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Chào toàn thể quý vị,
Hệ Thống Trường Công Lập Quận Jefferson xin trân trọng thông báo đến quý vị việc khởi đầu cho
sáng kiến đọc sách của chúng tôi, Tôi Đọc! Quý vị Đọc! Chúng ta tất cả cùng ĐỌC!
Như chúng ta biết việc biết đọc sớm rất quan trọng cho sự phát triển của học sinh nó sáng tạo
cảm xúc, và tính cách xã hội.
Chúng tôi mời quý vị hợp tác với nhà trường để đạt mục tiêu của chúng ta là tất cả các học sinh
phải biết đọc từ lớp một.
Có rất nhiều con đường để giúp đỡ. Quý vị có thể tặng sách hoặc mượn sách tại thư viện của nhà
trường nơi gần quý vị nhất. Sau khi quyên góp, Hiệu trưởng sẽ gởi đến quý vị một thẻ với danh
hiệu “Phong Trào Đọc Sách”- “JPPSS Reading Movement” và sẽ được tặng kèm thêm một cuốn
sách. Những phần đóng góp của quý vị sẽ có nhiều tác động trong nhiều năm tới.
Quý vị có thể cung cấp một khoản tiền. Hiệu trưởng hoặc người chủ nhiệm thư viện sẽ mua
những cuốn sách theo ý tưởng quý vị mong muốn.
Vui lòng dùng bì thư đính kèm.
Sau cùng, quý vị có thể tình nguyện đọc sách chung với học sinh trong trường của con em quý vị.
Nếu quý vị cảm thấy hứng thú trong việc đọc sách hãy liên lạc với Hiệu trưởng tại các trường con
em quý vị.
Như tất cả, chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong nền giáo dục của quận
Jefferson.

