
Thứ Sáu:
Lời Chào 
Halloween

Thứ Năm:
Âm Thanh 
và Mùi Vị

Thứ Tư:
Để Ý Biển Báo 
Dừng

Thứ Ba:
Lan Tỏa Niềm 
Vui

Thứ Hai:
Khám Phá 
Phương Tiện 
Giao Thông

Hãy ủng hộ ý tưởng đi lại bằng những phương tiện đơn giản như đi bộ, 
đi xe đạp, và đi xe scooter!  Cùng các học sinh trên toàn San Francisco tham 

gia hoàn thành tất cả các hoạt động của tuần trong Walk & Roll passport.

Bạn muốn có cơ hội trúng thưởng xe scooter, ván trượt, hay một bộ giày trượt cộng với một bộ 
dụng cụ bảo vệ an toàn từ chương trình Walk & Roll không?
1. Chụp hình lại các hoạt động Walk & Roll của bạn, hoặc tạo tác phẩm nghệ thuật về đi bộ và đi bằng phương tiện
có bánh xe như xe đạp/xe scooter/xe lăn
2. Nộp tác phẩm nghệ thuật và các bức hình về Walk & Roll của bạn tại: walksf.org/walkandroll. Đối với mỗi tác
phẩm nộp, bạn sẽ nhận được một vé tham gia rút thăm trúng thưởng. Sẽ rút thăm tìm người trúng thưởng vào ngày
2 tháng 11.

Ngoài ra: Tác phẩm nghệ 
thuật và các bức hình của 
bạn sẽ được đưa vào 
trong phần trưng bày trực 
tuyến của Walk & Roll 
trên toàn thành phố, 
ngoài ra bạn sẽ giúp lớp 
học của bạn cạnh tranh 
giành cơ hội trúng 
thưởng một bộ sách!

Đếm số người đang đi bộ và đi bằng phương 
tiện có bánh xe trong khu phố của bạn:

hát

Yên lặng và ồn ào ... mùi thối và mùi ngọt… 
Bạn có thể nhận ra bao nhiêu âm thanh và mùi vị khác nhau?

Âm Thanh: _______________________   Mùi Vị: _________________________  

Mặc trang phục Halloween thật 
sớm và đếm số người vẫy tay 
chào lại bạn!

Ngày 26 đến ngày 30 
tháng 10 năm 2020 PASSPORT

đi bộ 

vẫy tay

_____

Chọn một cách mang lại niềm vui cho người khác!

biển báo dừngSTOP

làn đường dành 
cho xe đạp

các biển báo giới 
hạn tốc độ

đèn giao thông

Các biển báo, đèn, và màu sơn giúp các đường phố an toàn hơn. 
Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu?

xe đạp trượt ván xe scooter xe lăn

_______________________(ý tưởng của bạn)

nói lời chào

đưa tấm thiệp cám ơn cho 
một nhân viên thiết yếu

tạo tác phẩm nghệ thuật bằng phấn

lối đi bộ khu vực 
trường học

gờ giảm 
tốc độ




