
 

NỘP ĐƠN VÀO TEEN NATURE TEAM (TNT)  
(ĐỘI NHÓM BẢO TỒN THIÊN NHIÊN DÀNH CHO THIẾU NIÊN) NĂM 2022

Khám phá thực vật và động vật và có những cuộc phiêu lưu thú vị trong 
không gian ngoài trời tuyệt vời!
• Gặp gỡ những người bạn mới và xây dựng kỹ năng lãnh đạo và làm việc 

nhóm mạnh mẽ, những kỹ năng này sẽ giúp ích cho bạn ở trường trung học. 
• Giúp bảo vệ các khu vực thiên nhiên mà bạn khám phá
• Tìm hiểu về việc làm với Portland Parks & Recreation. 

Ai có thể nộp đơn vào TNT?
Dành cho các bạn hiện đang học lớp 6 đến lớp 8 

Ưu tiên ứng viên đáp ứng một hoặc cả hai tiêu chí sau:
• Thu nhập thấp và/hoặc
• Từ một nhóm ít được đại diện trong các lĩnh vực môi trường 

chuyên nghiệp - chẳng hạn như người da màu, người nhập cư, 
người tị nạn, người khuyết tật và cộng đồng LGBTQ +.

Khi nào TNT sẽ bắt đầu hoạt động?
TNT sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 02/10/2021
TNT họp vào các ngày thứ Bảy, ngày nghỉ của trường và trong mùa hè 
từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều. Các bạn thể tiếp tục tham gia cho đến 
mùa hè, trước khi vào lớp 9.

TNT họp ở đâu?
TNT sẽ họp tại các công viên và khu vực thiên nhiên khác nhau hàng 
tháng. Bạn có thể đến tất cả các địa điểm này bằng xe buýt TriMet 
hoặc MAX Lightrail và vé xe buýt sẽ được cung cấp miễn phí theo 
yêu cầu. Cũng có thể có hạn chế về việc đi lại.

Những người tham gia cần có khả năng đi đến được những công 
viên này:

• Mt. Tabor Park
• Oaks Bottom Wildlife Refuge
• Powell Butte Nature Park
• Whitaker Ponds Natural Area

Bằng cách nào và khi nào tôi có thể nộp đơn?
Hoàn thành thủ tục đăng ký trên một vài trang tiếp theo hoặc điền trực 
tuyến. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn muốn được hỗ trợ với việc 
đăng ký!
portland.gov/parks/environmental-education/teen-nature-team-tnt

Nộp đơn ngay bây giờ để được đưa vào danh sách chờ. Khi có chỗ 
trống, chúng tôi sẽ liên lạc các ứng viên và mời họ tham gia. 

Tham gia các cuộc phiêu lưu ngoài trời

Gặp gỡ mọi người và kết bạn mới

Khám phá và bảo vệ các công viên và khu vực 
thiên nhiên của bạn

Người liên lạc: Karen Chao 
Điện thoại di động: 503-341-1674
Email: karen.chao@portlandoregon.gov

TNT MIỄN PHÍ!
Dành cho học sinh từ  

lớp 6 đến lớp 8
Nộp đơn ngay bây giờ!
Bắt đầu vào tháng 10

PORTLANDPARKS.ORG



Trang này được để trống 
có chủ đích!



Tên ứng viên:__________________________________________________________________________________
                      Tên                   Đệm         Họ

Địa chỉ:_______________________________________Căn hộ số _________ Thành phố: _______________________
                                   *VÍ DỤ:  1234 SE Division Street

Bang:________   Mã bưu chính:__________________    Ngày sinh (ngày/tháng/năm):__________________ Tuổi: ________

E-mail: ___________________  Điện thoại (là tốt nhất):_____________   Chúng tôi gọi cho bạn được không?  ___Có  ___Không

Trường hiện tại: _____________________________________________________________  Lớp:________________

Bạn sử dụng đại từ giới tính nào?   ___anh   ___chị   ___họ   ___khác________________________

Cách liên lạc tốt nhất với bạn là gì?  ___email   ___điện thoại   ___thư   ___tin nhắn   ___facebook   ___cha mẹ 

Tên cha mẹ/Người giám hộ:___________________________ (Các) số điện thoại:________________________________

Tên cha mẹ/Người giám hộ:___________________________ (Các) số điện thoại:________________________________

Địa chỉ email của người liên lạc chính: _________________________________________________________________

Những ngôn ngữ nào được nói ở nhà bạn?______________________________________________________________

Chúng tôi nên nói chuyện với cha mẹ bạn bằng ngôn ngữ nào? ________________________________________________

Bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình Bữa trưa Miễn phí & Giảm giá không?    ____Có    ____Không

Trong suốt năm học, TNT thường họp vào các ngày thứ Bảy. Bạn có rảnh vào các ngày thứ Bảy không? __Có __Không __Không chắc

Nếu bạn chọn Không hoặc Không chắc, vui lòng giải thích lý do:________________________________________________

Ưu tiên ứng viên là người có thu nhập thấp, người da màu, người nhập cư, người tị nạn, người khuyết tật, người thuộc cộng đồng 
LGBTQ +. Vui lòng chọn TẤT CẢ những gì đúng với bạn:

____ Tôi là người da màu
____ Tôi là người nhập cư
____ Tôi có đủ điều kiện để nhận bữa trưa miễn phí & giảm giá
____ Tôi bị khuyết tật

____ Tôi là người thuộc cộng đồng LGBTQ+
____ Khác_______________________________________
____ Không điều nào đúng với tôi
____ Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này

CÁCH NỘP ĐƠN:
Gửi thư hoặc email đơn của bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ, hãy gọi cho chúng tôi hoặc hỏi giáo viên 
hoặc nhân viên tư vấn!
Gửi thư đến: Teen Nature Team 
 2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
Email: karen.chao@portlandoregon.gov

Nếu bạn có câu hỏi? 
Gọi điện hoặc Nhắn tin:  

503-341-1674
Hoặc gửi email cho 

chúng tôi!

____ African Youth and Community Organization
____ Audubon Society of Portland 
____ Betties360
____ Blueprint Foundation
____ Black Parent Initiative
____ Confederated Tribes of Siletz
____ Foster Care
____ Hacienda CDC
____ IRCO

____ Latino Network
____ NAYA
____ New Avenues for Youth
____ Oregon Zoo
____ Self Enhancement, Inc. (SEI)
____ Q Center
____ Sun School
____ Urban Nature Partners
____ Khác_______________________________________

Đây là số: ___ điện thoại của tôi ___ điện thoại của cha mẹ tôi ___ khác

Bạn kết nối với tổ chức hoặc chương trình nào sau đây?  Vui lòng chọn TẤT CẢ những gì đúng với bạn:
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City Nature Environmental Education
2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
503-341-1674 (text or call)  



Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới. 
Hãy hồi đáp bằng tiếng Anh (tùy chọn ưa thích) hoặc bằng ngôn ngữ bạn chọn.

Bạn đã nghe về TNT như thế nào? Nếu bạn đã biết về chúng tôi qua một người, trường học hoặc tổ chức, vui lòng viết tên của họ!

Tại sao bạn thích TNT?

Bạn có muốn làm những điều thú vị trong thiên nhiên không? Tại sao hoặc tại sao không?

Bạn có muốn chúng tôi biết điều gì về bạn không?

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến   hoặc câu hỏi nào xin vui lòng cho chúng tôi biết bên dưới.
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