Sáu Ý Tưởng Chi Phí Thấp Tuyệt Vời để nhận các Trợ Cấp Nhỏ của
Chương Trình Các Tuyến Đường tới Trường An Toàn
Hạn nộp hồ sơ cho Seattle Department of Transportation là 1-30 tháng Tư & 1-31 tháng Mười
PTSAs hoặc các Trường học có thể nộp hồ sơ xin các Trợ Cấp Nhỏ SRTS trị giá tới $ 1,000

http://www.seattle.gov/transportation/ped_srts_grant.htm
Chúng tôi có thể giúp quý vị nộp hồ sơ! Hãy liên lạc: _______________

www.SeattleGreenways.org we advocate for safe healthy streets for all people

1. Các Lá Cờ Sang Đường




Chi phí là bao nhiêu? Số lượng cờ và
thùng đựng cờ đủ dùng có chi phí
khoảng $250 ở mỗi góc phố mỗi năm.
Ai cần tham gia giúp đỡ? Các phụ
huynh cần giúp đưa ra quyết định nơi
đặt các lá cờ.

.

2. Lập một Đội Tuần Tra Trường Học




Chi phí là bao nhiêu? Các Đội Tuần Tra
Trường Học cần các lá cờ sang đường,
cọc tiêu an toàn, quần áo an toàn cho
các học sinh tham gia giúp các học sinh
khác sang đường một cách an toàn.
Trang phục cung cấp cho một nhân viên
tuần tra an toàn có giá khoảng $400.
Ai cần tham gia giúp đỡ? Các tình
nguyện viên phụ huynh hoặc nhân viên
trường học cần tham gia huấn luyện và
giám sát các thành viên của đội tuần tra
an toàn học sinh.

3. Đặt các biển báo Đi Chậm Vì Trẻ Em và
20 Dặm Đã Là Nhiều
 Chi phí là bao nhiêu? Các biển báo
này là miễn phí và có sẵn tại Seattle
Department of Transportation hoặc
Seattle Neighborhood Greenways.
 Ai cần tham gia giúp đỡ? Các phụ
huynh hoặc nhân viên trường học có
thể đặt các biển báo này ngay trên
phần đất đai của họ.

4. Thực hiện hoạt động Đi bộ Kiểm tra để
tìm ra những con phố cần sự trợ giúp
nhiều nhất từ Thành phố
 Chi phí là bao nhiêu? Một nhân viên tổ
chức cộng đồng có thể giúp chỉ huy các
hoạt động kiểm tra. Các Trợ Cấp Nhỏ có
thể trang trải các chi phí tổ chức ví dụ
như chi phí in ấn hoặc đồ ăn để giúp tập
trung cộng đồng lại với nhau.
 Ai cần tham gia giúp đỡ? Một nhân
viên tổ chức cộng đồng có thể đi bộ cùng
với các phụ huynh, nhân viên trường học
hoặc các thành viên của cộng đồng địa
phương và ghi lại các nhận xét & thông
tin.

5. Khởi động một Nhóm Học Sinh Đi Bộ Tới

Trường trong khu vực sinh sống của quý
vị.




Chi phí là bao nhiêu? Quý vị có thể mua
quần áo hoặc biển báo phản quang. Các
nhân viên tổ chức cộng đồng có thể giúp
bắt đầu các Nhóm Học Sinh Đi Bộ Tới
Trường. Thỉnh thoảng trẻ em cũng nhận
được một phần quà nho nhỏ để khuyến
khích các em đi bộ tới trường ví dụ như sôcô-la nóng hoặc hoa quả.
Ai cần tham gia giúp đỡ? Các Nhóm Học
Sinh Đi Bộ Tới Trường là một ý tưởng hay,
nhưng hoạt động này đòi hỏi công sức
trong việc tổ chức sắp xếp việc trẻ em đi từ
đâu. Hãy giúp các em đến trường kịp giờ
ăn sáng. Việc có mặt ở trường là quan
trọng.

6. Tiến hành một cuộc khảo sát và tìm
hiểu xem trẻ em đi đến trường như thế
nào. Đi bộ tốt cho sức khỏe!




Chi phí là bao nhiêu? Chỉ tốn chi phí giấy
in.
Ai cần tham gia giúp đỡ? Các nhân viên
trường học cần cho phép phát phiếu điều
tra, để từ đó quý vị có thể nói chuyện với
những người chăm sóc trẻ em khi họ đi
vào hoặc đi ra khỏi trường. Quý vị có thể
xem xét việc sử dụng Bản Khảo Sát Quốc
Gia Dành Cho Phụ Huynh về Các Tuyến
Đường Đi An Toàn có sẵn bằng tiếng Anh
http://bit.ly/2aH7GXd, tiếng Tây Ban
Nha http://bit.ly/2avgSg9, và nhiều ngôn
ngữ khác http://bit.ly/2aWr1is.

