Ban Giải trí Cộng đồng Thành phố Albuquerque

Hướng dẫn về Chương trình Mùa hè
dành cho Thanh thiếu niên 2022
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4) Đây là chương trình dành cho trẻ em từ 5-15 tuổi. Trẻ em 5 tuổi tại thời
điểm đăng ký phải tròn 6 tuổi trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 (Có thể cần
cung cấp giấy tờ chứng nhận).
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Để biết thêm thông tin:
505-767-5800
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cabq.gov/crei/youth-programs

Đăng ký Rút thăm

Quý vị có thể hoàn tất quy trình đăng ký Rút thăm
Trực tuyến từ máy tính hoặc điện thoại thông minh
bằng cách truy cập play.cabq.gov.

Rút Thăm
Con số được rút sẽ dựa trên giới hạn người tham gia
của mỗi chương trình của trung tâm cộng đồng. Trẻ em
là cư dân COA (theo Hội đồng Thành phố) sẽ được ưu
tiên. Nhận người tham gia cho đến khi hết tất cả các vị trí
có sẵn. Sau khi đủ số lượng, trung tâm sẽ dán một danh
sách chờ theo thứ tự rút thăm.
Nếu (các) con của quý vị được chọn trong chương tình
rút thăm, quý vị sẽ nhận được một email (email sẽ được
gửi đến địa chỉ trong hồ sơ), với hướng dẫn đăng ký cho
(các) con của quý vị tham gia Chương trình Mùa hè. Tên
của những trẻ được chọn cũng sẽ được dán tại mỗi
trung tâm cộng đồng riêng từ Thứ Tư, ngày 18 tháng 5
năm 2022 – Thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Đăng ký Trực tuyến

Những trẻ được chọn trong chương trình rút thăm phải
ĐĂNG KÝ tham gia chương trình trước hạn cuối là ngày
27 tháng 5, để giữ vị trí của mình. Quý vị có thể hoàn tất
quy trình đăng ký trực tuyến tại play.cabq.gov. Phí đăng
ký là $10 mỗi trẻ, thu tại thời điểm đăng ký.

Ngày diễn ra Chương trình Mùa hè
Chương trình mùa hè sẽ diễn ra từ ngày 13/6 đến
5/8; Thứ Hai – Thứ Sáu, 7:30 sáng – 5:30 chiều.

