Hoàn tất đơn này và gởi lại:
City of Portland
Crime Prevention Program
4747 E Burnside Portland , OR 97215

Văn Phòng Cộng
Đồng & Đời Sống
Dân Sự

Đăng Ký Dạ Tiệc Quốc Gia của
Thành Phố Portland 2019

Cho các thắc mắc xin gọi: 503.823.4064
Đơn hoàn tất có thể gởi qua email đến:
krisann.washington@portlandoregon.gov

Xem các chi tiết NNO trên trang mạng tại
www.portlandoregon.gov/civic/nno

Điền mẫu đơn này để đăng ký Dạ Tiệc Quốc Gia (National Night Out (NNO)) CHỈ được diễn
ra trongThành phố Portland mà thôi. Bữa tiệc NNO của Portland đã đăng ký có thể được
diễn ra từ Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8 và Chủ Nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019. Ngày chính
thức của NNO là Thứ Ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019.
Địa chỉ của sự kiện(xin vui lòng cung cấp địa chỉ đầy đủ hay vị trí tổng quát, thí dụ như gốc đường)*

Ngày của sự kiện(các bửa tiệc
phải được diễn ra giữa ngày
2-11 tháng 8, 2019)*

Giờ Tiệc bắt đầu*
Giờ Tiệc kết thúc*

Số những người tham gia
Quý vị có muốn nhận "swag" MIỄN PHÍ từ Chương Trình Phòng Chống Tội Phạm cho buổi tiệc của quý vị
không? (Swag có thể bao gồm các vật phẩm như nhãn dán, vòng đeo tay, hình xăm có thể tháo rời, và
nhiều nữa. Swag được trao tặng trên cơ sở ai đến trước thì nhận trước và sẽ trao tặng cho đến khi hết)*
Có
Không

Sự kiện của quý vị được chính thức bảo trợ bởi hiệp hộ khu phố không?*
Có
Không
Nếu có, hiệp hội khu phố nào?
Đây có phải là lần đầu tiên hiệp hội hay nhóm của quý vị đăng cái buổi tiệc NNO không?*
Có
Không

Thông Tin Liên Lạc của Chủ Sự Tiệc
Tên liên lạc chính*
Địa chỉ thư tín của chủ sự tiệc*

Địa chỉ Email*
Phương thức liên lạc được chuộng
Địa chỉ email liên lạc thứ hai (nếu có)

			Điện Thoại

Các buổi tiệc trên những con đường

Nếu quý vị có kế hoạch đóng đường cho buổi tiệc của mình, hãy hoàn tất đơn xin giấy phép Block Party. Đơn này có thể
được tìm thấy trên trang web của Cục Giao Thông Vận Tải Portland (Portland Bureau of Transportation (PBOT)} tại
www.pbotblockparty.com. Đơn đăng ký phải được gửi tới pbotblockparty@portlandoregon.gov hoặc gọi 503.823.4003
để được hỗ trợ.

Quý vị có dự định đóng đường cho buổi tiệc của quý vị không (Nếu có, xem những yêu cầu được
Có
Không
nêu ngay bên trên)*
Ồn ào
Tiếng ồn khuếch tán trong Thành phố Portland đòi hỏi phải có giấy phép cho độ ồn khác nhau. Tiếng ồn
khuếch đại có thể có nghĩa là tiếng ồn trên mức trung bình bao gồm giọng nói, âm nhạc,các trò chơi/sự
kiện, v.v.. Nếu quý vị muốn được đưa vào giấy phép cho độ ồn khác nhau được nộp bởi Chương Trình
Phòng Chống Tội Phạm, hãy điền các thông tin sau. (Nếu quý vị đánh dấu "có" cho câu hỏi tiếng ồn được
khuếch tán bên dưới, buổi tiệc của quý vị sẽ được thêm vào danh sách độ ồn khác nhau chính do Chương
Trình Phòng Chống Tội Phạm nộp lên.)
Quý vị có dự định để có sự ồn ào khuếch tán trong buổi tiệc của quý vị không?*
Có
Không
Nếu có, xin miêu tả bản chất của tiếng ồn (diễn văn, nhạc kích động, ban nhạc marimba, v.v.)

Các buổi tiệc trong Công Viên
Nếu quý vị tổ chức một buổi tiệc trong Công Viên Thành Phố Portland, quý vị phải nộp "Đơn xin giấy
phép sử dụng giới hạn các Công Viên". Tìm tài liệu trực tuyến tại www.portlandoregon.gov/civic/
article/728101. Gửi đơn đăng ký Công Viên hoàn tất tới 111 SW Columbia St. Suite 660, Portland Oregon
97204 hoặc gọi 503.823.2525 để được hỗ trợ.
Quý vị có dự định tổ chức buổi tiệc của quý vị trong công viên thành phố Portland hay không?*
Có
Không
Nếu có, xin nói rõ công viên nào
Xin vui lòng miêu tả địa điểm bên trong công viên mà quý vị muốn sử dụng.

Nhân viên trên toàn thành phố được yêu cầu đến dự các buổi tiệc National Night Out giữa những sự
kêu gọi và nhiệm vụ. (Sự yêu cầu không đảm bảo tham dự và phụ thuộc vào nhân sự sẵn có.) Nếu quý
vị muốn yêu cầu nhân viên Thành Phố đến buổi tiệc của quý, hãy chọn từ các lựa chọn bên dưới:
Kiểm Lâm Viên
Cứu Hỏa & Cứu Thương
Điều Phối Viên 911
Điều Phối Viên Phòng Chống Tội Phạm

Nhân Viên Cảnh Sát Portland
Đội Cảnh Sát Quân Khuyển
Nhân Viên Cảnh Sác Giao Thông (Xe Gắn Máy)
Đội Cảnh Sát Tháo Gở Chất Nổ

Công khai cho buổi tiệc NNO của quý vị

Chương Trình Phòng Chống Tội Phạm sẽ chia sẻ những buổi tiệc đã đăng ký trên trang mạng của chúng tôi; với các tờ báo
cộng đồng địa phương; và các đối tác khác của Thành Phố. Đây là một cách tuyệt vời để thông báo cho hàng xóm của quý vị
về bữa tiệc của quý vị. Mọi thông tin quý vị cung cấp trên mẫu đơn này, bao gồm địa điểm của buổi tiệc, số điện thoại và địa
chỉ email, sẽ nằm trong danh sách bên được chia sẻ của các buổi tiệc. Nếu quý vị không muốn thông tin về buổi tiệc của
mình được chia sẻ, hãy chọn lựa chọn "Không" bên dưới.

Quý vị có muốn buổi tiệc của mình được công khai không?
Có, xin cung cấp buổi tiệc của chúng tôi lên các danh sách để mọi người trong khu phố của chúng
tôi có thể tìm thấy buổi tiệc của chúng tôi.
Không, xin đừng đăng buổi tiệc của chúng tôi trong những danh sách đó. Chúng tôi chỉ muốn bao
gồm những láng giềng thân cận của chúng tôi.

