
Tạo hoặc truy cập vào tài khoản thư 
viện của bạn tại bpl.org Dưới 200 trang Tác giả sách in màu

Tham quan đài tưởng niệm về một 
trong những nhà vô địch của Boston

Tham quan một viện bảo tàng Đọc một thể loại mới
Giới thiệu với bạn bè về chương trình 

Book Bingo
Một đề nghị  
của thủ thư 

Thử một định dạng đọc mới Đọc bên ngoài
Đến một chi nhánh thư viện  

hoặc Bibliocycle Tác phẩm đoạt giải

Học được một thứ mới mẻ gì đó Tham gia một chương trình thư viện
Bởi hoặc về một người mà bạn  

xem là một nhà vô địch
Giới thiệu một cuốn sách với một 

người bạn

TÔI NÊN ĐỌC GÌ? Hãy hỏi thủ 
thư trong khu vực của bạn để được giới thiệu 
sách (và đồng thời hoàn thành một ô vuông). 
Các thủ thư của BPL cũng đã lập các danh 
mục sách cho các ô vuông khác nhau, có thể 
tìm thấy tại bpl.org/bingo. Và bạn có thể thử sử 
dụng dịch vụ Shelf-Service của chúng tôi qua  
bpl.org/shelf-service—trả lời một số câu hỏi và 
đội ngũ Dịch Vụ Độc Giả của chúng tôi sẽ lập một 
danh sách giới thiệu sách dành riêng cho bạn.

TÔI NÊN ĐỌC NHƯ THẾ 
NÀO? Ngoài sách giấy và sách trên đĩa CD, 
BPL còn cung cấp các tài liệu kỹ thuật số ở các 
định dạng khác nhau, chẳng hạn như eBook, 
eAudiobook, và các tạp chí và báo điện tử. 
Bạn có thể tìm hiểu cách tiếp cận các tài liệu 
này bằng cách hỏi một thủ thư hoặc truy cập  
bpl.org/stream-and-download.

TÔI CÓ THỂ ĐẾN ĐÂU? Nếu bạn 
muốn tìm hiểu về các chương trình sắp tới tại thư 
viện của bạn, bạn có thể truy cập trang các sự kiện 
của thư viện tại bpl.org/events. BPL cũng cung cấp 
một số vé tham quan bảo tàng miễn phí và giảm 
giá mà bạn có thể đăng ký trước tại bpl.org/muse-
um-passes. Chương trình Free Fun Fridays là một 
cách khác rất hay để tìm các viện bảo tàng và các 
hoạt động trong hè—tham khảo lịch của họ tại 
highlandstreet.org/programs/free-fun-fridays-2019

CÁC PHẦN THƯỞNG
THAM GIA: Gửi thông tin liên lạc của bạn tại bpl.
org/bingo ngay khi bạn bắt đầu tham gia chương 
trình Book Bingo để tham gia rút thăm trúng một 
trong năm thẻ thành viên bảo tàng. 

BINGO: Hoàn thành một hàng dọc, ngang, hoặc 
chéo để trúng một chiếc túi có logo BPL. 

KÍN PHIẾU: Hoàn thành tất cả 16 ô vuông 
để tham gia rút thăm để có trải nghiệm tại 
Courtyard Tea Room dành cho bạn và lên đến  
8 khách mời!

CÓ THỂ NHẬN PHIẾU BINGO Ở TẤT CẢ CÁC CƠ SỞ CỦA BPL.

BPL BINGO
Trở thành Vô Địch Đọc Sách mùa hè năm nay! Ngay khi bạn in Phiếu Bingo, hãy đảm bảo rằng bạn gửi thông tin 
liên lạc của bạn tại bpl.org/bingo để chúng tôi biết là bạn đang tham gia. Sau đó điền thông tin vào Phiếu Bingo 
về những gì bạn đã đọc, đã làm, hoặc khám phá trong khoảng thời gian từ thứ Hai, ngày 1 tháng 7, 2019 đến Chủ 
Nhật, ngày 1 tháng 9, 2019. Mang phiếu đã điền của bạn đến bất kỳ cơ sở BPL nào hoặc gửi hình chụp phiếu cho 
bingo@bpl.org trước thứ Bảy, ngày 7 tháng 9. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người tham gia, nhưng chỉ có chủ 
thẻ Thư Viện Công Cộng Boston (BPL) (bao gồm thẻ eCard) từ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện trúng thưởng. Nếu 
bạn không có thẻ thư viện, vui lòng đến chi nhánh tại địa phương của bạn hoặc truy cập bpl.org/get-a-library-card. 

MỖI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT PHIẾU | CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC TỰA SÁCH MỘT LẦN MỖI PHIẾU | DÀNH CHO NGƯỜI ĐỌC TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN

TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI:

EMAIL:

SỐ THẺ THƯ VIỆN:

ĐỌC: ghi tên của cuốn sách bạn đã 
đọc hoặc tài nguyên bạn đã sử dụng 

THỰC HIỆN: ghi ngày 
thực hiện hành động đó

KHÁM PHÁ: ghi tên của 
địa điểm bạn đã đến
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