
Pangalan:    Paaralan:     

Baitang:    Guro:    

PASSPORT

MAGLAKAD MAGBISIKLETA MAG-SCOOTER
MAG-

SKATEBOARD

PANG-INDOOR 
NA PISIKAL NA 

AKTIBIDAD

LUNES
Umikot-ikot sa 

pamayanan ninyo!

MARTES
Magpakita ng 
makukulay at 

kuwelang medyas sa 
inyong paglalakad o 

pagsakay!

MIYERKULES
Magdamit bilang 
paborito ninyong 

tauhan sa isang libro!

HUWEBES
Isuot ang 

pinakanakakatawa 
ninyong sombrero 

habang gumagala!

BIYERNES
Maging mabait sa 

kapaligiran. Tumukoy ng 
tatlong magkakaibang 

puno o halaman sa 
inyong pamayanan.

Para sa bawat araw na maglalakad kayo, magbibisikleta, o sasakay ng scooter o skateboard, lagyan ng 
check ang kahon! Para maging mas masaya, mag-walk and roll sa mga temang ito! 

Para magsumite ng papel na bersyon ng Passport na ito, kunan ng larawan ang papel na ito at i-email 
ito sa info@alamedacountysr2s.org, o i-text ang larawan sa 510-459-4137. Para magsumite ng virtual na 

bersyon ng Passport na ito, i-email ang pahinang ito bilang PDF file sa info@alamedacountysr2s.org. Isasali 
ang lahat ng isusumiteng passport sa isang draw kung saan puwedeng manalo ng scooter o gift card!

Para kumonekta sa mga bata sa Alameda County, puwede kayong mag-post online ng 
inyong mga larawan o mga larawan ng inyong pamilya habang nagwo-walk and roll!

Sa Twitter, puwede ninyong i-tag ang @AlamedaCoSR2S at gamitin ang mga hashtag na 
#WalktoSchoolDay at #WalkandRollWeek. Puwede rin ninyong ibahagi ang inyong mga 

larawan sa Alameda County SR2S Facebook group dito: facebook.com/saferoutestoschool

Ang Alameda County Safe Routes to Schools Program ay isang programa ng Alameda County Transportation 
Commission (alamedactc.org) at pinopondohan ito ng mga lokal na sales tax Measure B ng Alameda County, at mga 
panrehiyon, pang-estado, at pederal na pondo.

mailto:info%40alamedacountysr2s.org?subject=IWRW%20Passport%20Submission
mailto:info%40alamedacountysr2s.org?subject=IWRW%20Passport%20Submission
https://twitter.com/alamedacosr2s?lang=en
https://www.facebook.com/saferoutestoschool
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