
Bạn đã đọc trong bao lâu? Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đi đâu? Bạn đã chia sẻ vào lúc nào? Bạn đã đọc sách gì?

Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đăng nhập vào lúc nào? Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã xem tác phẩm gì?
Bạn đã chia sẻ  

cuốn sách với ai? 

Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đọc sách cho ai nghe? Bạn đã đọc sách gì?
Nêu tên tài nguyên  

bạn tìm thấy

Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã học được điều gì?

Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã đọc sách gì?
Bạn đã chọn  

chương trình gì? Bạn đã đọc sách gì? Bạn đã giới thiệu cho ai? 
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Trước khi bạn bắt đầu điền vào Thẻ Bingo này, hãy đảm bảo bạn đã gửi thông tin tham gia của mình tại  
bpl.org/bingo. Sau đó điền vào Thẻ Bingo này những sách bạn đã đọc và hoạt động bạn đã thực hiện trong 
khoảng thời gian từ Thứ Hai, 01/06/2020 đến Thứ Hai, 31/08/2020. Khi bạn đã điền ít nhất một dòng gồm 
năm ô vuông, bạn có thể tải thẻ lên bằng hình thức kỹ thuật số tại bpl.org/bingo hoặc gửi thẻ qua email 
đến bingo@bpl.org bất kỳ lúc nào trước 12 giờ đêm Thứ Hai, 31/08. Nếu bạn không thể gửi thẻ bằng hình 
thức kỹ thuật số, hãy gửi thẻ trực tiếp tại bất kỳ địa điểm BPL nào đang hoạt động trong khoảng thời gian từ 
Thứ Hai, 17/08 đến Thứ Hai, 31/08. Tất cả mọi người đều được khuyến khích tham gia, nhưng chỉ chủ thẻ Thư 
Viện Công Cộng Boston (bao gồm cả Thẻ điện tử) từ 18 tuổi trở lên mới đủ điều kiện để giành giải thưởng. 
Nếu bạn không có thẻ thư viện, vui lòng truy cập bpl.org/get-a-library-card

BPL BINGO CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA
BẠN VÀO MÙA HÈ NÀY! 

MỖI NGƯỜI CHỈ NHẬN MỘT THẺ  |  TIÊU ĐỀ SÁCH VÀ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG MỘT LẦN TRÊN MỖI THẺ  |  DÀNH CHO ĐỘC GIẢ TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN

TẢI XUỐNG THẺ BINGO TẠI BPL.ORG/BINGO. THÔNG BÁO CHO BẠN BÈ!

ĐỌC HÀNH ĐỘNG KHÁM PHÁ CHI TIẾT THAM GIA Ở TRANG 2 

TÊN:

EMAIL:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

SỐ THẺ THƯ VIỆN:

CHÚNG TÔI CÓ THỂ LIÊN HỆ VỚI BẠN ĐỂ CUNG CẤP CẬP NHẬT VÀ NHẮC NHỞ VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH MÙA HÈ KHÔNG?  CÓ  KHÔNG

ĐỌC TRÊN GIƯỜNG TÁC GIẢ DA MÀU ĐỌC BÊN NGOÀI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN  
CỦA BẠN

SÁCH CÓ  
TIÊU ĐỀ MỘT TỪ

ĐỌC LẠI CUỐN  
SÁCH YÊU THÍCH

ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI  
KHOẢN THƯ VIỆN CỦA BẠN 

TẠI BPL.ORG

TÁC GIẢ ĐỊA PHƯƠNG TRẢI NGHIỆM TÁC PHẨM 
NGHỆ THUẬT (TẬN MẮT 

HOẶC TRỰC TUYẾN)

GIỚI THIỆU MỘT CUỐN  
SÁCH CHO NGƯỜI KHÁC

ĐỌC MỘT CÂU  
CHUYỆN CÓ THẬT

ĐỌC CHO NGƯỜI KHÁC 
NGHE

TÁC GIẢ NỮ KHÁM PHÁ BPL.ORG

SÁCH CẤM ĐỀ XUẤT TỪ  
THỦ THƯ

ĐẠT GIẢI THƯỞNG DƯỚI 200 TRANG HỌC KIẾN THỨC MỚI

SÁCH TỪ CHỒNG SÁCH  
PHẢI ĐỌC CỦA BẠN

TÁC GIẢ LGBTQ+ THAM GIA CHƯƠNG  
TRÌNH CỦA THƯ VIỆN

CUỐN SÁCH BẠN THẤY ĐANG 
TRƯNG BÀY (TẬN MẮT HOẶC 

TRỰC TUYẾN)

GIỚI THIỆU CHO NGƯỜI 
KHÁC TRÒ BINGO VỀ SÁCH



GIẢI  
THƯỞNG

ĐĂNG KÝ: Gửi thông tin liên hệ của bạn 
tại bpl.org/bingo ngay lập tức để tham gia 
rút thăm nhận thẻ quà tặng 20 USD để sử 
dụng ở cửa hàng sách độc lập tại địa phương 
mà bạn lựa chọn. 

GIẢI ĐẶC BIỆT: Nộp thẻ bingo của bạn 
sau khi hoàn thành một hàng ngang, hàng 
dọc hoặc hàng chéo để tham gia rút thăm 
nhận thẻ quà tặng 200 USD để sử dụng ở nhà 
hàng độc lập hoặc cửa hàng tạp hóa tại địa 
phương mà bạn lựa chọn. 

Bạn sẽ có một lần tham gia với mỗi hàng đã 
hoàn thành, tối đa mười hai lần tham gia với 
một thẻ đã điền đầy đủ. Bạn có thể gửi thẻ 
nhiều lần để ghi lại tiến trình hiện tại của mình.

Ngày xửa ngày xưa…

Chúng tôi có thể chia sẻ công khai câu chuyện này không?  CÓ  KHÔNG

TÔI SẼ ĐỌC SÁCH GÌ? Việc hiểu nội 
dung các thử thách tùy thuộc vào bạn! Nếu cần 
trợ giúp lựa chọn, bạn có thể tìm đề xuất về 
sách và tài nguyên tại bpl.org/bingo. Một tài 
nguyên khác bạn có thể sử dụng là dịch vụ  đề 
xuất sách cá nhân hóa của chúng tôi, được gọi 
là Dịch Vụ Giá Sách (bpl.org/shelf-service) 
—hãy trả lời một vài câu hỏi và nhóm Dịch Vụ 
Độc Giả của chúng tôi sẽ tạo  danh sách đề xuất 
sách chỉ dành riêng cho bạn.

TÔI CÓ THỂ ĐỌC BẰNG CÁCH 
NÀO? Ngoài sách giấy, BPL cung cấp tài 
liệu để đọc dưới dạng kỹ thuật số ở nhiều định 
dạng khác nhau, chẳng hạn như Sách điện tử, 
Sách nói điện tử cũng như tạp chí và báo chí 
kỹ thuật số. Bạn có thể tìm hiểu cách truy cập 
các tài liệu này bằng cách hỏi thủ thư hoặc 
truy cập bpl.org/stream-and-download

TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ NGOÀI 
VIỆC ĐỌC? Nếu bạn muốn tìm hiểu về 
các chương trình sắp tới của thư viện, bạn 
có thể truy cập trang sự kiện của thư viện tại 
bpl.org/events. Thư viện cung cấp rất nhiều 
chương trình trực tuyến, bao gồm các sự kiện 
Đọc Sách Mùa Hè cho trẻ em, thanh thiếu niên 
và người lớn.

THAM GIA 
BPL BINGO

CHIA SẺ CÂU CHUYỆN VỀ THƯ VIỆN CỦA BẠN!

Có trải nghiệm nào trong thư viện mà bạn muốn chia sẻ với cộng đồng không? Hãy viết câu chuyện ở đây, chia sẻ câu chuyện đó trên 
mạng xã hội với hashtag #BPLChiaSẻCâuChuyệnCủaBạn hoặc tải câu chuyện lên bpl.org/bingo. Đừng quên điền vào ô bingo 
Tham Gia Chương Trình của Thư Viện HOẶC ô bingo Chia Sẻ Câu Chuyện Của Bạn—nhưng không được điền cả hai! 
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