Vietnamese

Community Waters Pre-Unit Take Home Interview

Ngày: ___________

Tên của học sinh: _____________________Tên của người lớn: ________________________
Phỏng vấn một người lớn trong gia đình của các em để xem họ biết gì về nước mưa trong khu phố.

Học sinh đọc câu hỏi cho người lớn và ghi lại câu trả lời:
Ở trường, chúng con sẽ nghiên cứu về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mưa rơi xuống thành phố của chúng ta.
Nước mưa chảy qua mặt đất được gọi là “stormwater runoff-nước mưa chảy tràn.” Lớp học sẽ nghiên cứu
nơi nước mưa chảy vào sân trường và khu phố của chúng ta và những vấn đề có thể gây ra. Sau đó, lớp học
của chúng con sẽ chọn một địa điểm có vấn đề với nước mưa chảy tràn và tìm ra một giải pháp.
Con muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm hiểu biết về mưa của người khi người ở tuổi của con bây giờ. Con có
thể đặt vài câu hỏi với người được không?
1. Bạn thích làm gì khi trời mưa? Bạn có thích trời mưa không? Tại sao?

2. Nơi bạn sinh sống nước mưa chảy tràn về đâu? Địa điểm kết thúc của dòng chảy?

3. Một câu chuyện về cơn mưa mà người đã trải qua hoặc được kể khi người ở tuổi của con là gì? Người có
nhớ cơn mưa gây ra bất kỳ vấn đề nào không?

4. Gia đình hay văn hóa của chúng ta có bất kỳ truyền thống hay câu chuyện nào liên quan đến nước?

Sau khi ghi lại câu trả lời của người lớn, lật trang sau và yêu cầu người lớn đặt câu hỏi cho
học sinh.

Người lớn hỏi học sinh:
1. Con thích làm gì khi trời mưa?

2. Con nhận biết chuyện gì đã xảy ra với nước mưa trên mặt đất?

3. Trong giờ giải lao ở trường, con có ra ngoài khi trời mưa không? Nước mưa có tạo nên vũng nước lớn
hoặc các vấn đề khác xung quanh trường học của con hay không?

4. Những kinh nghiệm về cơn mưa của ta có giống hay khác với kinh nghiệm của con như thế nào? Tại sao
con nghĩ vậy?

