Học bổng tiếp cận chèo thuyền đa dạng
Bắt đầu vào năm 2021,chúng tôi rất vui mừng tiếp tục
sáng kiến này để cung cấp cho các trại viên từ 11-15 tuổi,
trẻ được xác định là BIPOC được hỗ trợ và được trả
100% để trải nghiệm trại hè trong tối đa 4 tuần. Thông
qua sáng kiến này, chúng tôi mong muốn tạo ra các cơ hội
và các chọn lựa giải trí mùa hè mới cho trẻ em đến từ các
cộng đồng và gia đình đa dạng.
Quan trọng là, cơ hội này không kết thúc sau mùa hè
này! Trung tâm thuyền buồm cộng đồng hứa hẹn sẽ cung
cấp hỗ trợ học bổng toàn phần cho những người tham gia
quyết định tiếp tục phát triển với tư cách là thủy thủ trong tối đa là bốn năm. Con đường này bắt đầu với
việc học lái thuyền, đến đua thuyền ở trường trung học, để trở thành một người hướng dẫn cơ sở.
Trung tâm thuyền buồm cộng đồng là một tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng cung cấp khả năng tiếp
cận, giáo dục và giải trí trên hồ Champlain cho gần 8000 người hàng năm. Chúng tôi gắn kết các cộng đồng
của chúng tôi với hồ thông qua một loạt các chương trình giáo dục và giải trí mở rộng lời mời cho tất cả mọi
người bất kể tuổi tác, giới tính, chủng tộc, khả năng thể chất hoặc phương tiện chi trả.

Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích và tôn vinh việc sử dụng có trách nhiệm và quản lý lâu dài hồ
Champlain bằng cách thúc đẩy các cơ hội giáo dục và giải trí cho tất cả các thành viên trong cộng đồng của
chúng tôi.
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Học bổng tiếp cận chèo thuyền đa
dạng dành cho trẻ em từ 11-16 tuổi
tham gia các trại hè. Các trại hè của
chúng tôi được thiết kế để dạy cho trẻ
em sự an toàn, kỹ năng và niềm vui khi
tham gia môn thể thao thuyền buồm
suốt đời. Chương trình kéo dài nhiều
tuần sẽ bao gồm cả hai trại tập trung
vào chèo thuyền và chạy thám hiểm
trên hồ, kết hợp chèo thuyền và các
hoạt động vui chơi trên mặt nước
khác. Trại diễn ra từ thứ Hai đến thứ
Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Những người nhận học bổng SDA sẽ được trao ( miễn phí ):
● Thủy thủ mới: Lên đến 4 tuần của Cấp độ 1 và / hoặc chương trình thám hiểm hồ
● Các thủy thủ trở về: Trại Trung cấp kéo dài hai tuần, cùng với chèo thuyền của trường trung học cơ sở
hoặc chèo thuyền của trường trung học phổ thông.
● Có khả năng đến sớm ( trước 8 giờ-9 giờ sáng ) và đón muộn ( 4 giờ- 5:30 giờ chiều).
● Chi phí vận chuyển lên đến $120 ($30 cho mỗi tuần tham dự) để hỗ trợ tất cả những người tham gia
đi chuyển đến và đi từ cơ sở của chúng tôi.
Cách đăng ký
Người tham gia phải gọi số 802-864-2499 hoặc email info@communitysailingcenter.org để đăng ký, vì số
lượng có hạn và không thể tìm thấy hệ thống đăng ký trên mạng của chúng tôi.
Chương trình ưu đãi cho thủy thủ mới vào năm 2022 :
Các thủy thủ mới có thể lay đến bốn kỳ cắm trại được chọn từ các khóa học được liệt kê bên dưới.
Cuộc phiêu lưu trên Hồ
Khu cấm trại này được thiết kế dành cho những nhà thám hiểm thích chơi trên hồ, chúng ta sẽ khám phá Hồ
Champlain mộtcách đầy đủ nhất từ nhiều loại phương tiện thủy khác nhau, bao gồm du ngoạn bằng xuồng
ca-nô / kayak đến Lone Rock Point, chèo ván đến North Beach, và chèo thuyền phiêu lưu quanh vịnh
Burlington. Độ tuổi :11-15. Thời gian: 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Kỳ học 1: ngày 27/06 đến ngày 1/07
Kỳ học 2: ngày 11-15 tháng 7
Kỳ học 3: ngày 18-22 tháng 7
Kỳ học 4: ngày 25-29 tháng 7
Kỳ học 5: ngày 8-12 tháng 8
Kỳ học 6: ngày 22-26 tháng 8
Cấp độ I
Các trại viên sẽ học những kiến thức cơ bản về cách sắp đặt trên thuyền buồm, các điểm của thuyền buồm
và thao tác chèo thuyền, an toàn và phục hồi trong một môi trường an toàn, vui vẻ. Những người hướng dẫn
được cấp giấy chứng nhận dẫn dắt nhiều hoạt động trên cạn và dưới nước được thiết kế để thúc đẩy sự
thoải mái và độc lập trên thuyền. Độ tuổi: 11-15. Thời gian: 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Kỳ học 1: ngày 20-24 tháng 6
Kỳ học 2: ngày 27/06 đến ngày 1/07
Kỳ học 3: ngày 4-8 tháng 7
Kỳ học 4: ngày 1-5 tháng 8
Kỳ học 5: ngày 15-19 tháng 8
Chương trình ưu đãi cho các thủy thủ trở về vào năm 2022:
Returning Sailors may take one of the Level II sessions listed below, plus they may choose between enrolling in

Các thủy thủ trở về có thể tham gia một trong các kỳ học cấp độ 2 được liệt kê dưới đây, cộng với họ có thể
lựa chọn giữa việc đăng ký chèo thuyền của trường trung học cơ sở vào mùa thu hoặc chèo thuyền của
trường trung học phổ thông vào mùa thu. Nếu các chương trình mùa thu không hoạt động, các thủy thủ trở
về có thể đăng ký tham gia một trong các chương trình cuộc phiêu lưu trên hồ mùa hè được liệt kê ở trên.

Cấp độ II
Trại kéo dài hai tuần này là một sự tiếp nối hoàn hảo cho trại cấp độ I hoặc là một lựa chọn lý tưởng cho các
thủy thủ trẻ, những người đã cảm thấy thoải mái với những điều cơ bản. Sau khi xem xét lại danh pháp và
các thao tác cơ bản về trang bị, an toàn và các diễn tập chèo thuyền, các thủy thủ sẽ tiến tới các hoạt động
trên mặt nước nhằm cũng cố các kỹ năng hiện có và dạy những kỹ năng mới. Độ tuổi: 12-16. Đây là một trại
hè hai tuần kéo dài từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Kỳ học 1: ngày 27/06 đến ngày 8/07
Kỳ học 2: ngày 18-29 tháng 7
Kỳ học 3: ngày 8-19 tháng 8
Đội đua thuyền buồm của trường trung học Northern Vermont
Trung tâm thuyền buồm cộng đồng huấn luyện các thủy thủ của trường trung học từ khắp nơi trong khu vực
thông qua đội đua thuyền buồm của trường trung học Northern Vermont, mỗi mùa mang đến cho các thủy
thủ trẻ cơ hội phát triển kỹ năng và thi đấu trên khắp vùng New England. Đội này dành cho bất kỳ học sinh
nào có tình trạng tốt đang theo học ở trường công, trường tư hoặc học tại nhà ở quận Chittenden và các
quận xung quanh. Cả đội luyện tập cùng nhau khoảng ba ngày một tuần sau giờ học, thỉnh thoảng thì đâu
vào cuối tuần ở nhà hoặc sân khách. Lớp 9-12.
Kỳ học mùa thu: ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10
Cuộc đua trung học cơ sở:
Phát triển kỹ năng chèo thuyền keelboats 23 feet của chúng tôi với một đội học sinh Trung học cơ sở khác.
Tập trung vào việc chèo thuyền nhanh chóng và hiệu quả trên từng điểm của buồm. Giới thiệu về các nguyên
tắc cơ bản của đua thuyền buồm trong khi học cách lái thuyền buồm keelboats một cách độc lập. Chương
trình này sẽ họp hai ngày một tuần sau giờ học. Lớp 6-8.
Kỳ học mùa thu: ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10
CƠ HỘI BỔ SUNG
(bao gồm trong học bổng)
Đến sớm
Hãy đến sớm và bắt đầu cuộc vui trước khi trại bắt đầu.
8 giờ sáng- 9 giờ sáng

Đón muộn
Ở lại muộn để tiếp tục cuộc vui trong ngày.
4 giờ chiều-5:30 giờ chiều

Phí vận chuyển
(bao gồm trong học bổng)
Đối với các gia đình cần hỗ trợ vận chuyển, CSC sẽ cung cấp ngân phiếu $30 cho mỗi tuần mà con họ tham
gia trại. 4 tuần = $120, 3 tuần = $90, 2 tuần = $60, 1 tuần = $30.

Vui lòng gửi bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào đến info@communitysailingcenter.org hoặc gọi cho chúng tôi
theo số (802)864-2499.

TEXTS IN GRAPHIC

Youth Sailing Programs Progression Sự tiến triển của chương trình chèo thuyền thanh thiếu niên
Ages 11-16

Tuổi 11-16

Beginner
Level 1 Sailing
Lake Adventure

Sơ cấp
Cấp độ 1 chèo thuyền
Thám hiểm hồ

Intermediate
Level 2 Sailing
Middle School Sailing
NVHSST – High School Sailing
BIC Race

Advaced
Level 3 sailing
Laser!
Junior Big Boat
Junior Instructor

Trung cấp
Cấp độ 2 chèo thuyền
Chèo thuyền middle school
NVHSDT - chèo thuyền high school
BIC đua thuyền

Cao cấp
Cấp độ 3 chèo thuyền
tia laze
Thuyền lớn thiếu niên
Người hướng dẫn thiếu niên

