
Con bạn đã làm gì? 
  

Con bạn đã được học về các loài động thực vật có 
thể gặp ở Bãi Biển Seahurst (Seahurst Beach).  Các 
con cũng sử dụng tờ hướng dẫn thực địa để điền 
các thông tin thú vị về các sinh vật trên bãi biển. 
  

Sau đó, các con đã đến thăm Bãi biển Seahurst và 
quan sát các sinh vật thường sống ở dưới nước — 
những sinh vật này chỉ lộ ra khi thủy triều rút đi!  
Trong chuyến đi thực địa, con bạn đã quan sát, 
khám phá các sinh vật mới và trở thành Anh hùng 
bãi biển chính thức! 

  Học tập cho cả gia đình! 
Trụ sở của chúng tôi đặt tại Công Viên Seahurst (Seahurst Park) ở Burien. Chúng tôi không chỉ cung 
cấp các chương trình giảng dạy tại lớp học mà còn cung cấp các chương trình gia đình miễn phí cho 
mọi lứa tuổi!  Hãy tìm hiểu các chương trình tiếp theo của chúng tôi tại địa chỉ 
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Tìm hiểu về Chuyến đi thực địa trực tuyến đến bãi biển gần đây của con bạn! 

Bạn muốn đến thăm bãi biển  
khi thủy triều rút đi chứ?  

Hãy truy cập https://envsciencecenter.org/learn/ 
 

• Trong mùa hè này, sẽ có nhiều ngày thủy triều 
thấp trong ngày (xem các ngày được tô vàng 
trên lịch ở bên phải). Truy cập trang web của 
chúng tôi và xem LỊCH THỦY TRIỀUđể biết thời 
gian chi tiết! 

• Tải về HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SINH VẬT BIỂN 
để hỗ trợ hành trình khám phá của bạn.  

 

Và hãy nhớ trở thành NGÔI SAO  
khi đến thăm bãi biển!! 

Các con bạn có được những trải nghiệm này là nhờ sự đóng góp hào phóng từ những người giống như bạn!  
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