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Khuyến mại Áo phao
Cứu sinh Giá rẻ

cỡ dành
$20 Các
cho trẻ sơ sinh và thiếu niên
$30 Cỡ người lớn

Các gia đình đủ điều kiện nhận Học
bổng của Seattle Parks and Rec chỉ
phải trả $10 cho bất kỳ cỡ nào.

Người sẽ sử dụng áo phao cứu sinh phải có mặt để mặc thử.
Trẻ em nhỏ hơn 18 tuổi phải có một phụ huynh hay người giám hộ đi kèm.
Không có cỡ dành cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi hoặc nhẹ hơn 18 pao.
Hàng đã bán không trả lại. Rất tiếc, chúng tôi không hoàn lại tiền và cũng không nhận lại hàng đã bán.
Chúng tôi nhận tiền mặt, séc và thẻ tín dụng.

Các Thứ Bảy, 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều:
19 Tháng Năm...... Bể bơi Evans
9 Tháng Sáu.......... Bể bơi Southwest
23 Tháng Sáu ....... Bể bơi Rainier Beach
7 Tháng Bảy ........... Bể bơi Medgar Evers
21 Tháng Bảy ......... Bể bơi Rainier Beach
4 Tháng Tám ........ Bể bơi Evans

Bể bơi Evans /Green Lake

Bể bơi Medgar Evers

Bể bơi Rainier Beach

Bể bơi Southwest

7201 E. Green Lake Drive N
206-684-4961

500 23rd Ave.
206-684-4766

8825 Rainier Ave. S
206-386-1925

2801 SW Thistle St.
206-684-7440

Luật pháp tiểu bang Washington yêu cầu
trẻ em từ 12 tuổi trở xuống phải mặc áo pháo
cứu sinh được Bảo vệ Bờ biển (Coast Guard)
chấp thuận trên các tàu thuyền có chiều dài nhỏ
hơn 19 phút.

Đuối nước là nguyên nhân phổ biến thứ
hai đối với tai nạn vô ý dẫn đến chết người
ở trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14.
Mặc áo phao cứu sinh có thể bảo toàn
mạng sống.
Để biết thêm thông tin:
206-684-4961 hoặc
david.belanger
@seattle.gov
Low-Cost Life Jacket Sales / Vietnamese

