
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                      
                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông              
       Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280 

                                                                        
Liên lạc: Mark Freeman (714) 741-5200 

 Ban Phục vụ Cộng đồng/markf@ggcity.org 
                         

Thứ Tư, 2 tháng Sáu, 2021 
 

                   GARDEN GROVE MỜI GHI DANH CÁC LỚP TRẠI HÈ (DAY CAMP)  

  CHO CÁC EM THIẾU NHI 

 

 Ban Phục vụ Cộng đồng Garden Grove sẽ mở chương trình trại hè  ‘Day Camp’, nhằm khuyến khích các 

 em học sinh học hỏi và rèn luyện trong những ngày nghỉ hè.  Những chương trình rất đa dạng, học và chơi, để 

 các em vẫn có thể tận hưởng không khí hè và cũng rèn luyện sức khỏe của mình. 

 Chương trình ‘Day Camp’ của Thành phố sẽ kéo dài 9 tuần, dành cho các em thiếu nhi từ 5-12 tuổi, sẽ 

 bắt đầu vào Thứ Hai, 14 tháng Sáu.  Giờ sinh hoạt sẽ  bắt đầu từ Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30 sáng đến 6:00 giờ 

 chiều.  Trại hè sẽ được tổ chức bên trong Trung tâm Atlantis Play Center, phía bên trong của Trung tâm 

 Garden Grove Park, tọa lạc tại địa chỉ 13630 Atlantis Way. Học phí cho trại hè là $115/ tuần với những chương 

 trình gồm học vẽ, thủ công, các trò chơi ngoài trời.  Phụ huynh có thể đăng ký cho nguyên chương trình 

 hoặc đăng ký theo từng tuần.   

 Nhân viên được huấn luyện của Thành phố sẽ giúp giữ an toàn cho các em thiếu nhi.   Nhân viên và các 

 em thiếu nhi tham dự sẽ tuân thủ theo những quy định an toàn cho COVID-19, ai cũng nên đeo khẩu trang và 

 giữ khoảng cách.    

 Các em nhỏ nếu có những triệu chứng như cảm cúm, hoặc có kết quả kiểm tra dương tính COVID-19 thì 

 phụ huynh nên cho các em ở nhà.   

 Để đăng ký qua mạng, xin lên trang mạng tại ggcity.org/daycamp.  Hoặc để biết thêm thông tin, vui       

 lòng gọi số (714) 741-5200.                

          ### 

 

THÔNG TIN 
Từ Thành Phố Garden Grove 

     


