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TRUNG TÂM ALANTIS PLAY CENTER SẼ MỞ CỬA VÀO NHỮNG NGÀY        
  CUỐI TUẦN, BẮT ĐẦU VÀO TUẦN LỄ LAO ĐỘNG 

 

 
Trung tâm Atlantis Play Center tọa lạc trong công viên Garden Grove sẽ mở cửa trở 

lại vào mùa hè cho các em thiếu nhi vui chơi vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, bắt đầu 

vào tuần lễ Memorial day, Thứ Bảy, 29 tháng Năm đến hết ngày Chủ Nhật, ngày 22 tháng 

Tám.  Giờ mở cửa sẽ từ 10:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều.  Trung tâm Atlantis nằm ở 

phía cuối công viên Garden Grove, địa chỉ 13630 Atlantis Way.  Vé vào cửa công viên 

là $2; các bé 2 tuổi trở xuống được miễn phí. 

Để phù hợp với các quy định hiện tại của Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) về các cuộc tụ tập 

công cộng, các hạn chế sau sẽ được áp dụng: 

- Tất cả những người tới công viên từ 2 tuổi trở lên yêu cầu phải mang khẩu trang,  

tuân theo quy định hướng dẫn an toàn COVID-19 từ các cơ quan y tế của quận, tiểu bang 

hoặc liên bang. 

- Tối đa 150 người cùng một lúc. 

- Nhà vệ sinh cũng sẽ giới hạn cho một người hoặc một gia đình sử dụng. 

- Không cho thuê bàn ăn ngoài trời, đặt chỗ cho chuyến đi dã ngoại hoặc các buổi 

họp mặt cá nhân hoặc các bữa tiệc riêng tư. 
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- Công viên nước Splash Pad sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi có hướng dẫn từ quận 

hạt hoặc tiểu bang. 

Ngoài ra, quầy bán đồ ăn nhanh (snack bar) sẽ không có sẵn trong công 

viên, tuy nhiên, mọi người được phép mang đồ ăn bên ngoài vào.   

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, Trung tâm Atlantis Play Center sẽ mở cửa cho chương 

trình trại hè của Thành phố (Summer Day Camp.)  

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc trang nhà của Atlantis Play Center 

tại ggcity.org/community-services/atlantis-play-center hoặc trên trang mạng xã hội tại 

@AtlantisPlayCenter hoặc gọi (714) 741-5200.    

             ### 

 

 


