
1)   Ghi danh tham gia Chương trình Đọc sách: Hè Thám hiểm trên mạng tại 
trang web: denverlibraryadventures.org

2)   Hoàn thành 15 hoạt động liên quan đến một trong những kỹ năng: đọc, 
sáng tạo, hoặc khám phá do các em tự chọn cho riêng mình.

3)   Trong mỗi ô vuông, các em ghi lại những hoạt động mà mình đã làm. Em 
có đọc 30 phút trong một ngày, đọc hết một quyển sách, thăm viếng một 
bảo tàng trên mạng, học một điều gì đó mới mẻ, hay tạo ra một cái gì đó 
không? Đối với nhóm tuổi từ lúc mới sinh cho đến trước tuổi đến trường 
thì các cháu có thể sử dụng các chú thích bằng hình ảnh (use the shape 
legend) để ghi vào ô vuông.

4)   Một khi đã hoàn thành 15 hoạt động thì các em mang Tờ Hướng dẫn 
Tham gia Chương trình (Adventure Guide) đến bất kỳ chi nhánh thư viện 
nào thuộc Thư viện Công cộng Denver để nhận giải thưởng vào ngày hoặc 
sau ngày 31 tháng 7. 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.

Các chi tiết về Chương trình Đọc sách: Hè Thám hiểm có thể thay đổi tuỳ theo 
việc ứng phó với diễn tiến của đại dịch COVID-19. Các em vào xem trang web 
denverlibrary.org/COVID-19 để biết được thông tin cập nhật nhất.
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