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Nha Công viên Portland cung cấp một loạt các hoạt 
động mùa hè miễn phí cho các học sinh 

Năm học 2018-19 đang sắp kết thúc, với các lễ tốt nghiệp trung học high school graduations bắt 
đầu từ Chủ Nhật, và ngày cuối cùng của các lớp học được ấn định vào Ngày 12 Tháng Sáu. Sau 
đó? Kỳ nghỉ hè! Các bạn của chúng tôi tại Nha Công viên & Giải trí Portland có nhiều cách miễn 
phí để giữ cho các học sinh hoạt động. Từ họ: 

Học sinh có thể tìm thấy thức ăn và các hoạt động vui chơi suốt mùa hè dài qua chương trình 
Mùa hè Miễn phí cho Tất cả, một sự hợp tác giữa Sở học chánh Portland và Nha Công viên & 
Giải trí Portland. 

Chương trình cung cấp bữa trưa miễn phí, âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, các bộ phim thân 
thiện với gia đình, nghệ thuật, các môn thể thao và trò chơi trong các công viên Portland. Bơi lội 
miễn phí có sẵn, không cần ghi danh, trong các hồ bơi thành phố trong những ngày và giờ đã 
được ấn định. 

Trong lịch trình trực tuyến cho Mùa hè Miễn phí cho Tất cả, bạn cũng sẽ tìm thấy một số lễ hội 
văn hóa, bao gồm Ngày Tonga, Lễ hội Slavic, Lễ hội Văn hóa Hồi giáo và Lễ hội Latin. 

Có mọi sinh hoạt cho tất cả mọi người, và tốt nhất là, nó miễn phí! Một danh sách đầy đủ các sự 
kiện, địa điểm, ngày và thời gian có sẵn trực tuyến available online. Bạn có thể tìm thấy hướng 
dẫn trực tuyến bằng tám ngôn ngữ khác thông qua trang web của Nha Công viên & Giải trí 
Portland Portland Parks & Recreation website.. 

 

https://issuu.com/portlandparks/docs/ppr_sffa18_guide_english_draft_0330/1?ff=true&e=3709716/59710666
https://www.portlandoregon.gov/parks/67985
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