
1    See page 6 in your Adventure Guide to 
write down and track your activities.

How to Participate

Engage youth 
(birth to 
12th grade) 
this summer 
to prevent 
learning loss 
while earning 
great prizes.

Anime a niños y jóvenes 
(del nacimiento al 12° grado) 
a prevenir la pérdida de 
aprendizaje durante el verano 
mientras ganan premios.

Khuyến khích các em (sơ sinh đến lớp 12) tham gia 
chương trình trong mùa hè này để duy trì việc học và 
nhận được những phần thưởng thú vị.

ታላላቅ ሽልማቶችን እያገኙ የትምህርት ቅነሳ ለመከላከል በዚህ በጋ 
ወጣቶችን (ከልደት እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ) ይሳተፉ፡፡

Ka qaybgal dhalinyarada (dhalashada ilaa fasalka 
12 aad) xagaagan si looga hortago khasaaro wax 
barasho adoo kasbanaya abaalmarinno waaweyn.

Cómo participar | Cách tham gia | 
እንዴት መሳተፍ ይችላሉ | Sida Looga Qayb Qaato

   Consulten la página 6 de la Guía de Aventuras 
para anotar y dar seguimiento a las actividades.

   Xem trang 6 trong Tờ Hướng dẫn Tham gia Chương 
trình để ghi lại và theo dõi các hoạt động tham gia.

   እንቅስቃሴዎችዎን ለመፃፍ እና ለመከታተል በጀብድ መመሪያዎ 
ውስጥ ገጽ 6 ን ይመልከቱ፡፡

   Eeg bogga 6 ee Tilmaamaha Dalxiiska (Adventure 
Guide) si aad u qorto oo aad ula socoto dhawlaha.

2    Complete any 15 READ, MAKE, or 
EXPLORE activities. 

   Completen cualquiera de las 15 actividades 
sobre LEER, CREAR o EXPLORAR.

   Hoàn tất bất cứ 15 mục tham gia về ĐỌC SÁCH , 
SÁNG CHẾ, hoặc KHÁM PHÁ.

   አስራምስት የተለያዩ የንባብ፣ የመስራት፣ ወይም የአሰሳ 
እንቅስቃሴዎች ያጠናቅቁ።

   Dhammeystir waxqabad kasta 15 AKHRIS, SAMEE, 
ama BAAR hawlaha.



3    Exchange your completed Adventure Guide at 
any branch on/after June 25 for your prize.

   Entreguen su Guía de Aventura completa en 
cualquier sucursal a partir del 25 de junio para 
recibir sus premios.

   Đổi Tờ Hướng dẫn Chương trình với các mục đã 
hoàn tất để nhận phần thưởng tại bất cứ thư viện 
nào vào ngày hoặc sau ngày 25 tháng 6.

   ያጠናቀቁትን የጀብድ መመሪያዎን በማንኛውም ቅርንጫፍ ላይ 
ከጁን 25 ላይ/በኋላ ለሽልማትዎ ያለዋውጡ፡፡

   Ku beddelo Tilmaamaha Dalxiiska ee 
dhammeystiran laan kasta/ka dib Juun 25 ka 
abaalmarintaada.

denverlibraryadventures.org

Earn additional prizes in the Maker Challenge online!
¡Ganen también premios con el Desafío de Creadores 
en línea!

Nhận thêm phần thưởng trên trang web Thách thức Nhà 
Sáng chế!

ተጨማሪ ሽልማቶችን ለማግኘት በሰሪዎች ውድድር (ሜከር ቻሌንጅ) 
በመስመር ላይ ይሳተፉ።

kasbo abaalmarinno dheeri ah Caqabad sameeyaha 
khadka tooska ah!

Escaneen para participar

Quét mã QR để nhận phần thưởng

ለማሸነፍ ስሞቶን ያስገቡ

Gali si aad u Guuleysato

Due to COVID-19 restrictions program details are subject to change. 
For the most up-to-date information, call 720-865-1111 or visit 
denverlibraryadventures.org
Debido a las restricciones de COVID-19 los detalles de los programas 
están sujetos a cambio. Para obtener información actualizada, visite 
denverlibraryadventures.org/es o llamen al 720-865-1187.
Do các hạn chế vì đại dịch COVID-19 nên chi tiết về chương trình 
có thể thay đổi. Để được cập nhật thông tin, xin vào trang web: 
denverlibraryadventures.org hoặc gọi điện thoại số 720-865-1111.

በኮቪድ-19 እገዳዎች ምክንያት የዝግጅቱ ዝርዝሮች ሊለወጡ ይችላሉ፡፡ በጣም ወቅታዊ መረጃዎችን 
ለማግኘት denverlibraryadventures.orgን ይጎብኙ ወይም 720-865-1111 ይደውሉ፡፡

Sababtoo ah xaddidaadda barnaamijka COVID-19 waa la beddeli karaa. 
Macluumaadka ugu dambeeyay, booqo denverlibraryadventures.org 
ama wac 720-865-1111.


