
t

Bạn có cần một máy tính 
bàn ở nhà?
Hãy làm tình nguyện viên để có được 
máy tính!
Plug into Portland là một chương trình miễn phí thuộc tổ chức Free 
Geek, chuyên cung cấp các máy tính bàn và đào tạo kỹ năng máy tính 
cho những trẻ em làm việc tình nguyện trong 24 giờ.

Ghi danh trên https://freegeek.org/plugintoportland.
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Free Geek là gì? 
Free Geek là một tổ chức phi lợi nhuận địa 
phương cam kết mang tương lai kỹ thuật số 
đến với mọi người. 

Ghé thăm chúng tôi
1731 SE 10th Ave
Portland OR 97214

Kết nối với chúng tôi
freegeek.org 
@freegeekpdx 

Plug into Portland được trình  bày bởi 

Ai là người có đủ tiêu chuẩn nhận máy tính?
Chương trình này phục vụ tất cả các trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12 trong Khu vực Portland Metro. 
Việc làm tình nguyện phải được hoàn tất trong năm vừa qua tại một tổ chức phi lợi nhuận, thư viện hoặc 
trường học. 

Bạn có thể ghi danh bằng cách nào? 
1. Hoàn tất 24 giờ làm việc tình nguyện cho một tổ chức phi lợi nhuận, thư viện hoặc trường học.

Ghi danh trực tuyến trên trang freegeek.org/plugintoportland. 
Sắp xếp thời gian để tham dự khóa Khởi đầu Chương trình Máy tính Free Geek (Getting Started with 
your Free Geek Computer). 
Các khóa học này bằng tiếng Anh, vì vậy bạn có thể mang theo một người bạn để giúp thông dịch. Trong 
khóa học này, bạn sẽ chọn cho mình một máy tính và học về hệ điều hành nguồn mở của nó, Linux Mint. 
Bạn cũng sẽ học cách tải phần mềm mới và cách truy cập phần hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Bạn dưới 16 
tuổi?  Dẫn theo cha mẹ/người giám hộ đi cùng bạn. 

Mang máy tính của bạn về nhà!
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