đình cho mỗi tuần. Quý vị sẽ không bị phạt khi trả sách trễ. 
Đây là một phần trong chương trình của Thư Viện Quận Multnomah mang tên Mỗi Trẻ Em Một Người Đọc. 
_________________________ là ngày trả lại túi sách. Hãy giúp con em quý vị trả lại túi sách gồm có bốn 
cuốn vào ngày hôm đó. Mỗi trẻ sẽ nhận được một túi khác gồm có bốn cuốn sách  để mang về nhà vào ngày 
_________________________.

Thưởng thức thú vui đọc sách với con em quý vị mỗi ngày.
• Dành một khoảng thời gian đặc biệt, dù chỉ 10 phút, là một cách hữu ích để giúp con em quý vị phát triển   
 các kỹ năng cần thiết khi đến thời điểm học đọc.

• Tạo thói quen đi ngủ, thư giãn, nói chuyện và chia sẻ khoảng thời gian đặc biệt của gia đình cùng nhau.

Đọc sách cùng con em quý vị không bao giờ là điều sai lầm.
• Nói về những bức ảnh, chỉ đọc một vài trang, hoặc bắt đầu từ mặt sau của cuốn sách. Quý vị muốn chia sẻ   
 các cuốn sách với con em mình qua bất cứ cách nào cũng đều rất tốt cho các em.

• Nói chuyện và đặt câu hỏi về câu chuyện đó.
• Dành thời gian cho con trả lời hoặc đưa ra nhận xét về câu chuyện đó.  

Đọc từng cuốn sách nhiều lần.
• Các em sẽ học được điều gì đó mới mẻ mỗi khi nghe lại câu chuyện.
• Điều quan trọng là cùng nhau chia sẻ cuốn sách yêu thích của các em.
• Các khái niệm sẽ được củng cố mỗi khi quý vị chia sẻ cuốn sách.

Quan trọng hơn cả, hãy vui vẻ khi đọc sách.  
• Cười, chơi đùa, bắt chước giọng nói của nhân vật, hát hò, v.v. Bộ não trẻ em sẽ được kích thích khi chúng   
 bận rộn.

• Khi quý vị cùng con em mình tận hưởng niềm vui chơi đùa, trí tưởng tượng của trẻ sẽ tăng lên và các bé   
 rất thích tìm hiểu thêm về thế giới.

Những hoạt động này sẽ phát triển các kỹ năng đọc mà trẻ sẽ cần đến để thành công ở trường. Con em quý 
vị sẽ có một khởi đầu vững chắc trong thế giới đọc sách và học tập suốt đời! 


