Neighborhood Scavenger Hunt — Truy Tìm Kho Báu trong Khu Xóm
Color the items that you find on your walk — Tô màu những đồ vật bạn tìm thấy trên đường

Squirrel
Con Sóc

Park
Công viên

Pedestrian Crossing
Người đi bộ qua

Sharrow
biểu tượng đường
dành cho xe đạp

STOP

Crosswalk
Vạch qua đường

Traffic Light
Đèn giao thông

Store
Cửa hàng

School
Trường học

Stop Sign
Bảng dừng

Mailbox
Thùng thư

Bus Stop
Trạm xe buýt

Trash Can
Thùng rác

The City of Portland is committed to providing meaningful access. To request translation, interpretation, modifications, accommodations, or other auxiliary aids or services, contact 503-823-1171, Relay: 711.
Thành Phố Portland cam kết cung cấp sự tiếp cận hiệu quả. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch, thông dịch, điều chỉnh, sửa đổi, hoặc thiết
bị hay dịch vụ phụ trợ khác, hãy liên hệ 503-823-1171, Chuyển Tiếp: 711.

While walking, remember to follow the
safety tips and health rules

Khi đi, hãy nhớ tuân thủ các hướng

below:

khoẻ sau đây:

Cross busy streets at signals or mid-block
street marked crossings

dẫn an toàn và quy tắc bảo vệ sức

Look each direction before crossing
Quan sát hai bên khi qua đường

Make sure vehicles stop before stepping into the street
Đảm bảo các xe đã dừng trước khi
bước xuống đường

Qua những đường cái đông đúc tại nơi
có biển báo hoặc trạm qua đường

If walking alone let a trusted adult
know where you are going

Stop and look for cars before stepping into next lane

Make eye contact or wave at drivers before
crossing

Dừng và quan sát xe cộ trước khi
bước vào tuyến đường kế tiếp

Nhìn vào mắt hoặc vẫy tay người lái xe trước
khi qua đường

Wear face mask that covers
nose and mouth
Đeo khẩu trang che mũi và
miệng

Stay 6 feet from other people

Avoid touching your
face

Đứng cách xa những người
khác 6 feet (2 sải tay)

Tránh sờ lên mặt mũi

Nếu đi một mình phải báo người lớn
là mình đi đâu

Stay alert
Luôn cảnh giác

Wash your hands when you
come back home
Rửa tay khi về đến nhà

