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Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280
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Ban Phục vụ Cộng đồng
Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019
THÀNH PHỐ MỞ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BẮN CUNG
CHO CÁC EM THANH THIẾU NIÊN
Thành phố Garden Grove mở các lớp học bắn cung nhằm phục vụ các em
thanh thiếu niên địa phương, tuổi từ 12 đến 18. Chương trình tổ chức lần đầu tiên
năm nay gồm có 2 đợt, đợt một kéo dài 6 tuần, được tổ chức vào Thứ Tư hàng
tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10; và đợt hai bắt đầu từ ngày
16 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11. Các lớp học sẽ được tổ chức tại Garden Grove
Sports and Recreation Center, địa chỉ là 13641 Deodara Drive. Lệ phí $30 cho 6
buổi học, mỗi buổi 75 phút.
Thời gian học tùy theo nhóm tuổi:
• Từ 12 đến 14 tuổi, 6:00 chiều đến 7:15 tối
• Từ 15 đến 18 tuổi, 7:30 tối đến 8:45 tối
Các dụng cụ học bắn cung sẽ được cung cấp, các em tham gia không cần có
kinh nghiệm bắn cung qua.
Thành phố mong muốn chương trình học bắn cung tạo cơ hội cho các thanh
thiếu niên những nguyên tắc cơ bản của môn thể thao Olympic trong môi trường an
toàn, đồng thời rèn luyện tánh kiên nhẫn, cũng như sự tập trung, lập ra mục tiêu và
kỹ năng lãnh đạo.
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Tiệm ‘Good Shot Archery’ đã hợp tác với Thành phố và sẽ giảm giá cho các
dụng cụ học môn thể thao này và các lớp học. ‘Good Shot Archery’ tọa lạc tại
10682 Stanford Avenue.
Chỗ có giới hạn. Để đăng ký trực tuyến, hãy truy cập ggcity.org/archery,
hoặc qua số điện thoại (714) 741-5200, hoặc đến trực tiếp tại Recreation Counter,
nằm ở tầng 1 của Tòa thị chính Garden Grove, tại 11222 Acacia Parkway.
Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Ban Phục vụ Cộng đồng ở số
(714) 741-5200.
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