
CHÀO MỪNG CÁC EM THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH: HÈ THÁM HIỂM

Độ tuổi tham gia 
Chương trình khuyến khích tất cả các em thiếu nhi và thiếu niên có độ tuổi từ lúc mới sinh ra 
cho đến lớp 12 tham gia Chương trình Hè Thám hiểm. Chương trình kéo dài từ 1 tháng 6 đến 
hết ngày 8 tháng 8.

Cách thức ghi danh
Dùng máy vi tính (máy điện toán) hoặc thiết bị điện tử di động 
(mobile device) để ghi danh tại trang web: denverlibraryadventures.org
hoặc gọi điện thoại số 720-865-1111.

Trong lúc nghỉ học, các em ở khu vực Denver có thể tiếp tục học và tiến bộ qua Chương trình Hè Thám hiểm, 
đây là chương trình đọc sách miễn phí của Thư viện Công cộng Denver. Các em tham gia có thể chọn cách học 
riêng cho mình bằng cách chọn 15 hoạt động trong các kỹ năng “ Đọc, Sáng tạo, hoặc Khám phá”. Để biết thêm 
thông tin, các em vào xem trang web: denverlibraryadventures.org

Cách các em theo dõi các hoạt động về ĐỌC, SÁNG TẠO, và KHÁM PHÁ 
của mình.
Tờ Hướng dẫn Chương trình Thám hiểm (The Adventure Guide) sẽ giúp các em theo dõi được các hoạt 
động của mình và chỉ dẫn cho các em cách chơi. Ngay sau khi ghi danh, các em sẽ nhận được Tờ gấp 
Chương trình Hè Thám hiểm (Summer of Adventure brochure), Tờ Hướng dẫn cách tham gia (Adventure 
Guide), và Kính hiển vi (Foldscope) bằng giấy mà các em có thể làm và sử dụng để khám phá thế giới xung 
quanh mình.

Khi ghi danh trên mạng, các em có thể chọn để in tài liệu về chương trình ở nhà hoặc yêu cầu gửi tài liệu về 
nhà cho các em qua đường bưu điện. Nếu đến thư viện, các em sẽ được yêu cầu sử dụng điện thoại di động 
(mobile phone) của mình hoặc máy tính (máy điện toán) của thư viện để ghi danh. Sau khi ghi danh xong, các 
em sẽ nhận được tài liệu về chương trình. Ngày ghi danh cuối cùng là 31 tháng 7. 

Tầm Quan trọng của việc Học Hè
Tại sao việc tiếp tục tích cực tham gia vào các tháng hè lại quan trọng? Chương trình Đọc sách: Hè Thám 
hiểm hàng năm do Thư viện Công cộng Denver thực hiện là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa cái gọi là “ 
Gián đoạn Hè “ ( summer slide). Theo ước tính, các em học sinh mất từ 1 đến 3 tháng về các kỹ năng học ở 
trường khi không tham gia vào các cơ hội học hè.

Vì vậy, Chương trình Đọc sách: Hè Thám hiểm có tác động mạnh mẽ đến kỳ nghỉ hè của các em bằng cách 
đưa các em vào những hoạt động mà các em ưa thích. Điều này không những mang lại cho các em một 
mùa hè tích cực mà còn giúp các em giữ được và thậm chí còn nâng cao được các kỹ năng học.

Chương trình ăn trưa trong Hè
Trong suốt mùa hè, chúng tôi sẽ chọn ra một số chi nhánh thư viện để phục vụ bữa 
trưa ngon miệng và bỗ dưỡng cho các em có độ tuối từ 18 trở xuống.



ĐỌC
Đọc một quyển sách 
hoặc đọc sách trên 
mạng (ebook)
Đọc lớn cho ai đó hoặc 
thú cưng nghe
Nghe đọc truyện trên 
mạng (audiobook)
Viết một kết luận mới về 
câu chuyện mình đã đọc
Muốn tìm một quyển sách 
khác để đọc? Hãy yêu cầu 
một danh sách đọc theo 
nhu cầu các nhân (personal 
reading list) tại trang web: 
denverlibrary.org/reads

SÁNG TẠO
Trồng cây, rau hoặc hoa trong 
nhà hoặc ngoài trời
Sáng tạo nghệ thuật - vẽ, sơn 
hoặc điêu khắc
Nấu ăn và chia sẻ món ăn 
mình nấu với người khác
Làm ra, sáng tạo, hoặc sáng 
chế một cái gì đó và tải lên 
(upload) trang Thách thức Nhà 
sáng tạo (Maker Challenge)

KHÁM PHÁ
Tìm kiếm các tour trên mạng thăm 
viếng các viện bảo tàng trên thế giới. 
Thử làm một cái gì đó mới mẻ, chẳng 
hạn như một món ăn, một kiểu tóc 
hay một môn thể thao, vân vân.
Chơi trò truy tìm vật thể 
(Go geocaching). Để bắt 
đầu, hãy vào trang web 
denverlibrary.org/geocaching
Dùng Kính hiển vi (Foldscope) của 
mình để tìm kiếm và ghi lại những loài 
thực vật và động vật hoang dã rồi tải 
lên (upload) trang web: iNaturalist.org

Thẻ Denver của em (MY Denver Card)
Thẻ Denver của Em cho phép các em từ 5 đến 18 tuổi hiện cư ngụ tại Denver được vào sinh hoạt tại các 
Trung tâm Thể dục Thể thao Denver (Denver Recreation Centers), hồ bơi và các trung tâm cơ sở văn hoá 
(cultural facilities). Đồng thời, Thẻ Denver của Em cũng được sử dụng như thẻ thư viện. Hạn chế và giới hạn 
của việc sử dụng Thẻ tuỳ thuộc vào các địa điểm văn hoá (cultural attractions).

Các chi tiết về gia Chương trình Đọc sách: Hè Thám hiểm có thể thay đổi tuỳ theo việc 
ứng phó với diễn tiến của dịch bệnh COVID-19. Các em vào xem trang web 

denverlibrary.org/COVID-19 để biết được thông tin cập nhật nhất.

Các Tổ chức Phục vụ Thanh thiếu niên
Chúng tôi chào đón các tổ chức phục vụ thanh thiếu niên, bao gồm các tổ chức bất vụ lợi và các nhóm 
trông nom trẻ trong ngày, tham gia vào Chương trình Đọc sách: Hè Thám hiểm. Để có được trải nghiệm 
tuyệt vời, xin liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 720-865-1111 hoặc chi nhánh thư viện địa phương. 
Xin lưu ý là chúng tôi không tổ chức các chương trình tại các chi nhánh thư viện cho những nhóm đông 
người vào mùa hè này, bao gồm các tổ chức phục vụ thanh thiếu niên. Để biết về địa điểm, giờ mở cửa, và 
thông tin liên lạc của các chi nhánh thư viện, các em vào trang web: denverlibrary.org

Phần thưởng của Chương trình
Ngay sau khi ghi danh, mỗi em sẽ được tham gia chương trình rút thăm hàng tuần để có cơ hội nhận được thẻ 
quà tặng đến các cơ sở kinh doanh địa phương hoặc vé vào cửa dành cho gia đình đến các trung tâm văn hoá và 
giải trí được ưa thích. Sau khi hoàn thành 15 hoạt động, các em có thể đến bất kỳ chi nhánh thư viện nào thuộc 
Thư viện Công cộng Denver vào ngày hoặc sau ngày 31 tháng 7 để nhận một quyển sách mới. Do các hạn chế vì 
đại dịch COVID-19, ngày nhận giải thưởng có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, các em vào xem trang web 
denverlibraryadventures.org hoặc gọi điện thoại số 720-865-1111 để hỏi nhân viên thư viện.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG GỢI Ý DÀNH CHO CÁC EM 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
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