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THƯ VIỆN CÔNG CỘNG QUẬN CAM TỔ CHỨC LỄ HỘI HỌC VẤN MÙA THU 
 
Santa Ana, Calif. (3 Tháng Mười Một, 2022) – Để chào mừng việc biết chữ sớm và học vấn gia đình, Thư Viện 
Công Cộng Quận Cam, cùng với Giám Sát Viên Lisa Bartlett , Địa hạt 5, sẽ tổ chức Lễ Hội Học Vấn Mùa Thu vào 
ngày Thứ Bảy, 19 tháng Mười Một, 2022 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa tại Thư Viện Aliso Viejo. Lễ hội đặc biệt 
này sẽ bao gồm nhiều sinh hoạt khác nhau cho toàn thể gia đình và nhằm mục đích phổ biến thư viện và vấn 
đề liên quan đến học vấn. 
 
Sát Viên Lisa Bartlett, Địa Hạt 5 phát biểu: “ Tôi rất lấy làm vui mừng về lễ hội này và khuyến khích  các gia đình 
thuộc Địa Hạt 5 cũng như toàn thể Quận Cam, tham dự và thưởng thức ngày lễ hội đặc biệt này để chào mừng 
nền học vấn và việc học hỏi suốt đời. Khi là một trẻ thơ, tôi bỏ ra hàng giờ tại thư viện địa phương để đọc rất 
nhiều loại sách mà tôi ưa thích, kể cả một cuốn sách mà tôi luôn đắc ý nhất trong tất cả loại sách – Charlotte’s 
Web của E.B. White. Tôi cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt những loại sách trinh thám và đọc hết mọi 
sách trinh thám của Nancy Drew.” 
 
Thư Viện Công Cộng Quận Cam và Quận Cam  đã cam kết cung ứng những dịch vụ liên quan đến vần đề học 
vấn để bảo đảm các học sinh có những khéo léo căn bản cần thiết để thành công trong học đường và sau này 
trong đời sống. Những lễ hội này đặt trọng tâm vào toàn bộ gia đình và nhấn mạnh đến tính cách quan trọng 
của việc đọc sách và xây dựng những thư viện gia đình. 
 
Giám Sát Viên Bartlett nói thêm: “ Đọc hiểu là một phương cách lớn lao để gia đình kết nối, chia sẻ thời giờ 
cùng nhau và thư giãn sau một ngày bận rộn,” 
 
Những người tham dự sẽ gặp và chụp ảnh với một nhân vật yêu thích trong sách thiếu nhi Lyle, Con Cá Sấu 
Lyle. Sẽ có những thủ công hình tượng cá sấu đính kèm theo với cơ hội chụp ảnh với nhân vật. Vẽ mặt đồng 
thời cũng mang học vấn sống động trở lại với những nét vẽ cho những ai ưa thích. Lễ hội chính bao gồm khách 
mời đặc biệt, tác giả Jennifer Holm người sẽ chủ tọa một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Các gia đình tham dự sẽ nhận 
được một quyển sách vừa xuất bản của chính tác giả Holm tựa đề Once Upon a Messy Whisker, cho đến khi 
phát hết. Jennifer Holm là tác giả được 3 lần giải thưởng Newbery Honor và là tác giả loạt Sách Bán Chạy Nhất 
trong danh sách của Nhật Báo New York Times với tựa đề the Baby Mouse. 
 
Thư Viện Aliso Viejo tọa lạc tại số 1 Journey, Aliso Viejo, CA 92656. 
 
Muốn biết thêm chi tiết, xin vào ocpl.org hay theo dõi Thư Viện Công Cộng Quận Cam trên Facebook, 
Instagram, và Twitter. 
 
VỀ THƯ VIỆN CÔNG CỘNG QUẬN CAM: Thành lập từ năm 1921, Thư Viện Công Cộng Quận Cam (OCPL) tọa lạc 
tại Quận Cam, California, bao gồm 32 chi nhánh, hai thư viện lưu động tại Orangewood Children’s Home. OCPL 
phục vụ dân số  khác biệt và gia tăng hơn 1.6 triệu cư dân trong số 24 thành phố thành viên. Sứ mệnh của 
OCPL là “ gia tăng và làm giàu kiến thức cho cộng đồng,” và với tầm nhìn là “ mở rộng cửa, tiếp cận dễ dàng, và 
cộng đồng.” OCPL giúp bảo trợ thành công, học hỏi, khai phá, và kết nối. 
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