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1. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຈ່າຍເງິ ນເພ່ືອຮ່ວມໂຄງການບໍ ? 

TNT ແມ່ນຟຣີ , ດ່ັງນ້ັນເຈົ ້ າຈະບໍ່ ໄດ້ເສຍເງິ ນ. ຖ້າຈໍ າເປັນ, ພວກເຮົ າຈະໃຫ້ບັດຂຶ ້ ນລົດເມ ແລະ ໃຫ້ເສື ້ ອກັນໜາວ, 
ກະເປົ າເປ້, ກະຕຸກນໍ າ◌້ , ເຈວລ້າງມື, ແລະ ອາຫານສໍາລັບໄວໜຸ່ມເພ່ືອນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການ TNT.  

2. ໂຄງການ TNT ພົບກັນຢູ່ໃສ່?  

ປີ ປົກກະຕິ: ພວກເຮົ າພົບກັນຢ່◌ູ ທີ່
່ ສູນຊຸມຊົນ East Portland (740 SE 106th Avenue, Portland, OR), ແລະ 

ເດີ ນທາງພ້ອມກັນຢູ່ບ່ອນຈອດລົດເມ.  

ລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID: ພວກເຮົ າພົບກັນຢູທີ່
່ ສວນສາທະລະນະທ້ອງຖ່ິນໃນເຂດ 

Portland. ສະຖານທີ່ ຂອງສວນແມ່ນມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະເດື ອນ ຫຼື  ແຕ່ລະອາທິດ, ແລະ 
ສະຖານທີ່ ທັງໝົດແມ່ນສາມາດເຂົາເຖິງໄດ້ດ້ວຍລົດເມ ຫຼື  MAX. ພວກເຮົ າໄປທ່ຽວສວນ Mount Tabor Park, 
ໜອງ Whitaker Ponds, Powell Butte, ສູນຊ່ວຍເຫຼື ອສັດປ່າ Oaks Bottom,ແລະ ອື່ ນໆ.  

3. ໂຄງການ TNT ພົບກັນເວລາໃດ?  

TNT ປົກະຕິແມ່ນພົບກັນຕ້ັງແຕ່ 10:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 3:00 ໂມງແລງ. ເວລານັດພົບກັນອາດມີການປ່ຽນແປງ.  

4. ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ເອົ າຫຍັງໄປນໍ າບໍ່ ? 

ບໍ່ , ເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງເອົ າຫຍັງໄປນໍາ. ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄວນໃສ່ເຄື່ ອງນຸ່ງທີ່ ສະບາຍ ແລະ ເກີບຫຸ່ມຕີນ. 
ພວກເຮົ າຈະມີເຄື່ ອງສໍ າລັບກິດຈະກໍາທາງນອກໃນເຈົ ້ າຢື ມ. ເຈົ ້ າອາດຈະນໍາອາຫານສວາຍ ແລະ 
ອາຫານວ່າງມາເອງຖ້າເຈົ ້ າຕ້ອງການ.  

5. ໂຄງການແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ? 

ໂຄງການແມ່ນຈັດການນັດພົບປະກັນຕະຫຼອດປີ  ໃນວັນເສົ າ, ຊ່ວງພັກຮຽນ, ແລະ ຊ່ວງພັກຮ້ອນ. 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ຈົນເຖິງລະດູຮ້ອນກ່ອນປີ ຮຽນລະດັບຊ້ັນປີ ທີ  9 ຂອງເຈົ ້ າ.  

6. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການນີ ້ ບໍ່ ? 

ບໍ່ , ເຈົ ້ າຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. TNT ແມ່ນໂຄງການອາສາສະໝັກ.  

7. ເຈົ ້ າຈະເອົ າຫຍັງໃຫ້ລູກຂອງຂ້ອຍກິນ? 

ພວກເຮົ າມີອາຫານວ່າງ ເຊັ່ ນ ເຂ້ົາໜົມທັນຍາພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ສໍ າລັບໄວໜຸ່ມ.  

ປີປົກກະຕິ:: ພວກເຮົ າມີວັດຖຸດິ ບເຮັດແຊນວິ ດໃຫ້ເຊັ່ ນ ເຂ້ົາຈີ່ , ຊີ ສ, ໄກ່ງວງຕັດແຜ່ນ, ເນີ ຍຖ່ົວ, ແລະ ແຢມ. 
ບາງຄ້ັງພວກເຮົ າສ່ັງອາຫານຈາກຮ້ານອາຫານທ້ອງຖ່ິນ.  

ລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID: ພວກເຮົ າຊື ້ ແຊນວິ ດສໍາເລັດຮູບຈາກຮ້ານສະດວກຊື ້  ຫຼື  
ສ່ັງອາຫານຈາກຮ້ານອາຫານທ້ອງຖ່ິນ.  

8. ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການການແປພາສາ ຫຼື  ລ່າມແປເພ່ືອເວົ ້ າກັບຄູອາຈານຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? 
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ພວກເຮົ າມີບໍ ລິ ການແປພາສາ ແລະ ລ່າມແປໃຫ້. 
ເຈົ ້ າສາມາດບອກໃຫ້ພວກເຮົ າຮູ້ວ່າພາສາໃດທີ່ ເຈົ ້ າຕ້ອງການໃນການເອົ າລ່າມແປ ແລະ / ຫຼື  ການແປພາສາໃສ່ໃນໃບຄໍ າຮ້ອງ 
ຫຼື  ຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົ າ, ແລະ ພວກເຮົ າຈະລວມເອົ າການບໍ ລິ ການລ່າມແປໃສໃນການຕິດຕ່ໍນໍ າ.  

9. ມີ ໄວໜຸ່ມຫຼາຍປານໃດໃນໂຄງການ? 

20 ຄົນ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົ າແຍກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍປະມານ 10 ຄົນ ຫຼື  ນ້ອຍກວ່ານ້ັນໃນແຕ່ລະມ້ື. 
ພວກເຮົ າອາດໂຮມເຂ້ົາກັນໃນເວລາໃດໜ່ຶງສະເພາະຖ້າມີການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແນະນໍ າປັດຈຸບັນ. 

10. ມີ ຂ້ັນຕອນໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃດແດ່ທີ່ ໂຄງການປະຕິບັດໃນຊ່ວງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດCOVID? 

ຢູ່ໂຄງການ TNT ພວກເຮົ າປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍາປັດຈຸບັນ, ເຊີ່ ງລວມມີ: 

• ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ 
• ຢູ່ສະຖານທີ່ ໂລ່ງ 100% ຕະຫຼອດເວລາ 
• ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ  
• ຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ອານາໄມອຸກປະກອນທີ່ ຕ້ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນ 
• ປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍາຂອງ CDC ໃນການຕິດຕາມການສໍາຜັດ  

11. ລູກຂອງຂ້ອຍຈະໄດ້ເຮັດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກໂຄງການແດ່? 

ລູກຂອງເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສ່ິງທີ່ ເຂົາເຈົ ້ າເຫັນຢູ່ຕາມທໍາມະຊາດ, ລວມເຖິງສັດປະເພດຕ່າງ  ໆ(ນົກ, ກົບ, 
ປາຕີ ນ, ງູ , ແມງໄມ້, ແລະ ອື່ ນໆ.), ພັນພືດ, ແລະ ຫົວຂ້ໍອື່ ນໆ. ພວກເຂົາຈະໄດ້ຄ້ົນຫາ, ຍ່າງປ່າ, ຫຼີ ້ ນເກມ, 
ການຜະຈົນໄພພາຍນອກ (ລ່ອງເຮື ອ, ພາຍເຮື ອ, ແລະ ອື່ ນ .ໆ) ຮັກສາທໍາມະຊາດ (ຖາງຫຍ້າທີ່ ເປັນສັດຕູພືດ, 
ປູກໄມ້ທ້ອງຖ່ິນ, ຫົດນ້າ, ຄຸມພ້ືນດິ ນ, ແລະ ອື່ ນໆ.), ແລະ ເຮັດວຽກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະອາຊີ ບຕ່າງໆ. 

12. ກິດຈະກໍາກາງເວັນຂອງ TNT ມີ ລັກສະນະແນວໃດ? 

ພວກເຮົ າຈະຢູ່ນອກໝົດມ້ື. ພວກເຮົ າສຸມໃສ່ຫົວຂ້ໍຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມ້ື, 
ແຕ່ຕາຕະລາງຂອງພວກເຮົ າຈະເປັນດ່ັງນີ ້ : 

9:45 ໂມງເຊົ ້ າ – 10:00 ໂມງເຊົ ້ າ     ມາຮອດສະຖານທີ່  ແລະ ກຽມພ້ອມສໍ າລັບກິດຈະກໍາ 
10:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 10:30 ໂມງເຊົ ້ າ     ຂີ່ ລົດຖີບຕອນເຊົ ້ າ 
10:30 ໂມງເຊົ ້ າ – 12:00 ໂມງທ່ຽງ     ຍ່າງປ່າ, ຄ້ົນຫາ, ຫ່ິຼນເກມ, ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ ້ ຕ່າງ ໃໆນມ້ືນ້ັນ 
12:00 ໂມງສວາຍ – 12:30 
ໂມງສວາຍ     

ກິນເຂ້ົາທ່ຽງ 

12:30 ໂມງແລງ – 2:00 ໂມງແລງ     ຍ່າງປ່າ, ຄ້ົນຫາ, ຫ່ິຼນເກມ, ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ ້ ຕ່າງ ໃໆນມ້ືນ້ັນ 

2:00 ໂມງແລງ – 2:30 ໂມງແລງ     
ນັງຢູ່ຈຸດພັກເຊົ າ 
(ເປັນເວລາຂອງຄົນທີ່ ຈະຕ້ອງມິດງຽບທ່າມກາງທໍາມະຊາດ) 

2:30 ໂມງແລງ – 2:45 ໂມງແລງ    ຍ່າງກັບເພ່ືອມາພົບກັນຢູ່ຈດນັບພົບ 
2:45 ໂມງແລງ – 3 ໂມງແລງ     ຂີ່ ລົດຖີບເພ່ືອຈົບກິດຈະກໍາໃນມ້ື  
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13. ຂ້ອຍຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທຸກໆກິດຈະກໍາຂອງ TNT ບໍ ?  

ພວກເຮົ າຢາກເຈົ ້ າຈະສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ, ແຕ່ກ່ໍບໍ່ ບັງຄັບ. 
ພວກເຮົ າໃຫ້ບຸລິ ມາສິ ດໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ ຕ້ັງໃຈຕ່ໍກັບທຸກກິດຈະກໍາແຕ່ພວກເຮົ າສາມາດຢື ດຢູ່ນໄດ້ຕາມສະຖານະ
ການ. ພວກເຮົ າຂໍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມບອກພວກເຮົ າກ່ອນວ່າພວກເຂົາຈະເຂ້ົາຮ່ວມ ຫຼື  ບໍ່ ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ 
ລ່ວງໜ້າກ່ອນ. 

14.  ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ທີ່ ມາກັບການເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ? 

ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນການສະໜັບສະໜູນໄລຍະຍາວ ແລະ 
ໂອກາດທີ່ ລວມເຖິງການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສະໝັກວຽກ, ອົບຮົມການຂຽນຊີ ວະປະຫວັດ, ໃຫ້ຈົດໝາຍແນະນໍາ, 
ການຝຶກງານທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ, ກິດຈະກໍານອກສະຖານທີ່ ໆ◌່ ດໍ າເນີ ນຕະຫຼອດ, ແລະ ອື່ ນໆ. 
ນັກຮຽນລະດັບຊ້ັນປີ ທີ  8 ອາດໄດ້ຮັບໜ່ວຍກິດສໍ າລັບໂຄງການຮຽນລະດູຮ້ອນ.  

15.  ທີ່ ພັກແບບໃດທີ່ ພວກເຈົ ້ າມີ ໃຫ້? 

ພວກເຮົ າພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໂຄງການຂອງພວກເຮົ າສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແລະ 
ໃຫ້ຮອງຮັບກັບຄວາມຕ້ອງການໃນລະດັບດ້ານພາສາ, ການກິນຢູ່, ການເດີ ນທາງ, ເຄື່ ອງນຸ່ງ, ການຮຽນ, ແລະ 
ການເຄື່ ອນໄຫວ. ແຕ່ລະຄົນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ, ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າເຈົ ້ າບໍ່ ແນ່ໃຈ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍກັບພວກເຮົ າ. 

16. ໃຜທີ່ ຈະເຮັດວຽກກັບໄວໜຸ່ມຂອງຂ້ອຍ? 

ສະມາຊິ ກຜູ້ນໍ າມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍປີ ໃນການເຮັດວຽກດ້ານຄວາມປອດໄພກິດຈະກໍານອກສະຖານທີ່ . 
ສະມາຊິ ກຜູ້ນໍ າພາທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢື ນໃນດ້ານ CPR + ການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ 
ອົບຮົມການຮັບມືອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ. ສະມາຊິ ກຜູ້ນໍ າຈໍ ານວນໜ່ຶງແມ່ນມີໃບຢ້ັງຢື ນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພອື່ ນໆ. ສະມາຊິ ຜູ້ນໍ າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກຊຸມຊົນດຽວກັນກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ, 
ດັ່ງນ້ັນເຂ້ົາເຈົ ້ າໄດ້ກໍານົດເປັນຜູ້ຍ້າຍຖ່ິນຖານ, ຜູ້ລີ ້ ໄພ, BIPOC, LGBTQ+ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ທີ່ ມີພາວະພິການ. 


