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Trung Tâm Học Tập cho Trung Học Cơ Sở / Trung Học Phổ 
Thông - Năm Học 2020-2021 

 

• Hỗ trợ cho việc học tập qua mạng của Trường Công Lập Seattle 
• Cung cấp các chương trình giải trí, bồi dưỡng và cố vấn 
• Hỗ trợ trực tiếp để kết nối và hỗ trợ học tập cơ bản 
• Cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn trưa mỗi ngày 
• Học sinh tham gia phải mang theo máy tính xách tay hoặc máy tính 

bảng 
• Học sinh tham gia nên mang theo chai nước tái sử dụng 
• Trung tâm có Wi-Fi  

Gọi cho trung tâm cộng đồng được liệt kê bên dưới để biết thêm thông tin (có 
dịch vụ thông dịch): 

 

 Trung tâm 
Seattle 

Tây Nam 
Seattle 

Đông Bắc 
Seattle 

       Tây Bắc 
Seattle 

Đông Nam 
Seattle 

• Garfield Teen 
Life Center 
206 684-4550 

• Miller 
Community 
Center 
206 684-4753 

• Southwest Teen 
Life Center 
206 684-7438 

• Meadowbrook 
Tee Life Center 
206 684-7523 

• Magnuson 
Community 
Center 
206 684-7026 

• Bitter Lake 
Community 
Center 
206 684-7524 

 
 
 

 

• South Lake High 
School 
 
Gọi Garfield hoặc 
Southwest Teen 
Life Center được 
liệt kê ở bên trái. 

 

 
Ngày 8 tháng 9 năm 2020 - Ngày 18 tháng 6 năm 2021 
Trung tâm sẽ mở cửa từ 8:30 sáng - 5:00 chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu 

Trang web để đăng ký: 
http://apm.activecommunities.com/seattle/Activity_Search/35444 

 

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn của Sở Y Tế Công Cộng: 
• kiểm tra sức khỏe/nhiệt độ hàng ngày, 
• giãn cách xã hội và giới hạn việc sử dụng phòng/không gian chung, 
• làm sạch và vệ sinh thường xuyên, chính sách rõ ràng về bệnh tật, 
• Tất cả nhân viên và trẻ em sẽ đeo khẩu trang. 

http://apm.activecommunities.com/seattle/Activity_Search/35444

