
Quy ́ Phu ̣ Huynh thân mến, 

Chúng tôi hiện đang tô ̉ chức một môn thể thao xếp chô ̀ng cu ̉a lớp 
thê ̉ du ̣c. Sport stacking là một môn thể thao thú vị, ho ̣c sinh chồng 
và tha ́o 12 ly đặc biệt được thiết kế (Chô ̀ng Tô ́c Đô ̣) trong các 
trình tự định trước. Học sinh cha ̣y đua với đồng hồ cho những lần 
nhanh hơn và thi đua với nhau trong tiê ́p sức. 

Sport stacking thúc đẩy sự phối hợp tay-mắt, thuâ ̣n hai tay, nhanh 
gọn, tập trung và thể dục - thêm va ̀o đo ́, ho ̣c sinh thi ́ch thu ́! Sport 
stacking sử dụng cả hai bên cơ thê ̉ và bộ não đang phát triển những 
kỹ năng quan trọng để lừa banh và ne ́m bóng rổ, ném và bắt bóng 
chày, chơi một nhạc cụ, gõ trên máy tính và nhiều hơn nữa. Bằng 
cách kích hoạt cả hai bên thu ̀y của não bộ, ho ̣c sinh cũng đượclợi 
i ́ch trong học tập với mức độ tập trung và chu ́ y ́ cao hơn. 

Một trong những mục tiêu của tôi, một nhà giáo dục thể chất, là 
thúc đẩy hoạt động tại nhà thông qua các phương án tích cực cu ̉a 
máy tính, truyền hình và video game. Tôi tin rằng thể thao 
stacking là một môn độc đáo, thú vị và hoạt động đơn giản se ̃ la ̀ 
động cơ đê ̉ ca ́c em hoa ̣t đô ̣ng và di chuyển. Để giúp đạt được mục 
tiêu của tôi trong việc lo cho ca ́c em sôi động và khỏe mạnh, tôi 
mời các bạn và ca ́c học sinh tham gia nhóm chúng tôi đặt hàng với 
Speed Stacks. 

Nho ́m những người tham gia đặt ha ̀ng: 

• Nhận giảm giá đặc biệt cu ̉a trường học trên môn yêu thích. Tận 
dụng lợi thế của miễn phí vận chuyển các đơn đặt hàng. Giúp 
trường của chúng ta co ́ được thiết bị miễn phí - bạn càng đặt nhiều 
đơn hàng, chúng ta càng kiếm được nhiê ̀u cho chương trình. Chọn 
ca ́c mo ́n của bạn từ các tài liệu sản phẩm và đặt hàng bằng cách sử 
dụng các bước đơn giản sau: 

1. Va ̀o nhóm Đặt hàng cu ̉a Cửa hàng trực tuyến tại 



www.speedstacks.com/go 

2. Tìm trường của chúng ta trong danh sa ́ch và đặt đơn hàng cu ̉a 
ba ̣n. 

Tên Gia ́o Viên: Ông Stultz 

Đơn Hàng của chúng ta được bắt đầu từ: nga ̀y 9 Tháng 11 Kết 
thúc: ngày 23 tháng 11 

Đơn hàng của bạn phải được đặt trước ngày kết thúc. 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ chương trình giáo dục thể chất của chúng 
tôi! 

Xin nhớ rằng trường chúng ta da ̀nh được thiết bị Speed Stacks 
miễn phí dựa trên sự tham gia của bạn! 	  

	  


