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1. Tôi có phải trả bất kì khoản tiền nào để tham gia chương trình không? 

TNT MIỄN PHÍ, nên bạn sẽ không phải trả tiền gì cả. Nếu cần, chúng tôi sẽ cung cấp vé xe buýt và 
áo khoác, cặp sách, chai nước uống, dung dịch rửa tay sát khuẩn, và đồ ăn cho các bạn trẻ sử 
dụng tại TNT.  

2. TNT gặp mặt tại đâu?  

Thông thường các năm khác: Chúng tôi gặp mặt tại East Portland Community Center (740 SE 
106th Avenue, Portland, OR), rồi đi cùng nhau tới các công viên bằng xe buýt.  

Trong đại dịch COVID: Chúng tôi gặp mặt tại các công viên địa phương ở Portland. Các địa điểm 
dừng chân sẽ thay đổi mỗi tháng hoặc mỗi tuần và các bạn có thể đến tất cả các địa điểm đó 
bằng xe buýt hoặc MAX. Chúng tôi đến thăm Mount Tabor Park, Whitaker Ponds, Powell Butte, 
Oaks Bottom Wildlife Refuge, v.v.  

3. TNT thường gặp mặt trong khung giờ nào?  

TNT thường gặp mặt từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều. Thời gian gặp mặt có thể thay đổi.  

4. Tôi có phải mang theo gì không? 

Không, bạn không cần phải mang theo gì cả. Những người tham gia nên mặc quần áo thoải mái 
và đi giày không hở ngón. Chúng tôi sẽ mang theo một số quần áo ngoài trời mà bạn có thể 
mượn. Bạn có thể chuẩn bị bữa trưa và đồ ăn vặt của mình nếu muốn.  

5. Chương trình kéo dài bao lâu? 

Chương trình tổ chức các cuộc gặp mặt quanh năm vào các ngày thứ Bảy, ngày nghỉ học và ngày 
lễ. Người tham dự có thể tham gia cho đến mùa hè trước lớp 9 của họ.  

6. Tôi có được trả tiền khi tham gia chương trình này không? 

Không, bạn sẽ không được trả tiền. TNT là một chương trình tình nguyện.  

7. Các bạn sẽ cho con tôi ăn gì? 

Chúng tôi luôn có đồ ăn vặt như là thanh yến mạch và hoa quả cho các bạn trẻ.  

Thông thường các năm khác: Chúng tôi cung cấp những nguyên liệu làm sandwich như là bánh 
mì, pho mai, gà tây cắt lát, bơ lạc và mứt. Thi thoảng chúng tôi đặt đồ ăn từ các nhà hàng địa 
phương.  

Trong đại dịch COVID: Chúng tôi mua bánh sandwich đóng gói sẵn từ các cửa hàng tạp hóa hoặc 
đặt đồ ăn từ các nhà hàng địa phương.  
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8. Nếu tôi cần dịch vụ biên/phiên dịch để nói chuyện với các giáo viên thì sao? 

Chúng tôi có dịch vụ biên/phiên dịch. Bạn có thể cho chúng tôi biên ngôn ngữ nào bạn cần dịch 
vụ biên/phiên dịch trong đơn tham gia hoặc gọi cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ bao gồm dịch vụ 
phiên dịch cho cuộc gọi.  

9. Có bao nhiêu bạn trẻ đang tham gia chương trình? 

20, nhưng chúng tôi chia thành các nhóm nhỏ gồm 10 bạn hoặc ít hơn mỗi ngày. Chúng tôi có 
thể tham gia cùng nhau vào một số thời điểm nhất định nếu hướng dẫn hiện hành cho phép. 

10. Các biện pháp phòng ngừa an toàn được chương trình áp dụng trong đại dịch COVID? 

Tại TNT, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc hiện hành, bao gồm: 

• Đeo khẩu trang 
• Ở ngoài trời 100% thời gian 
• Thực hiện giãn cách xã hội  
• Giảm thiểu và khử trùng mọi thiết bị dùng chung 
• Tuân theo các hướng dẫn của CDC về việc truy vết người tiếp xúc  

11. Con của tôi sẽ được làm và học những gì trong chương trình này? 

Con bạn sẽ được học về những thứ các con thấy trong tự nhiên, bao gồm các loài động vật (các 
loài chim, ếch, kỳ nhông, rắn, côn trùng, v.v.), loài thực vật và các chủ đề khác. Các con sẽ được 
khám phá, đi bộ đường dài, chơi các trò chơi, tham gia các cuộc phiêu lưu ngoài trời (chèo 
thuyền kayak, v.v.), chăm sóc thiên nhiên (loại bỏ thực vật xâm lấn, trồng các cây trồng địa 
phương, tưới cây, phủ đất, v.v.) và luyện tập các kỹ năng công việc. 

12. Một ngày ở TNT sẽ như thế nào> 

Chúng tôi ở ngoài trời cả ngày. Mỗi ngày chúng tôi tập trung vào một chủ đề khác, nhưng lịch 
trình thì thường sẽ trông như thế này: 

Từ 9:45 sáng đến 10:00 sáng     Di chuyển đến địa điểm và sẵn sàng cho một ngày 
Từ 10:00 sáng đến 10:30 sáng     Morning Circle 
Từ 10:30 sáng đến 12:00 trưa     Đi bộ đường dài, chơi các trò chơi và học về chủ đề của ngày 
Từ 12:00 trưa đến 12:30 trưa     Ăn trưa 
Từ 12:30 trưa đến 2:00 chiều     Đi bộ đường dài, chơi các trò chơi và học về chủ đề của ngày 

Từ 2:00 đến 2:30 chiều     Ngồi yên lặng (thời gian yên lặng của mỗi cá nhân trong thiên 
nhiên) 

Từ 2:30 đến 2:45 chiều    Đi bộ trở lại điểm tập kết 
Từ 2:45 đến 3:00 chiều     Vòng tròn khép kín  
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13. Tôi có phải tham dự mọi buổi gặp mặt của TNT không?  

Chúng tôi hy vọng bạn tham dự nhiều nhất có thể, nhưng điều đó là không bắt buộc. Chúng tôi 
có ưu tiên các bạn trẻ có thể tham dự mọi buổi gặp mặt nhưng sẽ linh hoạt theo tình hình. 
Chúng tôi sẽ hỏi trước rằng liệu người tham dự có thể có mặt hay không. 

14.  Những lợi ích khi tham gia chương trình này? 

Những lợi ích chính là sự hỗ trợ lâu dài và các cơ hội bao gồm trợ giúp ứng tuyển việc làm, các 
hội thảo về sơ yếu lý lịch, cung cấp thư giới thiệu, kỳ thực tập có trả lương, các sự kiện diễn ra 
ngoài trời và hơn thế nữa. Học sinh lớp 8 có thể nhận được các tín chỉ Trung học phổ thông cho 
các chương trình mùa hè.  

15.  Các bạn cung cấp những tiện ích gì? 

Chúng tôi cố gắng làm cho chương trình của mình dễ tiếp cận nhất có thể và đáp ứng các như 
cầu dựa trên ngôn ngữ, chế độ ăn, phương tiện đi lại, quần áo, học tập và mức độ di chuyển. 
Mỗi cá nhân đều khác nhau, vì vậy nếu bạn đang không chắc chắn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

16. Ai sẽ làm việc với các bạn trẻ? 

Những trưởng đoàn có nhiều năm kinh nghiệm về làm việc an toàn ở ngoài trời với các bạn nhỏ. 
Tất cả các trưởng đoàn đều được nhận chứng nhận trong khóa đào tạo về CPR + Sơ cứu và Phản 
ứng dị ứng nghiêm trọng. Một số trưởng đoàn cũng có các chứng chỉ về sức khỏe và an toàn 
khác. Hầu hết các trưởng đoàn cũng đi lên từ các cộng đồng giống như những người tham gia 
của chúng tôi, do đó họ được xác định là người nhập cư, người tị nạn, BIPOC, LGBTQ+ và/hoặc 
người khuyết tật. 


