
Xem một bộ phim trên Kanopy, một dịch vụ xem video trên mạng, mà bạn được xem miễn phí bằng thẻ thư viện của mình. Vậy bạn đã xem 
phim gì?

Tải ứng dụng DPL mới (Solus Library App)  theo đường dẫn denlib.org/app để mượn ấn phẩm, đặt muợn (place holds), và nhiều hơn vậy 
nữa. Vậy bạn đã sử dụng tính năng nào trong ứng dụng này?

Sáng chế một cái gì đó, sau đó gửi tác phẩm của bạn đến trang mạng Thách thức Nhà sáng chế (Maker Challenge) tại denlib.org/make để nhận 
được phần  thưởng. Nếu bạn cần nguồn cảm hứng sáng tạo thì hãy ghé lại Phòng Không gian Sáng tạo Kỹ thuật số (IdeaLAB) của chúng tôi. Vậy 
bạn đã sáng chế ra gì?

Khám phá chương trình ngôn ngữ  “Mango Languages”  trên trang mạng theo đường dẫn denlib.org/mango để học các từ và cụm từ bằng 
một ngôn ngữ mới. Vậy bạn đã khám phá ngôn ngữ nào?

Học một kỹ năng mới bằng cách đọc một quyển sách khoa học và thông tin (nonfiction) về chủ đề đó. Vậy bạn đã học được gì?

Nhờ nhân viên thư viện đưa cho bạn một trang giấy tô màu dành cho người lớn và hãy viết tên bạn trên dòng kẻ sẵn phía truớc cụm từ “ ‘s Favorite 
Books”, ví dụ Việt’s Favorite Books (Những Quyển sách Yêu thích của Việt). Viết những tựa sách mình yêu thích và tô màu theo ý thích.

Tiếp xúc với nhân viên thư viện! Nhờ nhân viên giới thiệu sách, giúp sử dụng các thiết bị điện tử hoặc tìm hiểu về những điều mà nhân viên 
thư viện rất thích làm ở Denver. Vậy kết quả là gì? Hãy mô tả việc tiếp xúc giữa bạn và nhân viên của chúng tôi.

Đọc một quyển sách thuộc thể loại hoặc chủ đề mà bạn thường không muợn về đọc. Vậy bạn đã đọc gì và bạn có muốn đọc thử lại chủ đề 
này không?

Nhờ bạn bè hoặc nguời thân  trong gia đình chọn một quyển sách hoặc bộ phim cho mình. Vậy những nguời này đã giới thiệu những gì cho 
bạn và bạn có thưởng thức không?

Chụp ảnh bìa ấn phẩm như  sách, tạp chí hoặc phim được xuất bản gần đây mà bạn đã thưởng thức, sau đó đăng lên mạng xã hội, chia sẻ 
và tag (gắn tên) chúng tôi tại @denverlibrary. Vậy bạn đã chia sẻ tựa đề nào với chúng tôi?

Hoàn thành năm (5) hoạt động (activities) hoặc nhiều hơn sau đây và cho chúng tôi biết những gì bạn đã làm.

Chương trình Đọc sách mùa Đông
Tháng một và tháng hai


	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 46: 
	Text Field 47: 
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 


