
Kính gửi Gia Đình,

Bắt đầu từ ngày____________________________, con quý vị sẽ mang về nhà một túi sách màu đen 
có bốn cuốn sách tuyệt vời để gia đình quý vị thưởng thức hàng tuần. Không có phí hoặc tiền phạt 
nộp muộn. Hoạt động này là một phần trong chuơng trình Every Child của Thư Viện Hạt Mulnomah
_______________________________ là ngày nộp lại túi sách. Vui lòng giúp con quý vị nộp lại túi 
sách với bốn cuốn sách vào ngày đó. Trẻ sẽ nhận được một túi sách mới với bốn cuốn sách mới để 
mang về nhà vào ngày ________________________________.

Hãy thưởng thức những cuốn sách với con quý vị mỗi ngày. Dành riêng 
một khoảng thời gian đặc biệt, thậm chí chỉ 10 phút, là một cách tốt để giúp trẻ phát triển những kỹ 
năng chúng sẽ cần khi đến lúc học đọc. Tạo thói quen ngủ, thư giãn, trò chuyện và chia sẻ một 
khoảng thời gian đặc biệt cho gia đình cùng với nhau.

Không có cách đọc sách nào là sai khi quý vị đọc sách cùng con. Trò 
chuyện về những bức ảnh, chỉ đọc một vài trang, hoặc bắt đầu từ trang cuối cuốn sách và đọc ngược 
lại. Tuy nhiên, việc quý vị muốn chia sẻ cuốn sách với con quý vị đã là một điều hết sức tốt đẹp. Đó 
là về sự chia sẻ cuốn sách cùng nhau, trò chuyện và đặt câu hỏi về câu chuyện đó. Các hoạt động 
này giúp phát triển kỹ năng đọc cần thiết cho con quý vị để thành công trong học tập.

Đọc đi đọc lại từng cuốn sách. Có một lý do hợp lý là trẻ nhỏ thích nghe đi nghe lại 
những câu chuyện chúng yêu thích. Trẻ học được điều gì đó mới mỗi lần chúng nghe đi nghe lại một 
câu chuyện và những khái niệm đó được củng cố mỗi lần quý vị chia sẻ.

Hơn hết, hãy vui vẻ cùng những cuốn sách. Khi quý vị và trẻ vui cùng nhau, trí 
tưởng tượng của trẻ sẽ bay cao bay xa và chúng sẽ háo hức tìm hiểu thêm về thế giới của chúng. Bộ 
não của chúng được kích thích và chúng bị thu hút; con quý vị sẽ sẵn sàng cho một khởi đầu tốt 
trong thế giới đọc và học tập suốt đời.
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