Wax ka baro socdaalkii duurka u dambeeyay ee ilmahaaga!
Muxuu sameeyay ilmahaagu?
1. Fasalka dhexdiisa ilmahaagu wuxuu ka bartay nolosha salmon iyo waxa ay uga baahan yihiin deegaanadooda.
2. Kadibna ilmahaagu wuxuu booqday biyo mareen
(ku dhowaad ama qof ahaan) si uu u tijaabiyo tayada biyaha, u kala saaro salmon, oo u sahamiyo qaar
ka mid ah dhirta waddaniga ah ee bixisa hoos iyo
cunto salmon.
3. Ku noqoshada fasalka, ilmahaagu wuxuu falanqeeyay
xogta tayada biyaha si uu ufiiriyo haddii durdurku
caafimaad u lahaa salmon iyo duurjoogta kale. Waxay
markaa ka fikireen siyaabo ay u caawin karaan salmon
iyagoo wanaajinaya deegaankooda!

Ardaydu waxay ballanqaadaan inay
noqdaan geesiyaal Salmon oo rasmi ah.
Maxaad samayn kartaa si aad u joojiso
wasakhaynta biyaha roobka si aad u
caawiso salmon?

Miyaad rabtaa inaad ku aragto salmon
webiga maxalliga ah?
Adiga iyo ilmahaagu waxaad ku arki kartaan
salmon deegaan ahaan iyo webiyaal badan oo
maxalli ah iyo durdurro dayr kasta ah! Booqo
websaydhka Degmada King si aad wax badan
uga barato Salmon SEE-son:
http://bit.ly/salmonseeson

Khibrada ilmahaaga
waxaa suurogal ka dhigay hadiyado deeqsi ah
oo dad adiga oo kale ah!
Maalgelinta waxay kaloo ka
timaadaa:

Barashada qoyska oo dhan!
Waxay ku taallaa Seeraha Seahurst ee Burien, kaliya ma bixino barnaamijyada fasalka, laakiin qoys xor
ah barnaamijyada da 'kasta! Ka hel barnaamijyadayada soo socda
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Tìm hiểu về chuyến đi thực tế gần đây của học sinh!
Bé đã làm gì?
1. Trên lớp, học sinh đã học về vòng đời của cá hồi và
những gì cá hồi cần trong môi trường sống.
2. Sau đó, học sinh đến thăm một con lạch (ảo hoặc
trực tiếp) để kiểm tra chất lượng nước, giải phẫu
một con cá hồi và khám phá một số loài thực vật
bản địa cung cấp bóng mát và thức ăn cho cá hồi.
3. Trở lại lớp, học sinh phân tích dữ liệu chất lượng
nước để xem dòng suối có phù hợp cho cá hồi và
các động vật hoang dã khác hay không. Sau đó, học
sinh suy nghĩ về cách có thể giúp đỡ cá hồi thông
qua việc cải thiện môi trường sống tự nhiên của cá!

Học sinh cam kết trở thành Anh hùng cá
hồi chính thức. Quý phụ huynh có thể làm
gì để ngăn chặn ô nhiễm nước mưa và
giúp đỡ cá hồi?

Quý phụ huynh và học sinh muốn tham
quan cá hồi tại sông địa phương?
Quý phụ huynh và học sinh có thể tìm thấy cá
hồi tại địa phương trên nhiều sông và suối vào
mỗi mùa thu! Hãy truy cập trang web của Quận
King để tìm hiểu thêm về Salmon SEE-son:
http://bit.ly/salmonseeson

Trải nghiệm của học sinh
có được nhờ những món
quà hào phóng đến từ
những người như quý phụ
huynh!
Nguồn vốn cũng đến từ:

Cả nhà cùng học!
Tọa lạc tại Công viên Seahurst ở Burien, chúng tôi không chỉ cung cấp các chương trình tổ chức theo lớp mà còn
có các chương trình gia đình miễn phí dành cho mọi lứa tuổi! Tìm hiểu về các chương trình sắp tới của chúng tôi
tại
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