
Bạn đang trong độ tuổi từ 11 đến 14 và đam mê nhảy múa, chơi thể thao và các 
hoạt động thể chất? 

 
Nếu vậy, AileyCamp sinh ra để dành cho bạn! AileyCamp là trại hè MIỄN PHÍ nơi thanh thiếu niên tiếp thu 
kiến thức về nhảy múa và những kỹ năng sống quan trọng, nâng cao sự tự tin, tự nhận thức và khả năng 
sáng tạo – tất cả được thực hiện trong một bầu không khí tự do, tôn trọng và đáng tin cậy. 
 
Hàng ngày, các trại sinh tham gia những lớp học về nhảy Tây Phi, jazz, múa ba-lê, nhảy hiện đại, các nhạc cụ 
gõ, sáng tạo nghệ thuật, viết sáng tạo và phát triển bản thân. Tại đây, các em được phát triển kỹ năng lãnh 
đạo, kỹ năng đưa ra quyết định, tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp trong khi tận hưởng đa dạng các 
hoạt động thể dục thể thao, nghệ thuật và xã hội. 
 
TRẠI HÈ DIỄN RA KHI NÀO? 
Trại hè Seattle Theatre Group AileyCamp bắt đầu vào ngày 01/07/2020 và kết thúc vào ngày 07/08/2020. 
Trại hè bắt đầu vào lúc 8:30 sáng và kết thúc vào 3:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Buổi biểu diễn bế mạc 
sẽ diễn ra vào ngày 06/08 tại Moore Theatre, Seattle. Buổi biểu diễn này cũng hoàn toàn MIỄN PHÍ. 
 
AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ? 
Học sinh lớp 6, 7 và 8 trong độ tuổi từ 11 - 14 được chọn sau khi nộp đơn đăng ký và hoàn thành phỏng vấn. 
Việc học nhảy từ trước không phải là một tiêu chí để lựa chọn. 
 
CHI PHÍ CỦA TRẠI HÈ LÀ BAO NHIÊU? 
AileyCamp hoàn toàn MIỄN PHÍ!!! Tất cả những gì chúng tôi cần là sự quyết tâm, đam mê và thái độ hợp 
tác. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn, phương tiện di chuyển, trang phục khiêu vũ và các bữa ăn (sáng, trưa 
và ăn nhẹ). 
 
TRẠI HÈ TỔ CHỨC Ở ĐÂU? 
AileyCamp được tổ chức tại Beach Park Event Center 22030 Cliff Avenue South, Des Moines, WA 98198. 
 
CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THẾ NÀO? 
Những học sinh muốn tham gia cần nhờ phụ huynh/người giám hộ hoàn thành đơn đăng ký bằng cách liên 
hệ với Giám đốc Shawn Roberts theo số 206-508-5232 * aileycamp@stgpresents.org 
 

 


