
                                                                                                                 

Portland Parks & Recreation 
Mẫu Đăng Ký Vé TeenForce 

Vé TeenForce sẽ cho phép các thanh thiếu niên, tuổi từ 10 đến 20 tuổi, được tiếp cận MIỄN PHÍ với các hoạt động được chỉ định tại năm địa 
điểm TeenForce của Portland Parks & Recreation: Charles Jordan, East Portland, Matt Dishman, Montavilla, và Trung Tâm Cộng Đồng Mt. Scott, 
cũng như một vài hoạt động bổ sung đặc biệt khác. Vui lòng mang theo mẫu đăng ký đã hoàn thiện của bạn đến một trong năm trung tâm nói trên 

để nhận Vé. 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Tên Thanh Thiếu Niên:  Ngày Sinh:   Xưng Hô:   
 

Nhận Dạng Giới Tính:   Nữ  Nam    Chuyển Giới       Không Theo Tiêu Chuẩn Giới Tính   
 Phi Nhị Nguyên Giới   Phi Giới  Lưỡng Tính    Đa Dạng Tính Dục  Khác, không được liệt kê   
 
Địa Chỉ Nhà Ở:   Thành Phố:   Tiểu Bang:  Mã Zip:  
 

Số Điện Thoại Nhà Ở:   Số Điện Thoại Khác:   Email:  
 
Cha Mẹ/Người Giám Hộ:  Email:  Số Điện Thoại Di Động:  
 

Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng tin nhắn văn bản không?   Có      Không    Nếu có, công ty dịch vụ di động__  số nhắn tin:  
 

THÔNG TIN VỀ NHÂN KHẨU HỌC, TIẾP THỊ & Y TẾ (Vui lòng đánh dấu vào TẤT CẢ những lựa chọn đúng) 
 

Bạn có bất kỳ tình trạng bệnh nào không, bao gồm cả dị ứng, mà chúng tôi nên để tâm tới?      Có      Không 

 Nếu có, vui lòng liệt kê:  
Bạn có cần bất kỳ sự sắp xếp nào để có thể tham gia đầy đủ hay không?  Có  Không  Nếu có, vui lòng giải thích:   

Nếu chọn CÓ, vui lòng yêu cầu sắp xếp bằng cách liên lạc theo số 503-823-4333. Lựa chọn “CÓ” sẽ không thay thế được việc 
thông báo cho nhân viên các sắp xếp cần thiết. 

 

Bạn đang học Trường nào?  ________________________________  HOẶC  Hiện đang không theo học tại trường nào 

Bạn đang theo học tại loại trường nào?   Trường Tiểu Học   Trường THCS   Trường THPT   Chương Trình Phát Triển Giáo Dục Tổng Hợp 
(GED)   Đã Tốt Nghiệp THPT   Cao Đẳng/Đại Học   
 
Học khu của bạn là gì?  
                  PPS   Scappoose   Vancouver  Evergreen   Reynolds   Hillsboro   Parkrose   Beaverton   Riverdale                                          
                  David Douglas   Centennial   Gresham Barlow  Tigard-Tualatin   North Clackamas   Lake Oswego  
 
Bạn xác định chủng tộc hoặc sắc tộc của mình như thế nào?  

 

 Người Mỹ Bản Địa/Người Alaska Bản Địa  Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi   Người Châu Á  Người Châu Phi Bản Địa      
 Người Nói Tiếng Tây Ban Nha/Người Gốc Mỹ Latin  Người Hawaii Bản Địa/Người Dân Đảo Thái Bình Dương     
 Người Slavs/Người Đông Âu  Người Da Trắng    Khác:    

 

Làm sao bạn biết về vé TeenForce?  Vui lòng chọn tất cả các đáp án đúng: 
  Trang web  Facebook  Twitter  Instagram  Trường Học/Tổ Chức, nêu rõ  

 Bạn Bè/Thành Viên Gia Đình  Tài Liệu In  Sự Kiện, nêu rõ   Khác, nêu rõ  
 
QUY TẮC DANH DỰ 
 
Tôi là người “giàu hy vọng”.  Tôi tài năng, thông minh & có khả năng thành công.  Tôi có ước mơ cho tương lai & tôi sẽ tiến từng bước để đạt 
được những mục tiêu & ước mơ đó mỗi ngày.  Tôi hiểu rằng để đạt được mục tiêu & ước mơ của mình thì sẽ cần sự tự chủ, ra quyết định đúng 
đắn và những lựa chọn tích cực. Tôi thực hiện những lựa chọn này bằng cách:  
  
• Tôn trọng bản thân 

o Luôn sẵn sàng giúp đỡ  
o Sáng tạo 
o Ăn mặc phù hợp để phản ánh giá trị bản thân và 

giá trị của tôi 
o Luôn luôn tự chủ 
o Chịu trách nhiệm về những hành động và lựa 

chọn của mình 
 

• Thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh tôi, bao 
gồm nhân viên, bạn đồng trang lứa & thành viên cộng đồng  

o Hành động không vũ lực bằng cách không đánh 
nhau hoặc chơi trò đánh nhau  

o Chỉ sử dụng ngôn ngữ thích hợp, không đe dọa, 
luôn khoan dung, hòa nhập và tử tế 

o Hoàn toàn hợp tác với các hướng dẫn và chỉ dẫn 
của nhân viên 

 
• Có Trách Nhiệm với môi trường 

o Giữ đồ ăn thức uống ở khu vực quy định và không 
được để trong phòng tập thể dục 

o Giữ những quả bóng nảy bên trong phòng tập thể 
dục 

o Đi bộ trong sảnh/đại sảnh 
o Giữ vệ sinh cho bản thân 

 

Tôi đã đọc và đồng ý tuân theo Quy Tắc Danh Dự được liệt kê ở trên cũng như tất cả các quy tắc/hướng dẫn của cơ sở, chương trình và cơ quan. 
 
Chữ Ký:  Ngày:  
 
 

CHỈ Dành Cho Nhân Viên:   
    Xác nhận liên lạc của cha mẹ:  Ngày: ___ Tên Viết Tắt Của Nhân Viên:   ___  Thẻ In:  Ngày:  ____ Tên Viết Tắt Của Nhân Viên:   
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