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حافظ على عدم انقطاع أحداث القصة طوال الصیف! 
اختر قصتك الخاصة—تتبع وقت القراءة أو األنشطة أو مزیًجا من كلیھما. عند الوصول إلى نقطة تغیر األحداث، اختر 
القراءة لمدة 30 دقیقة أو استكمال أحد األنشطة (االختیارات واردة أدناه) الستكمال مغامرتك! استكمل ست نقاط لتغیر 
األحداث وأخبرنا بحلول منتصف لیل السبت، الموافق 15 أغسطس للدخول في سحب على جائزة. لدخول السحب: 1) 
 summer@bpl.org أو 2) أرسلھا عبر البرید اإللكتروني إلى bpl.org/summer حّمل بطاقة المنافسة رقمیًا على
أو 3) اتصل بخدمات الشباب (617.536.5400 - رقم داخلي.2)، مع تسجیل اسم المشارك وسنھ وتوضیح أن التحدي 

قد تم استكمالھ (لیست ھناك حاجة لتحمیل البطاقة). لمزید من المعلومات ومعرفة مستجدات الفعالیات المقامة عبر 
اإلنترنت، 

 تتبع اســتكمال أحد األنشــطة
باســتخدام نقــاط التغیر األرجوانیة.

 تتبــع نشــاط 30 دقیقة قراءة
باســتخدام نقــاط التغیر الصفراء.

 اختــر القــراءة لمدة 30 دقیقة
 أو اســتكمال أحد األنشــطة في دوائر تغیر

األحــداث األرجوانیة أو الصفراء.
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رقم الھاتف:العمر:

بالنسبة إلى المشاركین من عمر یوم إلى 17 عاًما

BPL.ORG/SUMMER یُرجى زیارة
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 ارســم شــخصیتك المفضلة أو ابتكر شخصیة
جدیدة.

◊
 تخیل قصة شــخص آخر. اقرأ قصة مؤلف

أو بطــل یختلف عنك.
◊

 ألف قصة باســتخدام الصور أو الرسوم
فقط.

◊
تخیل نھایــة جدیدة لقصتك المفضلة. ◊

اقرأ بصوت مرتفع لشــخص تعرفھ. ◊
اســرد قصة لشخص آخر. ◊

 احصــل علــى أفكار جدیدة من صدیق أو أحد
 الوالدیــن أو أمیــن المكتبة أو تقییم كتاب

لتتمكن من اختیار ما ســتقرأ الحقًا.

◊

 اقرأ أو اكتب أو اســرد قصة عن مكان ما—مكان
 تریــد أن تذھــب إلیھ أو مكان ذھبت إلیھ من

قبــل أو مكان من صنع خیالك.

◊
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تخیـّـل مســاحتك
 اســتخدم ھــذه المســاحة الفارغــة لتدویــن ســجل قــراءة إضافــي أو لتحقیــق أحــد متطلبــات ســیر أحــداث النشــاط،

مثل رسم صورة لشخصیتك المفضلة أو كتابة نھایة بدیلة لقصتك المفضلة.
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