
     

     

     

     

     

BOOK BINGO THỬ THÁCH ĐỌC

SÁCH MÙA ĐÔNG
 

Metropolitan Library System presents:

Đề xuất cho bạn Đến tuổi trưởng
thành 

Ra khỏi lớp bọc
của bạn 

Học những điều
mới mẻ 

Dựng thành
phim 

Lãng mạn Thơ hoặc văn Lấy bối cảnh ở
Oklahoma 

Tiểu thuyết
bằng tranh hoặc

truyện tranh 

Tiêu đề một từ 

Khiến bạn khóc
hoặc cười lớn 

Tác giả hoặc
nhân vật bị
khuyết tật

Đọc lại cuốn
sách yêu thích

của bạn từ thời
thơ ấu 

Về Thế chiến II
hoặc Holocaust Bài đầu tiên

trong loạt bài 

Đọc bất kỳ
cuốn sách

nào 

Tác giả là người
da đen, người
bản địa hoặc

người da màu 

Tội phạm có
thật hoặc trinh

thám 

Lấy bối cảnh
mùa đông Tiểu thuyết 

Bí ẩn hoặc
gay cấn 

Từ chồng sách
sắp đọc của

bạn 

Tác giả
LGBTQ2S+

Nghe sách nói Vì bạn thích
trang bìa 

Đối tượng người lớn nào đọc năm cuốn sách sẽ nhận được một chiếc ly Thư viện Metro và một phiếu giảm
giá cho ba phần gà giòn không xương miễn phí từ Slim Chickens! *Khi còn hàng* 

Được tài trợ bởi … 

Jan. 1 - Feb. 28, 2023



Tên Tuổi Email

Số điện thoại Địa chỉ 

Làm cách nào để tôi chơi trò chơi
Bingo Đọc sách Mùa đông? 

1. Chơi trò chơi Bingo Đọc sách Mùa
đông trên thẻ bingo này! 
Theo dõi những cuốn sách bạn đã đọc
từ ngày 1 tháng 1 - ngày 28 tháng 2 năm
2023 bằng cách viết tựa đề và tác giả
vào ô vuông phù hợp. Bạn chỉ có thể
sử dụng tựa đề cuốn sách một lần
cho mỗi chiếc thẻ và mỗi người chỉ có
một lượt tham gia. 

2. Chơi trò chơi Bingo Đọc sách Mùa
đông Trực tuyến 
Ghi lại những cuốn sách bạn đã đọc từ
ngày 1 tháng 1 - ngày 28 tháng 2 năm
2023 thông qua phần mềm trực tuyến
Beanstack của chúng tôi. Hãy truy cập
metrolibrary.org/bookbingo để đăng
nhập và tìm hiểu thêm. 

Cần gợi ý cuốn sách cho ô vuông của
bạn? 
Hãy gọi cho chúng tôi theo số (405)
231-8650 hoặc truy cập
metrolibrary.org/tailoredtitles. 

Làm cách nào để tôi trúng giải
thưởng và đủ điều kiện nhận quà rút
thăm? 
1.  Hãy  trúng  bingo! Hoàn thành một
đường ngang, dọc hoặc chéo (tức là
bạn đọc tổng cộng 5 cuốn sách). Nộp
thẻ của bạn và bạn sẽ trúng được một
chiếc ly có in  thương  hiệu của thư
viện, một phiếu giảm giá cho ba phần
gà giòn không xương miễn phí từ Slim
Chickens *khi còn hàng* và được tham 

Ghi lại 5 cuốn sách của bạn trên
Beanstack và nhận một huy hiệu
hoàn thành. Đọc thêm 20 cuốn
sách để đủ điều kiện tham gia rút
thăm giải thưởng lớn. 
TRẢ thẻ bingo của bạn (hoặc một
bản sao) tại bất kỳ 19 Địa điểm Hệ
thống Thư viện Đô thị nào

gia rút thăm để trúng Gói Giải thưởng
bao gồm tai nghe Bluetooth chống ồn
và một chiếc mền ấm cúng có in
thương hiệu của thư viện. 
HOẶC 
2.  Ghi lại 5  C uốn sách trên Beanstack
để  trúng  bingo. Ghi lại 5 cuốn sách
trên Beanstack và bạn sẽ trúng được
một chiếc ly có in  thương  hiệu của
thư viện, một phiếu giảm giá cho ba
phần gà giòn không xương miễn phí từ
Slim Chickens *khi còn hàng* và được
tham gia rút thăm để  trúng  Gói Giải
thưởng bao gồm tai nghe Bluetooth
chống ồn và một chiếc mền ấm cúng
có in  thương  hiệu của thư viện.  

Làm cách nào để tôi đủ điều kiện
tham gia rút thăm giải thưởng lớn? 
Hãy phủ đen toàn bộ (đánh dấu tất cả
25 cuốn sách trên thẻ bingo của bạn
HOẶC ghi lại 25 cuốn sách trên
Beanstack) và bạn cũng sẽ đủ điều
kiện tham gia rút thăm giải thưởng lớn
đặc biệt bao gồm một chiếc iPad. 

Làm cách nào để tôi nộp thẻ bingo
của mình để trúng giải thưởng và đủ
điều kiện tham gia rút thăm? 
Hãy nộp thẻ bingo của bạn theo một
trong các cách sau: 

GỬI thẻ bingo của bạn (hoặc một
bản sao) đến Hệ thống Thư viện
Metropolitan theo địa chỉ Book
Bingo, 300 Park Avenue,
Oklahoma City, OK 73102 
GỬI EMAIL ảnh mặt trước và mặt
sau thẻ bingo của bạn đến
bookbingo@metrolibrary.org 

CHÚNG TÔI PHẢI NHẬN ĐƯỢC THẺ
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRƯỚC 6 GIỜ
CHIỀU CHỦ NHẬT, NGÀY 5 THÁNG
3 NĂM 2023. 

Để biết thêm thông tin về các chương
trình và dịch vụ được cung cấp quanh
năm, hãy truy cập trang web của Hệ
thống Thư viện Đô thị metrolibrary.org. 

Để in thêm thẻ Book Bingo hoặc để tìm
hiểu thêm về trò chơi Bingo Đọc sách
Mùa đông, hãy truy cập:
metrolibrary.org/bookbingo. 

Quan trọng: mỗi người chỉ có một lượt
tham gia. Những người đoạt giải rút
thăm phải có Thẻ Thư viện Đô thị hợp
lệ dành cho đối tượng người lớn. Nhân
viên, ủy viên Hệ thống Thư viện Đô thị
và gia đình sẽ không đủ điều kiện trúng
giải thưởng rút thăm. Giải thưởng trò
chơi bingo sẽ được trao khi còn hàng. 

Thư viện ở khu phố 

Mã số thẻ thư viện Metro dành cho đối tượng người lớn (bắt buộc để trúng giải thưởng rút thăm) 

Hãy cho chúng tôi biết trong 40 từ trở xuống về trải nghiệm đọc yêu thích của bạn nhờ trò chơi Bingo Đọc sách Mùa đông (bạn
có thể chia sẻ ý kiến phản hồi trên trang web và mạng xã hội của chúng tôi) 

mailto:bookbingo@metrolibrary.org

