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HỘ  CH I ẾU

ĐI BỘ XE ĐẠP SCOOT VÁN TRƯỢT

HOẠT ĐỘNG 
THỂ CHẤT 
TRONG NHÀ

THỨ HAI
Khám phá khu dân cư 

của quý v ị!

THỨ BA
Hãy phô diễn những 
đôi tất đầy màu sắc và 
ngộ nghĩnh trên chặng 
đường walk or roll của 

quý v ị!

THỨ TƯ
Hóa trang thành nhân 
vật yêu thích trong một 
cuốn sách của quý v ị!

THỨ NĂM
Hãy đội chiếc mũ ngộ 
nghĩnh nhất của quý v ị 
và đi dạo một vòng!

THỨ SÁU
Hãy đối xử tốt với môi 
trường.  Xác định ba cái 
cây hoặc thực vật khác 
nhau trong khu phố của 

quý v ị.

Với mỗi ngày quý vị đi bộ, đạp xe, hoặc sử dụng xe scooter hoặc ván trượt, hãy đánh dấu vào ô! Để thú vị hơn 
nữa, hãy hưởng ứng tinh thần walk and roll với những chủ đề này!

Để nộp bản cứng của Hộ chiếu này, hãy chụp ảnh trang này và gửi email đến info@alamedacountysr2s.org, 
hoặc gửi tin nhắn bức ảnh đến số 510-459-4137. Để nộp bản mềm của Hộ chiếu này, gửi email file PDF đến 

info@alamedacountysr2s.org. Tất cả các hộ chiếu đã nộp sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng một chiếc xe 
scooter hoặc một thẻ quà tặng!

Để kết nối với trẻ em xung quanh Quận Alameda, quý vị có thể đăng ảnh quý vị và gia đình đang đi bộ và 
đi xe đạp trực tuyến!

Trên Twitter, quý vị có thể gắn tag @AlamedaCoSR2S và dùng #WalktoSchoolDay  và 
#WalkandRollWeek . Quý vị cũng có thể chia sẻ ảnh của mình trên nhóm Facebook Alameda County 

SR2S tại đây: facebook.com/saferoutestoschool

Chng trình An toàn Ti trng (Safe Routes to School) ca Qun Alameda là mt chng trình ca y ban Giao thông Qun Alameda (alamedactc.org) và c 
tài tr bng D lut B v thu thu bán hàng a phng Qun Alameda, các qu khu vc, tiu bang và liên bang.

mailto:info@alamedacountysr2s.org
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