
Đọc cái này trước.
KHI CHÚNG CHÚNG TÔI  
TÔI NÓI... LÀM…
Lớp Cấp lớp con của bạn hiện 

đang ở
Ngôn ngữ Các ngôn ngữ mà nhân 

viên nói, ngoài tiếng Anh 
Giờ Thứ Hai đến Thứ Sáu trừ 

khi có quy định khác
Hạn chót Ngày cuối để đăng ký
FC/FS Đến trước/ phục vụ trước 
Nếu thông tin giao thông không 
được liệt kê, nó có nghĩa là chương 
trình không cung cấp phương tiện di 
chuyển.

Kì 5 Của Trường Công Lập Boston
Chương trình Học tập Mùa Hè

Bạn có biết rằng học sinh tham dự chương trình học hè có thể có lợi thế vào năm học kế tiếp không?  Trường Công Lập Boston có nhiều chương trình hè nhằm vào tất cả các loại học sinh.  
Hầu hết các chương trình đều MIỄN PHÍ- nhưng chỉ những học sinh đủ điều kiện mới có thể tham dự.   

Để tìm hiểu xem con của bạn có hội đủ điều kiện cho một trong các chương trình này hay không, hãy yêu cầu hiệu trưởng, hướng dẫn viên hoặc giáo viên của mình.  

Hãy sẵn sàng cho mùa hè!
Bạn đang tìm kiếm các ý tưởng tuyệt vời cho trẻ em mùa hè? Summer 
Stuff Jr. có hàng tá! Trong các trang này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại trại 
hè, chương trình và hoạt động - bao gồm trại hè, trại nghỉ qua đêm, trại 
hè dành cho trẻ khuyết tật, lớp học, cơ hội học tập và giải trí, và các hoạt 
động cho gia đình.

Hầu hết các chương trình này đều có thể tìm thấy tại PartnerBPS.org. Đó 
là một nơi tuyệt vời để tìm ra những gì bạn muốn làm và những gì có sẵn. 
Đọc qua Summer Stuff Jr. và xoay vòng các danh sách mà trẻ em của bạn 

có thể thích. Hoặc, hãy truy cập PartnerBPS.org và sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm chính xác những 
gì bạn muốn. Sau đó, hãy truy cập Trang mạng của họ hoặc gọi cho họ. Đừng bỏ qua bởi chi phí. 
Nhiều trại hè và chương trình cung cấp học bổng hoặc giảm lệ phí dựa trên những gì gia đình có thể 
trả. Chỉ hỏi thôi! Tiếp theo, hãy áp dụng và thực hiện ngay bây giờ, đặc biệt nếu bạn đang yêu cầu hỗ 
trợ tài chính. Nhiều chương trình được "lần đầu tiên đến, phục vụ trước tiên", và họ điền vào nhanh. 
Nếu có thể, hãy đăng ký trực tuyến để tiết kiệm thời gian. Chúc may mắn-và có một mùa hè tuyệt vời!

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

HARVARD/KENT ELEMENTARY 
SCHOOL
SUMMER LEARNING PROGRAM
Đây là trải nghiệm học tập kéo dài 5 tuần 
cho học sinh trong K2-3. Hợp tác với BCYF 
và MGH / IHP, chúng tôi cung cấp một kinh 
nghiệm học giúp ngăn ngừa mất học hè, 
nâng cao kỹ năng tình cảm xã hội cần thiết để 
thành công trong trường và cung cấp các cơ 
hội giải trí để đảm bảo sự lành mạnh.
Đối với ........sinh viên Harvard-Kent ở K2-3
Địa điểm .....50 Phố Bunker Hill, Charlestown
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............TBD
Liên hệ .......Jason Gallagher, jgallagher@

bostonpublicschools.org,  
617-635-8358

Ghi danh ....Tất cả học sinh phải tham dự 
Harvard / Kent. 22-24 sinh viên 
được tuyển chọn từ mỗi lớp với 
tổng số mục tiêu là 72 sinh viên.

HAYNES EARLY EDUCATION 
CENTER
SUMMER SCHOLARS PROGRAM
Chương trình học bổng Haynes Summer 
Scholars được thiết kế để hỗ trợ sinh viên K2 
đến. Chương trình tìm kiếm để hỗ trợ sinh 
viên với điều chỉnh môi trường học tập và 
kỳ vọng của nó. Ngoài ra, mong muốn của 
chúng tôi là thúc đẩy các kỹ năng xã hội / cảm 
xúc tích cực và phát triển nền tảng về đọc, viết 
và toán.
Đối với ........học sinh nhập học K2
Địa điểm .....263 Đại lộ Blue Hill, Roxbury
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 2:00 giờ chiều
Hạn chót .....nộp đơn phải được hoàn thành 

và đưa đến trường vào Thứ Tư, 6 
Tháng Sáu.

Liên hệ .......Janella Isaac, jisaac@
bostonpublicschools.org,  
617-635-6446

Gia đình .....ghi danh Những gia đình quan 

tâm đến Chương trình học bổng 
Haynes Summer Scholars sẽ được 
yêu cầu nộp đơn. Các gia đình 
được thông báo về sự chấp nhận, 
được cung cấp với gói chào đón, 
và thông báo về tất cả các Ngày 
tháng quan trọng của chương 
trình.

MCKAY K-8 SCHOOL
MCKAY AND OTIS SUMMER 
ACADEMIC ENRICHMENT PROGRAM
Chương trình này cung cấp cho sinh viên từ 
Trường McKay và Otis với chương trình học 
hè chất lượng cao cùng với các hoạt động làm 
phong phú thêm cơ hội giá trị đóng băng. 
Chương trình cũng cung cấp cho gia đình 
một nhà cung cấp đáng tin cậy, đáng tin cậy 
về chương trình học tập ngoài Giờ an 
toàn, an toàn, hỗ trợ.
Đối với ........Học sinh được chọn từ trường 

McKay và Otis.
Địa điểm .....122 Cottage Street, East Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 3:00 CH
Liên hệ .......Jordan Weymer, jweymer@

bostonpublicschools.org, 
617-635-8510

Ghi danh ....Học sinh được giáo viên và nhân 
viên hỗ trợ lựa chọn bằng cách 
sử dụng các dữ liệu đánh giá kết 
hợp và tổng kết bao gồm DIBELS, 
Fountas và Pinnell, Kết thúc Toán 
học hàng Ngày của Đánh giá 
bài học, đánh giá của giáo viên và 
dữ liệu định tính do giáo viên của 
học sinh biên soạn.

QUINCY ELEMENTARY 
SCHOOL
SUMMER LEARNING ACADEMY
Chương trình hè của chúng tôi dự kiến sẽ tạo 
ra một tác động tích cực đến việc học sinh và 
sự phát triển của học sinh thông qua nhiều 
hoạt động khác nhau và những hướng dẫn có 
ý nghĩa, nghiêm ngặt trong ELA và Toán.
Đối với ........ lớp K-5
Địa điểm .....885 Washington Street, Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 2:00 giờ chiều.
Liên hệ .......Wai Chin Ng, 617-635-8497, 

wng@bostonpublicschools.org

BPS DEPT. OF EARLY 
CHILDHOOD 
SUMMER EARLY FOCUS
 The BPS Department of Early Childhood hoạt 
động thông qua sự kết hợp của chương trình 
giảng dạy, phát triển nghề nghiệp, và huấn 
luyện để nâng cao chất lượng giảng dạy và 
chuẩn bị cho tất cả học sinh một sự nghiệp 
học tập mạnh mẽ tại Trường Công Lập Boston 
trong năm học và mùa hè. Chúng tôi đã phát 
triển chương trình Summer Summer Focus và 
chương trình học cho những sinh viên sẽ có 
mặt trong K2-3.
Đối với ........các lớp K0-2, Học sinh rơi xuống 

dưới mức chuẩn của DIBELS, 
những người sẽ được hưởng lợi từ 
một kỳ nghỉ hè, bao gồm ELS và 
SWD.

Địa điểm .....TBD
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 2 giờ 30 chiều
Liên hệ .......với Blaire Horner, bhorner@

bostonpublicschools.org,  
617-635-9063

Ghi danh ....Học sinh được tuyển chọn những 
người chỉ thấp hơn chuẩn của 
DIBELS, những người sẽ được 
hưởng lợi từ mùa hè, đặc biệt 
chú ý đến tuyển dụng EL và SWD, 
những người không cần thiết lập 
ESY.

Trang mạng https://sites.google.com/
bostonpublicschools.org/
earlychildhood/home

EDWARDS MIDDLE SCHOOL
HỌC VIỆN HỌC TIẾNG ANH
Bao gồm Học viện học tập mùa hè của học 
tập dựa trên dự án kết hợp công nghệ và đổi 
mới.
Đối với ........Đối với học sinh hiện đang học lớp 

5-8.
Địa điểm .....28 Walker Street, Charlestown
Giao Thông .Yes
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 2:00 Giờ 

chiều
Liên hệ .......Laryssa Doherty, ldoherty2@

bostonpublicschools.org,  
617-855-8478

Đăng ký ......mở cho tất cả sinh viên

Ghi danh ....Học sinh được mời tham gia, chủ 
yếu được tuyển dụng thông qua 
các khuyến nghị của giáo viên và 
yêu cầu từ cha mẹ.

YOUNG ACHIEVERS SCHOOL 
OF SCIENCE & MATH
SUMMER ACCELERATION ACADEMY
Học sinh đắm mình trong các bài viết sáng 
tạo, viết mã, thiết kế trò chơi điện tử và 
điền kinh vào mùa hè này trong khuôn viên 
trường MIT. Được cung cấp cùng với các vận 
động viên không biên giới và các giáo viên 
được chứng nhận, chương trình này sẽ giúp 
học sinh tránh trượt dốc vào mùa hè và phát 
triển các kỹ năng để thành công trong sự 
nghiệp.
Đối với ........ lớp 4-5
Địa điểm .....77 Massachusetts Ave, Cambridge
Ngày ...........9 tháng 7 - 15 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 5:15 CH
Liên hệ .......David McAuley, 617-296-1120, 

dmcauley@youngachieversschool.
org

Ghi danh ....Những học sinh có nhu cầu cao, 
kém học vấn.

Trang mạng youngachieversschool.org

AFRICAN COMMUNITY 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF NEW ENGLAND INC 
(ACEDONE)
ACEDONE SUMMER ACADEMIC 
ENRICHMENT PROGRAM
Chương trình Cải tạo Học tập Mùa hè 
ACEDONE (SAEP) dựa trên nghiên cứu cho 
thấy tham gia học tập mùa hè thu hẹp sự 
chênh lệch giữa những sinh viên có thu 
nhập thấp và bạn bè của họ. Phục vụ cho 
cộng đồng Đông Phi trong 14 năm, nó đã trở 
thành một phần thân yêu của mùa hè của 
chúng ta.
Đối với ........ lớp 1-8
Địa điểm .....Trường Hennigan, 200 Heath St., 

Jamaica Plain
Giao thông  .Có
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 3:30 chiều
Phí  .............Miễn Phí

tiếp trang kế tiếp

CHO CÁC GIA ĐÌNH CỦA HỌC SINH LỚP TIỂU HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON

Vietnamese
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Liên hệ .......Abdulkadir Hussein, 617-412-
6845, abdulkadir.hussein@
acedone.org

Ghi danh ....Áp dụng bằng cách hoàn thành 
Đơn đăng ký trực tuyến. Cha mẹ 
được khuyến khích tham quan 
chương trình, xem chương trình, 
và gặp nhân viên của các em.

Trang mạng ...acedone.org

BOSTON SCORES
BOSTON SCORES - SUMMER 
LEARNING ACADEMY
Học viện Học hè của chúng tôi phục vụ 140 
học sinh lớp 4, 5 và 6 từ Mario Umana và 
Grew. Học sinh tham gia vào các khóa học hè 
của BPS do các giáo viên có bằng cấp giảng 
dạy, cũng như các hoạt động bóng đá, nghệ 
thuật và các chuyến đi thực địa do các huấn 
luyện viên huấn luyện viên xếp hạng.
Đối với ........ lớp 4-6
Địa điểm .....29 phố Germania, Jamaica Plain
Ngày ...........9 tháng 7-10 Tháng tám
Giờ .............8:30 sáng - 2 giờ 30 chiều
Chi phí .......Không tốn phí
Hạn chót .....1 tháng 6
Liên hệ ....... Ive Mendoza, 617-553-4705, 

ivelisse@bostonscores.org
Ghi danh ....Học sinh ghi danh vào các văn 

phòng chính của trường vào Ngày 
1 tháng 6 năm 2018

Trang mạng ...www.bostonscores.org

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
BOSTON
MÙA HÈ VÀ  HENNIGAN BOYS & 
GIRLS CLUB
Chương trình .hè cho học sinh lớp 3, 4, và 5
Đối với ........các lớp 3-5, từ các trường Sumner 

và Hennigan
Địa điểm .....200 Heath St, Jamaica Plain
Vận tải ........Có
Ngày ...........9 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............8 giờ sáng giảm; 8:15 đến 13:00 

các nhà khoa học; 1:30 đến 4:00 
chiều; Ngày gia hạn theo nhu cầu 
của gia đình

Chi phí .......hội viên $ 25 cho năm học; phí 
gia hạn Ngày nếu có

Liên hệ .......Josh Davis, 617-994-4741,  
jdavis@bgcb.org,

Ghi danh ....Học sinh được mời tham dự
Trang mạng ...www.bgcb.org

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
SWIM SAIL SCIENCE
Swim Sail Science (SSS) là một chương trình 
không tốn kém, vui vẻ, 5 tuần dành cho học 
sinh lớp 4 và lớp 5 được xác định là có nguy 
cơ mất việc học hè và có thể hưởng lợi từ 
chương trình hè. Chúng tôi cung cấp cho học 
viên những hoạt động hướng dẫn và hoạt 
động trong ELA, toán, khoa học, đi thuyền 
buồm và bơi lội.
Đối với ........   các lớp 3-4 tại Harvard-

Kent, Eliot, Warren Prescott và 
Orchard Gardens

Địa điểm ..... tàu Canterous Sailing, Bến tàu 
số 4 tại Charlestown Navy Yard, 
Charlestown

Giao thông .Có
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 3 giờ 15 phút
Chi phí .......Không tốn phí
Liên hệ .......với Ashton Smith, 857-452-1763, 

ashton@courageoussailing.org, 
agalego@bostonpublicschools.
org, jen@courageoussailing.org

Ghi danh ....Học sinh được xác định bởi các 
điều phối viên tuyển dụng tại các 
trường được lựa chọn.

Trang mạng ...www.courageoussailing.org

Kì 5 của BPS (tiếp)

HALE
HỌC TẬP NGOÀI TRỜI TẠI HALE 
Hale làm việc với các trường đối tác để cung 
cấp các chương trình giáo dục và trại hè có 
chất lượng cao được chứng minh là có ảnh 
hưởng tích cực tới giới trẻ.
Đối với ........các lớp 3-4 từ Channing, 

Chittick, Clap Innovation, Grew, 
Ohrenberger và Russell

Địa điểm .....đặt phòng Hale 80 trang trại 
Carby St, Westwood

Giao thông .Có
Ngày ...........9 tháng 7-10 Tháng tám
Giờ .............8:30 sáng - 4:15 CH
Chi phí  .......Không thu phí
Liên hệ .......Patrick Francois, 781-326-1770, 

pfrancois@halereservation.org
Trang mạng ...www.acresofadventure.org

HARLEM LACROSSE
HARLEM LACROSSE SUMMER 
ACADEMY
Trong Harlem Lacrosse Summer Academy,  
học sinh  tham gia vào việc giảng dạy về 
toán học và ELA, học tập về tình cảm xã hội, 
các hoạt động của con vẹt và nhiều chuyến 
đi thực địa.
Đối với ........ lớp 5-8
Địa điểm .....5 Mildred Avenue, Mattapan
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 2:00 Giờ chiều
Chi phí  .......Không tốn phí
Liên hệ .......Adrian Heneveld, 616-450-7135, 

adrian@harlemlacrosse.org 
Ghi danh ....Học sinh trong một trong những 

chương trình dựa trên trường 
Harlem LaCrosse có thể đăng ký 
tham dự chương trình hè.

Trang mạng ...www.harlemlacrosse.org

HORIZONS GREATER BOSTON
HORIZONS AT DEDHAM COUNTRY 
DAY SUMMER PROGRAM
Horizons tại Dedham Country Day cung cấp 
chương trình học miễn phí cho học sinh các 
gia đình có thu nhập thấp từ các khu phố ở 
Boston và Dedham.
Đối với ........các lớp K1-9
Địa điểm .....90 Sandy Valley RD, Dedham
Giao thông .Có
Ngày ...........28 tháng 6 - 10 tháng 8
Giờ .............8 giờ sáng - 3 giờ chiều
Chi phí .......  $ 50 Lệ phí đăng ký cho mỗi gia 

đình để trang trải các chi phí trong 
việc xử lý đăng ký và các hình thức 
y tế.

Liên hệ .......Meredith Laban, 781-915-2626, 
mlaban@dcds.net

Ghi danh ....Application and teacher 
recommendations are required

Trang mạng ...horizonsgreaterboston.org       

INQUILINOS BORICUAS EN 
ACCION, INC. (IBA)
IBA'S SUMMER LEARNING PROJECT
Dự án Học tập Mùa Hè 5 tuần của IBA tại 
Trường Đổi mới Blackstone ở South End là 
một chương trình học tập tích hợp với nghệ 
thuật phục vụ 40 học sinh đang học Anh ngữ 
chuẩn bị vào lớp 2 và lớp 3.
Đối với ........Lớp 1-2, Học Sinh Đang Học Anh 

Ngữ
Địa điểm .....380 Shawmut Ave, Boston
Ngày ...........2 tháng 7 - 3 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 2 giờ 45
Chi phí .......Không tốn phí
Hạn chót .....nộp đơn vào Ngày 15 tháng 5
Liên hệ .......Lauren Bard, 617-535-1731, 

lbard@ibaboston.org
Đăng ký ......Đăng ký trực tuyến www.

ibaboston.org/afterschool-
summer-learning/

Trang mạng ...www.ibaboston.org  

JOSEPH M. TIERNEY 
LEARNING CENTER
DỰ ÁN HỌC TẬP HÈ
Dự án Học hè cung cấp cho học sinh lớp ELA 
(Toán Anh Ngữ) và Toán học, làm giàu, và các 
hoạt động giải trí với mục tiêu giảm sự mất 
mát trong học tập mùa hè.
Đối với ........ lớp 3-4
Địa điểm .....125 Mercer Street, South Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............8 giờ 30 sáng - 4 giờ chiều
Chi phí .......Không tốn phí
Liên hệ .......Jose Sotz, 617- 850-9157,  

 jsotz@beaconcommunitiesllc.com
Đăng ký ...... trực tuyến
Trang mạng ...www.thetierneylearningcenter.org

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
HỌC TẬP HÈ TẠI SPORTSMEN'S
Một chương trình học tập và làm giàu để 
giúp làm giảm sự mất mát trong học tập mùa 
hè. Summer Learning cung cấp sự cân bằng 
về hỗ trợ học tập và làm giàu mà bao gồm các 
chuyến đi khoa học, thể dục thẩm mỹ và các 
chuyến dã ngoại.
Đối với ........ lớp K2-5
Địa điểm .....950 Blue Hill Ave, Dorchester
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 3:30 chiều
Liên hệ .......với Thuận Nguyên, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org
Ghi Danh ....Tất cả học sinh tiểu học BPS đều 

được chào đón để ghi danh
Trang mạng ...www.sportsmenstennis.org

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
COLLEGE SUCCESS ACADEMY
Học viện Thành công Thành công hoạt động 
để cải thiện kết quả đại học cho sinh viên 
Boston cộng tác với Trường Công Lập Boston 
bằng cách cung cấp các buổi học sau Giờ 
học và mùa hè để nâng cao thành tích học 
tập, năng lực tình cảm-xã hội và nhận thức 
của sinh viên về các mục tiêu tốt nghiệp 
trung học và đăng ký và hoàn thành đại học.
Đối với ........các lớp 5-8 tại Edison, Jackson 

Mann, Gardner và McKay
Địa điểm .....Một đường Appleton, Tầng 4, 

Boston
Giao thông .Có
Ngày ...........2 tháng 7-Ngày 

9 tháng 5 năm 2019
Giờ .............Giờ mùa hè: 7: 45 sáng - 3 Giờ 30 

chiều.
Chi phí .......$ 80 cho các chương trình mùa hè 

để giúp trang trải chi phí chương 
trình, bao gồm vận chuyển 
đến chương trình và áo thun 
logo (đồng phục bắt buộc của 
Steppingstone).

Liên hệ .......Chris Parris, 617-423-6300, 
cparris@tsf.org

Ghi danh ....Giáo viên đề cử học sinh lớp 4 vào 
mùa thu. Các gia đình cũng có thể 
đề cử học sinh của họ trực tiếp 
đến Steppingstone. Các ứng dụng 
bao gồm một bảng câu hỏi về 
gia đình, phiếu báo cáo học sinh, 
điểm kiểm tra của sinh viên, và 
một khuyến nghị của giáo viên.

Trang mạng ...www.tsf.org

UMASS BOSTON - GASTON-
CEHD (TAG/ALERTA)
Chương trình Người Mỹ Latinh và Tài năng 
và Dự án Alerta được thiết kế đặc biệt để hỗ 
trợ sinh viên Latino và Người học Anh Ngữ 
thông qua việc kết hợp các thực hành trong 
lớp học dựa vào dự án và môi trường học 
tập nhằm thúc đẩy niềm tự hào về văn hoá 
của học sinh và sự tham gia của cộng đồng 
trong các chương trình học tập kéo dài 5 
tuần tại UMass Boston.
Đối với ........học sinh Latino và / hoặc Người 

học Tiếng Anh, với ALERTA nhắm 
mục tiêu học sinh lớp 3-5, và học 
sinh lớp 6-11 của TAG.

Địa điểm .....100 Đại lộ Morrissey, Boston
Ngày ...........28 tháng 6 - 7 tháng 8
Giờ .............8:45 sáng - 3 Giờ chiều
Chi phí .......sẽ được tính cho các chuyến đi 

thực địa.

Liên hệ .......với Norman Jiménez, 617-287-
7658, norman.jimenez@umb.edu

Ghi danh ....Tuyển sinh tuyển sinh được dựa 
trên nhưng không giới hạn ở việc 
giới thiệu từ các trường Công lập 
Trường Công Lập Boston.

Trang mạng ... www.umb.edu

YMCA OF GREATER BOSTON
SUMMER LEARNING
Các Học viện Mùa hè YMCA tại các Địa điểm 
sau đây là các chương trình MIỄN PHÍ trong 
5 tuần, kết hợp các học giả và làm giàu. Phụ 
huynh hoàn thành hồ sơ ghi danh. Để biết 
thêm thông tin, hãy xem người liên lạc hoặc 
ghé thăm ymcaboston.org  
@ THE GARDNER PILOT ACADEMY
Đối với ........ lớp K1-8
Địa điểm .....30 Athol Street, Allston
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 5:30 chiều
Liên hệ .......với Jennifer Barrios, jbarrios@

ymcaboston.org, 617-549-8452
@ PONKAPOAG OUTDOOR CENTER
Dành cho học sinh tại trường King, Mendell 
và Winthrop
Đối với ........ lớp 2-4
Địa điểm .....Blue Hills, Canton
Giao Thông .Có
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 6:00 PM
Liên hệ .......với Ashley Cobb, 617-620-9707, 

acobb@ymcaboston.org 
@ THE  MARIO UMANA
Đối với sinh viên hai ngôn ngữ đến từ các 
trường học của Mario Umana và McKay.
Đối với ........các lớp K-2, Học sinh Ngôn ngữ 

Hai
Địa điểm .....312 Border Street, East Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 6:00 PM
Liên hệ .......Allison Singer, asinger@

ymcaboston.org, 617-512-8851

ZOO NEW ENGLAND
HỌC TẬP HÈ 
Mùa Hè Học tại Sở Thú Công Franklin Park 
là một chương trình học tập kết hợp chương 
trình học Toán BPS và chương trình ELA với 
việc làm giàu vườn thú với mục tiêu ngăn 
ngừa mất học tập trong quý thứ 5 của trường.
Đối với ........Lớp 3-4, Học sinh ESL Học sinh 

có ngôn ngữ đầu tiên của tiếng 
Creole hoặc tiếng Tây Ban Nha

Địa điểm .....1 Franklin Park Rd., Dorchester
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Liên hệ .......với Rebecca Nuske, 617-989-

3736, rnuske@zoonewengland.
com

Ghi danh ....  Học sinh được tuyển chọn từ 
Young Achievers, Taylor, Haley, 
Học viện UP Hà Lan, và Chittick.

Trang mạng ... www.zoonewengland.org
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HORACE MANN SCHOOL
SUMMER PROGRAM
Chương trình này đảm bảo cho người khiếm 
thính và khiếm thính sinh viên tiếp tục có 
quyền truy cập đầy đủ vào ngôn ngữ trong 
ASL và tiếng Anh. Cung cấp môi trường học 
thuật ngôn ngữ có thể truy cập vào mùa hè 
đảm bảo tiến triển học tập và tránh được 
hồi quy học vấn bất lợi cho học sinh điếc và 
khiếm thính.
Đối với ........Dành cho học sinh khiếm thính và 

khiếm thính
Địa điểm .....40 Đường Armington, Allston
Giao thông .Có
Ngày ...........2 tháng 7 - 3 tháng 8
Chi phí .......Không tốn phí
Liên hệ .......  Melissa Brown, 617-635-8534, 

mbrown3@bostonpublicschools.
org

Ghi danh ....Tất cả học sinh trong trường đều 
nhận được một đơn đăng ký để 
tham dự chương trình hè. Các ứng 
dụng sẽ được xử lý và sinh viên 
được phân công vào các lớp cụ 
thể.

MILDRED AVENUE K-8 
SCHOOL
EARLY LEARNING SUCCESS 
ACADEMY
The Early Learning Success Academy tập 
trung vào những học sinh có trình độ dưới 
lớp trong việc biết đọc và tính toán. Chương 
trình này nhằm giúp học sinh đạt được thành 
tích học tập để chuẩn bị tốt hơn cho năm học 
tới.
Đối với ........các lớp K1 đến Lớp 3, tập trung 

vào những người làm việc dưới 
cấp lớp về toán và biết chữ. 
Chương trình này sẽ tuyển mộ 
nhiều học sinh của EL và Special 
Education.

Địa điểm .....5 Mildred Ave, Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 3 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng đến trưa
Liên hệ .......với Andrew Rollins, arollins@

bostonpublicschools.org, 617-
635-1640

Tuyển sinh .....Các giáo viên tuyển sinh viên làm 
việc dưới cấp lớp và biết đọc biết 
viết và toán. Giáo viên sẽ giao tiếp 
với gia đình.

AMERICAN CHINESE 
CHRISTIAN EDUCATIONAL 
& SOCIAL SERVICES, INC. 
(ACCESS)
SUMMER ENRICHMENT PROGRAM
ACCESS' Summer Enrichment Program kéo 
dài 7 tuần, cung cấp các bài học về học vấn và 
làm giàu, các chuyến đi thực địa hàng tuần, 
và các Ngày thể dục thể thao. Có nhiều cơ hội 
để chăm sóc trẻ thêm vào giữa hai tuần lễ của 
tháng Tám.
Đối với ........các lớp K2-5, Học sinh có nguồn 

gốc nhập cư từ Trung Quốc, Học 
sinh đang Học Anh ngữ. Xin lưu 
ý rằng mặc dù phần lớn sinh 
viên của chúng tôi là người Trung 
Quốc, chúng tôi phục vụ học sinh 
thuộc các sắc tộc và chủng tộc 
khác.

Địa điểm .....244 Harrison Avenue, Boston
Ngày ...........27 tháng 6 đến Ngày 24 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 5:30 chiều
Chi phí .......Phí tối đa cho 8-9 tuần, bao gồm 

tiền đặt cọc, ăn trưa, áp dụng, và 
áo thun là $ 2,570 mỗi học sinh. 
EEC và Voucher được chấp nhận. 
Quy mô trượt có sẵn dựa trên thu 
nhập gia đình. Giảm giá cho anh 
chị em ruột. Học bổng có hạn.

Liên hệ .......  Ji-Sun Ham, 617-426-1070,  
p@chinatownaccess.org

Ghi Danh ....Gọi điện thoại và hỏi về chương 
trình Làm Giàu Mùa Hè (SEP) hoặc 
ghé thăm Địa điểm 
Harrison Avenue của chúng tôi. 
Nếu quan tâm, Liên hệ  với 
chúng tôi càng sớm càng tốt.

Trang mạng ...www.chinatownaccess.org    

www.brooklineartscenter.com/
financialaid

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......Dalton Zogleman, office@

brooklineartscenter.com, 617-
566-5715

Đăng ký ...... trực tuyến tại www.
brooklineartscenter.com/classes/
summerartventures

Trang mạng ...www.brooklineartscenter.com    

CAMP HARBOR VIEW
Chúng tôi cung cấp những kinh nghiệm 
độc đáo để trẻ em được trẻ, xây dựng sự tự 
tin, mở khóa sự sáng tạo, mở rộng tầm nhìn 
và nâng cao kỹ năng cho cuộc sống thành 
công. Trải nghiệm trại hè đặc biệt của chúng 
tôi và chương trình kéo dài một năm giúp 
trẻ em hình dung được con đường mới để 
thành công bằng cách cung cấp những trải 
nghiệm tạo hình trong một thời điểm quan 
trọng trong cuộc sống của họ. Đây là một 
chương trình đầy đủ cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ công tác xã hội cho bất kỳ người cắm trại 
nào có thể yêu cầu sự bố trí hợp lý.
Đối với ........các lớp 5-8, độ tuổi từ 11-14.
Địa điểm .....1946 Washington St., Boston
Giao thông .  Có
Ngày ...........2 tháng 7 - 23 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 4:30 chiều
Chi phí  .......xử lý 5 đô la để nộp đơn, nhưng 

bản thân chương trình là miễn 
phí. Lệ phí này cũng có thể được 
miễn nếu cần thiết (chỉ cần chọn 
đơn xin miễn trên mẫu đơn trực 
tuyến).

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......với Barak Soreff, 617-379-5500, 

bsoreff@campharborview.org
Đăng ký ...... trực tuyến tại campharborview.

org/contact/applications-and-
forms. Các ứng viên sẽ được đưa 
vào danh sách chờ đợi sau khi đã 
hoàn tất một phiên họp.

Trang mạng ... www.campharborview.org

CASTLE SQUARE TENANTS 
ORGANIZATION
CHƯƠNG TRÌNH HÈ SQUARE ROOTS 
Square Roots là một chương trình học sau 
Giờ học và chương trình học hè do trường 
EEC cấp phép cung cấp một môi trường an 
toàn và lành mạnh nơi trẻ em được thách 
thức để phát triển như những người học.
Đối với ........các lớp 1-7, độ tuổi từ 6-14
Địa điểm .....464 Tremont Street, Boston
Ngày ...........5 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 5:00 Giờ  chiều
Chi phí .......đặt cọc $ 100
Liên hệ .......Sophia Mei, smei@cstoboston.org, 

617-482-4605 x107
Ghi danh ....Hoàn thành đơn, cung cấp tất cả 

các hồ sơ về sức khoẻ và chủng 
ngừa, Sổ tay Gia đình Rô-ma đã ký, 
và điền vào bất kỳ giấy tờ bổ sung 
nào được yêu cầu.

Trang mạng www.cstoboston.org 

COMMUNITY MUSIC CENTER 
CỦA  BOSTON
SUMMERARTS
SummerARTS là một chương trình bốn tuần 
với đầy đủ các hoạt động nghệ thuật hướng 
dẫn cho trẻ em từ 4-14 tuổi. Chúng tôi 
cung cấp các lớp học hàng Ngày 
trong âm nhạc, khiêu vũ, kịch nghệ và nghệ 
thuật thị giác, cũng như các cơ hội thực hiện 
và chuyến đi thực tế về văn hoá. Chúng tôi 
được đặt tại Trung tâm Âm nhạc Cộng đồng 
Boston, một trường âm nhạc được công 
nhận, phi lợi nhuận ở South End.
Đối với ........ lớp K0-8, độ tuổi từ 4-14
Địa điểm .....Trung tâm Âm nhạc Cộng đồng: 

34 Warren Avenue, Boston
Ngày ...........25 tháng 6 - 20 tháng 7
Giờ .............9: 00-2: 00
Chi phí .......Học phí phụ thuộc vào từng 

chương trình học. Hỗ trợ tài chính 
hiện có thông qua quá trình đăng 
ký của chúng tôi.

ASA HOOPS
TRẠI HÈ BÓNG RỔ
Dành cho nam và nữ.
Đối với ........các lớp 3-10, độ tuổi từ 7-16
Địa điểm .....BLS, 78 Avenue Louis Pasteur 

hoặc, Trường Windsor, 103 Pilgrim 
Rd, Boston

Ngày ...........25 tháng 6 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 2 Giờ 30 chiều
Chi phí  .......$ 250 - $ 275
Liên hệ .......Brendan Smith, Coachb@

asahoops.com, 617-909-5990
Đăng ký  ..... trực tuyến tại www.asahoops.com/

camps
Trang mạng ...www.asahoops.com     

BIG PICTURE ART HOUSE
BIG PICTURE PHOTO WORKSHOPS
Big Picture cung cấp các lớp học Ảnh và 
Phim do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp 
Jennifer Connelly tạo. Kích cỡ lớp học là nhỏ 
và vibe là một phần trường / trường nghệ 
thuật. Với kinh nghiệm học tập này, học sinh 
du lịch vòng quanh Boston chụp ảnh và 
quay phim. Máy ảnh được cung cấp.
Đối với ........ lớp 5-8, độ tuổi từ 11-15.
Địa điểm .....136 Ruthven Street, Boston
Ngày ...........25 tháng 6 - 17 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 3:00 Giờ chiều
Chi phí .......Thay đổi theo xưởng
Liên hệ .......với Jennifer Connelly, 781-696-

1138, Bigpicturearthouse@gmail.
com,

Đăng ký ......Email bigpicturearthouse@gmail.
com để biết thông tin về lớp học 
và đăng ký.

Trang mạng ...www.bigpicturearthouse.com      

BOSTON BASEBALL CAMP
TRẠI HÈ BÓNG CHÀY BOSTON
Nhiệm vụ của Trại bóng chày ở Boston là để 
thúc đẩy sự hòa hợp và sự hiểu biết và tạo 
cơ hội cho những đứa trẻ ở các vùng lân cận 
khác nhau của Boston để kết nối với bạn bè 
và học chơi bóng chày.
Đối với ........các lớp 2-8, độ tuổi từ 7-14
Địa điểm .....75 Rùa Turtle Pkwy, Hyde Park
Ngày ...........9 tháng 7 - 3 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 2:00 Giờ chiều
Chi phí .......110 đô la, bao gồm chi phí của 

một chiếc mũ, áo sơ mi, và sử 
dụng tất cả các thiết bị có sẵn.

Liên hệ .......Michael McCarthy, 617-953-5487, 
bostonbaseballcamp@gmail.com

Đăng ký ...... trực tuyến
Trang mạng www.bostonbaseballcamp.org    

BOSTON'S BRIDGE TO 
EXCELLENCE
SUMMER LEARNING ACADEMY @ 
TOBIN K-8 SCHOOL
The Boston's Bridge to Excellence Summer 
Learning Academy pha trộn nội dung học tập 
với các hoạt động học tập dựa trên dự án. Học 
sinh được cung cấp một chương trình ELA và 
MATH nghiêm ngặt kết hợp với hai chương 
trình học tập tình cảm xã hội và tham gia. 
Sinh viên hoàn thành dự án và trình bày công 
việc của họ trong lễ hội gia đình cuối năm.
Đối với ........các lớp K0-5, học sinh phổ thông, 

học sinh EL, và ESL, đang gặp khó 
khăn với độc giả.

Địa điểm .....40 Smith Street, Roxbury
Ngày ...........25 tháng 6 - 24 tháng 8
Giờ .............7 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chứng từ ....chi phí và thanh toán cá nhân 

được chấp nhận. Vui lòng gọi để 
biết chi tiết. Hỗ trợ Tài chính cho 
những người đủ điều kiện.

Liên hệ .......với Dejon Rice, 857-
246-2984, enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com

Đăng ký ......Để đăng ký, hãy Liên 

hệ với enrollment@
bostonsbridgetoexcellence.com 
hoặc gọi 857-246-2984.

Trang mạng ...www.bostonsbridgetoexcellence.
org       

BOSTON EXPLORERS
BOSTON EXPLORERS – TRẠI CHO 
TRẺ EM Ở THÀNH THỊ
Boston Explorers là một trại hè ở thành 
phố, nơi chúng tôi làm bốn việc mỗi ngày: 
Khám phá Boston (bằng thuyền, xe đạp, T và 
đi bộ), làm mọi thứ bằng tay, tử tế với mọi 
người và vui chơi. Chúng tôi nhấn mạnh 
vào quá trình chơi tự nhiên và sự sáng tạo, 
dựa vào cảm giác tự giác của một đứa trẻ 
để khám phá những khu phố của họ theo 
những cách mới và khác biệt.
Đối với ........các lớp 2-9, Độ tuổi từ 7 đến 15, 

những gia đình có các phương 
tiện hạn chế và ít tiếp cận các 
chương trình thanh thiếu niên có 
chất lượng cao. Chúng tôi cũng 
cam kết đa dạng chủng tộc; 80% 
trại viên của chúng tôi là trẻ em có 
màu sắc.

Địa điểm .....Trường Hernandez, 61 School 
Street, Roxbury

Ngày ...........9 tháng 7 - 23 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 4:30 chiều, một số 

Ngày kéo dài
Chi phí .......1.150 đô la cho mỗi kỳ hai tuần và 

450 đô la cho Tuần lễ Xe đạp. Trợ 
giúp tài chính có sẵn dựa trên nhu 
cầu. Để được cứu xét, các gia đình 
phải hoàn thành phần hỗ trợ tài 
chính trong đơn.

Hạn chót .....Hạn chót nộp đơn là Ngày 1 tháng 
5.

Liên hệ .......Alphonse Litz, 617-839-2029, 
alphonse@bostonexplorers.org,

Ghi danh ....Gia đình / người giám hộ điền vào 
và gửi một Gói Đăng ký. Tiền đặt 
cọc $ 100 cho mỗi con mỗi lần 
cũng được yêu cầu. Gói đăng ký 
có tại: www.bostonexplorers.org/
registration

Trang mạng ...www.bostonexplorers.org

BOSTON PLAN FOR 
EXCELLENCE
DSNCS SUMMER SCHOOL
The Dudley Street Neighborhood Charter 
school (DSNCS) đang cung cấp Học viện Học 
tập Mùa Hè 5 tuần cho 70 học sinh lớp 4 và 
lớp 5 tăng lên.
Đối với ........ lớp 4-5, dành cho những học sinh 

đang đọc và làm toán dưới cấp lớp 
theo STEP và MCAS.

Địa điểm .....6 Shirley Street, Roxbury
Ngày ...........9 tháng 7 -10 Tháng 8
Giờ .............7: 30-2: 30
Chi phí .......Không tính phí
Hạn chót .....nộp đơn vào Ngày 15 tháng 5 

năm 2018.
Liên hệ .......với Samuel Campbell, scampbell@

dudleystreetschool.org, 617-922-
7668

Ghi danh ....Ưu tiên cho học sinh đạt điểm sau 
cấp lớp. Các ghế khác sẽ có mặt 
trên cơ sở người đến trước, được 
phục vụ trước tiên.

Trang mạng ...bpe.org

BROOKLINE ARTS CENTER
ARTVENTURES
 The Brookline Arts Center's popular 
ArtVentures program  hòa quyện niềm vui 
với việc học thông qua sự cân bằng của các 
dự án có cấu trúc, cách diễn đạt và cách chơi 
sáng tạo. Các chủ đề hàng tuần được khám 
phá qua nhiều phương tiện và các dự án trí 
tưởng tượng.
Đối với ........ lớp K2-6, độ tuổi từ 5-11
Trẻ em ........phải hoàn thành mẫu giáo.
Địa điểm .....86 Monmouth Street, Brookline
Ngày ...........19 tháng 6 - 30 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 giờ chiều
Chi phí .......$ 170 - $ 405 / tuần tùy thuộc 

vào tuần. Học bổng theo nhu cầu 
có sẵn cho các gia đình hội đủ 
điều kiện và có thể tìm thấy tại 

Các Trại và Chương trình Mùa hè
Các trại cắm trại thường cung cấp các hoạt động giải trí, thể thao, nghệ thuật, làm giàu, và các chuyến đi  

trong ngày. Gọi cho mỗi trại để biết chi tiết. Trừ khi có ghi chú khác, trại hè là thứ Hai đến thứ Sáu.
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Trung tâm thanh thiếu niên và gia đình Boston (BCYF)
Chương trình và trại hè  
Boston Centers for Youth & Families (BCYF) cung cấp hơn 50 khu trại hè và các chương trình hè tại khu phố. Mỗi một hoạt động khác nhau, nhưng một số hoạt 
động bạn mong đợi con bạn tham gia bao gồm nghệ thuật và hàng thủ công, giải trí, sức khoẻ và thể dục thể thao, đi thực địa, các sự kiện đặc biệt, các chương 
trình giáo dục, khiêu vũ, sân khấu, khảo sát khu phố và các hoạt động văn hoá. Nhiều người cung cấp các bữa ăn và chấp nhận các chứng từ hoặc cung cấp một 
mức thanh toán trượt. Tất cả các trại đều được Hội Đồng Y Tế cấp phép.
Để tìm ra TẤT CẢ BCYF đã lên kế hoạch cho mùa hè, hãy xem Hướng dẫn Mùa Hè 2018.
Nó trực tuyến tại cityofboston.gov/BCYF

LEAHY HOLLORAN COMMUNITY CENTER  
SUMMER CAMP
Trại hè LHCC cung cấp cho thanh niên của cộng đồng với một 
mùa hè đáng nhớ. Thanh niên tham gia vào các lớp học giáo 
dục hàng ngày, thời gian giải trí, và các chuyến đi thực địa 
hàng tuần.
Đối với ........các lớp K1-6, từ 4-12 tuổi
Địa điểm .....1 Worrell Street, Dorchester
Ngày ...........9 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 2:00 chiều hoặc 

9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chi phí .......  Sinh viên phí giúp trang trải chi phí cho các chuyến 

đi thực địa và các chương trình đặc biệt.
Liên hệ .......Lisa Zinck, leahyhollorancc@boston.gov,  

617-635-5150
Đăng ký  .....Ghi danh vào lúc 6 giờ tối Ngày Thứ Tư, 

9 tháng Năm tại Trung Tâm Cộng Đồng Leahy 
Holloran.

Trang mạng ...www.boston.gov/departments/boston-centers-
youth-families/bcyf-leahyholloran

BLACKSTONE COMMUNITY CENTER  
SUMMER ENRICHMENT ACADEMY 
Đối với ........độ tuổi 5-12
Ngày ...........10 tháng 7-25 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 5:30 chiều
Chi phí .......TBD
BLACKSTONE SUMMER YOUTH CONNECTION 
Đối với ........độ tuổi 11-14
Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............Để được công bố
Chi phí  .......Giá cả phải chăng
CHARLESTOWN COMMUNITY CENTER  
SUMMER SPORTS PROGRAM
Đối với ........   độ tuổi từ 6-12
Ngày ...........  10 tháng 7-25 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 5 giờ chiều
Chi phí .......  110 đô la / tuần

CLEVELAND COMMUNITY CENTER 
SUMMER SCORES SOCCER
Đối với ........độ tuổi 9-12
Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............9:00 sáng - 3 giờ chiều; kéo dài đến 6 giờ chiều
Chi phí  .......600 đô la cho 6 tuần
SOUTH BOSTON (CONDON)  
SUMMER COLLABORATIVE JUNIORS CAMP 
Đối với ........người từ 5-6 tuổi
Ngày ........... tháng 7-tháng 8 (TBD)
Giờ .............9:00 sáng - 3 giờ chiều
Chi phí .......TBD
CURLEY COMMUNITY CENTER  
SUMMER YOUTH ACTIVITIES PROGRAM
Đối với ........độ tuổi từ 6-12
Ngày ........... tháng 7-tháng 8 (TBD)
Giờ .............TBD
Giá cả .........Thành viên trung tâm của phụ huynh
CURTIS HALL COMMUNITY CENTER  
SUMMER PROGRAM
Đối với ........độ tuổi từ 7-12
Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............8:30 sáng - 6 giờ chiều
Chi phí ....... từ 85 đến 175 đô la, thang trượt
HENNIGAN COMMUNITY CENTER SUMMER PROGRAM
Đối với ........độ tuổi 5-12
Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............8:30 sáng - 5:30 chiều
Chi phí ....... trượt; hỗ trợ tài chính sẵn có
HOLLAND COMMUNITY CENTER SUN & FUN  
SUMMER PROGRAM 
Đối với ........độ tuổi 4.9-12
Ngày ...........19 tháng 6 đến 18 tháng 8
Giờ .............7:30 sáng - 4 giờ chiều;
kéo dài .......đến 6 giờ chiều
Chi phí .......TBD
HYDE PARK COMMUNITY CENTER  
SUMMER CAMP 
Đối với ........độ tuổi 8-12
Ngày ...........TBD
Giờ .............8:30 sáng - 4:30 chiều; kéo dài từ 7:30 sáng - 5:30 

chiều
Chi phí .......TBD; bổ sung Ngày dài

JACKSON/MANN PRE-SCHOOL & SCHOOL AGE  
SUMMER PROGRAM 
Đối với ........các độ tuổi 2.9-5 và 5-12
Ngày ...........TBD
Giờ .............8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chi phí .......Thời gian 2.9-5: 250 đô la / tuần 

Độ tuổi từ 5-12: 190 đô la / tuần
MENINO COMMUNITY CENTER  
SUMMER PROGRAM 
Đối với ........độ tuổi từ 6-12
Ngày ...........10 tháng 7-25 tháng 8
Giờ .............8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chi phí .......160 đô la / tuần
MILDRED AVENUE COMMUNITY CENTER  
SUMMER PROGRAM 
Đối với ........độ tuổi từ 5-13
Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............8 giờ sáng - 5 giờ chiều; trả muộn 5:30 (chi phí bổ 

sung)
Chi phí .......$ 150 / tuần
NAZZARO COMMUNITY CENTER LITTLE TYKES CAMP 
Đối với ........   độ tuổi từ 6-12
Ngày ...........  19 tháng 6 đến 18 tháng 8
Giờ .............8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chi phí  .......$ 125 / tuần
OHRENBERGER COMMUNITY CENTER  
SUMMER PROGRAMS 
Đối với ........  chương trình Tiền học đường: từ 3-5 tuổi 

Chương trình Ngàyhè: 6-12 tuổi 
Thể dục: lứa tuổi 3-15

Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............Giảng dạy: 9:00 AM - 1:00 PM 

Ngày mùa hè: 8 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều;  
Ngày kéo dài đến 6 giờ chiều (thêm 30 đô la)

Chi phí .......Trước khi đi học: $ 125 / tuần 
Ngày mùa hè: $ 145 / tuần

PARIS STREET COMMUNITY CENTER HARBORSIDE 
SUMMER CAMP 
Đối với ........độ tuổi từ 6-14
Ngày ...........5 tháng 7-25 tháng 8 *
Giờ .............8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chi phí .......100 đô la / tuần + đăng ký 50 đô la *
* dự kiến xin vui lòng gọi

PARIS STREET COMMUNITY CENTER  
GIRLS TEEN CENTER
Đối với ........độ tuổi 10-14
Ngày ...........5 tháng 7-25 tháng 8 *
Giờ .............9:00 sáng - 5 giờ chiều
Chi phí .......$ 100 / mùa hè cho cư dân Đông Boston,  

$ 150 cho tất cả những người khác *
* dự kiến xin vui lòng gọi

PERKINS COMMUNITY CENTER SCHOOL AGE  
SUMMER PROGRAM
Đối với ........độ tuổi từ 5-13
Ngày ...........5 tháng 7- 18 tháng 8
Giờ .............8 giờ sáng - 4 giờ chiều
Chi phí .......chỉ chứng từ 
PINO (EAST BOSTON) COMMUNITY CENTER  
SUMMER PROGRAM
Đối với ........ lứa tuổi 7-13
Ngày ...........10 tháng 7-25 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 5 giờ chiều
Chi phí .......$ 75 / tuần; bữa ăn bao gồm
QUINCY COMMUNITY CENTER RED OAK  
SUMMER PROGRAM 
Đối với ........độ tuổi từ 5-13
Ngày ...........3 tháng 7-Ngày 25 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 6 giờ chiều
Chi phí  .......Gọi để biết thông tin
ROCHE COMMUNITY CENTER  
SUMMER FUN CAMP & CAMP WRCC 
Đối với ........ trại hè vui nhộn: 3-5 tuổi 

Trại WRCC: Độ tuổi từ 6-11
Ngày ...........10 tháng 7- 18 tháng 8
Giờ ............. từ 3-5: 8:30 sáng - 1:00 chiều 

Các độ tuổi từ 6-11: 8:30 sáng - 3 giờ chiều
Chi phí .......khoảng 3-5: 150 USD / tuần 

Các độ tuổi từ 6-11: 175 đô la / tuần; 
bao gồm bữa sáng và bữa trưa

ROSLINDALE COMMUNITY CENTER SUMMER PROGRAM 
Đối với ........độ tuổi 4 (đã hoàn thành K1) -5 và 7-12
Ngày ...........5 tháng 7- 18 tháng 8
Giờ .............8 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chi phí .......$ 175 / tuần
SHELBURNE COMMUNITY CENTER  
SUMMER CAMP PROGRAM 
Đối với ........độ tuổi từ 7-12
Ngày ...........5 tháng 7-August 18
Giờ .............8 giờ sáng - 5 giờ 30 chiều
Chi phí .......420 USD trong 7 tuần
TOBIN SUMMER SPORTS CAMP 
Đối với ........độ tuổi từ 6-13
Ngày ...........8 tháng 7-August 18; hai buổi học kéo dài 3 tuần
Giờ .............8 giờ sáng - 4 giờ chiều; Ngày kéo dài đến 6 giờ 

chiều (50 đô la)
Chi phí .......$ 200 / phiên; anh chị em nửa giá
TYNAN COMMUNITY CENTER  
FUN IN THE SUN (F.I.T.S.) CAMP
Đối với ........độ tuổi từ 7-11
Ngày ...........10 tháng 7-August 18
Giờ .............9:00 sáng - 3 giờ chiều
Chi phí .......Chi phí thấp; anh chị em một nửa giá; giảm lệ phí
VINE STREET COMMUNITY CENTER SUMMER PROGRAM 
Đối với ........người cao tuổi 5.9-13
Ngày ........... tháng 7-tháng 8 (TBD)
Giờ .............7:30 sáng - 5:30 chiều
Chi phí .......800 đô la cho 7 tuần

BOSTON CENTERS FOR YOUTH & FAMILIES
CC = Trung tâm cộng đồng Hồ bơi
Số điện thoại chính .................... 617-635-4920
Allston/Brighton Jackson/Mann CC ..................................617-635-5153    
Charlestown Charlestown CC ...................................617-635-5169 

Clougherty Pool ...................................617-635-5174
Chinatown Quincy CC ............................................617-635-5129
Dorchester Cleveland CC ..........................................617-635-5141 

Holland CC ..........................................617-635-5144 
Leahy-Holloran CC .................................617-635-5150 
Perkins CC ............................................617-635-5146

East Boston Paris Street CC ........................................617-635-5125 
Paris Street Pool ...................................617-635-1410 
Pino CC...................................................617-635-5120

Hyde Park Hyde Park CC .........................................617-635-5178
Jamaica Plain Curtis Hall CC .........................................617-635-5193 

Hennigan CC .......................................617-635-5198
Mattapan Gallivan CC .............................................617-635-5252 

Mildred Ave. CC ...................................617-635-1328
Mission Hill Tobin CC .................................................617-635-5216
North End Mirabella Pool .....................................617-635-1275 

Nazzaro CC .............................................617-635-5166
Roslindale Flaherty Pool ........................................617-635-5181 

Menino CC .............................................617-635-5256 
Roslindale CC .........................................617-635-5185

Roxbury Grove Hall ..............................................617-635-1484 
Madison Park CC .................................617-635-5206 
Mason Pool ..........................................617-635-5241 
Shelburne CC .........................................617-635-5213 
Vine Street CC ........................................617-635-1285

South Boston Condon CC ...........................................617-635-5100 
Curley CC ...............................................617-635-5104 
Tynan CC ................................................617-635-5110

South End Blackstone CC ......................................617-635-5162
West Roxbury Draper Pool ..........................................617-635-5021 

Ohrenberger CC .....................................617-635-5183 
Roche Family CC ....................................617-635-5066

BCYF FUN STOPS!
Các chương trình miễn phí này dành cho lứa tuổi 8-15 cung 
cấp các trò chơi có cấu trúc, các hoạt động thể thao và các dự 
án nghệ thuật. Cung cấp tại năm công viên gần các trung tâm 
cộng đồng của BCYF, đây là một lựa chọn linh hoạt cho các bậc 
cha mẹ đang tìm kiếm một hoạt động mùa hè cho con mình 
trong hai giờ một ngày.
Đối với ........ lứa tuổi 8-15
Địa điểm .....BCYF Blackstone, Leahy-Holloran, đại lộ Mildred và 

Trung tâm Cộng đồng Paris Street và bể bơi BCYF 
Clougherty.

Ngày ...........bắt đầu từ Ngày 10 tháng 7
Giờ .............Thứ Hai-Thứ Sáu, giờ, TBD
Miễn phí .....Miễn phí, phải mang thức ăn của riêng mình
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Liên hệ .......với Samantha Gambaccini, 
gambaccini@cmcb.org, 
617-482-7494

Đăng ký ...... tuyển sinh trực tuyến tại www.
cmcb.org hoặc gọi số 617-482-
7494 để yêu cầu một tờ thông tin 
qua đường bưu điện.

Trang mạng ...www.cmcb.org       

[
COMMUNITY MUSIC CENTER 
CỦA BOSTON
SUMMERMUSIC
SummerMUSIC là một chương trình mùa 
hè kéo dài 4 tuần dành cho trẻ em từ lớp 
2-6 (lớp 7-8 dành cho chương trình CIT) duy 
nhất ở vùng Boston. SummerMUSIC cung 
cấp sự chú ý cá nhân, hướng dẫn nhóm, và 
nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng và tự 
thể hiện. Chúng tôi cung cấp: Violin, Viola, 
Cello, Bass, Saxophone, Oboe, Bassoon, 
Flute, Clarinet, Trumpet, Trombone, và Horn 
Pháp
Đối với ........các lớp 2-8, lớp 2-6 cho chương 

trình chính của chúng tôi. Lớp 7-8 
cho chương trình Tư vấn viên của 
chúng tôi.

Địa điểm .....Trường Josiah Quincy Upper 
School, 152 Arlington Street, 
Boston

Ngày ...........2 tháng 7 - 27 tháng 7
Giờ .............8: 45-1: 15 hoặc 5:00 (với tùy 

chọn Ngày kéo dài)
Chi phí .......$ 630, $ 330 (C.I.T.)
Hỗ trợ ......... tài chính hiện có trong quá trình 

đăng ký của chúng tôi.
Liên hệ .......Will Fickes, Giám đốc Nghệ thuật, 

fickes@cmcb.org, 617-482-7494
Đăng ký  ..... tuyển sinh trực tuyến tại www.

cmcb.org
Hoặc, gọi ....617-482-7494 để yêu cầu một tờ 

thông tin bằng thư.
Trang mạng ...www.cmcb.org       

COURAGEOUS SAILING FOR 
YOUTH, INC.
STEPS TO LEAD
Trong chương trình Steps To Lead,học sinh 
trải nghiệm đi thuyền như là một nền tảng 
để phát triển kỹ năng lãnh đạo, tự tin và trải 
nghiệm khoa học về môi trường. Những 
thủy thủ thích thú với việc đi thuyền và kết 
bạn mới, bước đầu tiên trong cuộc hành 
trình để trở thành thành viên không thể 
thiếu của cộng đồng Courageous Sailing.
Đối với ........Lớp 3-10, Học sinh quan tâm đến 

việc đi thuyền buồm và ở Cảng 
Boston.

Địa điểm .....1 Đại lộ First, Charlestown Navy
Ngày ...........2 tháng 7 - 24 tháng 8
Giờ .............8:45 sáng - 3:30 chiều
Chi phí .......Chương trình Chi phí là trên một 

xu hướng trượt, thu nhập dựa 
trên.

Liên hệ .......với Ashton Smith, 857-452-1763, 
ashton@courageoussailing.org

Ghi danh ....Học sinh đăng ký và được lựa chọn 
thông qua xổ số.

Trang mạng ...www.courageoussailing.org       

EXAM SCHOOL INITIATIVE 
(GRADE 5):
Được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh tham 
gia kỳ thi ISEE vào tháng 11 như một phương 
tiện để tham dự một trong ba trường thi của 
Boston. Tất cả học sinh lớp 5 đã đạt điểm 
Thành tích (4) hoặc cao cấp (5) trong một bài 
kiểm tra Tiêu chuẩn Terra Nova (đọc / toán) và 
ít nhất là đạt trình độ thông thạo gần như (3) 
trong chương trình. Các ghế ngồi được điền 
bởi các học sinh vào lớp 6 cho năm học 2017-
18 trong các trường được ấn định trước.
Đối với ........ lớp 5
Địa điểm .....Trường Boston Latin
Ngày ...........13 tháng 8 - 24 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 12:30 chiều
Miễn phí .....bữa sáng được cung cấp
Đăng ký ......Chỉ mời
Liên lạc .......Để tìm hiểu xem con quý vị có hội 

đủ điều kiện cho một trong các 
chương trình này hay không, hãy 

hỏi hiệu trưởng, cố vấn viên hoặc 
giáo viên của mình.

"E" INC - THE ENVIRONMENT 
SCIENCE LEARNING & 
ACTION CENTER
SUMMER SCIENCE DISCOVERY 
PROGRAM
Chương trình Khám phá Khoa học Mùa hè 
của e "inc" là hai chương trình một tuần tập 
trung vào việc lôi kéo trẻ em với khoa học 
và môi trường. Học sinh sẽ tham gia các thí 
nghiệm, trò chơi, mô phỏng, các dự án nghệ 
thuật, các chuyến đi thực địa và nhiều hơn 
nữa để có được một sự hiểu biết sâu sắc và 
đánh giá cao cho thế giới tự nhiên xung 
quanh chúng ta.
Đối với ........ lớp 1-5, độ tuổi từ 6-12
Địa điểm .....114 16th Street, # 1030, Boston
Ngày ...........20 tháng 8 - 31 tháng tám
Giờ .............9:00 sáng - 3:30 chiều, tùy chọn 

Ngày kéo dài đến 5:30
Chi phí .......Có, hãy truy cập Trang mạng của 

chúng tôi để biết thông tin về phí 
chương trình

Liên hệ .......Sarah Chang, sarah.chang@einc-
action.org, 617-242-4700

Đăng ký ......Đăng ký tại website
Trang mạng ...www.einc-action.org  

FOUR STRINGS ACADEMY 
CHƯƠNG TRÌNH HÈ
Chương trình âm nhạc này hướng tới học 
sinh âm nhạc đầy tham vọng. Mục tiêu, 
trong mỗi phiên, là xây dựng một cam kết 
suốt đời để đạt được sự xuất sắc và đánh giá 
cao nghệ thuật. Nhanh chóng tiến bộ thông 
qua các nghiên cứu toàn diện về kỹ năng kỹ 
thuật và âm nhạc được thực hiện trên tất cả 
các cấp từ người mới bắt đầu đến học sinh 
tiên tiến.
Dành cho .... tất cả học sinh Trường Công Lập 

Boston
Địa điểm .....Trường Trotter, 135 Humboldt 

Avenue, Dorchester
Ngày ...........15 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 Giờ chiều
Học phí ....... là $ 1,000 / 2-tuần. Có học bổng. 

Phí cho thuê thiết bị: $ 45- $ 70 
tùy thuộc vào công cụ.

Liên hệ .......với Mariana Green Hill, 
fourstringsacademy@gmail.com, 
917-916-5027

Đăng ký ...... trực tuyến
Trang mạng ...Fourstringsacademy.org   

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
FPTA SUMMER CAMP
FPTA cung cấp một trải nghiệm trại tập trung 
bao gồm, thể thao với trọng tâm là tennis, 
nghệ thuật, phát triển tình cảm xã hội và các 
cơ hội học tập. Trại này cung cấp nhiều cơ hội 
cho hoạt động thể lực trong suốt cả ngày.
Đối với ........độ tuổi 5-12
Địa điểm .....Sân vận động Melnea Cass của 

DCR, 120 Martin Luther King Blvd, 
Roxbury

Ngày ...........25 tháng 6 - 31 tháng 8
Giờ .............8 giờ 30 sáng - 6 giờ chiều
Chi phí .......hàng tuần là 145 đô la cho sinh 

viên Ngày thường, 175 đô la cho 
sinh viên Ngày dài.

Liên hệ .......Jeannine Laing, 617-427-8900, 
franklinparktennis@gmail.com

Đăng ký ...... trực tuyến tại www.
franklinparktennis.org

Trang mạng ...www.franklinparktennis.org

FRANKLIN PARK TENNIS 
ASSOCIATION
FPTA TENNIS IN THE PARKS 
FRANKLIN PARK OR ALMONT PARK, 
MATTAPAN
Học tennis miễn phí cho trẻ em, người lớn 
và người cao niên. Đây là các chương trình 
miễn phí thả với đăng ký liên tục để bạn có 
thể tham gia bất cứ lúc nào trong mùa hè. 
Bạn có thể đăng ký tại bất kỳ vị trí hoặc trên 

Trang mạng của chúng tôi. Yêu cầu bài học: 
Bạn phải mặc giày thể thao và mang nước! 
Quần áo có sẵn tại mỗi Địa điểm để sử dụng 
trong suốt bài học.
Đối với ........người từ 5 tuổi trở lên
Địa điểm .....Công viên Franklin - Tòa án 

Shattuck Grove, Jamaica Plain 
hoặc Almont Park, Mattapan

Ngày ...........2 tháng 6 - 11 tháng 8
Giờ ............. thay đổi theo Địa điểm - cuối tuần 

và cuối tuần
Chi phí .......Không tốn phí
Liên hệ .......Jeannine Laing, 617-427-8900, 

franklinparktennis@gmail.com
Đăng ký ...... trực tuyến tại www.

franklinparktennis.org HO ORC 
với người ở mỗi lớp.

Trang mạng ...www.franklinparktennis.org

GENERATION EXCEL YOUTH 
DEVELOPMENT PROGRAM, 
INC.
BETHEL MATH AND SCIENCE 
SCHOLARS PROGRAM
Một chương trình học tập mùa hè tập trung 
vào học sinh lớp 4-7 để thúc đẩy sự quan tâm 
đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học 
và các lĩnh vực có liên quan.
Đối với ........các lớp 3-6
Địa điểm .....84 Phố Walk Hill, Jamaica Plain
Ngày ...........25 tháng 6 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng-5: 15 PM
Chi phí .......$ 65 mỗi tuần nhưng có thể bị 

giảm hoặc miễn khi cần thiết.
Liên hệ .......Kalya Murray, 617-524-4510, 

kmurray@bethelboston.org
Đơn đăng ...ký có sẵn bằng cách Liên hệ 

với BethelSTEM@gmail.com hoặc 
617-524-4510.

Trang mạng ...www.bethel-institute.org/genx

GREENWOOD SHALOM 
TUTORING ZONE & SUMMER 
ENRICHMENT
VÙNG DẠY KÈM GREENWOOD 
SHALOM 
Greenwood Shalom Outreach Community, 
Inc. phục vụ một tỷ lệ cao các gia đình di 
dân và trẻ em có thu nhập thấp. Những đứa 
trẻ chúng ta làm việc với sống ở Dorchester 
và có nhiều thách thức về học thuật. Chúng 
tôi cung cấp cho các bạn trẻ những công cụ 
và nguồn lực cần thiết để đạt được thành 
công.
Đối với ........các lớp K2-8, Các gia đình có thu 

nhập thấp và trung bình
Địa điểm .....378A Washington Street, 

Dorchester
Giao thông .Có
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8 Giờ 30 sáng - 6 Giờ chiều
Chi phí .......$ 172.40 cho mỗi trẻ em mỗi 

tuần (cho sáu tuần, tỷ lệ có thể 
thay đổi), $ 125.00 Phí hoạt động 
không hoàn lại cho mỗi trẻ em 
(một lần thanh toán). Học bổng 
được dựa trên tài chính sẵn có và 
các hướng dẫn về nghèo đói.

Hạn chót .....Ngày 15 tháng 6
Liên hệ .......Jeanette Merren, jmerren17@

gmail.com, 617-282-1464
Đăng ký  .....Đăng ký trực tuyến.
Trang mạng ...www.greenwoodshalom-outreach.

org       

IDIIL LEARNING FOUNDATION
ACADEMIC SUMMER DAY PROGRAM
Trong chương trình học tập và giải trí dựa trên 
khám phá này, học sinh chia thời gian giữa 
các hoạt động học tập và giải trí. Vào buổi 
sáng, học sinh được ghi danh vào hai chương 
trình cá nhân (thường là ELA và toán học). Các 
hoạt động buổi chiều bao gồm nghệ thuật 
và hàng thủ công, trò chơi, bộ phim sáng tạo 
và âm nhạc. Sinh viên cũng tham gia nhiều 
chuyến đi thực địa. Ngôn ngữ: tiếng Trung, 
tiếng Anh, tiếng Rumani, và tiếng Tây Ban 
Nha.

Đối với ........  độ tuổi từ 5-13
Địa điểm .....366 Tremont Street, Boston
Thời lượng ..Thời khóa biểu trước: từ Ngày sau 

khi trường công lập kết thúc cho 
đến Ngày 29 tháng 6 
Phiên I: 2 tháng 7-27 tháng 7; 
Phiên II: 30 tháng 7 đến Ngày 
24 tháng 8; Sau phiên: 27 tháng 
8 đến một Ngày trước khi 
trường công lập bắt đầu

Giờ .............9:00 sáng - 4:00 PM; giờ mở rộng 
có sẵn cho chi phí bổ sung

Chi phí .......$ 629 mỗi phiên làm việc cả ngày, 
$ 189 mỗi tuần cho các buổi trước 
/ sau đăng ký hoặc đăng ký hàng 
tuần; chứng từ được chấp nhận

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Đăng ký ......Đăng ký trực tuyến
Trang mạng ...www.idiil.org

IDIIL LEARNING FOUNDATION
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ CHO SAT/
ISEE 
Trong chương trình chuẩn bị chuyên sâu cho 
các bài kiểm tra chuẩn như SAT và ISEE, học 
sinh xem xét và củng cố các khái niệm và 
kỹ năng cần thiết để thành công trong các 
bài kiểm tra. Họ cũng học và thực hành các 
chiến lược kiểm tra và kỹ năng tư duy giúp 
họ khấu trừ các câu trả lời đúng một cách 
nhanh chóng và tự tin. Hơn 90% học sinh 
Chương trình Sẵn sàng cho ISEE đạt điểm 
cao trong kỳ thi để được nhận vào Trường 
Boston Latin.
Đối với ........độ tuổi từ 11-18
Địa điểm .....366 Tremont Street, Boston
Ngày ...........5 tháng 7 - 25 tháng 8 (tuần và 

cuối tuần)
Giờ .............Nhiều lựa chọn: Ngày đầy đủ hoặc 

một phần, một số hướng dẫn làm 
giàu và hướng dẫn cá nhân

Chi phí  .......$ 259- $ 799 mỗi phiên 4 tuần,
Hạn chót .....ai đến trước được phục vụ trước
Liên hệ .......  yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Đăng ký ......Đăng ký trực tuyến
Trang mạng ...www.idiil.org       

IDIIL LEARNING FOUNDATION
TRẠI HÈ MÁY TÍNH
Trong chương trình máy tính dựa trên 
khám phá và theo dự án này, học sinh học 
Microsoft Office, thiết kế web đa phương 
tiện hoặc lập trình trò chơi, tùy thuộc vào 
mức độ biết viết của máy vi tính. Họ cũng 
tham gia nhiều chuyến đi thực địa.
Đối với ........độ tuổi 9-16
Địa điểm .....366 Tremont Street, Boston
Kỳ họp ........  I: 2 tháng 7 - 27 tháng 7; 

Phiên II: 30 tháng 7 - 24 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 PM; Giờ mở 

rộng có sẵn cho chi phí bổ sung
Chi phí .......  $ 699 mỗi 4 tuần; chứng từ được 

chấp nhận
Hạn cuối .....ai đến trước được phục vụ trước
Liên hệ .......yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256,617-426-4126
Đăng ký ......  Đăng ký trực tuyến
Trang mạng ...www.idiil.org       

IDIIL INTENSIVE ACADEMIC 
ENRICHMENT PROGRAM
Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu 
nhằm giúp học sinh tiến lên phía trước khi 
họ trở lại trường vào tháng Chín. Mỗi học 
sinh sẽ chọn hai môn học IDIIL cá nhân. Ngôn 
ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Rumani, và 
tiếng Tây Ban Nha.
Đối với ........độ tuổi từ 5-13
Địa điểm .....366 Tremont Street, Boston
Ngày ........... I kỳ: 2 tháng 7-27 tháng 7; Phiên 

II: 30 tháng 7 đến Ngày 24 tháng 
8

Giờ .............9:30 - 11:30 sáng; giờ mở rộng có 
sẵn cho chi phí bổ sung (4 Ngày 
trong tuần)

Chi phí .......300 đô la mỗi khóa; chứng từ 
được chấp nhận

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......  yuxin@idiil.org; steve@idiil.org, 

617-795-0256, 617-426-4126
Đăng ký ......  Đăng ký trực tuyến
Trang mạng ...www.idiil.org

hoạt động mùa hè tiếp.
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Liên hệ .......  Kathleen Sullivan, 617-918-
5286, kathleen.sullivan2@boston.
gov

Trang mạng ...www.readboston.org       

SPORTSMEN'S TENNIS AND 
ENRICHMENT CENTER
TRẠI HÈ SPORTSMEN
Summer Camp ở Sportsmen có mọi thứ cho 
mọi người từ 5 tuổi trở lên! Chúng tôi bơi 
lội, đọc, có nấu ăn và đi thực địa, chơi quần 
vợt, bóng đá và có nhiều bàn tay trên các trò 
chơi và học tập! Hãy đến trong một tuần, 
hoặc suốt cả mùa hè, cả Ngày hoặc nửa 
ngày!
Đối với ........ lớp K1-10
Địa điểm .....950 Đại lộ Blue Hill, Dorchester
Ngày ...........25 tháng 6 - 31 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 5:00 Giờ chiều
Phí đăng .....ký hàng năm là $ 50. Tỉ lệ hàng 

tuần là 195 đô la.
Liên hệ .......với Thuận Nguyên, 617-288-9092, 

Tnguyen@sportsmenstennis.org, 
nhouston@sportsmenstennis.org,

Trang mạng ...www.sportsmenstennis.org   

ST. STEPHEN'S YOUTH 
PROGRAMS 
B-SAFE 
Chương trình B-SAFE (Chương trình Học 
vấn và Bổ túc mùa hè của Giám mục) là một 
chương trình làm giàu và học vấn kéo dài cả 
năm cho những người trẻ tuổi. Mục tiêu của 
chương trình là xây dựng một cộng đồng nơi 
mọi người cảm thấy an toàn, cảm thấy lớn, và 
cảm thấy được kết nối.
Đối với ........ lớp 1-5
Địa điểm .....South End, Roxbury, Dorchester và 

Mattapan
Ngày ...........9 tháng 7 - 9 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 4:00 chiều ở hầu hết 

các địa điểm
Chi phí .......$ 125 / mùa hè giảm tỷ lệ. Nếu 

gia đình bạn không hội đủ điều 
kiện, $ 700 / mùa hè.

Liên hệ .......Liz Steinhauser, liz@
ststephensbos.org, 617-858-1087

Hướng dẫn .đăng ký trên trang web
Trang mạng ...www.ssypboston.org

THE STEPPINGSTONE 
FOUNDATION
THE STEPPINGSTONE ACADEMY
 Học viện Steppingstone chuẩn bị động viên, 
sinh viên Boston chấp nhận và thành công 
tại các trường thi hàng đầu độc lập, Công 
giáo, và công cộng. Các học giả được nhận 
vào mùa xuân trước năm lớp năm hoặc năm 
lớp sáu của họ, tham gia vào một quá trình 
chuẩn bị học tập nghiêm ngặt kéo dài hai 
mùa hè và một năm học.
Đối với ........ lớp 4-5
Địa điểm .....1 Appleton ST Tầng 4, Boston
Vận tải ........Có
Các Ngày .... từ Ngày 2 tháng 7 đến Ngày 11 

tháng 5 năm 2019
Giờ .............7:45 Sáng - 3:30 CH (6 tuần)
Chi phí .......$ 80 cho các chương trình mùa 

hè để giúp trang trải chi phí 
cho chương trình, bao gồm vận 
chuyển đến chương trình và áo 
thun logo (đồng phục bắt buộc 
của Steppingstone). Nếu lệ phí 
chương trình là một khó khăn cho 
gia đình, lệ phí có thể được trả 
theo thời gian, giảm hoặc miễn.

Liên hệ .......với Mary Sullivan, msullivan@tsf.
org, 6174236300

Ghi Danh ....Học sinh Boston có thể nộp đơn. 
Để đủ điều kiện, học sinh phải 
nộp đơn vào năm lớp bốn hoặc 
năm thứ năm. Các ứng viên phải 
quan tâm đến việc đăng ký và ghi 
danh vào một trường công lập 
Boston hoặc trường độc lập. Quá 
trình nhập học bao gồm một ứng 
dụng chính thức, khuyến nghị của 
giáo viên, câu trả lời cho câu trả lời 
ngắn của phụ huynh và học sinh, 
phỏng vấn và kiểm tra ISEE.

Trang mạng ...www.tsf.org 

hoạt động mùa hè tiếp.

Bạn sẽ ngạc nhiên 
trước những gì bạn 
tìm thấy ở các viện 
bảo tàng của Boston 
- và nhiều người đã 
giảm giá cho thanh 
thiếu niên và thời 
gian bạn có thể đi miễn phí. Đây chỉ 
là một phần danh sách.
Bạn có thể được miễn phí đi đến 
nhiều viện bảo tàng tại thư  viện lân 
cận của bạn.

Đối với các liên kết web đến tất cả 
các bảo tàng khu vực Boston, hãy 
truy cập: museumsofboston.org

Children’s Museum ................. 617-426-6500
Commonwealth Museum ........ 617-727-9268
Gardner Museum .................... 617-566-1401
Harvard Art Museums .............. 617-495-9400
Harvard Natural History  
Museums ................................  617-495-3045
Institute of Contemporary 
 Art (ICA) ..................................  617-478-3100
John F. Kennedy Library  
& Museum ..............................  617-514-1600
Larz Anderson  
Auto Museum .........................  617-522-6547
MIT Museum ........................... 617-253-5927
Museum of African American  
History ....................................  617-725-0022
Museum of Fine Arts ............... 617-267-9300
Museum of Science ................. 617-723-2500
New England Aquarium .......... 617-973-5200
Old South Meeting 
 House ..................................... 617-482-6439
Peabody Museum ................... 617-496-1027
Trailside Museum 
 (Blue Hills) .............................  617-333-0690
USS Constitution Museum .... 617-426-1812 
Waterworks Museum ............ 617-277-0065

Còn gì khác? 
Đi đến viện bảo tàng.

IMAJINE THAT
IMAJINE THAT SUMMER ACADEMY
Học sinh lớp K-4 có cơ hội để nâng cao kỹ 
năng học tập và tăng cường các kỹ năng xã 
hội, tình cảm và giao tiếp. Imajine thực hiện 
một chương trình giáo dục tương tác, bao 
gồm STEM, đọc viết, dinh dưỡng, thể thao, 
lãnh đạo, kỹ năng vận động tổng hợp và các 
hoạt động chuyên biệt.
Đối với ........Lớp K0-4
Ngày ...........25 tháng 6-10 Tháng 8
Giờ .............7:00 sáng - 6:00 giờ chiều
Chi phí .......Tùy thuộc vào lịch trình được chọn. 

Chứng từ do Nhà nước cấp được 
chấp nhận.

Liên hệ .......Jessica Brenes, jessica@
imajinethat.com, 781-929-2858

Đăng ký  ..... Imajine Làm việc với mỗi gia đình 
để ghi danh vào chương trình 
của chúng tôi. Có thể truy cập gói 
đăng ký qua giấy, email và gửi 
trực tuyến. Mỗi phụ huynh cần 
phải điền đơn yêu cầu và cung cấp 
các mẫu đơn y khoa cần thiết nếu 
con của họ có tình trạng sức khoẻ 
và / hoặc dị ứng thực phẩm, trước 
khi đứa trẻ bắt đầu chương trình.

Trang mạng ...imajinethat.com/boston-public-
schools-programs.html

INSTITUTE FOR PAN AFRICAN 
CULTURAL EDUCATION 
(P.A.C.E.)
STRAIGHT A'S JUNIOR LEADERS
Chương trình Trưởng Lãnh đạo Cấp bậc của 
Straight A cung cấp cho học sinh tuổi từ 5-10 
với sự hỗ trợ về học tập, làm giàu văn hoá và 
bàn tay về các hoạt động phát triển xã hội. 
Học sinh học và hiểu tầm quan trọng của sự 
đa dạng văn hoá, xây dựng nhân vật và kỹ 
năng lãnh đạo.

Đối với ........ lớp K2-5
Địa điểm .....Mildred Ave. Trung tâm Cộng 

đồng và Trung tâm Công nghệ 
Khu Học chánh và Khu Học chánh 
Garden Grove,

Ngày ...........9 tháng 7-17 tháng tám
Giờ .............8: 30-5: 30
Phí .............Phí dựa trên số giờ.
Học bổng ....và hỗ trợ tài chính có sẵn
Liên hệ .......Priscilla Azaglo, 857-269-3363, 

info@paceachievement.org
Đăng ký ......Đối với  một ứng dụng - email 

infopacechievement.org
Trang mạng ...www.paceachievement.org

JOSE MATEO BALLET 
THEATRE
CHƯƠNG TRÌNH HÈ
Chương trình Chuyên sâu Mùa Hè được 
thiết kế cho học sinh tìm kiếm một chương 
trình đào tạo ballet nghiêm khắc và tập 
trung vào các lớp học nhỏ và sự chú ý cá 
nhân. Mục tiêu của chương trình Chuyên 
sâu là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều 
thấy sự phát triển đáng kể trong kỹ thuật 
ballet của họ trong một khoảng thời gian 
ngắn.
Đối với ........ lứa tuổi 10-20 với kinh nghiệm 

ballet
Địa điểm .....400 Harvard Street, Cambridge
Ngày ...........2 tháng 7 - 3 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 Giờ chiều
Chi phí .......2.500 Đô la
Liên hệ .......Stephanie LeBolt, 617-354-7467 

slebolt@ballettheatre.org
Đăng ký ......Ghi danh theo buổi thử giọng. 

Truy cập www.ballettheatre.org/
summer-dance-programs để biết 
hướng dẫn đăng ký.

Trang mạng ...ballettheatre.org       

      

NEW ENGLAND AQUARIUM
TRẠI HÈ HARBOR DISCOVERIES 
Harbour Discoveries là một chương trình 
khoa học về môi trường biển và tương tác 
nhằm xây dựng các kỹ năng về kiến thức 
khoa học và sự tự tin cá nhân thông qua các 
hoạt động cắm trại truyền thống và thực 
hành học tập. Có trụ sở tại Aquarium, các 
chương trình bao gồm các hoạt động đằng 
sau hậu trường trong Aquarium, các chuyến 
đi thực tế hàng Ngày đến môi trường sống 
ven biển, và trải nghiệm qua đêm!
Đối với ........các lớp 4-10, Học sinh quan tâm 

đến việc đi chơi ngoài trời và chủ 
động học về khoa học biển

Địa điểm .....1 bến tàu trung tâm, Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 24 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 5:00 Giờ chiều
Chi phí  .......650 đô la cho các thành viên; 

$ 725 cho người không phải là 
thành viên. Các trại nâng cao là $ 
825 cho các thành viên; 900 đô la 
Đối với những người không phải 
là thành viên (1.550 đô la - 1.650 
đô la cho các khoá học kéo dài hai 
tuần). Học bổng hiện có.

Liên hệ .......Danny Badger, 617-973-0250, 
dbadger@neaq.org,

Đăng ký  .....Ghi danh và / hoặc nộp đơn xin 
học bổng trực tuyến. Hoặc gọi số 
trên.

Trang mạng ...www.neaq.org       

NORTHEASTERN UNIVERSITY
BALFOUR ACADEMY
Balfour Academy at Northeastern University 
được thành lập vào năm 1983. Mục đích của 
nó là giúp sinh viên Boston có được những 
kỹ năng và sự tự tin cần thiết để thành công 
trong trường đại học. Để đạt được mục tiêu 
này, Học viện Balfour cung cấp một chương 
trình học bổ túc vào mùa hè và một chương 
trình dạy kèm năm học để bổ sung cho 
chương trình học thông thường của mỗi học 
sinh.
Đối với ........học sinh lớp 6, cư dân Boston
Địa điểm .....151 Cahners Hall, Boston
Ngày ...........2 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 3:30 chiều

Chi phí .......Không thu phí
Hạn chót .....20 tháng 3
Liên hệ .......Carla Oblas, c.oblas@neu.edu, 

617-373-4300
Ghi danh ....Hoàn thành một đơn và tham dự 

một cuộc phỏng vấn. Đối với một 
đơn xin, Liên hệ Cindy Curran 
tại c.curran@neu.edu

Trang mạng ...balfouracademy.northeastern.edu

PARACLETE
CHƯƠNG TRÌNH HÈ PARACLETE 
Chương trình tăng cường giáo dục mùa hè 
tập trung vào sự phát triển và tăng trưởng 
của Mind, Body & Spirit của học sinh. Sử 
dụng các công nghệ mới nhất và Thành phố 
Boston khi học sinh lớp học tham gia vào 
một trải nghiệm giáo dục mà họ sẽ nhớ suốt 
đời.
Đối với ........các lớp 3-10, Lứa tuổi từ 9-13 

và các nhà lãnh đạo đồng đẳng 
(thanh niên lớn tuổi đã tham gia 
Tình nguyện viên Lòng trung và 
/ hoặc Trường Trung học Lớn tuổi 
từ 13-17) phục vụ với khoa của 
chúng tôi.

Địa điểm .....207 E Street, South Boston
Ngày ...........21 tháng 6 - 21 tháng 8
Giờ .............8 Giờ 30 sáng - 5 Giờ 

chiều
Chi phí .......Có, Học bổng được cung cấp, xin 

vui lòng yêu cầu. Không ai bị lật 
đổ vì thiếu vốn.

Liên hệ .......Eileen MacNeil, 781-812-7099, 
edemichele@paraclete.org

Gọi điện ..... thoại số 617-268-5552 hoặc gửi 
email Giám đốc chương trình, 
Allison Maladore tại principal@
paraclete.org để xin đơn.

Trang mạng ...www.paraclete.org       

PARACHUTE TEACHERS
PARACHUTE TEACHERS - SUMMER
Giáo viên dù lượn cung cấp các bài học tương 
tác từ các chuyên gia và chuyên gia trong 
cộng đồng.
Đối với ........ lớp K0-12
Địa điểm .....251 St St, Jamaica Plain
Ngày ...........11 tháng 6 - 31 tháng tám
Chi phí .......Không tốn phí
Liên hệ .......Lany Or, 626-2148010, lany@

parachuteteachers.com
Đăng ký ......  Chúng tôi mong muốn chấp nhận 

tất cả các sinh viên đủ điều kiện và 
quan tâm.

Trang mạng ...www.parachuteteachers.com

PIERS PARK SAILING CENTER
SCIENCE OF SAILING
Học sinh .....học về sinh vật biển, vật lý của 

thuyền buồm, và kỹ năng đi biển 
trên Cảng Boston.

Đối với ........các lớp 1-12, thanh thiếu niên East 
Boston được ưu tiên nhập học.

Địa điểm .....95 Marginal St., East Boston
Ngày ...........2 tháng 7 - 24 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 Giờ 

chiều
Chi phí  ....... từ 25 đến 125 đô la cho thu nhập.
Hạn chót .....1 tháng 5 năm 2018
Liên hệ .......với Alex DeFronzo, 617-561-6677, 

adefronzo@piersparksailing.org
Đăng ký  .....Trực tuyến và đăng ký trực tuyến 

bằng tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha. piersparchedailing.
campmanagement.com

Trang mạng ...piersparksailing.org

READBOSTON
READBOSTON STORYMOBILE
Chương trình ReadBoston Storymobile mang 
lại kể chuyện và sách miễn phí cho trẻ em 
khi họ đi học và có thể trải nghiệm slide mùa 
hè. Tất cả các buổi học đều miễn phí và công 
khai.
Đối với ........  Lớp K0-3
Địa điểm .....ReadBoston, Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 3 tháng 8
Giờ .............10:00 sáng, 11:15 sáng và 1:15 

chiều
Chi phí .......Không
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hoạt động mùa hè tiếp.

Boys & Girls Clubs
Khi trẻ trở thành thành viên của câu lạc 
bộ Boys & Girls của mình, họ khám phá 
ra một thế giới vui nhộn, phiêu lưu và 
học tập. Thành viên là từ 5 đến 25 đô la.
 Liên kết với Boys & Girls Clubs

của Boston
BOYS & GIRLS CLUBS 

 www.bgcb.org
Blue Hill (Dorchester) .............617-506-5392
Charlestown............................617-242-1775
Chelsea ...................................617-884-9435
Condon (South Boston) ..........617-307-6075 
Franklin Hill ............................617-282-2800
Mattahunt (Mattapan) ............617-635-5159
Orchard Gardens (Roxbury) ....617-516-5285
South Boston ..........................617-268-4301
Sumner (Roslindale) ...............617-363-9938
Yawkey (Roxbury) ...................617-427-6050

BOYS & GIRLS CLUBS OF 
DORCHESTER 
SUMMER FUN PROGRAM
Các chương trình diễn ra tại Đại tá Daniel 
Marr Clubhouse (Deer St.) và Trung tâm 
Thanh niên Paul R. McLaughlin (Dorchester 
Ave.)
Đối với ........độ tuổi 5-12
Địa điểm .....Dorchester; Địa điểm có thể dễ 

dàng truy cập bởi MBTA
Ngày ...........10 tháng 7-16 tháng 8
Giờ .............8: 30-5: 30 tối
Chi phí .......khoảng 5-6, 450 USD / mùa hè
Độ tuổi ....... từ 7-12, 400 USD / chứng từ mùa 

hè không được chấp nhận
Hạn cuối .....cùng đăng ký vào Ngày 11, 13 và 

15 tháng 3; $ 50 lệ phí muộn để 
đăng ký sau Ngày 15 tháng 3

Liên hệ .......  617-288-7120 ext. 2120,  
Brendan McDonald

Các chương . trình có giấy phép: Mary Kinsella
Trang mạng ...www.bgcdorchester.org

CHARLESTOWN 
SUMMER DAY CAMP
Đối với ........độ tuổi từ 6-12
Địa điểm .....15 Green St., Charlestown
Ngôn ngữ ...Tây Ban Nha
Các Ngày .... từ Ngày 2 tháng 7 đến Ngày 17 

tháng 8  
(đóng cửa Ngày 4 tháng 7)

Giờ .............9 giờ sáng - 4 giờ chiều; giờ mở 
cửa có sẵn, 8 giờ sáng - 5 giờ 30 
chiều

Chi phí .......$ 200 / hai tuần; $ 300 với giờ 
mở rộng; giảm giá cho anh chị 
em ruột; có sẵn các trại tập huấn

Hạn cuối  ....FC / FS
Liên hệ .......Maura, 617-242-1775,  

mcannon@bgcb.org
Trang mạng ...www.bgcb.org

BLUE HILL 
DẪN ĐẦU.

FRANKLIN HILL 
TRẠI HÈ
Lien Hệ .......Chris Pagan, 617-282-2800

SALESIAN 
SUMMER CAMP 
Địa điểm .....15 Byron St., East Boston
Liên hệ .......617-567-6626
Trang mạng ...saleianclub.com

SOUTH BOSTON 
FUN IN THE SUN
Liên hệ .......617-268-4301; Caroline Moreno, 

617-516-5447
Ngày ...........2 tháng 7, Ngày 17 tháng 8
Giờ .............9 giờ sáng - 4 giờ chiều
Chi phí .......TBD, hỗ trợ tài chính sẵn có

WEST END HOUSE
Địa điểm .....85 Allston St., Allston
Ngôn ngữ ...Creole Cape Verde, Haiti creole, 

Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha
Liên hệ .......với Jenny Nute, 617-787-4044
Trang mạng ...westendhouse.org

YAWKEY CLUB OF ROXBURY *
CAMP JUBILEE
Liên hệ .......Takara Pickett, 617-516-5416 

hay Katrina Williams,  
617-516-5411

Đối với tất cả các chương 
trình:
Giao thông .Có
Ngày ...........27 tháng 6 - 10 tháng 8
Giờ .............8 Giờ 30 sáng - 4 Giờ chiều
Chi phí .......130 đô la cho đứa con đầu lòng, 

120 đô la cho đứa con thứ hai và 
110 đô la cho tất cả các đứa con kế 
tiếp. Miễn phí cho những gia đình 
không có khả năng chi trả.

Đăng ký ......  Đăng ký trực tuyến hoặc nhận 
đơn. Ưu tiên dành cho những 
người cắm trại và trẻ em trở về, 
những người có nhu cầu học vấn 
hoặc tài chính đặc biệt cho chương 
trình. Các gia đình nên nộp một 
đơn xin cắm trại cho mỗi đứa trẻ. 
Các ứng dụng có trên Trang mạng 
của chúng tôi và mở vào tháng 
hai.  

Trang mạng www.pbha.org       
SOUTH BOSTON OUTREACH 
SUMMER
South Outreach Summer là chương trình 
học hè kéo dài 7 tuần cung cấp các hoạt 
động học tập, làm phong phú và giải trí cho 
thanh thiếu niên lứa tuổi 6-13 sống ở Nam 
Boston.
Đối với ........ lớp K2-7,  Thu nhập đủ điều kiện 

thanh niên sống ở Nam Boston. 
Ưu tiên được dành cho thanh 
niên sống trong Mary Ellen 
McCormack, thuộc địa cũ và các sự 
phát triển của Broadway ở West 
Broadway

Địa điểm .....200 D Street, South Boston
Liên hệ .......với Nicole Young, sbos@pbha.org, 

617-650-7303

ROXBURY YOUTH INITIATIVE
RYI là một trại hè bảy tuần dành cho thanh 
thiếu niên từ Vùng lân cận Roxbury. Chương 
trình cung cấp các hoạt động học tập, làm 
giàu và giải trí.
Đối với ........các lớp K2-7, thanh niên sống ở 

Roxbury từ 6 đến 13 tuổi.
Địa điểm .....200 Heath Street, Jamaica Plain
Liên hệ .......Laurie Chroney, ryi@pbha.org, 

617-496-9127
FRANKLIN IO
Franklin IO là một chương trình mùa hè kéo 
dài 7 tuần phục vụ thanh thiếu niên của khu 
Franklin Field và Franklin Hill. Chương trình 
giảng dạy của Franklin IO tập trung vào việc 
học về tình cảm xã hội, kỹ năng xây dựng 
hòa bình và học tập kinh nghiệm. Các trại 
viên tham gia vào các hoạt động trong lớp 
học mỗi sáng và khám phá thành phố và các 
cơ sở văn hoá vào buổi trưa.
Đối với ........các lớp K2-7, Thanh niên sống ở 

Franklin Hill và Franklin Field các 
lứa tuổi từ 6 đến 13

Địa điểm .....315 Mt. Vernon Street, Dorchester
Liên hệ .......Laurie Chorney, fio@pbha.org, 

617-496-9127

CHƯƠNG TRÌNH HÈ KEYLATCH
Keylatch Summer Program là một trại hè 
bảy tuần nhằm cung cấp các cơ hội học 
tập, giải trí và học tập cho 80 trẻ em từ 
6-13 tuổi.
Đối với ........ lớp K2-7, Keylatch tìm cách phục 

vụ thanh thiếu niên sống ở 
South End và ưu tiên cho cư dân 
của Villa Victoria, Quảng Trường 
Castle, Nhà Thờ Cathedral và 
Phát Triển Người Thuê Nhà.

Địa điểm .....Xác định
Giao thông .  Có
Liên hệ .......Kate@pbha.org, keylatch@pbha.

org, 857-366-1672

CHƯƠNG TRÌNH HÈ MISSION HILL
Mission Hill Summer Program là một trại 
hè được cấp phép cung cấp chương trình 
học tập, làm giàu và giải trí cho 80 thanh 
niên sống trong cộng đồng Mission Hill.
Đối với ........các lớp K2-7, thanh niên giữa 

tuổi 6-13 sống trong cộng đồng 
Mission Hill. Ưu tiên dành cho 
cư dân của Alice Taylor, Mission 
Main và Mission Park.

Địa điểm .....Đường Parker, Roxbury Crossing
Liên hệ .......với Kate Johnsen, mhsp@pbha.

org, 857-366-1672
CHƯƠNG TRÌNH NATIVE AMERICAN 
YOUTH ENRICHMENT
The Native American Youth Enrichment 
Program (NAYEP) nhằm mục đích phục 
vụ thanh thiếu niên có nền tảng bản xứ 
trong khu vực Boston lớn hơn. Sự phát 
triển về văn hoá, học thuật và tình cảm-xã 
hội là trọng tâm của trại hè hè bảy tuần 
này. NAYEP thu hút các đối tác cộng đồng 
và các bậc trưởng lão để cung cấp các hội 
thảo và cơ hội học tập kinh nghiệm cho 
thanh thiếu niên.
Đối với ........Lớp K2-7, Thanh Niên Mỹ Bản ở 

khu vực Boston lớn hơn.
Địa điểm .....Xác định
Liên hệ .......với Nicole Young, nayep@pbha.

org, 617-650-7303
BOSTON REFUGEE YOUTH 
ENRICHMENT PROGRAM
PBHA’s Boston Refugee Youth Enrichment 
(BRYE) cung cấp 7 tuần học tập và làm 
giàu chương trình vào mùa hè cho trẻ 
em t ref nạn và nhập cư từ 6-13 tuổi ở 
Dorchester. Những người cắm trại BRYE 
được giới thiệu đến chúng tôi thông qua 
các giáo viên và quản trị viên Trường Công 
Lập Boston, các nhân viên xã hội và các tổ 
chức cộng đồng đối tác để giáo dục ngoài 
chương trình ESL.
Đối với ........ lớp K2-7, thanh niên nhập cư 

sống ở Dorchester
Địa điểm .....1 Worrell St., Dorchester
Liên hệ .......với Kerry McGowan, brye@pbha.

org, 617-548-4671
CHINATOWN ADVENTURE
Cuộc phiêu lưu ở khu phố Tàu (CHAD) là một 
trại hè phù hợp với sự phong phú và học vấn. 
Chương trình này nhằm phục vụ các cư dân 
trẻ tuổi có thu nhập thấp trong cộng đồng 
Chinatown. Các năng lực văn hoá, học thuật, 
tình cảm-xã hội được phát triển thông qua 
vào mùa hè.
Đối với  .......các lớp K2-6, thanh thiếu 

niên cư ngụ trong cộng đồng 
Chinatown.

Địa điểm  ....92 Đường Tyler, Khu phố Tàu
Liên hệ  ......với Kerry McGowan, chad@pbha.

org, 617-548-4671

PHILLIPS BROOKS HOUSE ASSOCIATION
Chương trình Đô thị Mùa Hè của PBHA là một mạng lưới 
các trại hè ở cộng đồng trên khắp Boston.based summer 

camps across Boston.
C

SUMMER INK
TRẠI HÈ VĂN CHƯƠNG SIMMONS 
Trại Simmons thúc đẩy viết tuyệt vời cho 
học sinh trung học thông qua các hoạt động 
thể thao, nghệ thuật và phiêu lưu. Những 
người cắm trại phản ánh kinh nghiệm của 
họ trong các tạp chí hàng Ngày và các phần 
dài hơn với sự hướng dẫn của các giáo viên 
lớp học được huấn luyện theo phương pháp 
WEX ™. Với tỷ lệ 4: 1, những người cắm trại 
đã tiến bộ nhanh về bài viết của họ chỉ trong 
một phiên làm việc 2 tuần.
Đối với ........các lớp 4-7, Học sinh bước vào lớp 

5-8. Các gia đình phải có khả năng 
thả học sinh của họ tại Trường 
Simmons College mỗi Ngày vào 
khoảng 8 Giờ sáng đến 8 Giờ 15 
phút sáng, đón lúc 3 Giờ 30 phút 
chiều và cam kết tuân theo Giờ 
học đều đặn.

Địa điểm .....Trường Simmons, Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 3 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 3:30 chiều
Chi phí .......1600 đô la cho một phiên làm 

việc 2 tuần. Học bổng dành cho 
các gia đình đủ tiêu chuẩn. Xin vui 
lòng áp dụng sớm. Để biết thông 
tin về cách đăng ký học bổng, hãy 
truy cập http://summerink.org/
enrollment/financial-aid/

Liên hệ .......Rosamund Conroy, rconroy@
summerink.org, 617-714-0263

Ghi danh .... trực tuyến tại http://summerink.
org/enrollment/register/. Đăng ký 
được chấp nhận trên cơ sở cán.

Trang mạng ...www.summerink.org

VIETNAMESE AMERICAN 
INITIATIVE FOR 
DEVELOPMENT (VIET AID)
VIET AID SCHOLARLY PROGRAM 
FOR YOUTH
VietAID Scholarly Program for Youth (VSPY) 
là Chương trình Sau Giờ học và Mùa Hè 
cung cấp hỗ trợ học vấn, các hoạt động làm 
giàu và các cơ hội tham gia cộng đồng cho 
học sinh lớp 1 và lớp 8, các cơ hội việc làm 
và tình nguyện cho thanh thiếu niên ở lứa 
tuổi trung học.
Đối với ........ lớp K2-7, chúng tôi phục vụ 

những học sinh nói tiếng Việt, 
trẻ em di dân nhập cư, người học 
tiếng Anh và thanh thiếu niên địa 
phương tại Dorchester.

Địa điểm .....42 Charles Street, Dorchester
Ngày ...........5 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 4:00 CH
Chi phí .......Phí cao nhất là $ 650 cho một gia 

đình kiếm được $ 50k trở lên mỗi 
năm. Phí thấp nhất của chúng 
tôi là 150 đô la cho một gia đình 
kiếm được 5.500 đô la mỗi năm.

Liên hệ .......Thanh Nguyen, 617-822-3717 
x21, thanh@vietaid.org

Đăng ký ......Yêu cầu một chương trình ứng 
dụng qua email, điện thoại hoặc 
nhận tại văn phòng của chúng tôi. 
Đơn này bao gồm thông tin nạp, 
và mẫu đánh giá giáo viên.

Trang mạng ...vietaid.org        
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Mùa hè ở "Y" - Trại hè YMCA 
YMCA cung cấp nhiều hơn rất nhiều so với "phòng tập và bơi." Hãy kiểm tra các chương 
trình "Y" trên toàn thành phố. Kết nối với tất cả các chi nhánh tại yweb.ymcaboston.org/SpiritWeb/SearchClass. 
Gọi cho chi nhánh địa phương để biết thêm chi tiết. Trại hè vào Ngày 25 tháng 6 - 31 tháng 8.
Giờ nghỉ hè: 8 giờ sáng - 6 giờ tối. Chi phí cho tất cả các trại hè đang chờ xử lý kể từ Ngày 15 tháng 2 năm 2018.
GOLDEN MOUNTAIN
Khuyến khích học tập suốt đời với tri thức, nghệ thuật sáng tạo, đi 
thực địa, thể thao, trò chơi, bơi lội và thăm dò cộng đồng. Con của 
bạn sẽ xây dựng mối quan hệ tích cực, nâng cao kỹ năng xã hội và 
lãnh đạo, tăng cường lòng tự trọng và sự tự tin trong một môi trường 
tích cực, chu đáo và an toàn.
Đối với ........ lớp K1-8
Địa điểm .....Wang YMCA, 8 Phố Oak Street (Khu Phố Tàu)
Giao Thông .Có
Liên hệ .......Jennifer Kelly, JKelly@ymcabston.org, 617-426-2237

PONKAPOAG OUTDOOR CENTER 
Nằm ở Trung tâm ngoài trời Ponkapoag xinh đẹp, trại này cung cấp 
một trải nghiệm ngoài trời phong phú bao gồm các bài học bơi, thể 
thao, bắn cung, hàng thủ công, khóa học về dây thừng, hoạt động tự 
nhiên và đi bộ đường dài. Tham gia vui vẻ và xây dựng nhân vật, sự 
tự tin và trách nhiệm.
Đối với ........ lớp 2-5
Địa điểm .....Blue Hills, Canton
Giao thông .vận tải Cung cấp từ Roxbury, Dorchester, và Huntington 

YMCA
Liên hệ .......Bexi Perez, bperez@ymcabston.org, 617-361-2300 hoặc 

Ashley Cobb, acobb@ymcaboston.org, 617-620-9707

EXPLORERS
Khám phá thế giới qua sự vui nhộn và vui chơi! Xây dựng tình bạn 
trong một môi trường năng động và hấp dẫn. Các hoạt động thú 
vị và sáng tạo lấy cảm hứng từ ba khu vực trọng tâm của Y; phát 
triển thanh niên, cuộc sống lành mạnh, và trách nhiệm xã hội. Được 
thiết kế để thúc đẩy sự quan tâm của mỗi đứa trẻ vào thế giới xung 
quanh, những người tham gia có một vụ nổ khám phá cộng đồng địa 
phương của họ, chia sẻ kinh nghiệm mới và xây dựng sự tự tin.
Đối với ........các lớp Pre-K đến 8
Địa điểm .....285 MLK Blvd, Roxbury
Liên hệ .......với Andrew Davids, adavids@ymcabston.org,  

617-427-5300

SCAMPER CAMP @ THE MENINO Y
Đây là một chương trình cắm trại cả ngày. Campers khám phá chủ 
đề hàng tuần thông qua nghệ thuật và hàng thủ công, biết chữ, hoạt 
động ngoài trời, và bơi lội. Các trại viên cũng khám phá thêm một 
số hoạt động được dẫn dắt bởi các vị khách đặc biệt. Tất cả các hoạt 
động thúc đẩy phát triển phù hợp với lứa tuổi và khuyến khích bạn 
bè và vui vẻ. Các bài học bơi lội diễn ra hai lần / tuần.
Đối với ........người từ 3-6 tuổi
Địa điểm .....Hyde Park
Liên hệ .......với Jennifer Mowe, jmowe@ymcaboston.org, 

617-361-2300

URBAN ADVENTURE CAMP
Urban Adventure Camp - khám phá với chúng tôi! Khuyến khích 
độc lập, lãnh đạo, và xây dựng sự tự trị thông qua các hoạt động vui 
nhộn, có giám sát trong thành phố. Trẻ sẽ cải thiện kỹ năng thể thao, 
khám phá những tài năng mới và tìm hiểu các giá trị nhân vật của 
Y. Với cuộc phiêu lưu ngoài trời, bơi lội, các chuyến đi thực địa hàng 
tuần và nhiều hơn nữa, con bạn chắc chắn sẽ xây dựng được tình bạn 
và ký ức bền vững!
Đối với ........Lớp K-8
Địa điểm .....Boston
Liên hệ .......với Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-536-7800

DORCHESTER SUMMER CAMP - EXPLORERS
Là một trại nghỉ ngoài trời và điền dã ngoài trời, các nhà thám hiểm 
mùa hè Dorchester tìm cách gây hứng thú và tò mò của trẻ khi khám 
phá thế giới xung quanh. Chương trình Summer Explorers cung cấp 
lịch trình hàng tuần cho các hoạt động thực hành như bơi lội, nghệ 
thuật, khiêu vũ, khoa học, đọc viết, xây dựng đội ngũ, sống lành 
mạnh, và giáo dục nhân vật. Bữa sáng và bữa trưa được cung cấp 
hàng ngày.
Đối với ........Lớp K-8
Địa điểm .....Dorchester
Liên hệ .......với Rob Barrett, rbarrett@ymcabston.org, 6174367752,

EAST BOSTON ASHLEY STREET
Y Day Camp giữ trẻ tham gia, an toàn, lành mạnh, và học tập. Trên 
hết, chúng tôi tập trung vào việc làm vui hè! Khuyến khích học tập 
suốt đời với tri thức, nghệ thuật sáng tạo, đi thực địa, thể thao, trò 
chơi, bơi lội và thăm dò cộng đồng. Con của bạn sẽ xây dựng mối 
quan hệ tích cực, nâng cao kỹ năng xã hội và lãnh đạo, tăng cường 
lòng tự trọng và sự tự tin trong một môi trường tích cực, quan tâm và 
an toàn.
Đối với ........Lớp K-8
Địa điểm .....54 Ashley Street, East Boston
Liên hệ .......với Karen Lyons-Clauson, klyons-clauson@ymcaboston.org, 

617-569-9622

AT THE PARKWAY Y
SCAMPER PROGRAM
Trẻ em luôn năng động và vui mừng trong khi kết bạn mới và nâng 
cao kỹ năng xã hội hoá và lòng tự trọng. Bơi, chơi, câu chuyện thời 
gian, nghệ thuật, khám phá, chơi nước và nhiều hơn nữa.
Đối với ........độ tuổi 3-5
Địa điểm .....Parkway Community YMCA
Liên hệ .......với Ashley Gropman hoặc Bryan Lameroux,  

agropman@ymcabston.org, 617-323-3200
BEAR CAMP
Đối với ........  độ tuổi 5-12

CUB CAMP
Đối với ...... người từ 5-6 tuổi
LITTLE BEAR 
Đối với ...... lứa tuổi 7-8
BIG BEAR
Đối với ...... độ tuổi 9-12

Địa điểm .....Parkway Community YMCA
Liên hệ .......với Ashley Gropman hoặc Bryan Lameroux,  

agropman@ymcabston.org, 617-323-3200
Campers sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời tham gia bơi, nghệ thuật 
và hàng thủ công, trò chơi có tổ chức, và các chuyến đi thực địa. Trong 
tháng bảy, chúng tôi tập trung các chuyến đi thực địa của chúng tôi 
vào vui vẻ dưới nắng mặt trời ở Boston. Vào tháng 8, chúng tôi rất vui 
mừng để chạy Trại làm việc Học hỏi Tìm hiểu của chúng tôi. Trại PLSW 
hợp tác với Sở Công viên và Văn phòng Nội vụ. Trẻ em được khám 
phá những vùng đất công cộng và giúp đỡ các dự án dịch vụ khác 
nhau trong suốt tháng. Mục tiêu của trại PLSW là cho phép những 
người cắm trại trở nên thoải mái hơn trong thế giới tự nhiên và giúp 
họ khám phá những vùng đất công cộng và các di tích lịch sử trong 
sân sau Boston của họ. Ăn trưa được phục vụ hàng ngày.
Washington Beech
Washington Beech Camp kết hợp các hoạt động học tập, bơi lội và 
làm giàu mùa hè vào một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Các trại viên đến 
Washington Beech Camp để vui vẻ dưới ánh mặt trời, bắt tay vào các 
cuộc phiêu lưu thú vị và những chuyến đi thực tế, và làm tình bạn lâu 
dài. Ăn trưa được phục vụ hàng ngày.
Hale đặt phòng
Ngoài khu nghỉ mát Hale xinh đẹp, trại này cung cấp một trải 
nghiệm ngoài trời phong phú bao gồm các bài học bơi, chèo thuyền, 
thể thao, bắn cung, hàng thủ công, một khóa học dây, hoạt động tự 
nhiên và đi bộ đường dài. Tham gia vui vẻ và xây dựng nhân vật, sự 
tự tin và trách nhiệm. Giao thông bao gồm.  
HALE CIT
Xây dựng các kỹ năng sống như lãnh đạo, truyền thông và hợp tác 
tại Hale. Trách nhiệm hàng tuần có thể bao gồm: che khuất cố vấn cố 
vấn của bạn; lập kế hoạch và tạo điều kiện cho hoạt động hàng tuần; 
tham dự cuộc họp kiểm điểm với Điều phối viên CIT; và làm việc để 
tạo ra và hoàn thành Kế hoạch Lãnh đạo Cá nhân CIT của bạn..

CAMP WALSH @ THE OAK SQUARE Y
SCAMPER PROGRAM
Trại này cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng trong một môi 
trường an toàn và hỗ trợ, giúp thúc đẩy sự phát triển tình cảm, thể 
chất và xã hội của mỗi người cắm trại. Những người cắm trại sẽ phải 
tiếp xúc với nghệ thuật, STEM, biết chữ, bơi lội miễn phí, học bơi, thể 
thao, và tham gia các sự kiện trại hè hàng tuần. Ngoài ra, con của bạn 
sẽ phát triển các kỹ năng để xây dựng các giá trị nhân vật, lòng tự 
trọng, và tình bạn. Các trại viên phải được đào tạo không tập để tham 
dự chương trình này.
Đối với ........độ tuổi 3-4
Địa điểm .....Brighton
Liên hệ .......Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SCOUT CAMP
Những người cắm trại hướng đạo tham gia vào các khối đặc sản 
trong STEM, Arts, và Health & Wellness. Ngoài ra, con của bạn sẽ phát 
triển các kỹ năng để xây dựng các giá trị nhân vật, lòng tự trọng và 
tình bạn qua các hoạt động xây dựng nhóm.
Đối với ........người từ 5-6 tuổi
Địa điểm .....Brighton
Liên hệ .......Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SPORTS CAMP
Đối với ........độ tuổi từ 7-12
Địa điểm .....Brighton
Liên hệ .......Kelly MacLean, kmaclean@ymcaboston.org, 617-782-3535
SPORTS MANIA CAMP Các phiên 1,2,5,6,9 Tất cả các môn thể thao, 
mọi lúc! Trại thú vị này có các nguyên tắc cơ bản, tập luyện và kỹ 
năng cho nhiều môn thể thao khác nhau có tính cạnh tranh lành 
mạnh để giúp trẻ học cách trở thành một cầu thủ đội. BASKETBALL 
CAMP phiên 4 & 8 Chụp như một người chuyên nghiệp! Tìm hiểu 
các nguyên tắc cơ bản, quy tắc và chiến lược của bóng rổ. Các trại 
viên tập trung xây dựng các kỹ năng thể thao với trọng tâm là làm 
việc theo nhóm. SOCCER CAMP Phiên 3 & 7 Phát triển kỹ năng đi, 
chụp, giữ mục tiêu và rê bóng. Mỗi Ngày bao gồm các cuộc tranh cãi 
cạnh tranh và các cuộc tập trận vui nhộn mà những người cắm trại 
tìm hiểu các quy tắc và chiến lược của bóng đá.

Các hoạt 
động mùa 
hè khác
Tìm kiếm các hoạt động cho một vài 
giờ một Ngày hoặc vài Ngày một 
tuần? Dưới đây là một số ý tưởng tuyệt 
vời để vui chơi, giải trí và học tập.

BARNES AND NOBLE 
EDUCATOR PROGRAM 
SUMMER READING PROGRAM
Trẻ em có thể kiếm được một cuốn sách miễn 
phí thông qua Chương trình Đọc Barnes & 
Noble mùa hè sau khi họ đọc 8 cuốn sách mà 
họ chọn.
Đối với ........ lớp K2-5
Địa điểm .....800 Boylston Street, Boston
Ngày ...........15 tháng 5 - 3 tháng 9
Chi phí .......Không tốn phí
Liên hệ .......  Lauren Hardy, crm2115@bn.com, 

617-247-6959
Ghi danh ....Khi học sinh đọc tám cuốn sách, 

họ có thể trả lại nhật ký đã hoàn 
tất cho bất kỳ hiệu sách Barnes & 
Noble nào để lấy một quyển sách 
miễn phí.

Trang mạng ...www.barnesandnoble.com/b/
summer-reading-for-kids 

BOSTON CITY LIGHTS
Tổ chức Lights City City Lights là một trường 
biểu diễn nghệ thuật trực quan chuyên 
nghiệp miễn phí cho thanh thiếu niên thành 
phố nội trú ở Boston. Từ năm 1979, trung tâm 
đào tạo nghệ thuật biểu diễn South End đã 
tổ chức một chương trình tập luyện mạnh mẽ 
cho trẻ em, thanh thiếu niên và thanh thiếu 
niên khiêu vũ, ca hát, diễn xuất, sản xuất âm 
thanh, thiết kế thiết kế và sự tham gia và tổ 
chức của cộng đồng. Các lớp học được cung 
cấp bảy Ngày một tuần. Học sinh có cơ hội để 
thực hiện cả hai lợi ích và trả cho thấy, để ghi 
lại công việc của họ trong phòng thu BCL, và 
để học cách giảng dạy như là thực tập sinh. 
City Lights cũng cung cấp các trại huấn luyện 
tại Maine.
Dành cho ....học sinh dưới 24 tuổi
Địa điểm .....1154 Washington St. (South End) 

và Farmington, Maine
Ngày ...........Mỗi ngày, quanh năm
Miễn phí .....chi phí duy nhất là cam kết và công 

việc khó khăn
Hạn chót .....nhận hàng; không ai quay lưng
Liên hệ .......617-451-9034
Trang mạng ...www.bclperformingarts.org

BOSTON PUBLIC LIBRARY  
CHILDREN’S SUMMER READING 
PROGRAM
Chương trình đọc sách mùa hè dành cho trẻ 
em của BPL bắt đầu từ Ngày 9 tháng 7 đến 
Ngày 17 tháng 8. Chủ đề cho chương trình 
đọc sách mùa hè dành cho trẻ em năm 2018 
là "Let's Rock". Khu phố và Thư viện Trung tâm 
của bạn có sách và các hoạt động về tất cả các 
loại khoa học, âm nhạc và cơ hội đóng góp 
cho mục tiêu đọc một triệu phút vào mùa hè 
này!
Đối với các ý tưởng về hoạt động, danh sách 
sách, đĩa DVD, v.v ... hãy truy cập trang của trẻ 
em Thư viện Boston tại www.bpl.org/kids
Đừng quên xem những gì đang xảy ra ở thư 
viện lân cận của bạn. Trong khi bạn ở đó, hãy 
hỏi về vé miễn phí và giảm giá tới các viện 
bảo tàng tuyệt vời của Boston. Tất cả mọi thứ 
bạn cần biết là ở www.bpl.org. Và hãy nhớ, 
mọi thứ ở BPL đều miễn phí cho tất cả mọi 
người.
Vẫn không thể tìm thấy những gì bạn đang 
tìm kiếm? Hãy Liên hệ  với Thư viện của Trẻ 
em tại Thư viện Trung tâm tại số 617-859-
2328 hoặc www.bpl.org/kids.
Cuộc thi Read Your Way to Fenway dành cho 
trẻ em và thiếu niên lứa tuổi 5-17 bắt đầu từ 
Ngày 1 tháng 6 đến Ngày 31 tháng 7. Những 
người tham gia phải đọc ít nhất ba quyển 
sách và viết về người yêu thích của mình để có 
cơ hội giành vé miễn phí cho trò chơi Boston 
Red Sox vào tháng Tám.
www.bpl.org/branches

tiếp. ở trang 10
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Boston Parks and Recreation
Sở Công viên & Giải trí Thành phố Boston có chương trình thể thao và nghệ thuật miễn phí vào mùa hè.

Các chương trình có thể được đăng ký trực tuyến tại: apm.activecommunities.com/cobparksandrecdepart/Home
Công viên & Giải trí   617-635-4505  www.cityofboston.gov/parks

  SUMMER CULTURAL EVENTS
Các công viên ở Boston sẽ trở lại vào mùa hè 
này với các bộ phim miễn phí, các buổi hòa 
nhạc, hội chợ rối, hội thảo về nhiếp ảnh và vẽ 
tranh, và rất nhiều hoạt động văn hoá và nghệ 
thuật khác cho mọi lứa tuổi.
Liên hệ .......  với Jennifer Widener,  

617-961-3047
Trang mạng ...cityofboston.gov/Parks/TTD/

parkarts.asp

CHILDREN'S FESTIVAL 
Địa điểm .....Công viên Franklin
Ngày ........... thứ ba 21 tháng 8,
Giờ .............10:00 sáng  - 1:00 chiều

ARTIST IN RESIDENCE CRAFT 
WORKSHOP
Các nghệ sỹ địa phương dẫn dắt các dự án thủ 
công về nhà. Tất cả các tài liệu được cung cấp. 
Rosalita's Puppets thực hiện nhiều cảnh châm 
biếm trong các sự kiện đã chọn.
Đối với ........Độ tuổi 3-10
Vị trí ...........Các Địa điểm trong thành phố
Ngày ...........10 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............Thứ ba - Thứ 6, 10:00 sáng - 1:00 

CH
Liên hệ .......với Jennifer Widener,  

617-961-3047
Ghi danh ....đăng ký qua email tại parks@

boston.gov. Đối với các nhóm từ 6 
trở lên, yêu cầu đăng ký bằng cách 
gọi 617-961-3047 hoặc gửi email 
đến parks@boston.gov với chủ đề  
“Arts and Crafts Registration”  

BOSTON CITYWIDE  
BASEBALL LEAGUE
Các chương trình bóng chày trẻ từ các khu 
phố khác nhau cạnh tranh trong một giải đấu 
bóng chày dài cả mùa hè. Các trò chơi được tổ 
chức vào những Ngày cuối tuần, độc quyền tại 
Moakley Park South Boston.
Đối với ........ lứa tuổi 10-12
Địa điểm .....Công viên Moakley, 1005 

Columbia Rd, South Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............5: 45-8: 00 giờ chiều
Liên lạc .......với Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
BASKETBALL LEAGUE (BNBL)
BNBL là giải đấu bóng rổ hàng xóm lâu 
đời nhất tại Hoa Kỳ. Cùng với Reebok 
International, các đội thi đấu mỗi tuần để 
giành chức vô địch giải đấu tại ba đơn vị dành 
cho nam và nữ, bao gồm từ 18 tuổi trở xuống, 
từ 15 tuổi trở xuống, và từ 13 tuổi trở xuống.
Đối với  .......độ tuổi từ 11-18
Vị trí  ..........Các địa điểm trong thành phố
Ngày  ..........5 tháng 7 - 21 tháng 8
Giờ .............Thứ Hai - Thứ Sáu, 5: 00-10: 00 giờ 

chiều
Phí .............Miễn Phí
Hạn chót .....Các huấn luyện viên phải đăng 

ký đội vào tháng Năm. Đối với 
chương trình Pee Wee, hãy gọi 
trung tâm địa phương để đăng ký.

Liên hệ .......Michael H. Mitchell, 617-961-
3083, mike.mitchell@boston.gov

BOSTON NEIGHBORHOOD 
SOCCER LEAGUE (BNSL)
BNSL là một liên đoàn sáu tuần 6 vs 6, cho 
phép các cầu thủ bóng đá trẻ có cơ hội cạnh 
tranh với nhau. Chương trình có một giải đấu 
nam và nữ, được chia thành hai phần. Chỉ cần 
đăng ký đội, trước khi đăng ký là bắt buộc. 
Chương trình chạy từ thứ Hai đến thứ Năm, 
nhưng sắp xếp lại các trò chơi vào Thứ Sáu 
nếu cần.
Đối với ........ lứa tuổi 8-16
Vị trí ...........Các vị trí trên toàn thành phố
Ngày ...........5 tháng 7 - 13 tháng 8
Giờ .............Thứ Hai - Thứ Năm, 5: 00-9: 00 giờ 

chiều
Liên hệ .......Woodley Auguste, 617-961-3084 

woodley.auguste@boston.gov

EAST BOSTON SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
Trong chương trình thả xuống này, thanh niên 
có thể tham gia vào các hoạt động giám sát 
bao gồm, thể thao, trò chơi và nghệ thuật và 
hàng thủ công. Đăng ký trước được khuyến 
khích.
Đối với ........độ tuổi 7-14
Địa điểm .....Sân vận động Sartori tại Công viên 

Tưởng niệm East Boston
Ngày ...........10 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............9:00 sáng - 3:00 giờ chiều
Liên hệ .......Cheryl Brown, 617-635-4505,  

cheryl.brown@boston.gov

FENWAY CHALLENGE
Sự kiện Fenway, được tài trợ bởi Boston Red 
Sox, là một cơ hội để thanh niên cạnh tranh 
với thanh niên khác về tuổi của họ trong các 
kỹ năng bóng chày như chạy cơ bản, đánh 
bóng và đánh bóng. Các nhóm tuổi được 
nhóm 7/8, 9 & 11/12. Những người chiến 
thắng hàng đầu giành vé cho trò chơi Sox với 
sự công nhận trên trường.
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Liên lạc .......với Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov
Đăng ký ...... trực tuyến tại redsox.com/

fenwaychallenge (Trang mạng 
trực tuyến vào Ngày 1 tháng 5 
năm 2018)

FOOTBALL FOR YOU
‘Football For YOU’ được tạo ra bởi Patriots 
Alumni hợp tác với Tổ chức từ thiện Yêu nước 
New England và Quỹ NFL để mang lại những 
nguyên tắc cơ bản của bóng đá cho trẻ em ở 
và quanh New England. Phòng khám miễn 
phí duy nhất một ngày không tiếp xúc duy 
nhất này nhấn mạnh khả năng lãnh đạo, 
làm việc theo nhóm và cam kết dành cho vận 
động viên trẻ.
Độ tuổi .......9-14
Địa điểm .....Trường trung học Madison Park
Ngày  ..........chờ quyết định
Liên hệ .......Billy Sittig, 617-961-3082,  

billy.sittig@boston.gov

JUNIOR GOLF DAILY LESSONS
Chương trình này cung cấp hướng dẫn cơ bản 
trong các nguyên tắc cơ bản của sân golf và 
được giảng dạy bởi các chuyên gia. Thiết bị 
được cung cấp và yêu cầu đăng ký trước.
Đối với ........độ tuổi từ 7-12
Địa điểm .....William Devine G.C. Dorchester 

& George Wright Công viên G. C. 
Hyde

Ngày ...........10 tháng 7 - 16 tháng 8
Liên lạc .......với Billy Sittig, 617-961-3082  

hoặc billy.sittig@boston.gov

LACROSSE CAMPS
Học chơi lacrosse! Trại đưa ra những hướng 
dẫn cơ bản cho người chơi ở tất cả các cấp độ, 
từ mới đến nâng cao. Người chơi được khuyến 
khích mang theo thiết bị của họ, nhưng thiết 
bị sẽ được cung cấp để sử dụng tại trại.
Đối với  .......độ tuổi 8-14
Vị trí ...........Các địa điểm trên toàn thành phố,
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............Khác nhau
Liên hệ .......Woodley Auguste, 617-961-3084, 

woodley.auguste@boston.gov

MAYOR'S CUP BASEBALL 
TOURNAMENT 
Được tài trợ bởi Boston Red Sox, các chương 
trình bóng chày thanh thiếu niên từ khắp 
thành phố cạnh tranh trong giải đấu thú vị 
này.
Đối với ........độ tuổi 9-12
Địa điểm .....Công viên Moakley, Nam Boston 

và Parkway Little League, West 
Roxbury

Những Ngày ..thứ bảy & chủ nhật, từ 7 đến 22 
tháng 7

Giờ .............  8:00 sáng - 4:00 CH
Liên hệ .......Billy Sittig, billy.sittig@boston.gov, 

617-961-3082

MAYOR'S CUP  
POP WARNER JAMBOREE
Các đội từ khắp Boston có cơ hội để khởi động 
cho mùa bóng đá trong cuộc thi đấu trước 
mùa giải được tài trợ bởi Comcast và New 
England Patriots.
Đối với  .......độ tuổi từ 6-14
Địa điểm .....Tổ hợp Giáo dục West Roxbury
Ngày ...........chủ nhật, ngày 19 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 3:00 CH

MAYOR'S CUP  
ROWING REGATTA
Được trình bày với sự hợp tác của RowBOSTON 
và Community Rowing, Inc. Các chương trình 
chèo thuyền trẻ từ khắp thành phố cạnh tranh 
trong cuộc đua thuyền thú vị này trên sông 
Charles.
Độ tuổi  ...... từ 12-18
Địa điểm  ....Harry Parker Boathouse, 

20 đường Nonantum, Brighton
Ngày  ..........chủ nhật, 3 tháng 6
Giờ .............9:00 sáng - 1:00 CH
Liên hệ  ......Barbara Hamilton barbara.

hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

MAYOR'S CUP  
SOFTBALL TOURNAMENT
Được tài trợ bởi Boston Red Sox, các chương 
trình bóng chày thanh thiếu niên từ khắp 
thành phố cạnh tranh trong giải đấu thú vị 
này.
Đối với ........con gái, độ tuổi từ 9-18
Địa điểm .....Ross Field, Westminster St.,  

Hyde Park
Ngày ...........6 tháng 7 - 15 tháng 7
Giờ .............8:30 sáng - 3:00 CH
Liên hệ .......Larelle Bryson, 617-961-3092, 

larelle.bryson@boston.gov, 

MAYOR'S CUP TENNIS 
TOURNAMENT 
Được trình bày trong quan hệ đối tác với 
Tenacity và Trung tâm Tennis & Enrichment 
của Sportsmen. Các chương trình tennis trẻ 
từ khắp thành phố cạnh tranh trong giải đấu 
thú vị này.
Độ tuổi ....... từ 6-18
Địa điểm .....Trung tâm Tennis & Làm đẹp của 

Sportsmen, 950 Blue Hill Ave., 
Dorchester

Ngày ...........6-10 tháng 8
Liên hệ .......Barbara Hamilton  barbara.

hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

MOAKLEY PARK SUMMER 
RECREATION AND SPORTS 
CENTER
Trong chương trình thả xuống này, thanh niên 
tham gia vào các hoạt động giám sát bao gồm 
thể thao, trò chơi, và nghệ thuật và hàng thủ 
công. Cha mẹ có thể đăng ký con mình trong 
một ngày, một tuần hoặc cả mùa hè.
Đối với ........độ tuổi 7-14
Địa điểm .....Công viên Moakley, South Boston
Ngày ...........9 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 3 

giờ tối
Liên hệ .......Barbara Hamilton, barbara.

hamilton@boston.gov or  
617-961-3093

RED SOX EXPERIENCE
Một cơ hội dành cho những người chơi bóng 
chày trẻ tuổi ở Boston, The Red Sox Experience 
đã dạy cho các học viên những kỹ năng bóng 
chày khác nhau trong khi luyện tập bên trong 
sân bóng yêu thích của môn bóng chày ở giải 
Major League Baseball. Trẻ em chạy các căn 
cứ, pitch trong bullpen, đánh trong một lồng 
batting, và tour du lịch Fenway Park. Đăng ký 
trước được yêu cầu.
Độ tuổi ....... từ 7-12
Địa điểm .....Fenway Park
Ngày ...........2 tháng 8
Liên lạc .......với Billy Sittig, 617-961-3082  

hoặc billy.sittig@boston.gov

ROSALITA’S PUPPET SHOWS 
Marionette Puppet Show loạt quay trở lại các 
hội thảo của trẻ em khác nhau. Những trò rối 
rối kỳ diệu này làm hài lòng đứa trẻ trong mỗi 
người. Trải nghiệm nét quyến rũ độc đáo của 
Puppets của Rosalita với những bộ trang phục 
của diễn viên chuyên nghiệp - ngụy biện 
Charlotte Anne Dore.
Đối với ........  lứa tuổi 3-10
Giờ .............11:00 Sáng
Liên hệ .......  với Jennifer Widener, 617-961-

3047 để biết thêm thông tin.
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 7 - Sân chơi Gertrude 

Howes, Roxbury
Thứ ba, Ngày 17 tháng 7 - Martin Park, 

Dorchester
Thứ Tư, Ngày 18 tháng 7 - Sân chơi Sweeney - 

Nam Boston
Thứ Năm, Ngày 2 tháng 8 - Công viên 

Christopher Columbus, Bắc End
Thứ Năm, Ngày 14 tháng 8 - Fallon Field, 

Roslindale
Thứ ba, Ngày 16 tháng 8 - Sân chơi Marcella, 

Roxbury

SPLASH DANCE PARTIES
Mang trẻ em đến công viên để mát mẻ trong 
các tính năng phun và thử một số xử lý ngon. 
Nghe nhạc khi chơi các trò chơi và nhảy múa 
trong công viên.
Giờ .............11:00 sáng - trưa
Thứ Năm, 12 tháng 7 - Sân chơi Doherty, 

Charlestown
Thứ sáu, Ngày 20 tháng 7 - Sân chơi của 

Mozart Street, Jamaica Plain
Thứ sáu, Ngày 27 tháng 7 - Sân chơi Paris 

Street,  East Boston
Thứ 6, Ngày 10 tháng 8 Sân chơi 

Hynes, West Roxbury
Thứ sáu, Ngày 17 tháng 8 Công viên Hunt / 

Almont, Mattapan
Liên hệ .......  với Jennifer Widener,  

617-961-3047

SUMMER TENNIS AND 
READING PROGRAM
Cùng với Công viên & Giải trí Boston, Tenacity 
cung cấp một chương trình tennis và đọc sách. 
Những người tham gia được hướng dẫn chơi 
tennis, chơi theo đội, và có thể tham dự Cuộc 
thi Tennis Quần vợt của Thị Trưởng vào tháng 
Tám. Tất cả học sinh cũng tham gia vào hoạt 
động đọc sách nửa giờ mỗi ngày. Khuyến 
khích trẻ khuyết tật áp dụng.
Đối với  ....... lứa tuổi 6-16
Vị trí ...........Các địa điểm trên toàn thành phố,
Ngày ...........9 tháng 7 - 17 tháng 8
Số giờ .........6-10: 9 sáng - trưa
Thời gian ....11-18: 1: 00-4: 00 giờ chiều
Liên hệ .......Barbara Hamilton, 617-961-3093, 

barbara.hamilton@boston.gov
Đăng ký ...... trực tuyến tại www.tenacity.org

WHITE STADIUM SPORTS 
CENTER
Trong chương trình sáu tuần này, bạn học các 
nguyên tắc cơ bản của nhiều môn thể thao. 
Ngoài ra còn có chương trình làm giàu đọc, 
viết và toán ở sân White được tổ chức hàng 
tuần vào các ngày thứ Hai từ ngày 16 tháng 7 
đến ngày 13 tháng 8.
Đối với ........độ tuổi 7-14
Địa điểm .....Sân vận động White, Công viên 

Franklin
Ngày ...........10 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ Thứ .......Ba - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 3:00 CH
Hạn cuối .....FC / FS; đăng ký trước khi đăng ký 

trực tuyến; không gian có hạn.
Liên hệ .......Larelle Bryson, 617-961-3092, 

larelle.bryson@boston.gov
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Liên hệ .......617-242-5642
Trang mạng ...nps.gov/bost

READBOSTON STORYMOBILE 
ReadBoston Storymobile sẽ được lăn qua khu 
phố của bạn vào mùa hè này. Mỗi tuần, một 
người kể chuyện chuyên nghiệp sẽ đến thăm 
các Địa điểm lưu trú, và tất cả trẻ em tham dự 
sẽ nhận được một cuốn sách mới chất lượng 
cao để giữ.
Đối với ........ lứa tuổi 3-8
Ngày ...........10 tháng 7-4 tháng 8
Giờ ............. tất cả để tìm hiểu khi nào 

Storymobile sẽ ở trong khu phố 
của bạn.

Chi phí .......miễn phí
Liên hệ .......617-918-5286 hoặc 617-635-ĐỌC
Trang mạng ...readboston.org

THE SALVATION ARMY KROC 
CENTER OF BOSTON
AQUATICS SWIMMING PROGRAMS 
Dạy trẻ em và thanh thiếu niên bơi và làm thế 
nào để được an toàn trong và xung quanh 
nước.
Đối với ........ lứa tuổi 3-17
Địa điểm .....Dorchester
Ngày ........... tháng sáu-tháng bảy

hè của Trung tâm Bóng Đá Courageous tại 
Jamaica Pond và Charlestown nằm ở trang 5.
Ngày ...........Mỗi Ngày vào mùa hè
Giờ .............Chèo thuyền: 9:00 sáng - hoàng 

hôn 
Thuyền buồm: 3: 30-hoàng hôn 
vào các Ngày trong tuần, 9:00 
sáng - hoàng hôn vào cuối tuần

Chi phí ....... thuê / giờ, thuyền viên kinh 
nghiệm duy nhất: thuyền chèo 
thuyền $ 10; thuyền buồm $ 15 / 
giờ

Liên hệ .......Nhà Thuyền (theo mùa) 617-522-
5061

Trang mạng ...courageoussailing.org/locations/
jamaica-pond/

NATIONAL PARK SERVICE
JUNIOR RANGER PROGRAM
Có rất nhiều Công viên Lịch sử Quốc gia ở 
Boston, và mỗi khu vực đều có lực lượng kiểm 
lâm để cung cấp các tour du lịch và trả lời các 
câu hỏi. Khi bạn viếng thăm một trang web, 
con của bạn có thể đi qua một thời gian và trở 
thành một Junior Ranger National Park lịch 
sử. Bắt đầu bằng cách nhặt Sách Sách Hoạt 
động Ranger ở Trung tâm Du lịch: Downtown 
at 15 State Street hoặc Charlestown Navy 
Yard.

hoạt động mùa hè tiếp.

AGASSIZ VILLAGE 
SUMMER CAMP
Chương trình trại hè qua đêm kéo dài hai 
tuần, tạo ra một trải nghiệm mở rộng đường 
chân trời, thúc đẩy sự phát triển tình cảm xã 
hội của trại viên thông qua nhiều hoạt động 
giải trí từ nghệ thuật và hàng thủ công đến 
các trò chơi ngoài trời để bơi, chèo thuyền và 
nhiều hơn nữa.
Đối với ........các lớp 2-12, thu nhập thấp / thiếu 

phục vụ
Địa điểm .....Maine
Giao thông .Có, từ Bunker Hill CC
Ngày ...........2 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............nghỉ qua đêm
Chi phí .......$ 1,200 / 2 tuần, Giảm quy mô 

dựa trên thu nhập và quy mô hộ 
gia đình.

Liên hệ .......Thomas Semeta, tsemeta@
agassizvillage.org, 781-860-0200

Đăng ký ......Đăng ký trực tuyến tại www.
agassizvillage.org/registration

Trang mạng ...www.agassizvillage.org 

CAMP HAWKEYE 
SLEEPAWAY CAMP
Nhiệm vụ của chúng tôi tại Trại Hawkeye là 
mang lại một cộng đồng đa dạng bao gồm 
các trại viên và nhân viên từ nhiều nguồn gốc 
địa lý, kinh tế xã hội, văn hoá, sắc tộc và tôn 
giáo khác nhau. Bằng cách này, chúng tôi tìm 
cách thu hẹp khoảng cách về mặt xã hội, kinh 
tế và văn hoá để xây dựng mối quan hệ tích 
cực và hiểu biết sâu rộng cho các trại viên trẻ 
của chúng tôi.
Đối với ........ lứa tuổi 8-17
Địa điểm .....Moultonborough, New Hampshire
Ngày ...........25 tháng 6-11 tháng 8
Chi phí .......2.100 đô la - 6.850 đô la tùy thuộc 

vào thời gian lưu trú.
Liên hệ .......Jessica Colgan-Snyder, jess@

camphawkeye.com, 781-315-
1297

Trang mạng ...CampHawkeye.com
CAMP KESEM MIT
Camp Kesem, do các sinh viên MIT quản lý, 
là một trại hè mùa hè tự do, phi lợi nhuận 
dành cho trẻ em từ 6 đến 18 tuổi mà bố mẹ 
đã hoặc đã bị ung thư. Trong tuần của họ 
tại Camp Kesem, trẻ em có thể tận hưởng 
bản thân và chỉ là những đứa trẻ với những 
người khác hiểu những gì họ đang trải qua.
Đối với ........Trẻ em từ 6-18 tuổi, có cha mẹ 

hoặc đã bị ung thư; trẻ em có nhu 
cầu đặc biệt được chào đón

Địa điểm .....Camp Wekeela tại Hartford, Maine
Các Ngày .... từ Ngày 12 đến 17 tháng 8 và 

Ngày 19-24 tháng 8
Miễn...........Phí

Hạn cuối .....FC / FS; áp dụng trực tuyến
Liên hệ .......ckcampers@mit.edu
Trang mạng ...campkesem.org/mit

CROSSROADS FOR KIDS 
CAMP WING
Camp Wing cung cấp một cộng đồng an toàn, 
hỗ trợ cho nam và nữ sinh sống trong môi 
trường có nguy cơ. Các hoạt động hàng Ngày 
bao gồm bơi học tập và bơi tự do, nghệ thuật 
và hàng thủ công, thể thao và trò chơi, tường 
leo núi, câu cá, bắn cung và nhiều thứ khác. 
Các trại viên cũng sẽ học các kỹ năng giúp 
họ trong suốt cả năm, như làm thế nào để 
trở thành một người bạn tốt và người nghe 
và làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng bản 
thân và người khác.
CAMP MITTON
Trong một khung cảnh nhỏ, gia đình, trai và 
gái tìm hiểu những cách lành mạnh để đối 
phó với các tình huống căng thẳng như vô gia 
cư, lạm dụng và bỏ mặc. Nhiều trại viên được 
DFC, MSPCC giới thiệu, các dịch vụ chăm sóc 
sức khoẻ tâm thần, và nhà tạm trú. Chương 
trình nhấn mạnh việc quản lý hành vi và xây 
dựng một hình ảnh mạnh mẽ-tất cả trong 
một bầu không khí trại không cạnh tranh trên 
Cape Cod.
Đối với ........ lớp 1-8 (Wing) hoặc 1-7 (Mitton)
Địa điểm .....Khu cắm trại: Duxbury, MA 

Trại Mitton: Brewster, MA
Giao thông . từ Trường trung học Boston 

College, Dorchester
Ngày ...........28 tháng 6-Ngày 11 tháng 7; 

13 tháng 7-Ngày 1 tháng 8; 4-23 
tháng 4

Giá chi ........phí chạy từ 440 đến 490 đô la; 
giảm lệ phí dựa trên thu nhập 
gia đình, quy mô và tình hình tài 
chính; hỗ trợ tài chính có thể được 
cung cấp theo yêu cầu

Hạn cuối .....FC / FS; khi bạn đăng ký trước, thì 
cơ hội nhận được phiên bạn ưa 
thích càng tốt

Liên hệ .......với Ashley Charron, 617-765-7098 
ashley@crossroadsma.org

Trang mạng ...crossroadsma.org
NATURE'S CLASSROOM 
ADVENTURE CAMP AND LIFE-TECH 
VENTURES
Nature's Classroom camps dành cho trẻ em 
và thanh thiếu niên thích thử thách bản thân 
ở ngoài trời.
Trại phiêu lưu ở Hancock, New Hampshire 
cung cấp chèo thuyền kayak nước trắng, 
bắn cung, thợ rèn, leo núi, nghệ thuật thiên 
nhiên, nhiếp ảnh, kỹ năng sống nguyên thủy 
và các cuộc phiêu lưu khác. Tất cả các trại 
viên tham gia các hoạt động đào tạo kỹ năng 
ngoài trời, thể thao, hàng thủ công, các hoạt 
động cộng đồng, cuộc phiêu lưu bờ sông và 
các sự kiện đặc biệt trong trại.

FLAGSHIP COMPUTER 
CLUBHOUSE SUMMER 
PROGRAM
Câu lạc bộ Máy tính là một studio thiết kế 
miễn phí cho trẻ từ 10 đến 18 tuổi với các 
hoạt động như hoạt hình, thiết kế 3D, sản 
xuất phim ảnh và âm nhạc. Chương trình hè 
của họ cung cấp hỗ trợ cố vấn chất lượng từ 
các chuyên gia thiết kế địa phương, các cuộc 
hội thảo thú vị cho người mới bắt đầu và các 
chuyên gia, các chuyến đi thực tế, và nhiều 
hơn nữa. "Hãy tạo ra với chúng tôi!"
Đối với ........ lứa tuổi 10-18
Địa điểm .....Bảo tàng Khoa học, Boston
Ngày ........... tháng 7-tháng 8, thứ ba-thứ bảy
Giờ ............. từ 1-5 giờ chiều
Miễn phí .....không có phí nhập viện bảo tàng
Liên hệ .......với Kas Okeyo, kokeyo@mos.org,  

617-589-0466
Trang mạng ...clubhousebeat.org và 

computerclubhouse.org

JAMAICA POND BOATING
Vào mùa hè, bạn có thể thuê thuyền chèo 
và thuyền buồm tại Nhà thuyền Boat của 
Jamaica, được quản lý bởi Courageous 
Sailing, Inc. Thông tin về các chương trình 

Giờ ............. từ 1-4 giờ chiều
Chi phí  .......$ 5.00 / 30 phút. lớp học
Gọi Đăng ....ký hoặc email
Liên hệ .......với Denean R. Johnson, 617-318-

6973, Denean.Johnson@use.
salvationarmy.org

Trang mạng ...bostonkroc.salvationarmy.org/
BostonKroc/Aquatics

ZUMIX 
SPROUTS 
ZUMIX cung cấp các chương trình âm nhạc 
sinh động cho thiếu niên Boston quanh năm.
Các lớp học ZUMIX Sprouts dành cho trẻ nhỏ 
giới thiệu về âm nhạc, sân khấu và khiêu vũ 
với sự nhấn mạnh về kỹ thuật sân khấu và 
hiệu suất. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho trẻ 
nhỏ hơn để tìm hiểu ZUMIX là gì. Đăng ký 
Sprouts Chorus, Orchestra or Music Theater 
vào mùa hè này.
Đối với ........độ tuổi từ 7-11
Địa điểm .....260 Sumner Street, East Boston
Ngày ...........5 tháng 7-Ngày 25 tháng 8
Giờ ............. thay đổi theo chương trình; kêu 

gọi thông tin
Chi phí .......  $ 5 / lớp
Hạn cuối .....  FC / FS
Liên hệ .......617-568-9777, zmail@zumix.org
Trang mạng ...zumix.org

Đối với ........ lứa tuổi 10-17
Địa điểm .....Hancock, NH
Ngày ...........1 tháng 7 - 10 tháng 8; 6 và 13 

ngày
Chi phí .......949 USD trong 6 ngày; 1.832 đô 

la Mỹ trong 13 ngày; giảm giá 
sớm chim lớn

Hạn chót .....23/3 để giảm giá vé sớm
Liên hệ .......603-525-3311
Trang mạng ...naturesclassroom.org
Life-TECH Ventures cung cấp một cộng đồng 
không cạnh tranh, trong đó trẻ học và phát 
triển như các cá nhân. Hơn mười hai Giờ 
mỗi tuần dành riêng cho một khu vực cốt 
lõi mà trẻ em chọn để học: khoa học vật lý, 
khoa học tự nhiên, nghệ thuật, hoặc thách 
thức mạo hiểm.
Đối với ........ lứa tuổi 8-16
Địa điểm .....Charleton, Mass.
Ngày ...........8 tháng 7 - Ngày 28 tháng 7
Chi phí .......$ 810 / tuần
Liên hệ .......1-800-433-8375
Trang mạng ...naturesclassroom.org

THE SALVATION ARMY SOUTH 
END CORPS COMMUNITY 
CENTER
SUMMER CAMP PROGRAM
Chương trình này được tài trợ bởi một tổ 
chức dựa vào đức tin Kitô giáo.
Nghỉ đêm ở trại hè. Các hoạt động bao gồm 
bơi lội, chèo thuyền, thể thao, nghệ thuật và 
hàng thủ công, thuyết American Indian Lore, 
khám phá thiên nhiên, tiên phong, và một 
khóa học cơ bản.
Đối với ........ lứa tuổi 6-16
Địa điểm .....Sharon, Mass.
Ngày ...........24 tháng 6 đến 15 tháng 8
Số giờ .........Nghỉ đêm
Chi phí .......72 đô la cho mỗi phiên 6 ngày
Liên hệ .......Timothy Morris, 6176-236-7233 

X258, tmorris@use.salvationarmy.
org

Đăng ký ......Đăng ký trực tuyến
Trang mạng ...www.campwonderland.org  

SMITH PARK OF NEW YORK
CAMP WA WA SEGOWEA
Camp WA WA Segowea nằm trên 450 mẫu 
đất hoang sơ nguyên sơ xung quanh hồ 
Harmond ở vùng Berkshire của tiểu bang 
Massachusetts. Trong bối cảnh thiên nhiên 
này, các trại viên từ khắp nơi trên thế giới đã 
trải qua bốn thế hệ để trải nghiệm một cuộc 
phiêu lưu cắm trại Mỹ truyền thống tiến hóa 
và thay đổi với mỗi mùa hè mới của người 
tham gia.
Đối với ........  các lớp 3-11
Địa điểm .....Berkshires
Ngày ...........16 tháng 7 đến Ngày 29 tháng 7 

và
Ngày ...........30 tháng 7-12 tháng 8  

(Một tuần đăng ký sẽ có sẵn cho 

cả hai phiên)
Chi phí .......Một khoản tiền gửi $ 100 được 

thu thập tại thời điểm đăng ký. Chi 
phí: đang chờ xử lý

Liên hệ .......Lily Mercogliano Easton, lilymerc@
gmail.com, 845-232-0619

Trang mạng ...www.smithpark.org

4-H CAMPS OF 
MASSACHUSETTS 
Các trại 4-H cung cấp một loạt các hoạt động 
cho trẻ em từ 8-17 tuổi. Hầu hết đều có 
chương trình cả Ngày lẫn đêm từ cuối tháng 
6 đến cuối tháng 8. Một số có chương trình 
dành cho trẻ khuyết tật. Các trại nghỉ qua 
đêm khoảng $ 510- $ 670 / tuần.
Liên lạc với Văn phòng Mở rộng của Đại học 
Massachusetts để biết thêm thông tin về mỗi 
trại: 781-891-0650, mass4h.org/resources/4-
h-camps
Hoặc Liên hệ trực tiếp với từng trại:

4-H Camp Howe in Goshen (Berkshires) 
camphowe.com  ........................413-549-3969
4-H Camp Farley in Mashpee (Cape Cod) 
campfarley.com  ........................508-477-0181
4-H Camp Middlesex in Ashby (near Fitchburg) 
campmiddlesex.com .................978-386-7704 
4-H Camp Marshall in Spencer  
Trại truyền thống của những người có sở thích 
với ngựa 
campmarshall.org .....................508-885-4891
4-H Camp Leslie (Georgetown) 
campleslie.org  ..........................978-352-8060 

MASS. AUDUBON SOCIETY
WILDWOOD CAMP
Wildwood cung cấp các hoạt động như đi 
thuyền buồm và đi bộ đường dài, cũng 
như các hoạt động khoa học và tự nhiên vui 
nhộn như sinh thái rừng, sống bền vững, và 
theo dõi động vật.
Trẻ vị thành niên nhập học từ lớp 10 đến 
lớp 12 có thể đăng ký tham dự chương trình 
huấn luyện ba tuần tại nhà để chia sẻ tài 
năng của mình, khám phá các vấn đề về 
môi trường và giúp đỡ các trại trẻ hơn. Trẻ 
vị thành niên 14-17 tuổi cũng có thể mạo 
hiểm đến các Địa điểm đẹp xung quanh 
New England trong Chuyến đi Phiêu lưu 
Mạo hiểm Một tuần.
Đối với ........ lứa tuổi 9-17
Địa điểm .....Rindge, NH
Giờ .............Tháng 6 - 18 tháng 8; Các buổi 

học 1 và 2 tuần; cả thay đổi. Có 
học bổng. gọi điện thoại hoặc 
e-mail cho một ứng dụng

Hạn chót .....1 tháng 5; hãy gọi điện thoại hoặc 
ghé thăm Trang mạng để biết 
Ngày của buổi thông tin và Ngày 
mở nhà

Liên hệ .......1-866-MAS-CAMP (627-2267),  
1-781-259-2183

Trang mạng ...wildwoodcamp.org
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RƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON
NĂM HỌC MỞ RỘNG
Văn phòng Giáo dục Đặc biệt của Trường 
Công Lập Boston sẽ tổ chức Năm Học Mở 
Rộng (ESY) vào mùa Hè 2018. Những học 
sinh BPS có khuyết tật có thể được khuyên 
tham dự chương trình này để giảm thiểu sự 
suy thoái đáng kể về kỹ năng trong mùa hè. 
Quyết định giới thiệu một học sinh đến ESY 
được thực hiện trên cơ sở cá nhân bởi Nhóm 
IEP của học sinh. Gia đình của học sinh được 
khuyến khích cho ESY sẽ nhận được thông tin 
chi tiết, bao gồm cả trường ESY được chỉ định 
và giờ, vào cuối mùa xuân.
Đối với ........học sinh có ESY trong IEP của 

mình
Ngày ...........9 tháng 7 - 10 tháng 8
Giờ .............5 Giờ mỗi ngày, 5 Ngày một tuần; 

Số Giờ địa phương cụ thể được 
chuyển tiếp tới các gia đình trước 
khi chương trình

Giao thông  .Theo quyết định của IEP
Miễn phí .....bữa sáng và bữa trưa được cung 

cấp
Liên hệ .......Nếu có thắc mắc về tình trạng hội 

đủ điều kiện, xin vui lòng Liên hệ 
với giáo viên của học sinh, Điều 
phối viên Giáo dục Đặc biệt, hoặc 
hiệu trưởng.

4-H CAMP HOWE  
ECHO RESIDENT 
Thanh niên được hòa nhập hoàn toàn vào 
mọi khía cạnh của chương trình trại từ cabin 
sống đến mọi hoạt động. Một nơi tuyệt vời 
để gặp gỡ bạn bè mới, học những kỹ năng 
mới và vui chơi. Các trại khác bao gồm; gọi 
để hỏi.
Đối với ........độ tuổi từ 7-17, đồng
Loại ............qua đêm
Địa điểm .....Goshen, MA
Chi phí .......Có thể cung cấp hỗ trợ tài chính 

cho một số chương trình của họ. 
Vui lòng Liên hệ trực tiếp với 
trại để biết thêm chi tiết.

Liên hệ .......Terrie Campbell, 413-268-7635,  
office@camphowe.com

Trang mạng ...camphowe.org

BOSTON CENTERS FOR 
YOUTH & FAMILIES  
CAMP JOY
Camp Joy là một chương trình trị liệu và giải 
trí dành cho trẻ em và người lớn bị khuyết 
tật. Các hoạt động bao gồm bơi, múa sáng 
tạo và phim truyền hình. Bữa sáng và bữa 
trưa được cung cấp.
Đối với ........người khuyết tật ở Boston, tuổi từ 

3-22
Địa điểm .....BCYF Trung tâm cộng đồng 

Ohrenberger Jackson-Mann, 
Madison Park và Trung tâm Cộng 
đồng Ohrenberger

Giao thông .Cung cấp cửa đến cửa
Ngôn ngữ ...Thay đổi theo trang web
Ngày ...........Chưa quyết định
Giờ .............8 Giờ sáng - 2 Giờ chiều hoặc 9 

Giờ sáng - 3 Giờ chiều
Chi phí .......250 đô la; $ 75 thêm cho anh chị 

em ruột
Liên hệ .......617-635-4920 ext. 2402,   

Roberta.Smalls@cityofboston.gov
Trang mạng ...boston.gov/bcyf

CAMP ALLEN 
Khu nhà ở này tạo cơ hội tăng trưởng, tình 
bạn và sự vui chơi trong môi trường ngoài 
trời cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật về 
phát triển và những thách thức khác.
Đối với ........ lứa tuổi 6-90
Địa điểm .....Bedford, NH (một Giờ từ Boston)
Các Ngày ....1 và 2 tuần,
Ngày ...........11 tháng 6 - Ngày 25 tháng 8; 

Nhà mở 2 tháng 5 (Ngày mưa 
3 tháng 5)

Giờ .............nghỉ qua đêm
Chi phí .......850 đô la / 1 tuần; Kỳ nghỉ 1.700 

đô la / 2 tuần; học bổng và trợ cấp 
tài chính hạn hẹp

Hạn cuối .....FC / FS; lỗ hổng giới hạn
Liên hệ .......Michael Constance, 1-603-622-

8471, michael@campallennh.org
Trang mạng ...campallennh.org

CAMP HORIZONS 
Chương trình nhà ở, giải trí dành cho trẻ em 
và người lớn bị khuyết tật về phát triển. Các 
nhân viên được đào tạo tốt sử dụng chương 
trình Tích cực để hỗ trợ các trại viên của họ.
Đối với ........người từ 8 tuổi trở lên
Các rối ........ loạn về ADHD, Asperger, Tự kỷ, 

Chứng liệt não, Hội chứng Down, 
Tàn tật về Trí tuệ, Hội chứng 
Prader-Willi, Suy thoái Ngôn luận 

Địa điểm .....Nam Windham, CT
Số Giờ .........Nghỉ đêm
Chi phí .......2.947 USD / 2 tuần
Liên hệ .......Scott Lambeck, 860-456-1032, 

slambeck@horizonsct.org
Trang mạng ...horizonsct.org

CAMP ISOLA BELLA 
Camp Isola Bella, một hòn đảo xinh đẹp 
nằm giữa Twin Lakes, dành cho người điếc, 
khó nghe.
Đối với ........độ tuổi từ 8-17 (Thanh thiếu niên 

và Phiên thanh thiếu niên)
Các vấn .......đề về suy giảm thính giác / 

Khiếm thính, Suy thoái Ngôn 
luận / Truyền thông. CODA hoan 
nghênh.

Địa điểm .....Taconic, CT
Số Giờ .........Nghỉ đêm
Chi phí .......$ 975/2 tuần, hỗ trợ tài chính sẵn 

có
Liên hệ .......Alyssa Pecorino, 860-899-1209,  

IBDirector@asd-1817.org
Trang mạng ...www.campisolabella.org 

CAMP JACK
Trại hè cho thanh thiếu niên mắc bệnh tiểu 
đường. Những điều sau đây đảm bảo sức 
khoẻ và an toàn cho người cắm trại của 
bạn trong khi họ thích trại: Y tá Đăng ký 
(Registered Nurse - RN) trên trang web, Bác 
sĩ Nhi khoa Địa phương làm Tư vấn viên 
Chăm sóc Y tế tại Trại, Nhân viên được đào 
tạo bởi Chuyên gia Giáo dục Tiểu đường 
được Chứng nhận (CDE), Các Nhân viên 
được chứng nhận trong CPR và Trợ giúp, 
chính sách và thủ tục phù hợp với Sở Y tế 
Công cộng, Thời gian và Địa điểm kiểm tra 
glucose được chỉ định, Chế độ ăn uống phù 
hợp và thức uống được cung cấp, Thành viên 
chính thức của Hiệp hội Trại Hoa Kỳ (ACA), 
Thành viên Giáo dục Tiểu đường và Hiệp hội 
Cắm trại (DECA)
Đối với ........độ tuổi từ 5-14, thanh thiếu niên 

mắc bệnh tiểu đường, anh chị em 
và bạn bè

Địa điểm .....Rehoboth, MA
Số Giờ .........Nghỉ đêm
Chi phí .......$ 150 / tuần
Liên hệ .......508-679-5233
Trang mạng ...peopleinc-fr.org/programs/

diabetes-association-inc

CAMP SHRIVER AT UMASS 
BOSTON 
Camp Shriver mang lại cho trẻ em có và 
không có khuyết tật về trí tuệ và phát triển 
cùng nhau để họ có cơ hội nâng cao kỹ năng 
thể thao, kỹ năng xã hội và lòng tự trọng, 
đồng thời phát triển các mối quan hệ bạn 
bè tích cực và kết bạn mới. 50% trại viên là 
trẻ em khuyết tật và 50% là trẻ em không có 
khuyết tật.
Đối với ........độ tuổi 8-12
Địa điểm .....UMass Boston, Dorchester
Giao thông .vận tải Miễn phí từ các Địa điểm 

đón / rước tại một số khu vực
Ngày ...........5 tháng 7 - 2 tháng 8
Giờ .............8:30 sáng - 2:00 Giờ chiều
Chi phí .......đăng ký 25 đô la nếu được chấp 

nhận; bữa sáng, bữa trưa, đồ ăn 
nhẹ, và đồ trại được cung cấp.

Hạn chót .....nộp đơn vào Ngày 1 tháng 4
Liên hệ .......với Samantha Sears, Samantha.

Sears@umb.edu, 617-287-7250
Đăng ký ...... trực tuyến tại www.umb.edu/csde
Trang mạng ...www.umb.edu/csde/camp_

shriver/umass_boston

CAMP STARFISH 
Trại qua đêm ở New Hampshire này giúp trẻ 
em có những khác biệt về cảm xúc, hành vi 
và học tập. Tỷ lệ nhân viên đến các trại viên 
là từ 1 đến 1.
Đối với ........người cao tuổi 7-15 có khuyết tật 

cảm xúc, hành vi và học tập
Địa điểm .....Rindge, NH (70 dặm từ Boston)
Giao thông .vận tải được cung cấp từ Boston
Ngày ...........24 tháng 6 - 18 tháng 8;
Giờ .............nghỉ qua đêm
Chi phí .......1.475 đô la trong 5 ngày; 4.050 

đô la Mỹ trong 14 ngày; 5.250 
đô la Úc trong 19 ngày; hỗ trợ tài 
chính dựa trên nhu cầu

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......978-368-6580
Trang mạng ...campstarfish.org 

THE BRIDGE CENTER 
SUMMER DAY CAMP
Trung tâm Cầu là một trại hè dành cho trẻ 
em và thanh thiếu niên bị chứng Asperger, 
chứng tự kỷ, khuyết tật về xã hội và tình 
cảm, các khuyết tật thần kinh cơ và các rối 
loạn khác. Các trại viên có thể thưởng thức 
cưỡi ngựa, bơi lội, chèo thuyền, câu cá, âm 
nhạc và khiêu vũ, nghệ thuật và hàng thủ 
công, nấu ăn, thể thao và bắn cung. Gọi để 
lên lịch đánh giá.
Đối với ........độ tuổi từ 4-22 của tất cả các khả 

năng
Địa điểm .....Bridgewater, MA
Giao thông  .Có sẵn từ Trường Joseph Lee, 

Dorchester, $ 100 / tuần
Ngày ...........25 tháng 6 - 24 tháng 8; nhiều 

phiên để lựa chọn, từ 1 đến 6 tuần
Giờ .............9:00 sáng - 3:00 chiều; kéo dài 

đến 5 Giờ chiều
Chi phí .......550 đô la / tuần; Ngày mở rộng là 

thêm.
Hạn chót .....30 tháng 3
Liên hệ .......Abby Ross, 508-697-7557 ext. 12, 

aross@thebridgectr.org
Trang mạng ...www.thebridgectr.org

TRẠI CHO TRẺ VỚI BỆNH TIỂU 
ĐƯỜNG
Tại các trại hè Ngày và đêm, trẻ em thích thể 
thao, bơi lội, vui chơi giải trí, hỗ trợ và tình 
bạn khi học cách sống với bệnh tiểu đường 
tuýp 1. Các anh chị em ruột và bạn bè không 
bị tiểu đường cũng có thể tham dự. Đăng ký 
50 đô la.

BARTON DAY CAMP BOSTON 
Đối với ........ từ 6-15 tuổi; Lãnh đạo trong đào 

tạo, từ 14-15 tuổi
Địa điểm ..... trường St. John's Preparatory 

School, Danvers
Giao thông . từ Boston
Ngày ...........23-27 tháng 7
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 Giờ 

chiều
Chi phí .......650 đô la; hỗ trợ tài chính sẵn có

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......508-987-2056
Trang mạng bartoncenter.org/bcsite/node/13

CLARA BARTON CAMP FOR 
GIRLS 
Dành cho ....nữ từ 6-16 tuổi mắc tiểu đường
Địa điểm .....Bắc Oxford, MA
Ngày ...........24 tháng 6 - 11 tháng 8; Các buổi 

học 1, 2 và 3 tuần
Giờ .............nghỉ qua đêm
Chi phí .......Một tuần: $ 1,325; hai tuần: 

2.535 đô la; ba tuần: 4.045 đô la, 
hỗ trợ tài chính sẵn có

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......508-987-2056
Trang mạng ...bartoncenter.org/bcsite/node/13 

JOSLIN CAMP FOR BOYS 
Đối với ........ trẻ em trai từ 6 đến 16 tuổi bị tiểu 

đường
Địa điểm .....Charlton, MA
Ngày ...........24 tháng 6 - 11 tháng 8; Các buổi 

học 1, 2 và 3 tuần
Giờ .............nghỉ qua đêm
Chi phí .......Một tuần: $ 1,325; hai tuần: 

2.535 đô la; ba tuần: 4.045 đô la, 
hỗ trợ tài chính sẵn có

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......508-248-5220
Trang mạng ...bartoncenter.org/bcsite/node/13

CARROLL CENTER FOR THE 
BLIND
CARROLL KIDS 
Carroll Kids là một chương trình làm giàu và 
giải trí kéo dài một tuần nhằm giúp trẻ có 
khả năng Chữ Braille, công nghệ trợ giúp, 
các kỹ năng xã hội, định hướng và xây dựng 
sự tự tin và tự tin.
Trung tâm Carroll cũng có một số chương 
trình dành cho thiếu niên và SailBlind, dạy 
cho trẻ em mù đi thuyền buồm.
Đối với ........học sinh từ 1-5 học sinh bị khiếm 

thị
Địa điểm .....770 Center St., Newton, MA
Ngày ...........23-27 tháng 7
Giờ .............Giờ và các lựa chọn qua đêm; gọi 

cho biết chi tiết; Ngày 
thông tin là Ngày 4 tháng 4, 
Ngày 2 tháng 5 và 6 tháng 6, 
10:00 sáng - 1:30 chiều

Chi phí .......Khác; tài trợ thông qua các cơ 
quan nhà nước cho người khiếm 
thị

Hạn cuối .....FC / FS
Liên hệ .......Kathy Felt, kathy.felt@carroll.org, 

617-969-6200 ext. 216
Trang mạng ...carroll.org

JUDGE BAKER 
CHILDREN'SCENTER
THE SUMMER ENRICHMENT 
INSTITUTE 
Một chương trình năm Ngày nhằm dạy 
trẻ cách hiệu quả để quản lý ADHD và các 
vấn đề hành vi khác. Viện Làm Giãn Mùa Hè 
được dựa trên Chương trình Điều trị Mùa hè 
(STP), được đặt tên là Chương trình Mẫu về 
Sức khoẻ Tâm thần Trẻ em và Gia đình của 
Hiệp hội Tâm lý Mỹ và Cơ quan Quản lý Dịch 
vụ Sức khoẻ Tâm thần và Lạm dụng Chất gây 
nghiện. Trẻ em thích làm quen với những 
người bạn mới, nâng cao kỹ năng thể thao 
và nghệ thuật, và phát triển mối quan hệ với 
các nhân viên SEI là một chương trình có cấu 
trúc và hỗ trợ mang lại những thành quả về 
hành vi, nâng cao kỹ năng xã hội và giúp 
ngăn chặn sự xói mòn mùa hè của năm học
Đối với ........độ tuổi từ 6-12
Địa điểm .....Roxbury
Ngày ...........10 tháng 7 - 17 tháng 8
Giờ .............8:00 sáng - 4:00 CH
Liên hệ .......617-278-4286, sei@jbcc.harvard.

edu
Trang mạng ...jbcc.harvard.edu/summer-

enrichment-institute  

Để được giúp tìm một trại cho 
trẻ khuyết tật, hãy liên lạc.

FEDERATION FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS

Thư mục FCSN  Trại hè Fun Camp 
liệt kê hơn 200 trại hè dành cho trẻ 

khuyết tật.  Bạn có thể tải xuống miễn 
phí từ Trang mạng của họ.   

800-331-0688  -  fcsn.org/camps
 TRẠI HÈ ĐẶC BIỆT VÀ HỘI CHỢ 

 THƯƠNG MẠI MASSACHUSETTS
www.spedchildmass.com/camps-

special-needs-massachusetts-autism-
aspergers

CÔNG VIÊN BOSTON VÀ TIẾP  
CẬN GIẢI TRÍ

 accessrec.org/programs-services/
summer-camp/

Trại hè và Chương trình cho 
Trẻ em cần giúp đỡ đặc biệt  

Mặc dù nhiều trại hè có thể giúp đỡ trẻ em khuyết tật, chúng được thiết kế để giúp trẻ em có những thách thức về sức 
khoẻ và những thách thức khác. Nếu bạn không có đủ tiền để tham gia trại hè, hãy luôn hỏi về trợ cấp tài chính.
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Các Trường Công Lập Boston không phân biệt 
đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác, 
tình trạng khuyết tật, giới tính, giới tính, tín 

ngưỡng tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, 
trả đũa, khuynh hướng tình dục, di truyền học 
hoặc tình trạng quân đội và không dung túng 
bất kỳ hình thức hăm dọa, đe dọa, ép buộc và 

/ hoặc quấy rối.

CHƯƠNG TRÌNH 
CHO KÌ NGHỈ 

THÁNG 4
Các chương trình này họp vào ngày 17 
đến 20 tháng 4.

FRANKLIN PARK ZOO
FANTASTIC HABITATS AND 
WHERE TO FIND THEM
Đối với  .......độ tuổi từ 7-11
Địa điểm .....Sở thú Công viên Franklin, 

Dorchester
Giờ .............9:00 sáng - 3 giờ 45
Chi phí  .......$ 235 thành viên, $ 275 

không phải thành viên
Hạn chót .....ASAP
Liên hệ .......617-989-3742, 

education@
zoonewengland.org

Trang web ......zoonewengland.org

GIRL SCOUTS
APRIL VACATION CAMP
Đối với ........Nữ sinh lớp K-5 và 6-10
Địa điểm .....Camp Cedar Hill, Waltham
Giờ .............9:00 sáng - 4:00 giờ chiều
Giao thông .vận tải Cung cấp từ Boston, 

Mattapan, Hyde Park, 
Dorchester, Roxbury, West 
Roxbury, Roslindale, South 
End

Chi phí .......$ 50 (K-5) hoặc $ 60 (6-10) / 
ngày; cộng với lệ phí thành 
viên $ 40 nếu không phải là 
thành viên; hỗ trợ tài chính 
sẵn có

Liên hệ .......617-350-8335
Trang web ...gsema.org

BROOKLINE ARTS CENTER
ARTVENTURES
Đối với ........độ tuổi từ 5-11
Địa điểm .....Monmouth St., Brookline
Giờ .............9:00 sáng - 2:00 PM; 8: 00-

5: 30 ngày kéo dài tùy chọn
Chi phí .......$ 255-320 + phí nguyên 

vật liệu; $ 40 buổi sáng 
và $ 60 buổi chiều kéo dài 
ngày

Liên hệ .......617-566-5715
Trang web ...brooklineartscenter.com

BOSTON PARKS & 
RECREATION
ALL GIRLS SPORTS FESTIVAL
Trải nghiệm bầu không khí tự do, khám 
phá, và những thách thức cá nhân.
Đối với ........độ tuổi 11-14
Địa điểm .....1350 Columbus Avenue, 

Roxbury
Giờ .............8:30 sáng - 3:00 CH
Miễn...........Phí
Liên hệ .......617-961-3093
Trang web  ..apm.activecommunities.

com/cobparksandrecdartart

Thêm ý tưởng cho một mùa hè tuyệt vời

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

 n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n n  n

PartnerBPS.org
PartnerBPS là gì?

• PartnerBPS.orgl à một nền tảng cộng tác trực tuyến dành cho 
sinh viên, gia đình, trường học và đối tác cộng đồng trường 
học. PartnerBPS tìm cách kết nối học sinh, gia đình và các 
thành viên khác trong cộng đồng Trường Công Lập Boston với 
những cơ hội có chất lượng cao được cung cấp bởi các Đối tác 
Cộng đồng-Trường học của Trường Công Lập Boston.

• Tìm hiểu thêm về thời hạn, tiến độ, ngôn ngữ được cung cấp 
và các hoạt động của chương trình cho hơn 120 Chương trình 
Mùa Hè dành cho sinh viên Trường Công Lập Boston bằng 
cách truy cập www.partnerBPS.org, sau đó: 

 ; Nhấp vào  "Search Programs"
 ; Chọn “Summer” as “Service Delivery Time”
 ; Nhấp vào "Search" to see all Summer Programs
 ; Chọn " View Program Profile" to explore

Sách và nhiều hơn nữa ...
Để có ý tưởng về sách, phim ảnh và các hoạt động giải trí khác 
cho trẻ em, hãy kiểm tra các Trang mạng này. Nếu bạn không 
có máy tính, hãy ghé thăm thư viện địa phương của bạn. Họ có 
máy tính với Internet có sẵn cho công chúng.

www.bpl.org 
Danh sách đọc mùa hè của BPS, tải MP3 miễn phí, DVD và 
(tất nhiên) sách
www.reading.org 
Tiêu đề sách được đề xuất theo nhóm tuổi
www.ala.org/alsc 
Danh sách sách, video và Trang mạng dành cho trẻ em 
đoạt giải
www.parents-choice.org 
Xem lại sách, video, chương trình truyền hình và phần 
mềm dành cho trẻ em

Boston Central
www.bostoncentral.com

Trang mạng này liệt kê hàng trăm sự kiện, trại hè, lớp học, 
chương trình, thể thao và các hoạt động ở và gần Boston cho 

mọi lứa tuổi.

Giữ gìn sức khỏe!
www.kohlshealthyfamilyfun.org

Vui vẻ khỏe mạnh cho trẻ em và gia đình là ngay trong khu phố 
của bạn! Trang mạng này từ Bệnh viện Nhi Boston có rất nhiều 
ý tưởng cho các hoạt động, nấu ăn lành mạnh và ăn uống với 
ngân sách (bao gồm các công thức nấu ăn dễ dàng) và nhiều 
thứ nữa. Bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Hỗ trợ bởi Cares ™ của Kohl.. 

Mass. DCR
www.mass.gov/dcr

Khu bảo tồn và Giải trí (DCR) có hồ bơi, bãi biển, sân thể thao, 
vườn thú, đường đi xe đạp, khu cắm trại, sân gôn, các Địa điểm 
đua thuyền, sân tennis và sân bóng rổ, đường đi bộ và chạy bộ, 
chương trình lịch sử tự nhiên, câu cá, xem chim, sân dã ngoại, 
chèo thuyền, sân bóng, sân chơi, rạp hát, hòa nhạc và viện bảo 
tàng - miễn phí hoặc không tốn kém.

Tìm sự trợ giúp ở đâu 

Tìm hiểu những gì trong một
Trại hè hoặc Chương trình

Sau khi bạn đã chọn các trại hoặc các chương trình làm việc tốt nhất với lịch làm việc của 
bạn và sẽ thú vị nhất với con của bạn, tìm hiểu thêm thông tin về họ. Gọi cho mỗi trại và hỏi 
nhiều câu hỏi.

Một số câu hỏi để hỏi nhân viên chương trình và trại:
 � Trại hoặc chương trình được công nhận hoặc cấp phép hay không? Nếu vậy, bởi ai? Nếu 

không, tai sao không?
 � Nhân viên trại giam được huấn luyện về an toàn, giám sát, tư vấn, giải quyết vấn đề và 

những vấn đề khác liên quan đến việc làm việc với trẻ nhỏ như thế nào?
 � Giá bao gồm tất cả mọi thứ, hoặc có phụ phí vận chuyển, dịch vụ ăn uống, đồ ăn thừa, 

đăng ký, quần áo, vv?
 � Nếu giao thông vận tải được cung cấp, các chi tiết cụ thể là gì?
 � Nếu trước và sau khi các hoạt động của trại được tổ chức, ai là con cái và họ sẽ làm gì?
 � Có các hoạt động cạnh tranh (chẳng hạn như thể thao đồng đội)? Con của bạn có thoải 

mái với mức độ cạnh tranh không?
 � Cha mẹ có thể giữ liên lạc với con cái trong thời gian trại giam như thế nào? Có cho phép 

gọi điện thoại hoặc e-mail?
 � Trại đáp ứng nhu cầu ăn kiêng và thể chất đặc biệt của trại viên như thế nào?
 � Có ngôi nhà mở trước khi bắt đầu trại để cha mẹ có thể tham quan trại và gặp giám đốc?
 � Có ngày viếng thăm không?

từ  American Camp Association, New England 
781-541-6080  � acanewengland.org

The American Camp Association, New England kết nối trẻ em đến các trại nghỉ qua đêm ở tất 
cả các tiểu bang ở New England và cung cấp hướng dẫn và nguồn tài nguyên tìm kiếm miễn 
phí cho cá nhân. ACA New England xuất bản hướng dẫn hàng năm cho các trại giam ngày và 
ở được công nhận bao gồm các câu hỏi để yêu cầu giám đốc trại và lời khuyên về việc tìm một 
trại. Bạn có thể tải hướng dẫn trực tuyến hoặc yêu cầu bản sao qua điện thoại hoặc e-mail. 

Cambridge Camping
617-864-0960  �  cambridgecamping.org

Chương trình Học bổng Nghỉ dưỡng Nghỉ đêm ở Cambridge Camping giúp các gia đình  
tìm học bổng cho một số trại nghỉ qua đêm. Cư dân Boston đủ điều kiện cho dịch vụ này. 

boston.mommypoppins.com
Trang web này do cha mẹ viết. Nó có Hướng dẫn cắm trại và nhiều ý tưởng cho các lớp học 

và hoạt động cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

National Camp Association, Inc. 
800-966-CAMP (2267)  �  summercamp.org

Dịch vụ này cung cấp giới thiệu đến các trại nghỉ qua đêm..

Cả Trường Công Lập Boston và nhân viên 
của trường đều không có bất kỳ sự chứng 
thực, khuyến cáo, hoặc đại diện nào về sự 
phù hợp hoặc phù hợp của bất kỳ chương 
trình, tổ chức, hoặc tài nguyên không thuộc 
Chương trình Bảo vệ Thực vật Quốc gia nào 
được liệt kê trong ấn phẩm này.

Những Trung Tâm Chào 
mừng BPS  Tháng 7, 2018
CHỈ CÓ TRUNG TÂM CHÀO MỪNG 

ROBURY MỞ CỬA 
Ở Bolling Building 

2300 Washington St., Lầu 2
617-635-9010

� Thứ 2/Thứ 3/Thứ 5: 8:30 sáng - 
5:00 chiều
� Thứ 4: 12 giờ trưa-7 giờ tối
� Thứ 6: Đóng

 Đóng cửa: 
các kỳ nghỉ liên bang, tiểu 

bang và thành phố.

Tìm ý tưởng mùa hè cho học sinh lớn tuổi?
Các Trường Công Lập Boston 
cũng xuất bản Summer 
Stuff cho Học Sinh Trung 
Học Phổ Thông. Nó có sẵn 
vào tháng 3 năm 2018 trong các 

trường học, thư viện, các trung 
tâm khu phố, và trên trang web 
của Trường Công Lập Boston: 
bostonpublicschools.org/summer


