
 

MẪU YÊU CẦU CÂY TRỒNG TRONG SÂN 
 

Nếu quý vị có chỗ ở sân trước hoặc sân sau để 
trồng cây mới, hãy hoàn thành và gửi mẫu đơn ở 
mặt sau để yêu cầu CÂY XANH MIỄN PHÍ từ 
Philadelphia Parks & Recreation và Wells Fargo 
kịp cho đợt trồng cây vào Mùa Xuân! 
 
Để có đủ điều kiện nhận cây trồng trong sân miễn 
phí: 

 Quý vị phải là chủ sở hữu bất động sản ở 
Thành Phố Philadelphia. 

 Quý vị phải có khả năng đến nhận cây của mình 
tại một trong những sự kiện phân phát cây của 
TreePhilly, từ 22-27 tháng 4. Chúng tôi sẽ liên 
hệ với quý vị để biết thông tin về các điểm 
phân phát và ngày nhận. 

 Quý vị phải trồng cây trên đất tại địa chỉ được 
cung cấp trong mẫu này trong vòng 15 ngày kể 
từ khi nhận. 

 
 ó th c   c? Gọi cho Erica Smith Fichman, Giám 

Đốc TreePhilly, theo số 215-683-0217. 
 
 

 
 
 
  



 

CÓ, tôi muốn yêu cầu cây miễn phí từ TreePhilly 
để trồng trên bất động sản của tôi và cải thiện 

Thành Phố Philadelphia! 
 

Quý vị cũng có thể gửi yêu cầu của mình tại 
www.TreePhilly.org 

 
 

CHỌN MỘT: 
Cây Nhỏ (cho diện tích lớn hơn 10 x 10 foot) 
Cây Lớn (cho diện tích lớn hơn 30 x 30 foot) 
 
 
XIN HÃY HOÀN THÀNH: 
 
_________________________________________ 
Tên 
 
_________________________________________ 
Địa Chỉ Trồng Cây 
 
_________________________________________ 
Mã Zip 
 
_________________________________________ 
Điện thoại 
 
_________________________________________ 
Email 
 

GỬI MẪU ĐƠN ĐÃ HOÀN THÀNH NÀY  HO 
 

Erica Smith Fichman 
Philadelphia Parks & Recreation 

One Parkway, 1515 Arch Street, 10th Floor 
Philadelphia, PA 19102 

 
 
Yêu cầu được nhận và phê duyệt chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 
năm 2012 sẽ được gửi cho mùa trồng cây vào mùa xuân. Yêu 
cầu được nhận và phê duyệt từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9 
năm 2012 sẽ được gửi cho mùa trồng cây vào mùa thu.  


