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Thứ Sáu, 19 tháng Ba, 2021  
 

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ PHỤC SINH  

DRIVE-THROUGH TẠI ATLANTIS PLAY CENTER     
        

Trung tâm Atlantis Play Center thuộc Thành phố Garden Grove sẽ tổ chức chương 

trình để các em thiếu nhi vui chơi nhân dịp lễ Phục sinh.  Chương trình "Eggscavation" 

năm nay sẽ được tổ chức dưới dạng ‘drive-through’ vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng Tư, 2021, 

từ 10:00 giờ sáng đến 1:30 giờ trưa.  Địa chỉ của Atlantis Play Center là 13630 Atlantis 

Way, phía sau Garden Grove Park. 

Thêm vào đó, Thành phố sẽ tổ chức Cuộc thi Thủ công qua mạng (Virtual 

Eggscavation Craft Contest) dành cho học sinh địa phương, lớp mẫu giáo đến lớp 8.  Từ 

nay đến Thứ Sáu, ngày 26 tháng Ba, các em học sinh địa phương được mời tham gia 

cuộc thi thủ công bằng cách thiết kế một quả trứng Phục sinh từ mì ống (pasta noodles). 

Các em có thể xem hướng dẫn, cách làm các mẫu trứng Phục sinh, cũng như gửi tác 

phẩm nghệ thuật tại ggcity.org/eggscavation.  Người thắng cuộc sẽ nhận được giải 

thưởng. 

Vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng Ba, lúc 5:30 chiều, tác phẩm nghệ thuật đã nộp sẽ 

được đăng trên Facebook Garden Grove Parks and Recreation, 

@gardengroveparksandrecreation, và cộng đồng sẽ được mời đánh giá cuộc thi thủ công 

bằng cách “like” tác phẩm yêu thích của họ ở mỗi lớp: Kindergarden- lớp 2; lớp 3 đến lớp 

5; và lớp 6-8.  Đánh giá kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 2 tháng Tư, lúc 4:30 chiều. 
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Bài đăng được nhiều “likes” nhất trong mỗi hạng mục sẽ được xác định là người 

chiến thắng.  Mỗi người chiến thắng sẽ nhận được một chú thỏ phục sinh bằng chocolate 

và một thẻ quà tặng trị giá $50 tại Target.  Á quân ở mỗi hạng mục sẽ nhận được một 

chú thỏ chocolate nhỏ và một thẻ quà tặng trị giá $25 tại Target. 

Giá vé là $8 cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi.  Vé được bán tại Ban Phục vụ cộng đồng 

ở số (714) 741-5200.   

Để biết thêm thông tin, vui lòng coi tại ggcity.org/eggscavation hoặc gọi về số 

(714) 741-5200. 
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https://ggcity.org/community-services/eggscavation

