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Welcome to Salmon Heroes! 

For hundreds of years scientists, artists, and more have used 

field journals to record their thoughts, observations, and 

questions. We invite you to use this journal to record your 

own observations and questions. This is YOUR journal, so 

make it personal and have fun! 

Trong hàng trăm năm, các nhà khoa học, nghệ sĩ, cũng như những 

lĩnh vực khác đã dùng nhật ký thực địa để ghi chép lại những suy 

nghĩ, quan sát và thắc mắc của họ. Chúng tôi mời bạn sử dụng báo 

cáo này để ghi chép lại những quan sát và thắc mắc của chính mình. 

Đây là nhật ký CỦA BẠN, bạn cứ thoải mái sử dụng nhật ký theo cách 

riêng của mình nhé!  

Chào mừng đến với Anh Hùng Cá Hồi!  
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Salmon Vocabulary 
Từ Vựng Về Cá Hồi  

Life Cycle — a series of changes in the life of an organism 

Watershed — the area of land that all drains into a particular 

body of water; for example, the Duwamish River watershed is 

all the land that drains into the Duwamish River. 

Pollution — the introduction of harmful materials or              

contaminants into the environment 

Stormwater — rain and snow that runs off rooftops, paved 

streets, and parking lots. As it runs off, it picks up pollution like 

oil, fertilizers, pesticides, trash, and animal waste.  

 

Vòng Đời — một chuỗi những thay đổi trong cuộc đời của một 
sinh vật 

Lưu Vực Thượng Nguồn — phần diện tích đất đưa nước vào 
một thủy vực; ví dụ như thượng nguồn Sông Duwamish là phần 
diện tích đất đưa nước vào Sông Duwamish. 

Ô Nhiễm — đưa các vật liệu gây hại hoặc chất gây ô nhiễm vào 
môi trường 

Nước Mưa —mưa và tuyết chảy từ mái nhà, đường lát gạch và 

bãi đỗ xe. Trong khi chảy xuống, nó cuốn theo các chất gây ô 

nhiễm như dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, rác thải và chất thải 

của động vật. 

Introductory Lesson - Bài Học Nhập Môn 
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Draw or Describe a Stream Habitat 
 Vẽ Hoặc Miêu Tả Môi Trường Suối  

What are the 3 C’s?  

•  C _ _ _ _ 

•  C _ _ _ _ 

•  C _ _ _ 

3 C là gì?  

• C_ _ _ _ 

• F_ _ _ 

• L _ _ _ _ _ 

Introductory Lesson - Bài Học Nhập Môn 
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ADULT 

(2 years) 

#    

FRY (1 year) 

#    

SMOLT 

(6 months) 

#    

SPAWNER  

(2 months) 

#   

  

O
C

E
A

N
 

#  

The salmon wheel!  

Follow along with your ESC Naturalist to track how many  

salmon survive at each life-cycle stage.  

Introductory Lesson 
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Bánh Xe Cá Hồi!  
Hãy theo chân Nhà tự nhiên học của Trung tâm Khoa học Môi 

trường (Environmental Science Center, ESC) để ghi nhận có 

bao nhiêu cá hồi sống sót ở mỗi giai đoạn của vòng đời.  

#  

CÁ LỚN  

(2 năm) 

#    

CÁ CON  

(1 năm) 

#    

CÁ NON  

(6 tháng) 

#    

CÁ ĐẺ TRỨNG  

(2 tháng) 

#   

  

Đ
Ạ

I D
Ư

Ơ
N

G
  

Bài Học Nhập Môn 
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Draw or Describe an Estuary Habitat 

What kind of water do you find 

in an estuary?  

Bạn tìm thấy loại nước nào ở cửa 

sông? 

Fresh Water in 

the Stream! 
Salt Water in 

the Ocean! 

Vẽ Hoặc Miêu Tả Môi Trường Cửa Sông  

Nước ngọt từ 

suối!  

Nước mặn từ 

đại dương!  

Introductory Lesson - Bài Học Nhập Môn 
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The 5 Pacific Salmon Species 

5 Loài Cá Hồi Thái Bình Dương  

What is one physical feature that all 5 species have in           

common?  

Cả 5 loài này cùng có một đặc tính vật lý gì? 

 

What is one feature that only one species has?                         

Đặc tính nào chỉ có một loài sở hữu? 

 

 

  Independent Work - Bài Tập Độc Lập 
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Salmon and the Food Web                          
Cá Hồi Và Lưới Thức Ăn                       

Salmon are an important part of the food web and the move-

ment of matter through ecosystems. They are secondary con-

sumers and eat primary consumers. Complete the diagram: 

write the names of organisms that salmon eat below the    

salmon, and write the organisms that prey on salmon above.  

  

Cá hồi là một phần quan trọng trong mạng lưới thức ăn và sự 

dịch chuyển vật chất qua hệ sinh thái. Loài cá này là sinh vật tiêu 

thụ bậc 2, chúng ăn các sinh vật tiêu thụ bậc 1. Hoàn tất biểu đồ 

sau: viết tên của các sinh vật mà cá hồi đó ăn bên dưới loài cá hồi 

và viết tên các sinh vật săn cá hồi bên trên.  

  Independent Work - Bài Tập Độc Lập   Independent Work - Bài Tập Độc Lập 
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  Independent Work - Bài Tập Độc Lập 

Your Watershed                                        
Lưu Vực Thượng Nguồn Nơi Bạn Sống                                  

 

What is a watershed?  

Lưu vực thượng nguồn là gì?  

 

 

 

What watershed do you live in?  

Bạn sống ở lưu vực thượng nguồn nào?   

 

 

 

What are some of the potential problems or issues in your 
watershed? 

Lưu vực thượng nguồn nơi bạn sống có những vấn đề tiềm 
ẩn nào?  
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  Independent Work - Bài Tập Độc Lập 

Salmon, Nettle, and Indigenous People 

Cá Hồi, Cây Tầm Ma Và Người Bản Địa   

Salmon are deeply connected to the food, culture, and ways of 

life of Native people in this region. Like salmon, stinging nettle 

has a seasonal life cycle. Nettle is used in different ways de-

pending on the season—including to help catch salmon.  

Cá hồi có liên hệ sâu sắc tới thức ăn, văn hóa và cách sống của 

Người bản địa trong vùng này. Như cá hồi, cây tầm ma có chu kỳ 

sống theo mùa. Cây tầm ma được sử dụng theo nhiều cách khác 

nhau tùy thuộc vào mùa - trong đó có việc giúp bắt cá hồi.  

 

Spring: 
Mùa xuân:  
Stinging nettle leaves are 
harvested for food and tea. 
Lá cây tầm ma được thu 
hoạch để làm thức ăn và trà.  

Summer/Early Fall: 
Mùa hè/Đầu thu: 
Nettle seeds are gathered 
for medicine. 
Hạt cây tầm ma được nhặt 
làm thuốc.  

Fall: 

Mùa thu:  
Nettle stalks are harvested 
for fibers and twisted into 
cordage. 
Thân cây tầm ma được thu 
hoạch để lấy sợi và bện thành 
dây.  

Winter: 
Mùa đông:  
Nettle Cordage is  twisted 
into nets and ropes to catch 
salmon. 
Dây từ cây tầm ma được bện 
lại thành lưới và dây thừng 
để bắt cá hồi.  



13 

  Independent Work - Bài Tập Độc Lập 

What season does each activity happen in? Write the name of 
the season in the blank space. 

Vào mùa nào thì từng hoạt động diễn ra? Viết tên gọi của mùa 
vào chỗ trống. 

 

Make cordage 
Làm dây  

Twist cordage into nets 
Bện dây thành lưới  

Season/Mùa: 

______________________ 

Season/Mùa: 

______________________ 

Season/Mùa: 

______________________ 

Season/Mùa: 

______________________ 

Harvest leaves 
Thu hoạch lá  

Gather seeds 
Thu hạt giống  
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You can use the five fingers on a hand to remember 
the 5 Pacific salmon species! 

King 

(Chinook) 
Pink 

(Humpback) 

Silver  

(Coho) 

Sockeye 

(Red) 

Chum 

(Keta) 

Independent Work 

These are just SOME of the names for the different types of 

salmon—there are many others, including                , the name 

for King salmon in Lushootseed, the language of many of the     

Indigenous Peoples of the Puget Sound region.  

 

What other names or words for salmon do you know?  
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Bạn có thể dùng năm ngón tay trên một bàn tay để ghi 

nhớ 5 loài cá hồi Thái Bình Dương! 

Đây chỉ là MỘT SỐ tên cho các loài cá hồi khác nhau—còn nhiều 

tên khác nữa, bao gồm              , tên chỉ cá hồi Vua ở Lushootseed, 

ngôn ngữ của nhiều Người bản địa của vùng Puget Sound. 

 

Bạn còn biết tên gọi hay từ nào khác chỉ cá hồi không?  

Cá hồi hồng 

(Lưng gù)  

Cá hồi bạc 

(Coho) 

Cá hồi 

Sockeye (Đỏ)  

Cá hồi chó 

(Keta)  

Cá hồi vua 

(Chinook)  

Bài Tập Độc Lập 
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The black and white circle in the next page  is called a secchi 
disk, and it is one tool we can use to measure the turbidity of 
water (how clear the water is).  You can use it yourself!  
 
Steps: 
1. Get a clear container (such as a plastic cup, or a glass jar) 

and fill it with water. 
2. Place the container on top of the picture of the secchi disk 

and measure the turbidity according to the chart on the 
next page.  

3. You can change the turbidity of your water by carefully 
adding some dirt to the water and stirring it in. Try mixing 
in just a small amount at first, then adding more! Record 
your data as the turbidity changes. 

Water Quality at Home!  

Chất Lượng Nước Tại Nơi Sinh Sống! 

Vòng đen và trắng ở trang kế được gọi là đĩa secchi, đó là công 
cụ chúng ta có thể dùng để đo lường độ đục của nước (nước 
trong ra sao).  Bạn cũng có thể tự sử dụng đấy!  

Các bước: 

1. Lấy một vật đựng trong suốt (chẳng hạn như cốc nhựa hoặc 
lọ thủy tinh) và đổ đầy nước vào. 

2. Đặt vật đựng lên trên hình của đĩa Secchi và đo lường độ 
đục dựa theo biểu đồ ở trang kế. 

3. Bạn có thể thay đổi độ đục của nước bằng cách cẩn thận 
thêm chút đất vào nước và khuấy. Bạn hãy thử thêm một 
lượng nhỏ lúc đầu, sau đó thêm nhiều hơn! Ghi lại dữ liệu 
mỗi khi độ đục thay đổi. 

  Independent Work - Bài Tập Độc Lập 
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  Independent Work - Bài Tập Độc Lập 
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Field Lesson - Bài Học Thực Địa 

What did you notice during the site walk? What did you see 
and hear? Use the space below to write or draw about your 
experience.  
 
Bạn để ý được những gì khi đi khảo sát địa điểm? Bạn đã thấy 
và nghe được những gì? Hãy viết hoặc vẽ trải nghiệm của bạn 
vào khoảng trắng bên dưới.  

Site Observations                                        

Quan Sát Địa Điểm 
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Field Lesson - Bài Học Thực Địa 
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Use the scale below to help grade the stream and find out if 
it is a healthy habitat. For each question, choose a number  
between 0 (which is really bad) and 10 (which is excellent). 

Almost no logs or big 

rocks 

A few logs or big rocks Lots of logs and big 
rocks  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

#2. Does the stream have logs and big rocks?   

Almost no gravel,          

lots of dirt in stream 

A little bit of gravel Lots of gravel 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

#3. Is there gravel? 

Mostly straight A few curves Lots of curves 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

#1. Does the stream have lots of curves?  

Stream Survey 

Field Lesson  
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Almost no shade Some trees and shade A lot of trees and              

shade 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

Total Stream Habitat Score    

Is it healthy for salmon?:  

Excellent (39-50)       Good (26-38)      Fair (13-25)     Poor (0-12) 

#4. Are there lots of trees? 

Buildings and roads are 
close to stream. 

Some forest next to 
stream. 

Lots of forest on each 
side of stream.  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

Adapted from the Georgia Adopt-A-Stream Visual Stream Survey 

#5. How wide is the forest? 

What would you change to make this stream better?  
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Dùng thang điểm bên dưới để giúp đánh giá con suối và kết 

luận xem đây có phải là môi trường sống lý tưởng không. Đối 

với mỗi câu hỏi, hãy chọn một số từ 0 (rất không lý tưởng) 

đến 10 (rất lý tưởng).  

#2. Con suối có khúc cây và đá lớn không?  

Hầu như không có đá sỏi, 
nhiều đất trong dòng suối  

Có một ít đá sỏi  Có nhiều đá sỏi  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

#3. Có đá sỏi không?  

Gần như thẳng  Uốn lượn ít  Uốn lượn nhiều  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

#1. Con suối có uốn lượn nhiều không?  

Khảo Sát Con Suối  

 Có một vài khúc cây  

hay đá lớn  

Có nhiều khúc cây  

và đá lớn  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

Hầu như không có khúc 

cây hay đá lớn  

Bài Học Thực Địa 
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Hầu như không có  

bóng mát  

Có vài cây và bóng mát  Nhiều cây và bóng mát  

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

Tổng Điểm Môi Trường  

Suối _____ 

Đây có phải môi trường sống lý tưởng cho cá hồi không?:  

Rất lý tưởng (39-50)            Lý tưởng (26-38)  

 Khá lý tưởng (13-25)               Không lý tưởng (0-12) 

#4. Có nhiều cây không?  

Có nhà cửa và đường xá 
gần suối  

Có ít rừng cây  

gần suối 

Có nhiều rừng cây ở 

hai bên bờ suối 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9        10 

Phỏng theo Khảo Sát Suối Trực Quan của Georgia Adopt-A-Stream  

#5. Có nhiều rừng cây không?  

Bạn sẽ thay đổi gì để cải thiện con suối này?  
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What are PHOSPHATE and NITRATE? 
Phosphate and nitrates are chemical nutrients needed for plant 
growth. Sources include farming and barnyard runoff, some soaps, 
human and animal waste, and fertilizers.  
 
What is pH?  
pH measures if the liquid is an acid (like lemon juice or stomach acid)
or a base (like ammonia or bleach). Most life wants an environment 
that is somewhere in the middle.  

What causes TEMPERATURE to increase or decrease? 
Many things can change water temperature:  weather, stormwater 
runoff, and how many trees are near the river. 

Stream Water Quality  

How COLD is the water? (Temperature) 

How CLEAN is the water? (Phosphate, Nitrate, pH)  

How CLEAR is the water? (Turbidity) 

What is TURBIDITY? 

Turbidity is how scientists measure if the water is clear and not 
cloudy. Water gets more turbid with heavy rains, flooding, erosion,  
stormwater runoff, or algae blooms. Tree roots along the river’s 
edge help to stabilize soil; less trees means more turbid water.  

Field Lesson  
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Chất Lượng Nước Suối  

Nước LẠNH ra sao? (Nhiệt độ)  

Điều gì khiến NHIỆT ĐỘ tăng hoặc giảm? 

Có nhiều yếu tố làm thay đổi nhiệt độ nước:  thời tiết, nước mưa 

chảy xuống và lượng cây cối gần sông. 

Bài Học Thực Địa 

Nước SẠCH ra sao? (Phosphat, Nitrat, độ pH)  

PHOSPHAT và NITRAT là gì? 
Phosphat và nitrat là những chất dinh dưỡng hóa học cần thiết để cây phát 
triển. Các nguồn bao gồm nước thải nông nghiệp và chuồng trại, một số 
loại xà phòng, chất thải của con người và động vật, và phân bón. 
 
Nồng độ pH là gì?  
Nồng độ pH đo lường xem chất lỏng là 
axit (như nước chanh hoặc axit dạ dày) 
hay bazơ (như amoniac hoặc thuốc tẩy). Hầu hết mọi sinh vật đều muốn 
sống trong môi trường có độ pH trung bình. 

Nước TRONG ra sao? (Độ đục)  

ĐỘ ĐỤC là gì? 

Độ đục là cách các nhà khoa học đo lường xem nước có trong và không bị 
đục hay không. Nước trở nên đục hơn khi mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, nước 
mưa chảy tràn hoặc tảo nở. Rễ cây dọc bờ sông giúp ổn định đất; càng ít 
cây nước sẽ càng đục hơn. 
 
 

 

 

Độ đục thấp  Độ đục cao  
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Water Quality Testing Notes 

Turbidity (JTU) 

  

Water Temperature (°C) 

     

pH Nitrates (ppm)  

 

Phosphates (ppm) Dissolved Oxygen (ppm) 

 

Where did your naturalist test the water?  
 
Stream         
 
When did they test the water?  
 
Date:             Time:     
 
What else do we notice about our test site?  
 
Air Temperature:     ⁰C or ⁰F 
 
Recent Weather (circle one): Clear    Cloudy    Rain    Trace 
 
Stream Issues:     Trash       Soap       Oil       Low Water 
 
Other Notes:  
 

Fill in the test results as you watch the naturalist test the   
water in the stream or river! 

Field Lesson 
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Is it healthy for salmon? 

What is PPM?  
PPM stands for parts per million.  For example, if your test best 
matched 2 ppm on the chart, that means that in every 1 million 
molecules in your water sample, 2 of those molecules are     
phosphate. Nitrate and dissolved oxygen are also measured in 
ppm. 

 Water Quality Result 

Test Excellent Good Okay Unhealthy 

Temperature 7-12 °C 4-6 °C 13-17 °C 
< 4 °C OR   

>17 °C 

Dissolved Oxygen:     
Spawners 

>8 ppm 5-8 ppm 3-4 ppm 0-2 ppm 

Dissolved Oxygen:  
eggs & alevin 

>11 ppm 8-11 ppm 6-7 ppm 0-5 ppm 

Turbidity 0 JTU 1-40 JTU 41-100 JTU >100 JTU 

Phosphate 0-1 ppm 2 ppm 3 ppm >3 ppm 

Nitrate <2 ppm 2.5 ppm 5 ppm 20 ppm 

pH 6.5-8.2 
5-6.5 OR 

8.2-9 
4-5 OR 9-11 <4 OR >11 

Use the box below to find out if the test results are healthy for 
salmon. Circle the results that your naturalist measured! 

What is JTU?  
JTU stands for Jackson Turbidity Units.  The scientist who      
created the test was named Jackson. Maybe one day there will 
be a scientific test named after you!  
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Ghi Chú Kiểm Tra Chất Lượng Nước  

Độ đục (JTU)  Nhiệt độ nước (°C)  

Độ pH  Nitrat (ppm)  

Phosphat (ppm)  Oxy hòa tan (ppm)  

Nhà tự nhiên học của bạn đã kiểm tra nước ở đâu?  

Suối            

Họ kiểm tra nước khi nào?  

Ngày:             Giờ:     

Chúng ta còn nhận thấy điều gì khác về địa điểm kiểm tra 

không?  

Nhiệt Độ Không Khí:     ⁰C hay ⁰F  

Thời tiết gần đây (khoanh tròn một ý):  Trong xanh   Nhiều 

mây   Mưa   Mưa nhỏ     

Các vấn đề ở suối:    Có rác     Có xà phòng     Có dầu 

Mực nước thấp 

Ghi chú khác:  

Hãy điền kết quả kiểm tra trong lúc bạn xem nhà tự nhiên 

học kiểm tra nước ở suối hoặc sông!  

Bài Học Thực Địa 
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Đây có phải môi trường  
sống lý tưởng cho cá hồi không?  

PPM là gì?  

PPM là viết tắt của parts per million (một phần triệu).  Ví dụ, nếu kết quả 
kiểm tra của bạn gần nhất với mức 2 ppm trên biểu đồ thì có nghĩa là 
trong mỗi 1 triệu phân tử trong mẫu nước thì có 2 phân tử là phosphat. 
Nồng độ nitrat và oxy hòa tan cũng được đo bằng ppm. 

 Kết Quả Chất Lượng Nước  

Kiểm tra 
Rất lý 

tưởng  

Khá lý 

tưởng  
Ổn  

Không lý 

tưởng  

Nhiệt độ 7-12 °C 4-6 °C 13-17 °C 
< 4 °C OR   

>17 °C 

Oxy hòa tan: Cá đẻ 
trứng 

>8 ppm 5-8 ppm 3-4 ppm 0-2 ppm 

Oxy hòa tan: trứng 
& cá bột 

>11 ppm 8-11 ppm 6-7 ppm 0-5 ppm 

Độ đục 0 JTU 1-40 JTU 41-100 JTU >100 JTU 

Phosphat 0-1 ppm 2 ppm 3 ppm >3 ppm 

Nitrat <2 ppm 2.5 ppm 5 ppm 20 ppm 

Độ pH 6.5-8.2 

5-6.5 

HOẶC 8.2

-9 

4-5 HOẶC 

9-11 
<4 HOẶC >11 

Hãy sử dụng khung bên dưới để tìm hiểu xem kết quả kiểm tra 
có lý tưởng cho cá hồi hay không. Khoanh tròn kết quả mà nhà 
tự nhiên học đo được!  

JTU là gì?  

JTU là viết tắt của Jackson Turbidity Units (Đơn Vị Đo Độ Đục Jackson).  
Nhà khoa học tạo ra bài kiểm tra này tên là Jackson. Biết đâu một ngày 
nào đó bạn sẽ tạo ra một bài kiểm tra khoa học mang tên mình! 
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1. What is your group’s stormwater pollutant?         

  

 

2. How does it get into the river/Puget Sound?   

  

 

3. What are some solutions to keep your group’s pollutant out 

of Puget Sound?   

• What can you do today at home? What could you do at 

your school?  

 

 

 

• What could you design for the future?  

  

  

Pollution Solutions 

Stormwater is rain that falls on streets or other developed 

land and flows into nearby streams and rivers. It can pick up         

pollutants as it runs off the streets and take that to the river 

through a storm drain.  You will get the chance to brainstorm 

with your class ideas on how to stop stormwater pollution 

from entering our local streams.  

Synthesis Lesson 
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1. Chất gây ô nhiễm nước mưa của nhóm bạn là gì?         

  

 

2. Làm thế nào mà chất ô nhiễm này lại xâm nhập vào sông/

Puget Sound?   

  

 

3. Có những biện pháp nào để những chất ô nhiễm của nhóm 

bạn không xâm nhập vào Puget Sound?   

• Bạn có thể làm gì tại nhà hôm nay? Bạn có thể làm gì  

    tại trường? 

 

 

• Bạn có dự kiến gì cho tương lai không?  

  

  

Giải Pháp Cho Vấn Đề Ô Nhiễm  

Nước mưa là mưa rơi trên đường phố hoặc các vùng đất phát 

triển khác và chảy vào sông suối gần đó. Nước mưa có thể 

mang các chất ô nhiễm trên đường phố ra sông qua cống 

thoát nước mưa.  Bạn sẽ có cơ hội suy nghĩ cùng cả lớp để tìm 

các ý tưởng ngăn chặn nước mưa ô nhiễm xâm nhập vào các 

dòng suối địa phương. 

Bài Học Tổng Hợp  
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Continue your salmon connections!  

Hãy tiếp tục sợi dây liên kết của bạn với 

cá hồi! 

 

Every fall is salmon SEE-son in King County! You can 

find more places to see salmon by visiting the             

website below: 

Mùa thu là mùa xem cá hồi ở Quận King! Bạn có thể tìm 

thêm địa điểm xem cá hồi bằng cách truy cập vào trang 

web dưới đây: 

http://bit.ly/salmonseeson  

http://bit.ly/salmonseeson
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Congratulations! Xin chúc mừng! 

You are now an official Salmon Hero. You can cut out your Salmon Hero 
badge below. There are two sides to the badge. Be sure to write in your 

pledge for what you are going to do to help salmon! 
 

Giờ bạn đã chính thức trở thành một Anh Hùng Cá Hồi. Bạn có thể cắt huy 
hiệu Anh Hùng Cá Hồi của mình bên dưới. Huy hiệu có hai mặt. Hãy nhớ ghi ra 

lời cam kết về những việc bạn sẽ làm để giúp đỡ cá hồi! 
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You have learned so much about salmon and their habitat. Use 
the space in the box below to make another drawing of the 

best salmon habitat you can imagine! 

Bạn đã học được rất nhiều về cá hồi và môi trường sống của cá 
hồi. Hãy vẽ thêm một bức tranh khác về môi trường sống lý 

tưởng nhất cho cá hồi mà bạn có thể tưởng tượng ra vào khung 
trống bên dưới!  



36 

www.EnvironmentalScienceCenter.org 

206-248-4266 

Programs@EnvironmentalScienceCenter.org 

Salmon Heroes is generously supported  with funding from: 

Anh Hùng Cá Hồi nhận được hỗ trợ nhiệt tình từ các quỹ sau:  

Outdoor Learning Grant   

An OSPI funding program  

administered by RCO.  


