Vietnamese

Community Waters Take Home Interview

Ngày: ________________

Họ Tên học sinh: __________________ Họ Tên của Người Lớn: _______________________
Yêu cầu một người lớn trong gia đình của bạn thực hiện bài tập này với bạn. Trong phần đầu, là một số câu hỏi để họ
hỏi bạn. Phần hai là tùy chọn-có một hoạt động trực tuyến mà bạn có thể làm cùng nhau. Sử dụng trang sau nếu cần.

Người Lớn hỏi Học Sinh:

Phỏng vấn học sinh bằng cách hỏi các câu hỏi dưới đây để tìm hiểu xem các em đã học được những gì trong giờ khoa
học.
1. Tại sao có các vấn đề về nước mưa trong các thành phố? Những gì làm tăng lượng nước mưa chảy tràn?

2. Vấn đề nào về nước mưa mà con đã thiết kế cho một giải pháp? Giải pháp đó là gì?

3. Những gì mà con và ta có thể làm để giúp các vấn đề về nước mưa?

Lấy Thêm Điểm, Bạn có thể cùng làm với người lớn
Vào trang web trực tuyến www.700milliongallons.org
và chọn “GSI Around You” để xem những gì mà mọi
người đã thực hiện để trợ giúp với nước mưa ở Seattle
với dự án “GSI” (Green Stormwater Infrastructure)
Nhấp vào hình kính lúp và nhập địa chỉ để tìm hiểu
những gì đang được thực hiện trong khu vực lân cận
của bạn.
1. Dự án GSI nào được hiển thị trên trang web là gần
với nơi bạn sinh sống nhất?

2. Chọn “Take Action”để khám phá các lựa chọn bao gồm chương trình hoàn tiền lại RainWise có thể giúp thanh toán
cho các dự án ở một số khu vực lân cận và những việc có thể được thực hiện tại địa phương. Ý tưởng được liệt kê
nào mà bạn muốn giúp về nước mưa chảy tràn nơi bạn sinh sống?

