
 

Hãy tìm hiểu thêm trên trang web: www.kulturstyrelsen.dk/bogstart 

 

Hãy học chung với bé và trúng thưởng một iPad! 

 

http://www.kulturstyrelsen.dk/bogstart/


 

Bogstart sẽ hỗ trợ cho sự phát triển ngôn ngữ 
của con quý vị, để bé có thể có một tương lai 
với những cơ hội tốt đẹp. 
 
Bogstart là một dự án nghiên cứu nhằm hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ của con 
quý vị thông qua các cuốn sách. 
 
Mục tiêu chung của Bookstart là: 
• hỗ trợ quý vị trong việc giúp cho sự phát triển ngôn ngữ của bé 
• khuyến khích cho sự yêu thương của bé dành cho sách 
• tạo cho quý vị và bé những giây phút tốt đẹp khi đọc sách với nhau 
• khuyến khích quý vị và gia đình quý vị sử dụng những khuyến mãi trong thư   
   viện 

Sách miễn phí 
 Để tạo một bắt đầu tốt, chúng tôi sẽ trao tặng quý vị và bé 12 cuốn sách hoàn 
toàn miễn phí! 
 
• khi bé được 6 tháng tuổi, quý vị và bé sẽ đuợc một nhân viên thư viện đến  
   thăm tại nhà và trao tặng 3 cuốn sách 
• khi bé được 12 tháng tuổi, quý vị và bé cũng sẽ đuợc một nhân viên thư viện  
   đến thăm tại nhà và trao tặng 3 cuốn sách  
• Khi bé được 18 tháng tuổi, quý vị và bé sẽ được mời đến thư viện. Nhân dịp  
   này quý vị sẽ nhận lấy 3 cuốn sách   
•Khi bé được 3 tuổi bé sẽ được nhận lấy 3 cuốn sách. Tất cả những trẻ em 3  
  tuổi đang đi nhà trẻ ở khu vật gần nhà quý vị đều nhận được những cuốn  
  sách này 

Nhân viên thư viện sẽ đưa ra những ý kiến cụ thể để hộ trợ quý vị giúp bé phát 
triển ngôn ngữ trong bốn giai đoạn khác nhau này. 
 
 

 

 

Bogstart có giúp cho sự phát triển ngôn ngữ của bé không? 
Chúng tôi muốn kiểm tra xem những cuốn sách này có tăng cường sự 
phát triển ngôn ngữ của bé hay không. Để tìm ra kết luận chúng tôi cần 
so sánh sự phát triển ngôn ngữ của các bé đã tham gia trong dự án 
Bookstart với sự phát triển ngôn ngữ của các bé đã không tham gia. Vì 
vậy, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ được phép theo dõi con quý vị 
trong khoảng thời gian bé tham gia trong dự án nghiên cứu Bogstart.   

Center for Børnesprog tại Syddansk Universitet phụ trách vụ án nghiên 
cứu này.  

Làm thế nào?  
Điều duy nhất quý vị phải làm là trả lời một số câu hỏi trong thời gian 
tiến hành: 

• Sau mỗi lần trao tặng sách, chúng tôi sẽ liên lạc quý vị qua điện thoại  
   một hoặc hai lần để hỏi thăm về môi trường học tập của bé tại nhà.   
   Mỗi lần phỏng vấn sẽ không quá 15 phút. 
• Mỗi tháng chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị qua điện thoại một để hỏi  
   xem quý vị đã đọc sách bao nhiêu lần với bé (Chúng tôi sẽ gọi điện  
   thoại hoặc viết tin nhắn SMS) 

 

Nếu quý vị hoàn thành tất cả các câu trả lời quý vị 
sẽ tự động được tham gia bóc thăm trúng thưởng 
một iPad hoàng toàn mới. 
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