
Mẫu Đơn Ghi Danh Cho Junior Ranger 

Mùa Xuân 2018 

Thiếu Niên Kiểm Lâm (Junior Rangers) khảo sát về các sinh vật hoang dã, môi sinh và lịch sử của quận hạt Santa Clara qua các trò 

chơi, đi bộ và các sinh hoạt được soạn thảo nhằm phát triển sự gần gũi của trẻ em với thiên nhiên. 

Nếu quý vị muốn điền đơn trên mạng, xin vào trang nhà: https://www.sccgov.org/sites/parks/Education/Pages/Jr-Ranger-

Program.aspx. Đơn ghi danh phải nộp ít nhất 10 ngày trước ngày chương trình bắt đầu. Nếu muốn gửi thư/mang tay nộp đơn, xin 

gứi về: Santa Clara County Parks and Recreation Department. 298 Garden Hill Dr. Los Gatos, CA 95032. Chúng tôi phải nhận được 

đơn này ít nhất 14 ngày trước ngày chương trình bắt đầu. 

Chọn Công Viên (Park Choice)  
Xin chọn công viên quý vị muốn con em mình tham dự. Nếu chương trình ở công viên quý vị chọn không còn chỗ, và quý vị muốn 
con em mình tham dự chương trình khác, xin đánh dấu lựa chọn thứ nhì với số “2”. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị nếu 
chúng tôi phải xếp con em của quý vị vào chọn lựa thứ nhì. 
 
_____ Anderson Lake County Park (Thứ Tư, ngày 11, 18, 25 tháng tư & ngày 2 tháng năm từ 3PM to 5M. Tập trung tại trung tâm du 

khách (Visitor Center))  
_____ Calero County Park (Thứ Ba, ngày 1, 8, 15, 22 tháng năm từ 3PM to 5PM. Tập trung tại trung tâm du khách – (Visitor Center)) 
_____ Ed Levin County Park (Thứ Ba, ngày 24 tháng tư & ngày 1, 8 & 22 tháng năm từ 3:30PM to 5:30PM. Tập trung tại trung tâm du 

khách (Visitor Center)) 
_____ Hellyer County Park (Thứ Tư, ngày 11, 18, 25 tháng tư & ngày 2 tháng năm từ 3PM to 5M. Tập trung tại trung tâm du khách  
 (Visitor Center)) 
_____ Martial Cottle County Park (Thư Tư, ngày 2, 9, 16 & 23 tháng năm từ 3:30PM to 5:30PM. Tập trung tại trung tâm du khách 

(Visitor Center)) 
_____ Sanborn County Park (Thứ Năm, ngày 19, 26 tháng tư & ngày 3 & 10 tháng năm từ 4:00PM to 6:00PM. Tập trung tại khu vực 

picnic Sequoia) 
_____ Vasona County Park (Thứ Sáu, ngày 27 tháng tư, ngày 4, 11 & 18 tháng năm từ 3PM to 5PM. Địa điểm tập trung sẽ được xác 

định)  
_____ Motorcycle County Park (Thứ Bảy, ngày 14 & 21 tháng tư, từ 12PM – 4PM VÀ ngày 5, 12, 19 & 26 tháng năm từ 9AM to 12PM) 
 
*Chú ý: Con em của quý vị phải mang theo xe gắn máy đi đường đất (dirt bike) của mình khi tham dự chương trình Motorcycle Park 
Jr Ranger. 
 
Lý lịch Tham Dự Viên (Participant Information) 
 
Tên:__________________________________Ngày Sinh:______________________Tuổi:_______________ 
 
Kích Thước Áo Thung: Thiếu Niên Áo Trung Bình_____Thiếu Niên Áo Rộng_____Người Lớn Áo Nhỏ____Người Lớn Áo Trung 
Bình____Người Lớn Áo Rộng_____Người Lớn Áo Thật Rộng. 
            

Giới Tính: (chọn một) Trai____Gái_____Không muốn trả lời______ 
  
Sắc Tộc: (chọn một) Mỹ Đen_____Người Da Đỏ _____Người Phi _____Người Mễ/Nam Mỹ_____Người Vùng Đảo Thái Bình 
Dương _____Người Da Trắng (không phải người Mễ)_____Không muốn trả lời _____ 

 
Con em của quý vị sẽ đến/rời công viên bằng phương tiện gì?: (chọn một) Đi Bộ/Xe Đạp____Cha Mẹ/Người Giám Hộ đưa tới/đón 
về_____Cách khác: (xin giải thích) ______________________________________________________________________________ 
 
Con em của quý vị có bị dị ứng, điều kiện y tế, hoặc cần nhu cầu đặc biệt mà nhân viên của chúng tôi nên biết không? 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
*Xin xem mặt sau để biết thêm chi tiết* 

https://www.sccgov.org/sites/parks/Education/Pages/Jr-Ranger-Program.aspx
https://www.sccgov.org/sites/parks/Education/Pages/Jr-Ranger-Program.aspx


Cha Mẹ / Người Giám Hộ (Parent / Guardian Information) 

Tên: ___________________________________Điện Thoại: ___________________Số Điện Thoại Khác: ___________________  

Email:______________________________________Địa Chỉ: ______________________________________________________ 

Thành Phố: ___________________________Tiểu Bang: ___________________Zip: ___________________ 

 
Liên Lạc Khẩn Cấp (Emergency Contact Information) 
Tên Người Liên Lạc Khẩn Cấp #1: __________________________________________Điện Thoại #: ________________________ 
Liên Hệ Gia Đình với Thiếu Niên Tham Dự: (chọn một) Cha Mẹ ____Ông Bà ____ Cô/Chú Bác: ______Người Khác: (xin giải thích) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Tên Người Liên Lạc Khẩn Cấp #2: __________________________________________Điện Thoại #: ________________________ 
Liên Hệ Gia Đình với Thiếu Niên Tham Dự: (chọn một) Cha Mẹ ____Ông Bà ____ Cô/Chú Bác: ______Người Khác: (xin giải thích) 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Cắm Trại (Campout) 
 
Những trẻ em thành công hoàn thành 4 buổi học và đạt được huy hiệu Junior Ranger sẽ được mời tham dự một cuộc cắm trại qua 
đêm tại Grant County Park vào ngày 2-3 tháng Sáu năm 2018. Chương trình cắm trại này sẽ được điều hành bởi nhân viên kiểm lâm 
và tất cả các vật dụng cắm trại cũng như bữa ăn sẽ được cung cấp miễn phí. Quý vị có muốn cho con em mình tham gia vào chương 
trình cắm trại qua đêm này không?  
 
_____Được, con tôi sẽ tham dự chương trình cắm trại qua đêm. 
_____Con tôi sẽ tham dự buổi cắm trại vào ngày Thứ Bảy nhưng sẽ không ở lại qua đêm. 
_____Nếu con tôi tham dự chương trình cắm trại, tôi có thể cần giúp đỡ để đưa con tôi tới Joseph D. Grant County Park. 
_____Con tôi sẽ không tham dự cắm trại. 
_____Tôi không chắc 
 
Làm sao mà quý vị biết về chương trình Thiếu Niên Kiểm Lâm (Junior Ranger)? (xin chọn một) 
Email _____ Mạng của Công Viên (parkhere.org) _____Trường Học ______Từ bạn bè/hàng xóm ______ 
Từ nhân viên của Công Viên Quân Hạt hoặc từ thiện nguyện viên ____Truyền Thông Xã Hội (Facebook, Instagram,  
Twitter, v.v..)    Tờ quảng cáo hoặc bảng quảng cáo _____ Cách khác (xin giải thích): ___________________________ 

 
Cho Phép (Permission) 
Tôi cho phép con tôi tham gia vào chương trình Thiếu Niên Kiểm Lâm (Junior Ranger). Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về các hành vi 
của con tôi tại khu vực của công viên và phương tiện di chuyển khi đến và rời khỏi các buổi học của chương trình. Tôi hiểu rằng việc 
nộp đơn này không bảo đảm con tôi sẽ được tham gia và tôi sẽ được thông báo để xác nhận việc ghi danh. Tôi đồng ý cho phép 
Santa Clara County Parks được toàn quyền dùng hình ảnh của con tôi trong mọi việc quảng cáo và phổ biến mà không bị ràng buộc 
nghĩa vụ hay trách nhiệm pháp lý với tôi. 
 
Xin Ký Tên: __________________________________________                                       Ngày: ________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Xin Cảm ơn quý vị đã để ý đến chương trình Thiếu Niên Kiểm Lâm (Junior Ranger)! 
 
 
 
 
 
Việc nộp đơn này không bảo đảm sẽ có chỗ cho con em quý vị tham dự chương trình. Nhân viên hỗ trợ chương trình sẽ xem xét 
từng đơn ghi danh và sẽ liên lạc với qúy vị trong vòng từ 7 đến 10 ngày làm việc. Xin vui lòng đừng tới tham dự chương trình trừ khi 
quý vị đã nhận được xác nhận của sự ghi danh. 
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