
ĐÃ TUYỂN ĐỦ NGƯỜI
THAM GIA NGHIÊN CỨU!
Chúng tôi đã chọn ra được 18 thanh
niên tham gia! Trong 2 tuần qua, Hue,
Thu và Anh, các đồng nghiệp Việt Nam
của chúng tôi ,  đã đến cả ba địa điểm để
thu hút những người tham gia tiềm
năng. Chúng tôi đã đạt được sự cân
bằng về giới và có nhiều sắc tộc tham
gia,  tất cả đều có trình độ học vấn và
hiểu biết khác nhau về biến đổi khí hậu.

SỰ KIỆN RA MẮT
NGƯỜI  THAM GIA

Chúng tôi  thực sự muốn bạn tham gia vào sự kiện
khởi động dự án sẽ diễn ra vào khoảng ngày 19-20
tháng Năm.

Trong suốt dự án,  chúng tôi  muốn trao đổi  chéo các ý
tưởng và kỹ năng giữa chính bạn và những người tham
gia dự án.  Chúng tôi  t in rằng sự kiện này là một nơi
tuyệt vời  để bắt đầu.  Ở trang sau,  chúng tôi  có một
kế hoạch ngắn gọn cho sự kiện và chúng tôi  thực sự
hoan nghênh các phản hồi  và ý tưởng của bạn.

B Ả N  T I N  Đ I Ệ N  T Ử  
Y O U T H  F U T U R E S  V I E T N A M
CẬP NHẬT, THÁCH THỨC VÀ THÀNH TỰU
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Giới thiệu và làm quen 
Các quy tắc cơ bản 
Tổng quan về dự án - có những kỳ vọng gì? 
Biến đổi khí hậu là gì? (với các hoạt động tương tác)
Nhật ký đa phương tiện kỹ thuật số
Survey123 ArcGIS - thu thập các câu chuyện bằng hình ảnh và bản đồ
Phương pháp tham gia trực tiếp - bao gồm lập bản đồ thấu cảm
Kể chuyện

Những điều quan trọng mà chúng tôi muốn đưa vào sự kiện hai ngày là:

Bạn muốn tham gia không? Hay có bất kỳ ý tưởng cụ thể nào về cách YAB có
thể tham gia không? Chúng tôi đang thiếu một cái gì đó? Có điều gì bạn muốn
hỗ trợ/hướng dẫn một cách cụ thể không? Như mọi khi,  hãy l iên hệ và cho
chúng tôi biết!  

K Ế  H O Ạ C H  S Ự  K I Ệ N  K H Ở I  Đ Ộ N G  D Ự  Á N

Chúng tôi muốn chia sẻ cơ hội thú vị

để trở thành Đại sứ Khí hậu này như

một phần của Sáng kiến Học tập

STEM. Sáng kiến này l iên kết các đại

sứ với các trường học và cho phép họ

tiếp cận với các chuyên gia trong l ĩnh

vực này, và đây có thể là một cơ hội

tuyệt vời để chia sẻ một số kiến thức

và kỹ năng của bạn. Bạn có thể đăng

ký trở thành đại sứ tại  đây:

https:  //www.stem.org.uk/cl imate-

ambassadors#climate-ambassadors

Có bất cứ thành công nào gần đây mà bạn muốn chia sẻ với một nhóm

lớn hơn, những thách thức mà bạn muốn thảo luận, hay các dự án bạn

muốn trao đổi, các cơ hội mà bạn nghĩ có thể những người khác sẽ

quan tâm không? Hãy cho chúng tôi biết tại  f .e.halstead@hull .ac.uk

và chúng tôi sẽ đưa nó vào bản tin điện tử trong tương lai !

B Ạ N  C Ó  Đ I Ề U  G Ì  Đ Ó  M U Ố N  C H I A  S Ẻ ?

T I Ê U  Đ I Ể M  T R O N G  T U Ầ N :
ĐẠI SỨ KHÍ HẬU

mailto:f.e.halstead@hull.ac.uk

