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Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Cuộc Thi Read Your 
Way to Fenway Năm 2019  

Quy định  
• Dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 17 tuổi.  
• Đọc hoặc nghe ít nhất 3 cuốn sách và viết một bài luận ngắn về cuốn bạn thích.  
• Chỉ được phép có một hồ sơ tham gia mỗi người tại một chi nhánh.   
• Nộp nhiều hồ sơ tham gia sẽ làm mất tư cách tham gia.  
• Bài luận phải là tác phẩm gốc, không được đạo văn hay sử dụng lại tác phẩm của năm trước.  
• Người đoạt giải sẽ nhận được 3 vé xem trận đấu vào Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8, voucher mua đồ ăn 

tại Fenway Park. 
• Mỗi người đoạt giải phải có một cha/mẹ hoặc người giám hộ đi kèm. 

• Vé không thể chuyển nhượng được. 

• Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào, vui lòng liên lạc Farouqua Abuzeit qua 

abuzeit@bpl.org hoặc 617.859.2246. 

Những Ngày Quan Trọng  
• Bắt đầu cuộc thi: 1 tháng 7  
• Thời hạn nộp bài luận cho cơ sở Thư Viện Công Cộng Boston: 1 tháng 8  
• Người đoạt giải sẽ được thông báo trước thứ Ba, ngày 13 tháng 8 
• Nhận vé tại chi nhánh của bạn trước thứ Sáu, ngày 16 tháng 8 lúc 5 giờ chiều.  
• Ngày diễn ra trận đấu: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 8 lúc 1:05 chiều, Red Sox đấu với Baltimore Orioles 

tại Fenway Park  
  
  

Thông Tin Người Đăng Ký  
Họ Tên ____________________________________ Email __________________________________________  

Tuổi _____________    Chi Nhánh BPL _____________________________________________________________  

Bạn đã đoạt giải RYWTF bao nhiêu lần? _____________  

Nhận xét: __________________________________________________________________________________  

Nếu bạn trúng vé Red Sox, bạn sẽ nhận được một chiếc áo phông để mặc đến trận đấu mà bạn có thể nhận cùng 
với vé.  Cỡ áo (chọn MỘT):  S Trẻ Em           M Trẻ Em           L Trẻ Em           M Người Lớn           L Người 
Lớn           XL Người Lớn      

  

Thông Tin về Cha Mẹ hoặc Người Giám Hộ  

Họ Tên ___________________________________________________________________________________  

Số Điện Thoại Nhà 

 ______________________ Số Điện Thoại Di Động ___________________________________  

Email _______________________________________________________________________________________  

mailto:abuzeit@bpl.org
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Đường _____________________________________________________ Căn Hộ # ____________________ 

Thành Phố _______________________________ Tiểu Bang __________ Mã Zip ______________________  

Vui lòng chọn cách bạn muốn chúng tôi liên lạc:  Điện Thoại Di Động      Điện Thoại Nhà       Email 

 

Những cuốn sách tôi đã đọc trong hè này:  

Tựa  Tác giả  

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

Hướng dẫn: Đọc hoặc nghe tối thiểu ba (3) cuốn sách và viết một bài luận ngắn về cuốn bạn thích.   
Viết một đoạn mô tả ngắn gọn về cuốn sách. Có những nhân vật nào, chuyện gì xảy ra trong truyện, và bạn thích 
gì về nó? Đính kèm các trang bổ sung nếu cần. Viết họ tên của bạn lên mỗi trang được nộp.   
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