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Rất nhiều người sống ở Seattle đến từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Một số
người đã ở đây từ nhiều thế hệ, có khi cả ngàn năm. Tổ tiên của các em đến từ
đâu? Hãy làm việc cùng với một thành viên trong gia đình và tìm hiểu về gốc gác
của tổ tiên và làm sao từ họ mà đến bây giờ các em sống ở đây. Cho dù đó có
thể là một chuyến đi vòng quanh thế giới hoặc chỉ trong khu vực miền Tây Bắc.
Hãy vẽ tuyến đường này như là một bản đồ hoặc viết một câu chuyện về nó.
Tìm hiểu thêm về lịch sử của các khu phố độc đáo của thành phố Seattle trong
phần Hướng Dẫn Khám Phá “Khám Phá Lịch Sử Khu Phố của Seattle”!
www.spl.org/SeattleNeighborhoodHistory
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Viết một lá thư cho người bạn thân của
các em hoặc một người mà các em yêu
thích nhất và nói cho họ biết rằng tại sao
họ lại là người bạn thân nhất của các em
hoặc là người mà các em yêu thích nhất.
Ghé Thư viện Burke! Tất cả các du khách đến Thư viện Burke bắt buộc phải đặt trước các vé vào cổng theo khung giờ định
sẵn – bao gồm cả các thành viên của Thư viện Burke, những người có thẻ học sinh của UW, và trẻ em dưới ba (3) tuổi – để
đảm bảo cho việc giãn cách xã hội và quản lý sức chứa bên trong thư viện. Xin hãy liêen hệ Thư viện Burke trước khi quý
vị ghé thăm để đặt vé bằng cách gửi email đến địa chỉ burkevis@uw.edu hoặc gọi vào số 206-616-8616. Vào ngày mà quý
vị đếm tham quan, xin vui lòng mang theo vé, tờ rơi về chương trình Mùa Hè Học Hỏi và khẩu trang cho từng người trong
nhóm. Vé vào cổng miễn phí có sẵn cho tối đa hai người lớn và bốn trẻ em từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, năm
2021. Ưu đãi này không được kết hợp với bất kỳ việc giảm giá nào khác hoặc cho các chương trình nhóm đã được lên lịch.

