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SUMMER READING CLUB FOR KIDS ENTERING GRADES 1-6

PARENT’S GUIDE
 

What is the Summer Reading Club?

• A FREE summer program that encourages kids to read for fun!

• Open to kids who can read on their own in 1st - 6th grade.                                                                                        
(Children below 1st grade should participate in the Family Shows and  
Storytimes and children in 7th grade and up shoul join the teen club)

• Clubs meet once a week starting the week of June 3 and ending  
the week of July 8.

• Meetings last approximately 1 hour.

• Funded by the Friends of the Burbank Public Library. 

How Does the Summer Reading Club Work?

• We do not teach reading. Children read on their own and submit short book reports online.  
If they don’t have access to a computer, they may do book reports on the computers at the library.

• Book reports are accepted online between May 21 and before the final club meeting at your library. 

• Kids should write a few sentences telling about the book. Younger members may have adults help them type.

• Prizes are awarded after the first book report, the third, and the fifth. A new paperback book and a printable 
Certificate of Completion will be awarded to children who read 5 books and enter 5 book reports. They can 
read any book that is at their reading level. 

• On meeting days, come to the library for a show. You may pick up prizes any time the library is open,                
except during the show.

• Due to limited space at Buena Vista, children only are admitted in to the shows and they  must be able to sit  
by themselves. Please inform the librarian of any medical problem that requires an adult to accompany them.

• Members must pick up prizes at the library where they registered. 

What is the Contest?  

• Prizes are awarded for the Mobile Art Contest. Please see entry form for more information. 
Contests are optional. All entries are due by Friday, July 5.



ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԿԱՐԴԱԼՈՒ ԱԿՈՒՄԲ: GUIDE ծնողների համար

Ինչ է Ամառային կարդալու Ակումբը?
•   Հանդիպումները տեղի կունենան շաբաթը մեկ անգամ սկսած Հունիսի 3-ից մինչև Հուլիսի 12-ը։ Հանդիպումները  
     տևոմ են մոտ 1 ժամ։ 

•   Մենք չենք սովորեցնում կարդալ։ Երեխաները կարդում են ինքնուրույն և գրքերի կարճ շարադրությունները    
     ուղարկում են ինտերնետով։ Եթե նրանք համակարգիչ չունեն, ապա նրանք կարող են գրքերի                            
     շարադրությունները ուղարկել գրդարանի համակարգիչների միջոցով։ 

•   Նոր գիրք եւ տպագրված վկայագիրկստանան 5 գրքեր կարդալու եւ 5 գրքերի  շարադրություն գրելու համար:            
     Նրանք կարող են կարդալ գիրքը իրենց դասարանի մակարդակի համար: Մեծահասակները կարող են օգնել  
     երեխաներին, եթե նրանք կարիք ունեն գրելու օգնություն: 

•   Գիրքի շարադրությունները ընդունվում են Մայիսի 21-ից ինչև ձեր գրադարանի վերջին հավաքույթը։ 

•   Մրցանակով կպարգևատրվեն առաջին, երրորդ և հինգերորդ գրքի շարադրությունները։ 

•   Հանդիպման օրերին համեցեք գրադարան ցուցադրումի համար և կարող եք վերցնել ձեր վաստակած   
     մրցանակները։ 

•   Բուենա Վիստա Լայբրարիի տեղի սահմանափակության պատճառով, միայն երեխաներին է տույլատրվում             
     մտնել ցուցադրումի։ Ձեր երեխան պետք է կարողանա ինքնուրույն նստել։ Խնդրում ենք հայտնել    
     գրադարանավարին, եթե որևէ բժշկական խնդրի պատճարով նրան անհրաժեշտ Է մեծահասակի ուղեկցություն։ 

•   Անդամները պետք է վերցնեն մրցանակները այն գրադարանում, որտեղ նրանք գրանցված են։ 

Mobile Արվեստի Մրցույթ  (Mobile Art Contest)
1. Օգտագործեք մեկ հագուստի կախիչ, եւ կախեք նկարներ կամ փոքր օբյեկտներ, որոնք ցանկանում եք դրանից:
2. Ձեր արվեստի գործը չի կարող լինել 24 inches ավել, վերեւից ներքեւ:
3. Ամեն մի երեխա կարող է միայն մեկ հատ անել:
4. Դարձրեք այն ձեր գրադարանում նախքան Ուրբաթ` Հուլիսի 5-ը: 
5. Պարտադիր չէ անել մրցույթը , միայն եթե ուզում եք.

CLUB DE LECTURA DE VERANO PARA NIÑOS EN GRADOS 1-6: GUÍA PARA PADRES

¿Qué es el Club de Lectura de Verano?

• Un programa gratuito que anima a los niños a leer por diversión.

• Abierto para niños que pueden leer por su cuenta y que actualmente cursan entre el primer y sexto grado. 

• El club se reúne una vez a la semana a partir del 3 de junio y termina la semana del 8 de julio. Las reuniones duran aproximadamente 1 hora.

• El Club de Lectura de Verano es financiado por los Amigos de la Biblioteca Pública de Burbank.

¿Cómo funciona el Club de Lectura de Verano?

• Este programa no enseña a leer. Los niños leen por su cuenta y entregan reportes de libros en línea. Si no tienen acceso a Internet o 
computadora, pueden completar sus reportes en las computadoras de la biblioteca.

• Los reportes se pueden entregar por medio de nuestro sitio entre el 21 de mayo y antes de la reunión final en su biblioteca preferida.                  
Los niños deben escribir pocas frases sobre el libro leído; Padres pueden ayudar a los mas pequeños.

• Premios seran otorgados después del primer, el tercer y el quinto reporte entregado. Niños que leen 5 libros y entregan 5 reportes seran 
premiados con un nuevo libro y su certificado de finalización. Pueden leer cualquier libro que sea de su nivel de lectura.

• En los días de reunión, vengan a la biblioteca para el espectacúlo. Pueden recoger sus premios durante las horas de operacion de la biblioteca, 
excepto durante el espectacúlo.

• Debido al espacio limitado en la biblioteca de la Buena Vista, sólo los niños seran admitidos a la funcion. Su hijo/a debe ser capaz de sentarse 
por sí mismo. Por favor informe a los empleados de la biblioteca de cualquier problema médico que requiera el acompañamiento de un adulto.

• Miembros deben recoger sus premios en la biblioteca donde se inscribieron.

¿Hay concursos?

• Sí, el concurso de arte — decorar un Móvil de gancho. Por favor consulte el formulario de inscripción para mas información.  
El concurso es opcional. Fecha limite para entregar su móvil es el viernes, 5 de Julio.

This FREE program is funded by the Friends of the Burbank Public Library BPL / SUMMER 2019


