
Summer of Safety program của Seattle Parks and Recreation có các hoạt 

động theo cơ cấu và không gian an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên 

Seattle Parks and Recreation sẽ cung cấp Summer of Safety program (SOS), một chương trình 

miễn phí với các hoạt động có cơ cấu và mang tới một không gian an toàn cho những trẻ em, 

thanh thiếu niên không tham gia vào các chương trình được giám sát khác trong hè. Chương 

trình này được định hướng phục vụ đa dạng trẻ em và thanh thiếu niên đến từ những gia đình có 

thu nhập thấp. 

SOS sẽ hoạt động tại năm địa điểm trung tâm cộng đồng vào các ngày khác nhau trong suốt hè 

(xem lịch trình bên dưới). Hầu hết các cơ sở đều cung cấp bữa trưa miễn phí qua Summer Food 

Service Program của Thành Phố. Các hoạt động SOS thường kỳ bao gồm: dã ngoại, mỹ thuật và 

thủ công cũng như các hoạt động thể thao và điền kinh. Chương trình sẽ hoạt động bất kể thời 

tiết có mưa hay không, và không yêu cầu đăng ký; trẻ em và thanh thiếu niên có thể tới tham gia 

vào bất cứ ngày nào và bất cứ thời điểm nào trong các giờ hoạt động thông thường của chương 

trình. 

Lịch trình Summer of Safety: 

 
Bitter Lake Community 

Center 
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, 
Thứ Sáu, 2/7-24/8 lúc 11:00 

SA đến 5:00 CH. 

Bữa Trưa và Ăn Nhẹ sẽ do Summer 
Food Service Program cung cấp. 

Delridge Community 
Center 

Từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 
2/7-31/8 lúc 11:00 SA đến 

5:00 CH. 

Có cung cấp bữa ăn nhẹ 

Rainier Community Center Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, 
25/6-31/8 lúc 12:00 - 5:00 CH 

Bữa Trưa và Ăn Nhẹ sẽ do Summer 
Food Service Program cung cấp. 

South Park Community 
Center 

Thứ Hai – Thứ Sáu, 25/6-24/8 
lúc 12:00 - 5:00 CH 

Bữa Trưa và Ăn Nhẹ sẽ do Summer 
Food Service Program cung cấp. 

Van Asselt Community 
Center 

Thứ Hai đến Thứ Sáu, Ngày 2 
Tháng Bảy đến Ngày 31 

Tháng Tám, lúc 12:00 - 5:00 
CH 

Bữa Trưa và Ăn Nhẹ sẽ do Summer 
Food Service Program cung cấp. 

 


