
Ấ N  Đ Ị N H  N G À Y  C H O  S Ự  K I Ệ N  R A  M Ắ T
Trong bản t in cuối  cùng,  chúng tôi  đã chia sẻ
kế hoạch cho sự kiện ra mắt dự án tại  Hà Nội.
Xin cảm ơn tất cả những người đã cho chúng
tôi  phản hồi  về nó,  nhờ có thông t in của các
bạn, chúng tôi  đã cố gắng t ìm hiểu chính xác
sự kiện này cần phải  tổ chức ra sao,  và dựa
vào đó để ấn định ngày tổ chức.  Sự kiện sẽ
diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng Sáu,
trong đó những người tham gia sẽ gặp gỡ
nhau, t ìm hiểu về biến đổi  khí  hậu,  về cách
tiến hành nghiên cứu cũng như cách áp dụng
một số phương pháp và công nghệ mà họ sẽ
sử dụng trong suốt dự án.

Mặc dù sự kiện sẽ diễn ra trực t iếp và được
thực hiện bằng t iếng Việt,  nhưng sẽ có cơ hội
cho các thành viên YAB của chúng tôi  tham
dự trực tuyến, giới  thiệu bản thân và các dự
án của họ,  cũng như gặp gỡ cả nhóm. Hãy vui
lòng cho chúng tôi  biết nếu bạn muốn tham
dự. CUỘC GẶP GỠ YAB TIẾP THEO 

Khi dự án ngày càng phát triển, chúng tôi

muốn bắt đầu l iên lạc thường xuyên trở lại với

YAB một lần nữa, và bắt đầu sự hợp tác giữa

các bạn với những người tham gia Youth

Futures Việt Nam. Các bạn sẽ nhận được một

bảng xếp l ịch trực tuyến qua email, vì vậy

nếu bạn muốn tham dự, vui lòng điền vào

bảng này và cho chúng tôi biết dự định của

bạn. Chúng tôi sẽ thảo luận về sự kiện ra mắt,

và những cách mà các bạn có thể tham gia

trong vài tháng tới. 
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TIÊU ĐIỂM TRONG TUẦN:
THÀNH VIÊN CHARLOTTE CỦA YAB
RA MẮT SÁNG KIẾN PHÚC LỢI  MỚI
Một trong những thành viên YAB
tuyệt vời  của chúng tôi ,
Charlotte Al l ison,  đã đưa ra một
sáng kiến mới có tên là Being
Well  Education Ltd.  Being Well
Education là nền tảng kỹ thuật
số được tạo ra để thúc đẩy phúc
lợi  của trẻ em. Bạn có thể theo
dõi hành tr ình và truy cập vào
một số tài  nguyên tuyệt vời
bằng cách theo dõi  các trang ở
bên phải !
 

Một số thành viên YAB đã đề xuất một chương trình cố vấn cho Dự án Youth

Futures này.  Điều này sẽ cho phép các thành viên YAB tình nguyện cung cấp các

kỹ năng cụ thể mà họ tự xác định cho những người  tham gia Youth Futures,  cũng

như đưa ra lời  khuyên và hướng dẫn cho các cá nhân và các nhóm khi làm việc

trong cộng đồng của họ.

Bạn có kỹ năng về mạng xã hội  không? Có kinh nghiệm thể hiện các vấn đề xã hội

thông qua nghệ thuật chứ? Bạn có thấy mình đặc biệt  giỏi  trong việc tham gia

vào cộng đồng? Bất kể kỹ năng của bạn là  gì ,  chúng tôi  nghĩ  YAB chính là tài  sản

quý giá đối  với  những người  tham gia Youth Futures và muốn tối  đa hóa điều

này!

Hãy gửi  email  tới  f .e .halstead@hull .ac.uk và chúng tôi  sẽ  thêm bạn vào bảng tính

được chia sẻ để người  tham gia truy cập khi  cần được tư vấn cụ thể (chúng tôi  sẽ

cung cấp dịch vụ dịch thuật nếu cần) .  

CHƯƠNG TRÌNH CỐ  VẤN

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


