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Các Gia Đình Thân Mến, 

 

Đọc sách là nền tảng của việc học tập suốt đời, và khả năng đọc viết có thể mở ra những cánh cửa 

giúp học sinh của chúng ta phát triển. 

 

Để thúc đẩy khả năng đọc viết và giúp học sinh mở rộng các kỹ năng đọc viết, Sở Giáo dục 

Philadelphia vui mừng thông báo “Sáng Kiến Đọc Sách 20 Trên 20”. Thông qua sáng kiến mới này, 

chúng tôi đang khuyến khích học sinh lớp 3 sẽ đọc 20 quyển sách trong 20 tuần trước ngày 24 tháng 

4 năm 2023. 

 

Mỗi học sinh sẽ nhận được 10 cuốn sách hấp dẫn có liên quan đến văn hóa để xây dựng thư viện cá 

nhân tại nhà của mình, để nâng cao niềm vui đọc sách của học sinh, để trau dồi kỹ năng đọc viết và 

mở rộng suy nghĩ của các em về bản thân và thế giới xung quanh. Học sinh được khuyến khích theo 

dõi tiến độ của mình trước ngày 24 tháng 4 năm 2023. Những em nào hoàn thành xuất sắc Sáng 

Kiến Đọc Sách 20 Trên 20 sẽ nhận được phần thưởng cho tất cả những gì mà em đã làm việc chăm 

chỉ. 

 

Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia vào sáng kiến này và giúp cho con bạn phát triển khả năng 

đọc, hiểu và kỹ năng đọc viết. 

 

Dưới đây là một số hướng dẫn và lời khuyên dành cho bạn để nâng cao những trải nghiệm này ở 

nhà: 

Hãy Cùng Nhau Đọc:  
● Khi cùng nhau đọc sách, bạn và con bạn thay phiên nhau đọc các phần của cuốn sách. Khi đọc, 

yêu cầu con bạn tạo mối liên hệ với câu chuyện bằng cách đặt những câu hỏi như: 
○ Tại sao con lại chọn cuốn sách này? 
○ Làm thế nào để các tiêu đề giúp con tìm thông tin? 
○ Làm thế nào để con biết những gì con đang nói về cuốn sách là chính xác? 
○ Tác giả trình bày thông tin như thế nào? 

 

Trước - Trong Khi - Sau Khi Đọc Sách  
● Đặt câu hỏi trước, trong và sau khi đọc thành tiếng. Điều này có thể giúp con bạn tập trung chú ý 

vào các ý tưởng trong câu chuyện. Trước khi đọc, hãy nhìn vào bìa sách và nói về những gì có 
thể xảy ra trong câu chuyện. Trong khi đọc, hãy hỏi con bạn có câu hỏi gì về câu chuyện. Sau 
khi đọc xong, hãy nói về những gì đã xảy ra. Yêu cầu con bạn tóm tắt lại và liên hệ câu chuyện 
với những gì cháu đã biết hoặc đã trải qua. 
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Học Sinh Anh Ngữ: 
● Nếu bạn sử dụng một ngôn ngữ khác ở nhà, hãy nói và đọc cho con bạn nghe bằng ngôn 

ngữ đó. Điều này có thể giúp em phát triển vốn từ vựng và tạo mối quan hệ ở trường. Nó 
cũng có thể làm em tăng tính tò mò và sẵn sàng học tập ở trường. Các cơ hội học tập 
bằng ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ giúp em học đọc viết bằng tiếng Anh. 
 

Ngoài những lời khuyên này, đây là các cơ hội và chương trình đọc bổ sung: 
● Cộng Đồng Đọc Kỹ Thuật Số: Các gia đình nhận được lời nhắc khơi dậy việc thảo luận 

về sách vở, trò chơi liên quan đến sách, thăm tác giả trực tuyến, thư viện kỹ thuật số có 
nhiều sách đọc hơn và các hoạt động khác tại: http://scholastic.com/phillyreadandgrow   

● Thắc Mắc: Hãy truy cập trang: AskTerica@scholastic.org.  
● Thư Viện Power: là cổng thông tin trực tuyến do tất cả những thư viện Pennsylvania cung 

cấp. Đây là nơi để truy cập 24/7 vào báo, tạp chí, tập san, tài liệu lịch sử và hình ảnh, cơ 
sở dữ liệu trực tuyến và sách điện tử. Nghiên cứu một chủ đề. Tìm hiểu về lịch sử gia đình 
của bạn. Tìm tựa sách. Tìm hiểu các lựa chọn nghề nghiệp. Tất cả đều có tại Thư Viện 
POWER. 
Liên Kết: https://sites.google.com/philasd.org/sdppowerlibrary/home.     
 

Để hỗ trợ sáng kiến này, chúng tôi sẽ chia sẻ các bài đọc thành tiếng thông qua trang web và 

phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn chia sẻ hình ảnh 

của bạn với chúng tôi! Vui lòng gửi cho chúng tôi bức ảnh của con bạn chụp với những cuốn sách 

và/hoặc bài đọc tới: academicprojects@philasd.org. Những hình ảnh này có thể được sử dụng 

trên các nền tảng truyền thông xã hội của Sở Giáo Dục. 
 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ và tham gia trải nghiệm đọc sách ở nhà với con bạn. Việc hỗ trợ sáng kiến 

này có thể phát triển khả năng đọc, kỹ năng ngôn ngữ của con bạn và thấm nhuần niềm yêu thích 

đọc sách. 
 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với: academicprojects@philasd.org.  
 

Trân trọng, 

Văn Phòng Hỗ Trợ Học Tập 

 

 

 


