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Thứ Hai, 9 tháng Tư, 2019 

GARDEN GROVE BẮT ĐẦU NHẬN GHI DANH CHO CÁC LỚP MÙA HÈ VÀO THÁNG TƯ 

 Thành phố Garden Grove nhận ghi danh cho các lớp học và chương trình học hè 

2019 bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 11 tháng Tư, 2019.  Phụ huynh được khuyến khích ghi 

danh tham gia càng sớm càng tốt vì nhiều lớp không còn chỗ trống để đăng ký cũng như 

đảm bảo quyền lợi khi đăng ký sớm. Để đăng ký, hãy truy cập ggparksandrec.com hoặc 

tại Recreation counter ở tầng 1 bên trong Tòa thị chính Thành phố, tại 11222 Acacia 

Parkway.                                                                                                      

 Các lớp học mùa hè giá cả phải chăng, bắt đầu từ tháng Năm đến tháng Tám, 

2019, được mang đến cho cộng đồng. Các lớp học bao gồm nghệ thuật và thủ công;   

khiêu vũ và thể dục dụng cụ; thể lực; võ thuật; âm nhạc; huấn luyện thú cưng; các môn 

thể thao; và các khóa học đặc biệt, chẳng hạn như CPR/AED, sơ cứu và khoa học cho 

người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ em.  Người tham gia cũng có thể đăng ký các bài học bơi mùa 

xuân và mùa hè, cũng như chương trình ‘Garden Grove Day Camp.’                      

 Các lớp học bơi dựa trên chương trình học bơi của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, được 

thiết kế để phát triển kỹ năng tương tác xã hội và an toàn cá nhân.  Các bài học bắt đầu 

vào Thứ Hai, ngày 6 tháng Năm, 2019, Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 4:00 - 6:00 giờ chiều,   

tại Gary Hall Pool, nằm ở Eastgate Park, tại 12001 St. Mark Street.  Đăng ký trực tuyến 

bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 17 tháng Tư, 2019, đến Thứ Sáu, 31 tháng Năm, 2019.  Học    

phí là $60 mỗi học sinh. 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 
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BẮT ĐẦU NHẬN GHI DANH CHO CÁC LỚP MÙA HÈ...              Trang 2  

 Các lớp học mùa hè bắt đầu vào Thứ Hai, 17 tháng Sáu, 2019 và được cung cấp tại 

ba hồ bơi địa phương:                                               

 • Hồ bơi Gary Hall, nằm ở Eastgate Park, tại 12001 St. Mark Street    

 • Hồ bơi Magnolia Park, tọa lạc tại 11402 Magnolia Street      

 • Woodbury Park Pool, tọa lạc tại 13800 Rosita Place           

 Học phí mỗi buổi học là $60/em hoặc $100 cho một bài học riêng (private lesson).  

Đăng ký ghi danh sẽ bắt đầu vào Thứ Năm, ngày 2 tháng Năm, 2019.    

 Chương trình 'Garden Grove Day Camp' dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi, chương trình 

trại hè vui vẻ và an toàn kéo dài 10 tuần lễ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 17 tháng Sáu, 

2019.  Giờ bắt đầu sinh hoạt tại trại là 7:00 sáng đến 6:00 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ 

Sáu, tại Garden Grove Courtyard Center, nằm trong công viên Village Green Park, tại 

12732 Main Street.  Phụ huynh đăng ký trước Thứ Ba, ngày 30 tháng Tư, 2019 sẽ được 

giảm $5 học phí hàng tuần.                  

 Để biết danh sách đầy đủ các lớp học và chương trình mùa hè, cũng như ngày     

giờ và học phí, hãy truy cập ggparksandrec.com hoặc gọi cho Ban Phục vụ Cộng đồng ở 

số (714) 741-5200.           
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