OPISYAL NA PAHAYAG
Hulyo 17, 2020
Pakikipag-ugnay: Jane Grobaty, Opisyal ng Impormasyon sa Komunidad, Kagawaran ng Parke,
Libangan at Marine, Jane.Grobaty@longbeach.gov

Mga Parke, Libangan at Marine Magaalok ng
Karagdagang Programa sa Tag-init para sa Kabataan
Virtual na Kamp sa Tag-init, Kamp ng Kalikasan sa Personal at Mga
Kamp ng Middle School Adaptive Magsisimula Hulyo 20
Dahil sa mga hinihingi para sa ligtas na mga pagkakataon sa pagpapayaman sa
tag-init, at ang pangangailangan para sa mga karagdagang programa na dulot ng
kamakailang pagsasara na inanunsyo ng Gobernador, ang Kagawaran ng Parke,
Libangan, at Marine (PRM, inisyal sa Ingles) ay mabilis na gumawa ng mga
karagdagang programa, kabilang ang kamp para sa mga taong may mga espesyal na
pangangailangan. Simula Lunes, Hulyo 20, Ang “Recreation Reimagined” na programa
ng PRM ay papalawakin upang isama ang libreng Virtual na Kamp sa Tag-init para sa
mga bata na may edad 5 hanggang 12, mga kamp ng El Dorado Sentro ng Kalikasan
sa personal para sa mga bata na may edad 5 hanggang 8 at isang kamp ng ARISE
(Adaptive Recreation in Special Environments) sa personal para sa mga middle school
na edad na mga bata.
Virtual na Kamp sa Tag-init
Upang mag-alok ng isa pang ligtas na opsyon para sa labis na kinakailangan na edukasyon at
libangan, ang mga kawani ng PRM ay nagdisenyo ng isang virtual na kampo na may maraming
karanasan na inaalok sa mga kampo ng PRM sa personal kasama ang mga aktibidad na
nagpapayaman sa akademiko na idinisenyo upang mabawasan ang pagkawala ng pagtuto sa
tag-init.

Ang mga libreng Virtual Kamp ay magsasama ng mga pakikipagkita sa mga kawani sa
totoong oras ng libangan, sayawan, sining, trivia at marami pang iba sa loob ng isang
anim na oras na panahon bawat araw. Ang Virtual Camp ay inaalok sa mga bata na
edad 5 hanggang 12, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Lunes hanggang Biyernes, Hulyo
20 hanggang Agosto 28. Maaaring magparehistro sa lbparks.org.
Mga Kampo sa Tag-init ng El Dorado Sentro ng Kalikasan
Ang mga bata na may edad lima hanggang walong taong gulang ay maaaring sumali sa
mga naturalista ng PRM sa Sentro ng Kalikasan para sa kasiyahan at paggagalugad,
kasama na ang mga aktibidad na hands-on, laro, at sining. Ang mga sesyon ay mula 10

a.m. hanggang tanghali, Lunes hanggang Biyernes, na may bayad sa pagpaparehistro
ng $30 bawat linggo. Ang mga kaarawan ng mga kamper ay dapat bago Agosto 31,
2014. May ipinag-uutos na pang-araw-araw na check in mula 9:30 at 9:45 a.m. para sa
pag-sign in at pagsuri ng kalusugan. Ang bawat linggo ay may ibang tema.
●

Wild About Art – Hulyo 20-24

Ang mga bata ay lilikha ng mga artistikong obra maestra na may inspirasyon ng
mga kulay at tekstura ng kalikasan. Numero ng Klase.40991.
●

Everything Birds – Hulyo 27-31

Tuklasin ang mga tirahan, mga siklo ng buhay, at mga pagbabagay ng mga ibon.
Numero ng Klase.40993.
●

NC Gamers – Agosto 3-7

I-unplug at bumuo at maglaro ng mga larong may inspirasyon ng kalikasan gamit
ang aming mailap na ideya. Numero ng Klase. 40994.
●

Everything Turtles – Agosto 10-14

Tuklasin ang mundo ng mga pagong sa pamamagitan ng kanilang tirahan, mga
siklo ng buhay, at pagbabagay. Numero ng Klase. 40995.
Middle School ARISE Kamp (adaptive)
Mag-aalok ang PRM ng isang kamp sa tag-init para sa mga middle school na edad na
mga partisipante ng ARISE (Adaptive Recreation in Special Environments) ng mga
aktibidad panlibangan at pagpapayaman. Magaganap ang kamp mula tanghali
hanggang 3 p.m. tuwing Lunes hanggang Biyernes, Hulyo 20 hanggang Agosto 28., sa
pasilidad ng Advocacy for Respect & Choice (AR&C), 4519 E. Stearns Avenue. Ang
bayad ay $15 bawat linggo. Ang mga interesado ay maaaring tumawag sa
562.440.2867 para sa karagdagang impormasyon.
Ang mga protokol sa kaligtasan para sa Kampo ng Kalikasan at ARISE, pati na rin
ang lahat ng mga in-person PRM kamp sa tag-init, ay kinabibilangan ng:
●
●
●
●
●
●
●

Paglimita ng bilang ng mga partisipante sa bawat araw ng kamp
Pagtatalaga ng mga kamper sa mga grupo na walang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng
mga grupo sa kampo.
Pagpapanatili ng hindi tataas sa 12:1 na ratio ng partisipante-sa-kawani na naaangkop
sa laki ng sentro ng komunidad (5:1 para sa ARISE)
Pagpapatupad ng mga protokol sa pisikal na distansya habang nagche-check-in at
nagche-check-out
Paglilinis at pagdidisimpekta ng mga pasilidad ng maraming beses bawat araw
Paglilinis at pagdidisimpekta ng mga madalas na hawakan na mga area
Pangangailangan ng mga panakip ng mukha para sa mga partisipante at kawani
Requiring face coverings for participants and staff

Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang aming mga

residente, bumisita sa: longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
###

