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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: Trong khuôn khổ sáng kiến Bền Vững của 
Quận San Diego, mục tiêu là bảo tồn, bảo vệ, duy trì và nuôi dưỡng môi trường 
tự nhiên nơi cư dân, du khách và các thế hệ tương lai có thể dành thời gian bổ 
ích ngoài trời. Một trong những chiến thuật để hỗ trợ sáng kiến này là triển khai 
Chương Trình Cắm Trại Lần Đầu Tiên - một phần trong chương trình Trải Nghiệm 
Hoạt Động Ngoài Trời bao quát của chúng tôi, nhằm tìm cách hỗ trợ, giáo dục và 
truyền cảm hứng cho khách tham quan công viên. Chúng tôi nhận thấy có nhiều gia 
đình ở San Diego không cắm trại hoặc thậm chí không tham quan công viên. Thông 
qua việc mời mọi người đến các địa điểm của chúng tôi và cung cấp tất cả đồ dùng 
cùng hướng dẫn cần thiết, chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua các rào cản trong việc 
tham quan công viên, chẳng hạn như thiếu nhận thức và khó khăn tài chính.

CHƯƠNG TRÌNH CẮM TRẠI LẦN ĐẦU TIÊN CỦA COUNTY OF SAN 
DIEGO PARKS AND RECREATION MỞ ĐẶT CHỖ MIỄN PHÍ VÀO 
CUỐI TUẦN TẠI HAI TRONG SỐ CÁC KHU CẮM TRẠI CỦA CHÚNG 
TÔI: DOS PICOS COUNTY PARK VÀ TIJUANA RIVER VALLEY 
REGIONAL PARK.

VẬT DỤNG ĐƯỢC CẤP TRONG CHƯƠNG TRÌNH*: 
 • Một lều 6 người + ba lều 4 người
 • Tám túi ngủ
 • Tám đệm ngủ
 • Tám ghế xếp
 •  Ba đèn lồng
 • Một thùng ướp lạnh
 • Củi
 • Sáu que nướng marshmallow

* Các vật dụng được thu gom và khử trùng sau khi sử dụng. Trại sinh cũng có thể 
mang theo đồ dùng của riêng mình. Khu cắm trại có sức chứa tối đa 8 người và hai 
phương tiện đi lại.

ĐĂNG KÝ: 
Hãy gọi cho Bộ Phận Đặt Chỗ của chúng tôi theo số 858-565-3600, Thứ 
Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Các khu cắm trại sẽ mở vào 
Thứ Sáu, Thứ Bảy Chủ Nhật và phải được đặt trước. Không tính ngày lễ.

GHI CHÚ:
Chương trình được thiết kế cho những người lần đầu cắm trại. Nếu quý vị 
đã tham gia hệ thống của chúng tôi, quý vị vẫn sẽ có cơ hội cắm trại miễn 
phí tại các công viên của chúng tôi thông qua chuỗi Công Viên 101 của 
chúng tôi.

sdparks.org/experienceoutdoors

Quý vị sẽ được cung cấp đồ dùng cắm trại và nhân viên công viên sẽ chia 
sẻ thông tin hữu ích chẳng hạn như cách thiết lập khu cắm trại, cách đốt 
lửa trại, nguyên tắc trả khu cắm trại về trạng thái ban đầu và các mẹo an 
toàn ngoài trời.
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Tijuana River Valley Regional Park

1942 Monument Road, San Diego, CA 92154 (site #38)

dos picos county Park
17953 Dos Picos Park Road, Ramona, CA 92065 (site #5)


