
Hãy Khám Phá 
Niềm Vui Mùa Hè! 
Chọn từ hàng trăm chương trình có sẵn đầy thú vị với 
mức giá phải chăng, gần nhà để thúc đẩy cảm hứng của 
những nhà phát minh, nhà thám hiểm, nhà sáng tạo hoặc 
vận động viên trong chính con của bạn. Hãy để con bạn 
tận hưởng tối đa mùa hè của mình!

STEM
Minecraft, rô-bốt,
lập trình, thiết kế,
toán và khoa học

Học thuật
Đọc, viết,
ngoại ngữ,
cờ vua, thiết kế trò 
chơi

Nghề nghiệp 
Kiến trúc, thời trang,
y học và điều tra
vụ án

Khám phá 
Nấu ăn, động vật,
làm phim, may vá,
và lãnh đạo

Sáng tạo 
Âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu, 
phim stop-motion
với LEGOs®,
và mỹ thuật

Thể Thao
Leo núi trong nhà, đạp xe
leo núi, lướt ván,ném đĩa, 
bóng rổ, bóng đá,và hàng 
trăm môn thể thao khác

Các chương trình đều MIỄN PHÍ và có sẵn học bổng!

Truy cập: scc.inplay.org – đường dẫn của bạn đến tất cả các hoạt động hè và sau giờ học tại địa phương. 
Thư mục này MIỄN PHÍ và bao gồm nhiều chương trình được khuyến mại hoặc miễn phí, dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt hoặc 

trẻ đang học tiếng Anh.

Hãy lập kế hoạch cho mùa hè của bạn ngay 
hôm nay!
Truy cập: scc.inplay.org.

Giới thiệu về InPlay Guide
Hướng dẫn này cung cấp thông tin chương trình toàn diện từ 
hàng trăm nhà cung cấp địa phương dành cho học sinh các lớp 
K-12. InPlay là một tổ chức phi lợi nhuận duy trì việc hướng
dẫn hoạt động trực tuyến này bởi vì vấn đề “Hao hụt kiến thức
sau hè của trẻ” là có thật: thành tích của trẻ sụt giảm khi không
học tập trong mùa hè. Thu hút trẻ em và thanh thiếu niên vào
các hoạt động trong mùa hè sẽ hỗ trợ các con khi trở lại trường
vào mùa thu.
Học khu của bạn tài trợ cho hướng dẫn của InPlay để giúp bạn
tìm thấy các hoạt động hè và sau giờ học. Điều này sẽ khơi dậy
những đam mê và sở thích của con bạn. Bạn sẽ tìm thấy các
chương trình tại địa phương với giá cả phải chăng, mang lại
một mùa hè đầy niềm vui và thoải mái cho gia đình của bạn!

Đối tác




