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Kính Gởi Phụ Huynh Và Giám Hộ: 

 

Trẻ em nào đọc sách trong những tháng hè sẽ tiếp tục duy trì kỹ năng của mình và sẽ chuẩn bị tốt 

hơn khi trường khai giảng lại vào tháng 9. Với ý nghĩ này, một lần nữa, Sở Giáo Dục Philadelphia 

rất hân hạnh cung cấp cho tất cả các học sinh từ lớp Nhà Trẻ đến lớp 2 của Sở một túi sách gồm 

10 quyển sách cùng với các hoạt động để sinh hoạt trong suốt mùa hè. Những quyển sách này là 

của quý vị như một phần trong bộ sưu tập lâu dài của gia đình quý vị.  

 

Khuyến khích con quý vị luôn đọc sách sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong sự thành công của con 

quý vị tại trường. Tôi hy vọng quý vị đã ghi nhận sự tiến bộ về trình độ môn tập đọc của con mình 

trong phiếu điểm học kỳ được gửi về nhà trong năm nay. Để biết thêm giải thích chi tiết về trình 

độ môn tập đọc trên phiếu điểm cũng như những kỹ năng tập đọc mà trẻ em nên có ở mỗi cấp lớp, 

xin quý vị vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:  

https://webapps1.philasd.org/downloads/tdm/Understanding_Your_Childs_Reading_Levels_K-3_Vietnamese.pdf. 

 

Tôi hy vọng các túi sách này sẽ tạo cơ hội cho quý vị dành ra thời gian đọc sách với con của mình. 

Xin cảm ơn quý vị đã khuyến khích con em mình trở thành người độc giả và học giả suốt đời. Xin 

gởi lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa hè tuyệt vời, nhiều thời gian lý thú cùng gia đình! 

 

Trân Trọng Kính Chào, 
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