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Ang Long Beach Parks, Recreation and Marine ay
Mag-aalok ng ‘Nature Kids Discovery’ na Isang
Programa na Kampo sa El Dorado Nature Center
Magsisimula ang Pagrehistro sa Mayo 11 sa alas 8:00 ng umaga
Long Beach, CA - Ang Departamento ng Parks, Recreation and Marine (PRM) sa
Lungsod ng Long Beach ay mag-aalok ng mga programa ng Summer Camp ‘Nature
Kids Discovery’ sa El Dorado Nature Center, simula Hunyo 21. Ang pagpaparehistro
para sa bawat isang linggong sesyon ay nagsisimula sa Mayo 11 sa ganap na alas 8 ng
umaga sa online at sa personal.
Ang mga bata ay makakaranas ng kalikasan sa pamamagitan ng pagsisiyasat at
kasiyahan na mga hands-on na aktibidad laro at sining.
Nagaganap ang mga klase mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 ng umaga
hanggang tanghali. Ang iniutos na araw-araw na pag check-in ay gaganapin sa pagitan
ng alas 9:45 at alas 10 ng umaga para sa pag-sayn in at mga pagsusuri sa kalusugan.
Ang pagpaparehistro para sa bawat isang linggong programa ay magsisimula sa
Martes, Mayo 11, sa ganap na alas 8 ng umaga sa LB RecConnect na online na
katalogo na matatagpuan sa LBparks.org webpage, at personal sa El Dorado Nature
Center, na matatagpuan sa 7550 E. Spring St., Martes hanggang Linggo, mula alas 8
ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang pagpaparehistro sa online at sa personal ay
mananatiling bukas hanggang sa maabot ang kakayahan ng mga linggo ng programa.
Ang gastos ay $100 dolyar bawat linggo. Ang pagpapatala ay dapat na tumutugma sa
kasalukuyang antas ng kalahok at ang mga kaukulang pagtukoy sa kaarawan ay
nakalista sa ilalim ng bawat linggo ng programa.

Ang iskedyul ng Nature Kids Discovery summer sesyon ay ang mga sumusunod:
● STEMagic (course #47115)
○ TK at unang grado, edad 4 hanggang 6 na taong gulang
○ Hunyo 21 - hunyo 25
○ Ang pagtawag sa lahat ng mga dragon trainer at unicorn tamer! Sumali sa
pakikipagsapalaran upang makagawa ng mga solusyon sa mahika,
gumawa ng mga dragon na lumilipad, at mag-disenyo ng isang paraan
para masagip ng mga dalaga ang kanilang sarili. Ang kaarawan ng bata
ay dapat nasa pagitan ng Setyembre 1, 2014 at Disyembre 2, 2016.
Snug as a Bug Under a Leaf (course #47116)
○ TK at unang grado, edad 4 hanggang 6 na taong gulang
○ Hunyo 28 - Hulyo 2
○ Gumulong tayo tulad ng mga roly polie at pagkawag tulad ng mga bulate
habang sinisiyasat namin ang Nature Center upang matuklasan ang mga
lihim ng mga pinakamaliit na nilalang nito. Ang kaarawan ng bata ay dapat
nasa pagitan ng Setyembre 1, 2014 at Disyembre 2, 2016.
What’s Hidden Below (course #47117)
○ Ikalawa hanggang Ikaapat na grado, edad 7 hanggang 9 na taong gulang
○ Hulyo 12 - Hulyo16
○ May mga nilalang sa Nature Center na hindi namin nakikita sa aming mga
normal na paglalakad. Sumali sa amin habang nakatuon kami sa mga
lugar na madalas naming madaanan upang obserbahan ang natatanging
pag-uugali ng hayop sa mga hindi pangkaraniwang lokasyon. Ang
kaarawan ng bata ay dapat nasa pagitan ng Setyembre 1, 2011 at Agosto
31, 2014.
ABC Ya Later Alligator Lizard! ( course #47118)
○ TK at unang grado, edad 4 hanggang 6 na taong gulang
○ Hulyo 19 - Hulyo 23
○ Galugarin ang kalikasan at magharutan sa paglaro sa pamamagitan ng
alpabeto na may mga aktibidad ng hayop, mga mapanlinlang na mga
likhain at mga kwentong hangal. Ang kaarawan ng bata ay dapat nasa
pagitan ng Setyembre 1, 2014 at Disyembre 2, 2016.

● Habitat Heroes (course #47119)
○ Ikalawa hanggang Ikaapat na grado, edad 7 hanggang 9 na taong gulang
○ Hulyo 26 - Hulyo 30
○ Mga opossums, kulisap, mga ibon at mga slug! Anong mga hayop ang
nakatira sa iyong kapitbahayan? Maging isang Habitat Builder at tumulong
na magbigay para sa lahat ng kanilang pangunahing mga
pangangailangan. Ang kaarawan ng bata ay dapat nasa pagitan ng
Setyembre 1, 2011 at Agosto 31,2014.

Need For Speed (course #47120)
○ TK at Unang grado, edad 4 hanggang 6 na taong gulang
○ Agosto 2 - Agosto 6
○ Sa palagay mo maaari kang tumakbo nang mas mabilis kaysa sa isang
kuneho? Bakit napakahusay ng mga manlalangoy ng isda? Suriing
mabuti ang lokomosyon at lahat ng mga natatanging paraan ng mga
hayop sa paligid ng Nature Center. Ang kaarawan ng bata ay dapat nasa
pagitan ng Setyembre 1, 2014 at Disyembre 2, 2016.
It’s Way better with Water (course #47121)
○ Ikalawa hanggang Ikaapat na grado, edad 7 hanggang 9 na taong gulang
○ Agosto 9 - Agosto 13
○ Walang mas mahusay na paraan upang labanan ang init ng isang araw ng
tag-init kaysa sa isang maliit na paglalaro ng tubig. Sumali sa amin
habang sinisiyasat namin ang lahat ng mga bagay na nakakatuwa at
sayaw na gagawin sa isang bagay na hindi namin mabubuhay nang wala,
H20! Ang kaarawan ng bata ay dapat nasa pagitan ng Setyembre 1, 2011
at Agosto 31, 2014.T
Wild and Messy (course #47122)
○ TK at Unang grado, edad 4 hanggang 6 na taong gulang
○ Agosto 16 - Agosto 20
○ Maghanda para sa ilang kasiyahan habang medyo nadumi ang ating mga
kamay. Lilikha kami ng mga kuwadro na gawa sa putik, maghuhukay ng
mga bulate, at magtatayo ng isang silungan na may mga brick na gawa sa
kamay. Ang kaarawan ng bata ay dapat nasa pagitan ng Setyembre 1,
2014 at Disyembre 2, 2016.

Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga kalahok at kawani ng kampo, ang
Nature Kids Discovery ay susunod sa mga sumusunod na COVID-19 na mga protokol
ng kaligtasan:
● Mga pagsusuri sa kalusugan para sa mga kalahok at kawani, kabilang ang
pagsusuri sa temperatura.
● Nililimitahan ang bilang ng mga kalahok sa bawat kampo.
● Pagpapanatili ng hindi mas malaki kaysa sa isang 14: 2na ratio ng
kalahok-sa-kawani.
● Pagpapatupad ng mga pisikal na distansya ng mga protokol, kabilang ang
pag-check in at pag-checkout.
● Ang mga pasilidad sa paglilinis at paglilinis ng maraming beses bawat araw.
● Ang paglilinis ng mabuti sa lahat ng mga lugar na madalas na nahahawakan.
● Nangangailangan ng mga pantakip sa mukha para sa mga kalahok at kawani.

Karagdagan sa Nature Kids Discovery, ang PRM ay nag-aalok ng iba pang mga free
and low-cost programs for youth. Magagamit ang karagdagang impormasyon sa
pamamagitan ng pagbisita LBparks.org o sa pagtawag as 562.570.3150.
Ang mga katanungan sa midia ay maaaring idirekta kay Jane Grobaty, Opisyal para sa
Impormasyong Pangkomunidad, 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov.
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