Tập phiếu giảm giá các nơi vui chơi, giải trí (Fun Pass) đã quay trở lại!
Chào đón mùa hè thật tiết kiệm khi lên kế hoạch cho chuyến đi đến các điểm vui chơi,
giải trí của Ontario với tập phiếu Fun Pass 2018.
Tập phiếu giảm giá Fun Pass 2018 miễn phí vé vào cửa cho tối đa hai trẻ em còn học
tiểu học khi đi kèm với một người trưởng thành hoặc cao niên tại 18 điểm giải trí nổi
tiếng. Phụ huynh cũng có thể tiết kiệm 5 đô-la tiền giấy phép đậu xe hàng ngày tại các
công viên của Ontario có tham gia chương trình giảm giá vé. Đơn giản chỉ cần mang
theo một phiếu giảm giá khi đến bất cứ điểm vui chơi, giải trí nào.
Bằng việc tiết kiệm hơn 340 đô-la cho mỗi gia đình, Fun Pass khuyến khích tất cả các
gia đình tại Ontario đi du lịch và khám phá nhiều địa điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn mà
tỉnh này đang cung cấp.

Ấn bản in trên giấy
Các ấn bản in tập phiếu giảm giá Fun Pass được phát cho trẻ em tại các trường tham
gia trên toàn tỉnh vào cuối năm học. Cha mẹ cũng có thể tải xuống hoặc in phiếu giảm
giá Fun Pass trực tuyến thông qua liên kết bên dưới.

Ấn bản trên mạng
Để có thể lấy tập phiếu giảm giá Fun Pass trực tuyến. Bạn cần:
•
•

tên của hội đồng giáo dục của trường con quý vị hoặc tên trường tư thục
mã bưu chính của quý vị

Có thắc mắc về tập phiếu Fun Pass?
Gửi email cho funpass@ontario.ca hoặc gọi số 416-327-7705.

Các điểm vui chơi, giải trí có tham gia trong chương trình giảm giá vé
TRONG TOÀN TỈNH
Ontario Parks (giảm giá cho giấy phép đậu xe hàng ngày)

MIỀN TRUNG ONTARIO
Kleinburg
McMichael Canadian Art Collection
Midland
Sainte-Marie among the Hurons
Penetanguishene
Discovery Harbour
Toronto
Art Gallery of Ontario
Ontario Science Centre
Royal Ontario Museum
Elgin and Winter Garden Theatre (tours only)
MIỀN BẮC ONTARIO
Sudbury
Science North
Thunder Bay
Fort William Historical Park
MIỀN TÂY NAM ONTARIO
Dresden
Uncle Tom's Cabin Historic Site
MIỀN ĐÔNG ONTARIO
Augusta
Homewood Museum
Brockville
Fulford Place Museum
Kingston
Fort Henry National Historic Site
Morrisburg

Upper Canada Village

MIỀN TRUNG NAM ONTARIO
Burlington
Royal Botanical Gardens
Niagara Falls
Butterfly Conservatory
Old Fort Erie
Queenston
Laura Secord Homestead

