
San Andreas Regional Center’s 

• Tô mặt    

• Nghệ thuật & Thủ công  

• Trò chơi cho mọi lứa tuổi   

• Xe truck bán thức ăn tại Hội chợ  

• Tặng quà backpack từ Cơ quan Aveanna  

• Gặp gỡ Nhân viên Siêu anh hùng của San Andreas  

• Thi trang phục Siêu anh hùng dành cho Trẻ em và Người lớn  

• Ăn mặc hóa trang như Siêu anh hùng cho cuộc đua 5K hoặc Hội chợ   

• Tìm hiểu thông tin từ các Nhà cung cấp dịch vụ và các Tổ chức Cộng đồng 

• Nhạc và Biểu diễn được thực hiện bởi những cá nhân có khả năng khác nhau  

• Tặng backpack từ Cơ quan Aveanna  

• Xin Đăng ký tại đây để nhận quà tang:  Parents_Register_Here_for_Backpacks 

 

Thành phố San Jose thu phí đậu xe tại các địa điểm đậu xe được chỉ định tại Công viên Lịch sử và Công viên 

Kelly. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Francisco Valenzuela tại: Fvalenzuela@sarc.org hoặc qua số 

www.sanandreasregional.org 

 
6th Annual Superhero Summer Festival  

Thứ bảy, ngày 30                            

tháng bảy năm 2022 
 

History Park                             

635 Phelan Ave., San Jose 
 

8:00am - Đăng ký cho Cuộc đua5K          

9:00am - Bắt đầu Cuộc đua 5K                         

10:00am - Hội chợ Bắt đầu             

12:00noon - Thi Hóa trang Siêu anh hung 

2:00PM - Hội chợ Kết thúc 

Cuộc Đi~Chạy~Lăn 5K sẽ không tính thời gian. Hội chợ sẽ có gian hàng của các Nhà cung cấp Dịch vụ và Tổ chức 

Cộng đồng để chia sẻ thông tin về các dịch vụ của họ.  Hội chợ Hè Siêu anh hùng cho mọi người và hoàn toàn miễn 

phí. Các hoạt động vui chơi gồm có: 

Đăng ký 5K tại đây          

Chi phí $30/người 

https://www.raceentry.com/san-

andreas-regional-center-inaugural-

5k-walk-run-roll/race-information  

Costume Run                      

https://seam.ly/0a7jFUl3
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsarc.us9.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d523f67613fc22436ec09f4cf3%26id%3dd3987796bc%26e%3d39bd99aad6&c=E,1,IS1z_hpZAuRT6y7Jx3-MeEy47dVIz2JlPzzV8krlZuesfBbWBBnXaZ5OssuVLVZRePL8AKBRAeA6z09UTZ7zDuo9ylL5v
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsarc.us9.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d523f67613fc22436ec09f4cf3%26id%3dd3987796bc%26e%3d39bd99aad6&c=E,1,IS1z_hpZAuRT6y7Jx3-MeEy47dVIz2JlPzzV8krlZuesfBbWBBnXaZ5OssuVLVZRePL8AKBRAeA6z09UTZ7zDuo9ylL5v
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fsarc.us9.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d523f67613fc22436ec09f4cf3%26id%3dd3987796bc%26e%3d39bd99aad6&c=E,1,IS1z_hpZAuRT6y7Jx3-MeEy47dVIz2JlPzzV8krlZuesfBbWBBnXaZ5OssuVLVZRePL8AKBRAeA6z09UTZ7zDuo9ylL5v

