
One Roof Foundation cam kết giải quyết những rào cản đối với việc tham gia các môn thể thao trên băng. Bằng việc thiết lập một cộng đồng đặt sự đa 
dạng, công bằng và hòa nhập gắn với cốt lõi của sự nỗ lực phát triển các môn thể thao trên băng, tổ chức của chúng tôi đang mở rộng khả năng tiếp 
cận các chương trình cho tất cả các gia đình. Chúng tôi đang hợp tác với các trường học và các tổ chức cộng đồng để kết nối với những gia đình có thu 
nhập thấp và các em thanh thiếu niên da màu như một phần của chiến lược toàn diện nhằm xây dựng một nền văn hóa khúc côn cầu bình đẳng và hòa 
nhập trong khu vực.

Hỗ trợ tài chính sẵn có cho các chương trình sau đây tại Kraken Community Iceplex:

Tất cả những người mới tham Kraken Community Iceplex phải bắt đầu với lớp học Trượt băng trước khi tiếp tục 
học các chương trình khác. 

One Roof Foundation cam kết hỗ trợ càng nhiều ứng viên càng tốt. Do số lượng đơn đăng ký lớn và nguồn lực hạn 
chế, chúng tôi không thể trao tài trợ cho tất cả các ứng viên. 

Các khoản tài trợ được giới hạn cho những ứng viên tham gia dưới 18 tuổi.

MÔN HỌC TRƯỢT BĂNG

HỌC CÁCH CHƠI

EMERALD EDGE

TRẠI KHÚC CÔN CẦU VÀ PHÒNG KHÁM

Chương trình học trượt băng của Học viện Trượt băng Kraken được thiết kế để chào đón những em sinh viên chưa có 
kinh nghiệm trượt băng hay chơi khúc côn cầu trước đó đến với môi trường sân trượt. 8 tuần học sẽ tập trung vào 
các khái niệm cơ bản về trượt băng để các em học sinh có thể học được cách cải thiện khả năng giữ thăng bằng và 
phối hợp trên băng trong quá trình học trượt băng.

Sau khi hoàn thành Chương trình Học trượt băng, các em học sinh sẽ tham gia chương trình Học cách chơi khúc côn 
cầu tại học viện Kraken-nơi các em học sinh sẽ được giới thiệu các kỹ năng chơi khúc côn cầu cơ bản như bắn, 
chuyền bóng và xử lý bóng, đồng thời tiếp tục phát triển các kỹ năng trượt băng của mình. Các em học sinh sẽ bắt 
đầu tham gia các bộ môn ở khu vực sân băng nhỏ khi các em tiếp tục phát triển tổng thể thành các vận động viên 
khúc côn cầu.

Emerald Edge là chương trình cầu nối của chúng tôi dành cho những vận động viên trượt băng tiến bộ từ chương 
trình Học cách trượt băng và tiến xa đến chương trình Trượt băng nghệ thuật. Chúng tôi tận dụng Chương trình Aspire 
Trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ trong khi tăng thêm năng lượng và bầu không khí Kraken của riêng chúng tôi. Người 
trượt băng sẽ làm việc với nhóm huấn luyện viên chuyên nghiệp của chúng tôi để học và phát triển các kỹ năng bao 
gồm chuyển tiếp, xoay, nhảy và nhiều các kỹ năng hơn thế nữa!

Các trại sẽ đem đến cơ hội đào tạo độc đáo, mới mẻ và thú vị. Những ứng viên tham gia sẽ có cơ hội thử những kỹ 
thuật mới, trau dồi kỹ năng bản thân hiện có, gặp gỡ bạn bè mới và học hỏi từ những người hướng dẫn có trình độ 
chuyên môn cao của tổ chức chúng tôi.

JR SQUID
Chương trình phát triển trong nhà dành cho trẻ từ 5-9 tuổi chuẩn bị cho trận đấu tại giải Jr Kraken. Người chơi sẽ 
được phân nhóm dựa trên độ tuổi và luyện tập hai lần một tuần (các buổi tối trong tuần + cuối tuần). Có ba lựa chọn 
để chọn:

• Cả mùa giải (Tháng 9-Tháng 3)
• 1/2 mùa giải mùa Thu 2022 (Tháng 9-Tháng 12)
• 1/2 mùa giải mùa Đông 2023 (Tháng 1 - Tháng 3)

JR KRAKEN
Thi đấu cạnh tranh dành cho những người chơi có kinh nghiệm ở độ tuổi U8, U10, U12 và U14 như một phần của giải 
Metropolitan Hockey League. Người chơi sẽ được chỉ định vào một đội thích hợp dựa trên trình độ kỹ năng và độ 
tuổi.

• Mùa giải: Từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 3
• Luyện tập: hai lần một tuần vào các ngày trong tuần sau khi tan học tại Kraken Community Iceplex.

SCAN TO APPLY

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TẠI KRAKEN COMMUNITY ICEPLEX

https://www.krakencommunityiceplex.com/skating/learn-to-skate/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/learn-to-play/
https://www.krakencommunityiceplex.com/skating/kraken-skating-academy/emerald-edge/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/youth-hockey/jr-squid/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/youth-hockey/jr-kraken/
https://www.krakencommunityiceplex.com/hockey/clinics-camps-lessons/
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