CITY OF PORTLAND

Tất cả mọi người có thể cải
thiện sức khỏe và sự an toàn
của học sinh
Đi bộ, đi xe đạp hoặc dạo bước đến
trường thường xuyên nhất có thể.
Đi bằng phương tiện vận chuyển hoặc
xe buýt của trường.
Đi chung.
Đậu xe cách đó vài khu nhà và đi bộ
đến trường.
Khi lái xe đưa con đến trường, hãy
chạy chậm và lịch sự với các gia đình
khác đi bộ, đi xe đạp, dạo bước và lái
xe đến trường.
Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về các
nguồn lực của chúng tôi, vui lòng liên lạc với
chương trình Đường Đến Trường An Toàn.
Để biết các sắp xếp hỗ trợ theo Tiêu Đề ll, Đạo Luật Người Mỹ Khuyết
Tật hoặc Tiêu Đề Vl, Quyền Công Dân, dịch vụ biên/phiên dịch và khiếu
nại, hoặc để biết thêm thông tin, hãy gọi 503-823-5358; TTY:
503-823-6868; Dịch Vụ Tiếp Âm Oregon: 711.

Chương trình Đường Đến
Trường An Toàn bao gồm:
Khuyến khích—các hoạt động để thúc
đẩy việc đi bộ, đi xe đạp và dạo bước đến
trường và về nhà
Giáo dục—giáo dục về an toàn cho người đi
bộ và đi xe đạp trong trường học
Thực thi—hợp tác với Cảnh Sát Portland để
giảm tăng tốc xung quanh trường học
Đánh giá—khảo sát việc đi lại của học sinh
Kỹ thuật—nâng cấp đường phố, biển báo và
tín hiệu xung quanh trường học
Công bằng—các dịch vụ để giảm bớt sự
chênh lệch về sức khỏe và mức độ giàu có
tại Portland
Nếu quý vị có mối quan tâm về an toàn, hãy
liên lạc theo số 503-823-SAFE hoặc địa chỉ
safe@portlandoregon.gov.
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Chương trình Đường Đến
Trường An Toàn là gì?
Đường Đến Trường An Toàn (Safe Routes
to School, SRTS) là một chương trình quốc
gia khuyến khích học sinh đi bộ, đi xe đạp và
dạo bước đến trường và về nhà.
Chương trình Đường Đến Trường An
Toàn Portland giúp cho việc đi bộ, đi xe
đạp và dạo bước quanh các khu phố và
trường học của chúng ta trở nên vui vẻ,
dễ dàng, an toàn và có lợi cho sức khỏe
cho tất cả học sinh và gia đình, đồng thời
giảm lưu lượng giao thông xung quanh
trường.
Bắt đầu với 8 trường học vào năm 2005,
chương trình nay có hơn 100 trường hợp
tác trên 5 học khu.

Tôi có thể tham gia bằng
cách nào?
Tất cả mọi người đều có thể hỗ trợ chương trình
Đường Đến Trường An Toàn. Hãy bắt đầu bằng
hành động nhỏ. Chọn một ngày để đi bộ, đi xe
đạp hoặc dạo bước cùng con mình đến trường.
Nếu quý vị sống quá xa trường, hãy thử sử dụng
phương tiện vận chuyển hoặc lái xe một đoạn
đến trường và đi bộ ở đoạn còn lại. Quý vị cũng
có thể gặp gỡ học sinh khác và đi bộ hoặc đi xe
đạp theo kiểu “đi chung”.
Quý vị sẵn sàng làm một điều gì đó lớn hơn?
Hãy mời bạn bè mình tham gia một trong các
hoạt động SRTS này.

Xe Buýt Đi Bộ Đến Trường
Bắt đầu hoặc tham gia nhóm trẻ em đi bộ đến
trường, thường là đi cùng với một hoặc nhiều
người lớn, đón học sinh trên đường đi.
Tàu Hỏa Bằng Xe Đạp
Xe Buýt Đi Bộ Đến Trường bằng xe đạp. Đừng
quên đội mũ bảo hiểm!
Đậu Xe và Đi Bộ
Đậu xe cách trường vài dãy nhà và đi bộ trong
đoạn đường còn lại đến trường.

Trường của tôi có thể tham
gia bằng cách nào?
Đầu tiên hãy quyết định xem quý vị muốn làm
gì—có mối quan tâm nào về an toàn quý vị muốn
giải quyết không? Hoặc quý vị muốn tổ chức
một sự kiện hay hoạt động?
Nếu quý vị có mối quan tâm về an toàn:
• Gặp gỡ hiệu trưởng nhà trường và bất kỳ phụ
huynh nào quan tâm.

• Đề nghị hiệu trường của quý vị liên lạc theo số
503-823-SAFE hoặc địa chỉ
safe@portlandoregon.gov.
Nếu quý vị đang lên kế hoạch cho một sự kiện
hoặc hoạt động:
• Tổ chức cuộc họp khởi động.

• Xây dựng kế hoạch từng bước; xác định tài liệu
và tình nguyện viên.

• Quảng cáo qua bản tin của trường, phương tiện
truyền thông xã hội, áp phích, thông báo của
hiệu trưởng và/hoặc trong lớp học.
• Liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ: hậu
cần sự kiện, mẫu tờ rơi, in ấn và nhiều hơn
nữa. 503-823-5358 or
saferoutes@portlandoregon.gov.

