LIÊN H2 V3I CHÚNG TÔI
Các Nhóm Thu d!n n"#c
Ti$u bang ACT!
!

Các Nhóm Thu d!n N"#c Ti$u bang
ACT là nh%ng t& ch'c c(ng )*ng phi l+i
nhu,n )"+c thành l,p )$ tr+ giúp cho
c(ng )*ng Ti$u bang ACT trong viê-c
b.o t*n và c.i thi/n môi tr"0ng thiên
nhiên.

%i&n tho'i: (02) 6278 3309
Trang m'ng: www.ginninderralandcare.org.au
Email: landcare@ginninderralandcare.org.au

"i/n tho1i#!(02) 6299 2119
$%&'(!)& ng:
http://www.molonglocatchment.com.au
*)&+,# coordinator@molonglocatchment.com.au

"i/n tho1i# (02) 6296 6400
$%&'(!)& ng#!
www.sactcg.org.au
*)&+,#!info@sactcg.org.au
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Sáng ki4n Ch5m sóc cho 67t n"#c
c8a Chúng ta nh,n )"+c s9 h: tr+
c8a H(i )*ng Qu.n l; Tài nguyên
Thiên nhiên Ti$u bang A.C.T.
Tháng Ba 2010

Hãy khám phá làm
thê< nào b1n có th$
tình nguy/n ch5m
sóc cho môi tr"0ng
c8a chúng ta

Làm th4 nào )$ tham d9

T1i sao chúng tôi làm vi/c )ó

-%.(/&012!3B.o v/ loài 4ch)

Tr? thành h(i viên c8a các Nhóm Thu d!n

H(i viên c8a chúng tôi là nh%ng ng"0i
dân trong c(ng )*ng )=a ph">ng, cùng
quan tâm duy trì, c.i thi/n và b.o v/ môi
tr"0ng thiên nhiên c8a chúng ta.

Frogwatch là m(t ch">ng trình
giám sát loài 4ch thu(c c(ng )*ng
nhIm thu hút sH l"+ng l#n tình
nguy/n viên các l'a tu&i vào vi/c
giám sát loài 4ch và b.o v/ môi
tr"0ng sHng cho chúng.

N"#c Ti$u bang ACT )"+c )$ ng@ cho mAi
cá nhân hoBc các nhóm. Thành viên c8a
chúng tôi bao g*m Park Care (Ch5m sóc
Công viên), các nhóm ch5m sóc )7t )ai )ô
th= và nông thôn, các nhóm thu(c c(ng
)*ng và tr"0ng hAc.

Landcare (Ch(m sóc )*t )ai)
Jnh: M Evans/ Environment ACT

Landcare là khi c(ng )*ng ra tay hành
)(ng ch5m sóc cho môi tr"0ng c8a
chúng ta, dành l1i cho nh%ng th4 h/ sau
này.
Jnh: Claudia Vannithone

B1n sC có nh"Dng c> h(i )óng góp th0i gian,
công lao )(ng và kE n5ng c8a mình trên m(t
lo1i nh%ng ho1t )(ng nh" truyFn thông, qu.n
tr=, thi4t k4 )* hAa, giám sát ch7t l"+ng n"#c,
h/ thông tin )=a l; (GIS), duy trì trang m1ng

Làm vi/c cùng v#i landcare là m(t
cách tuy/t v0i )$ gBp gG mAi
ng"0i, hAc h@i thêm vF cây cHi và
)(ng v,t c8a b1n, giúp b.o v/ môi
tr"0ng )=a ph">ng c8a b1n.

Waterwatch (B.o v/ ngu*n n"#c)
Waterwatch là m(t ch">ng trình giám sát
ch7t l"+ng n"#c c(ng )*ng, khuy4n khích
t7t c. ng"0i dân Úc tham d9 và ch8 )(ng
trong vi/c b.o v/ và qu.n l; sông r1ch và
h/ thHng thu d!n n"#c c8a mình.

hay làm vi/c t1i hi/n tr"0ng nh" tr*ng cây và
nh& c@ v#i m(t trong các nhóm c8a chúng
tôi.
Sông Murrumbidgee

Waterwatch Volunteer

