
Câu Lạc Bộ Đọc 
Sách Mùa Hè BC 
là gì?

Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè BC là một 
chương trình đọc sách miễn phí cho trẻ em. 
Đây là cách thật hay để tập hoặc cải tiến khả 
năng đọc sách trong mùa hè, gặp bạn mới, tìm 
hiểu thêm về cộng đồng và thư viện của quý vị, 
và vui chơi! THÔNG TIN CHO 

GIA ĐÌNH VÀ 
NGƯỜI GIỮ TRẺ 

CÂU LẠC BỘ 
ĐỌC SÁCH 

CHO TRẺ EM

Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mùa 
Hè BC Kính Chào Quý Vị!

Tìm hiểu về 
Câu Lạc Bộ Đọc 
Sách Mùa Hè BC

www.bcsrc.ca 
bcsrc@bcla.bc.ca

Muốn tìm thư viện gần nhất, xin đến 
https://bcsrc.ca/about-bcsrc/

Có thắc mắc nhưng không thấy câu giải 
đáp ở đây? Email cho Phối Hợp Viên Tỉnh 
Bang tại bcsrc@bcla.bc.ca

[Vietnamese]
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Tìm Hiểu về 
Câu Lạc Bộ Đọc 
Sách Mùa Hè BC
Ai có thể gia nhập?
Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè BC xin mời tất cả trẻ 
em và gia đình các em tham gia, và muốn cung 
cấp một chương trình miễn phí, dễ gia nhập, và 
bao gồm toàn thể mọi người.

Chúng tôi gia nhập bằng cách nào?
Hãy đến thư viện địa phương! Nhân viên thư viện 
sẽ sẵn sàng ghi danh con quý vị miễn phí, và giao 
cho trẻ tất cả những gì trẻ cần để gia nhập Câu 
Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè. Họ cũng có thể cho quý 
vị biết về các chương trình và sinh hoạt mùa hè 
tại thư viện.

Chương trình này hoạt động như thế nào?
Hãy đến thư viện địa phương để con quý vị lấy một 
hồ sơ đọc sách miễn phí để theo dõi sinh hoạt đọc 
sách của trẻ. Trẻ em cũng nhận được nhãn dán 
hằng tuần để đánh dấu thành quả của các em. Vào 
cuối hè, nhiều thư viện cấp huy chương cho các trẻ 
nào hoàn tất chương trình này.

Tôi có cần thẻ thư viện để gia nhập Câu Lạc Bộ 
Đọc Sách Mùa Hè BC hay không?
Quý vị không cần thẻ thư viện để gia nhập Câu 
Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè! Nếu quý vị muốn 
mượn một số sách, chỉ cần hỏi nhân viên về việc 
làm thẻ thư viện.

Tôi có cần ghi danh vào một trường nào không?
Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè là dành cho trẻ 
em trong tuổi đi học (5–14 tuổi), nhưng quý vị 
không cần phải ghi danh vào một trường để gia 
nhập chương trình này. Trẻ học ở nhà vẫn có 
thể gia nhập!

Khi nào bắt đầu ghi danh?
Thời gian ghi danh gia nhập bắt đầu vào 
Tháng Sáu. Xin gọi điện thoại hoặc đến thư 
viện địa phương để hỏi xem khi nào quý vị có 
thể ghi danh.

Trẻ em đọc gì trong Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè?
Trẻ em đọc sách truyện, sách thông tin, tiểu thuyết 
bằng tranh, và ngay cả  truyện tranh định kỳ! Trẻ 
đọc sách bằng bất cứ ngôn ngữ nào các em muốn 
đọc, gồm cả Dấu Ngữ Hoa Kỳ, và dưới bất cứ dạng 
nào các em thích, kể cả sách để nghe. Các em 
cũng có thể nghe người khác đọc hoặc kể truyện.

Nhân viên thư viện sẵn sàng đề nghị sách và 
nhiều việc khác cho con quý vị!

Có chương trình này bằng các ngôn ngữ khác 
hay không?
Tài liệu sách báo trong chương trình Câu Lạc 
Bộ Đọc Sách Mùa Hè là song ngữ (Anh và Pháp) 
nhưng trẻ em được khuyến khích đọc sách bằng 
bất cứ ngôn ngữ nào các em cảm thấy thoải mái 
nhất, kể cả ASL (American Sign Language) (Dấu 
Ngữ Hoa Kỳ).

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì, hãy gọi điện 
thoại hoặc đến thư viện.

Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mùa Hè có hoạt động 
suốt mùa hè hay không?
Mỗi thư viện hoạt động chương trình này khác 
nhau một chút. Chương trình thường bắt đầu 
vào cuối Tháng Sáu và thường chấm dứt vào 
Tháng Tám.

Nếu chúng tôi quên mất một ngày đọc sách 
thì sao?
Không hề gì! Chỉ cần tiếp tục đọc. Sau 7 ngày đọc 
sách, con quý vị sẽ lãnh được một nhãn!

Nếu con tôi không thể hoàn tất chương trình 
này thì sao? 
Con quý vị vẫn có thể được cấp nhãn cho dù 
không hoàn tất. Quý vị sẽ giữ hồ sơ đọc sách!

Nếu chúng tôi đi du lịch mùa hè này thì sao?
Vẫn tiếp tục đọc sách! Nếu quý vị đi du lịch trong 
BC mùa hè này, quý vị có thể ghé bất cứ thư viện 
công cộng nào — tất cả các thư viện tham gia 
chương trình này đã được giao thêm nhãn để 
dành cho khách đến thăm. Nếu quý vị du lịch ra 
ngoài tỉnh bang, chỉ cần thông báo cho thư viện 
của quý vị biết!
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