
1. Hôm nay chúng tôi đang đi đến 

 

2. đường mòn Copper,  

 

3. nằm trong  

 

4. chân núi Sandias  

 

5. ở phía đông Albuquerque.  

 

6. Từ Smith ở Lomas và San Pedro. 

 

7. Chúng tôi nhảy lên xe buýt Lomas  

 

8. hướng về phía đông và đi cùng với chúng tôi. 

 

9. Tên tôi là Baruch, Baruch Campos. 

 

10. Tôi là điều phối viên  

 

11. của tổ chức Together For Brothers.  

 

12. Together For Brothers là một tổ chức phi lợi nhuận  

 

13. hoạt động cùng với, và dành cho,  

 

14. những thanh niên da màu.  

 

15. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc với những người trẻ 

 



16. trong cộng đồng của họ để nói về, 

 

17. việc tiếp cận những hoạt động thể thao, giải trí, thư giãn ngoài trời, 

 

18. cũng như công bằng về phương tiện công cộng  

 

19. và chủ quyền phương tiện công cộng.  

 

20. Chúng tôi muốn cộng đồng của mình  

 

21. có quyền tự do lựa chọn 

 

22. con đường mà họ muốn đi trong thành phố  

 

23. và cũng có quyền tiếp cận,  

 

24. với những lựa chọn đó.  

 

25. Vì vậy, nếu chúng ta có những người trẻ tuổi  

 

26. đạp xe trên đường phố,  

 

27. chúng tôi muốn đảm bảo rằng  

 

28. họ có một cách an toàn để làm điều đó 

 

29. và họ nhận thức được  

 

30. cách giữ gìn xe đạp  

 



31. cũng như luật giao thông. 

 

32. Xin chào, tôi tên là Mahdi  

 

33. nhà tổ chức trẻ tuổi Hossaini  

 

34. cùng với Together For Brothers,  

 

35. và chúng tôi đang ở Foothills.  

 

36. Tên tôi là David Grubs.  

 

37. Chúng tôi cùng với Together For Brothers.  

 

38. Và tôi tên là An Phạm.  

 

39. Tôi là nhà tổ chức trẻ tuổi  

 

40. cùng với Together For Brothers,  

 

41. Vậy bạn thường đến  

 

42. công viên và không gian mở bằng cách nào?  

 

43. Vâng.  

 

44. Tôi thường đến  

 

45. công viên và không gian mở bằng ô tô, 

 



46. và bố mẹ thường chở tôi  

 

47. và cả gia đình đi  

 

48. đến chân đồi và cả Bosque.  

 

49. Cảm giác khi sử dụng  

 

50. phương tiện công cộng để đi đến chân đồi như thế nào? 

 

51. Thành thật mà nói, nội việc  

 

52. sử dụng phương tiện giao thông công cộng  

 

53. sau khi mọi thứ  

 

54. đã xảy ra với COVID.  

 

55. Cảm giác rất tuyệt.  

 

56. Phải, nó thực sự dễ dàng.  

 

57. Vâng, tôi thường sử dụng 

 

58. ô tô để đến đây,  

 

59. Tôi thường không bao giờ sử dụng xe buýt.  

 

60. Vâng, nó rất dễ dàng.  

 



61. Tất cả những gì tôi phải làm chỉ là đến  

 

62. trạm xe buýt gần đó,  

 

63. sau đó quét thẻ xe buýt  

 

64. và chỉ lên xe.  

 

65. Bạn nghĩ điều gì  

 

66. sẽ làm tăng tính dễ dàng  

 

67. và tốt hơn để bạn và những người khác  

 

68. tiếp cận các không gian này?  

 

69. Có nhiều tuyến xe buýt hơn hơn để tiếp cận những nơi này 

 

70. và các tuyến xe buýt giống như vậy, 

 

71. sẽ nhiều hơn.  

 

72. Ngoài ra, những nơi như nơi 

 

73. như chân đồi ta đang ở,  

 

74. chúng tôi muốn đảm bảo rằng các bạn trẻ  

 

75. và gia đình của họ  

 



76. cũng có thể đến những nơi này, 

 

77. những cộng đồng  

 

78. thu nhập thấp của chúng ta  

 

79. thường không được tiếp cận, 

 

80. vì nhiều lý do.  

 

81. Một trong số đó có thể là phương tiện giao thông.  

 

82. Và tại sao 

 

83. cộng đồng da màu, những người da màu 

 

84. lại cần tiếp cận những không gian này?  

 

85. Bởi vì  

 

86. bình thường chúng ta không thực sự.  

 

87. Kiểu như,  

 

88. chúng ta thường gắn bó với thành phố  

 

89. và nơi chúng ta đang ở,  

 

90. và những không gian này là  

 



91. những nơi rất đẹp  

 

92. và những chỗ này thực sự 

 

93. giúp ích cho sức khỏe của chúng ta.  

 

94. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng  

 

95. là chúng ta tiếp cận những không gian này  

 

96. vì sức khỏe của chúng ta.  

 

97. Thật tốt cho chúng ta khi ra ngoài 

 

98. và đi bộ đường dài, đạp xe, chạy 

 

99. làm cho chúng ta nhanh nhẹn  

 

100. và cơ thể của chúng ta linh hoạt.  

 

101. Và tôi cũng nghĩ rằng vấn đề này  

 

102. rất nhiều người  

 

103. cũng không nhận thức được,  

 

104. vì rất nhiều thanh niên da màu  

 

105. thường không có nguồn lực để biết  

 



106. về tất cả những nơi  

 

107. mà chúng tôi có ở đây ở Albuquerque.  

 

108. Đâu là điều bạn muốn  

 

109. nhiều người biết hơn về  

 

110. cáchđể đến nhưng nơi này thường xuyên hơn?  

 

111. Tôi ước nhiều người hơn biết rằng 

 

112. đây là cách rất tốt mà không tốn kém  

 

113. để đi và đến những không gian này. 

 

114. Và không mất nhiều  

 

115. thời gian của bạn để làm điều đó.  

 

116. Bạn thực sự có thể  

 

117. đến đây trong vòng 30 phút.  

 

118. Vì vậy tôi nghĩ  

 

119. điều quan trọng là mọi người cần biết. 

 

120. Hãy tham gia với các thành viên cộng đồng,  

 



121. bạn biết đấy, các đối tác của cộng đồng  

 

122. và cũng như các tổ chức phi lợi nhuận 

 

123. như Together For Brothers,  

 

124. đây là cơ hội tuyệt vời  

 

125. cho những thanh niên da màu  

 

126. có thể tham gia các hoạt động khác 

 

127. và cũng là một phần của  

 

128. một dự án lớn.  

 

129. Ví dụ,  

 

130. như cách chúng tôi đã làm là một phần của Giá vé miễn phí. 

 

131. Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn nên sử dụng 

 

132. phương tiện giao thông công cộng.  

 

133. Và đó là lý do tại sao chúng tôi ủng hộ  

 

134. phương tiện giao thông công cộng  

 

135. có giá vé miễn phí cho mọi người 

 



136. để họ có thể tiếp cận với các hoạt động ngoài trời  

 

137. cũng như tiếp cận với  

 

138. giáo dục và giải trí. 

 


