
Chúng tôi rất vui và hào hứng vì có cơ hội đồng hành cùng con em của quí vị  

qua chuyến đi “Texas in the Making” tới San Antonio and Austin! 

Đây là một ít thông tin dành cho con em quí vị cho chuyến đi này! 

Nơi Đến: 

Con em của quí vị sẽ được thăm viếng Alamo, Battle for Texas Museum:  

The Experience và Thủ Phủ của Tiểu Bang Texas 

Phương Tiện Di Chuyển: 

Học sinh, giáo viên, người coi sóc (chaperones) sẽ dùng xe bus chở hành khách (charter 
bus) để tới San Antonio/Austin 

Chaperones (những phụ huynh đi theo để giúp chăm sóc các em): 

Tất cả các giáo viên và chaperones phải cùng đi chung xe bus với các em trên mọi 
chuyến đi đến và trở về từ San Antonio/Austin.  Giáo viên và các phụ huynh đi kèm phải 

tham dự một khóa huấn luyện bắt buộc (để biết những việc cần làm trong chuyến đi) 
trước ngày lên đường. 

Các em sẽ được nhận những thứ dưới đây: 

                 Mỗi em sẽ nhận được một áo t-shirt, một túi ăn trưa (giữ nhiệt/insulated), 
bảng tên, hình chụp của cả nhóm và những vật dụng lưu niệm. 

Các em cần phải mang theo: 

Các em cần mang theo 4 bình nước (loại bình nước uống xong là bỏ, mỗi bình không quá 
17 ounces).  Nếu con em của quí vị muốn mang theo đồ ăn vặt cho em, em có thể mang 
theo, nhưng không được mang theo đồ ăn có chứa đậu (must be nut-free).  Các em có 
thể mang theo máy chụp hình.  Education in Action cho lời khuyên nên dùng loại máy 
hình dùng xong là bỏ.  Máy chụp hình.  Các em có thể dùng máy chụp hình kỹ thuật số 

(digital camera), nhưng chúng tôi nghĩ rằng em không nên sử dụng máy chụp hình này vì 
máy rất mắc tiền và dễ dàng bị mất.  Xin để tên của em trên tất cả các vật dụng. 

Những thứ không được mang theo: 

Các em không cần mang theo tiền vì các em sẽ không đến gift shop (nơi bán hàng lưu 
niệm) hoặc quán ăn.  Điện thoại cầm tay, iPad, tablets và các vật dụng điện tử (ngoài trừ 
máy chụp hình digital camera/như chúng tôi đã khuyến cáo là rất dễ bị mất) đều không 

được mang theo. 


