
STORYWALKS 
Tham gia cùng chúng tôi trong chương trình nhiều kỳ StoryWalk®! Một 
phương pháp đọc truyện đầy thú vị trong lúc tận hưởng các hoạt động 
không gian ngoài trời. 
Sở Công viên và Giải trí Boston phối hợp với Thư viện Công cộng Boston 
và Quỹ Highland Street, Quỹ New England Patriots, và Xfinity cùng sản 
xuất một chương trình nhiều kỳ gồm các công trình tác phẩm sắp đặt 
StoryWalk® tại 10 công viên trên toàn Thành phố, kèm theo các loại sách 
bằng 9 ngôn ngữ. 

STORYWALK LÀ GÌ? 
StoryWalk là một phương pháp sáng tạo và thú vị giúp cả trẻ em và người 
lớn có thể đọc sách và tận hưởng không gian ngoài trời tại cùng một thời 
điểm. Các trang sách cán nhựa trích từ một cuốn sách thiếu nhi sẽ được 
gắn vào các cột hoặc hàng rào gỗ dọc theo lối đi ngoài trời. Dự án 
StoryWalk từng được Anne Ferguson thiết kế ở Montpelier, Vermont và 
được phát triển dưới sự cộng tác của Thư viện Kellogg-Hubbard. 

VUI LÒNG TUÂN THỦ TOÀN THỂ QUY TRÌNH AN TOÀN COVID-19: 
Các địa điểm StoryWalk được thành lập để khuyến khích hoạt động giãn 
cách xã hội. 
https://www.boston.gov/covid-19-vi 

CHI TIẾT VỀ STORYWALK:  
Các công trình tác phẩm sắp đặt StoryWalk sẽ bắt đầu từ Thứ ba Ngày 20 
tháng 4 năm 2021và kết thúc vào Thứ Hai Ngày 10 tháng 5 năm 2021. 

Câu chuyện với hình vẽ minh họa xinh đẹp này sẽ thể hiện các mùa khác 
nhau quanh năm, cũng như những cảnh đẹp và âm thanh tuyệt vời của 
thiên nhiên. 

Hãy tham gia chương trình StoryWalk của chúng tôi và nhập thông tin của 
quý vị vào phần bên dưới để chiến thắng một trong 5 giải thưởng lớn của 
Kindle với gói đăng ký Kindle Unlimited 3 tháng được Xfinity tài trợ! 

https://www.boston.gov/covid-19-vi


CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI THƯ VIỆN CÔNG CỘNG BOSTON: 
Các chi nhánh của Thư viện Công cộng Boston gần những địa điểm 
StoryWalks sẽ tổ chức các hoạt động dành cho các gia đình, bao gồm các 
hoạt động thủ công và đọc sách trực tiếp trên Facebook Live. 


