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 1|  صفحة

 . ھل یتحتم علّي دفع أي أموال مقابل اشتراكي في البرنامج؟ 1

TNT   ،مجاني، لذا لن تدفع أي أموال. وإذا لزم األمر، فإننا نعطي المشاركین تذاكر للحافالت، ونوفر لھم المعاطف الشتویة
 ).TNTوحقائب الظھر، وزجاجات المیاه، ومعقم الیدین، والطعام للشباب الستخدامھ في فریق المراھقین من محبي الطبیعة (

 ؟ TNT. أین یلتقي فریق 2 

  East Portland Community Center"  )740 SE: نلتقي في مركز مجتمع شرق بورتالند "دیةالسنوات العا 
106th Avenue, Portland, OR  ، .ونتثقل معًا في حافلة إلى المتنزھات 

  نلتقي في المتنزھات المحلیة في بورتالند. حیث تتبدل المنتزھات التي سنزورھا كل شھر أو كل أسبوع، أثناء جائحة كوفید: 
وسوف نقوم بزیارة متنزه جبل طابور، وویتیكر بوندز، وباول  . MAXویمكن الوصول إلى جمیع المواقع بالحافلة أو بقطار 

 بوت، ومحمیة بوتوم وایلد الیف للحیاة البریة، إلخ. 

 ؟ TNTما ھي أوقات اجتماعات فریق  .3 

 مساًء. وقد تتغیر أوقات االجتماعات.  3:00صباًحا حتى  10:00عادةً من الساعة  TNTیجتمع فریق  

 . ھل أحتاج إلحضار أي شيء؟ 4 

ال، ال داعي إلحضار أي شيء. ویجب على المشاركین ارتداء مالبس مریحة وأحذیة مغلقة من األمام. حیث سیكون لدینا  
ویجوز لك إحضار وجبات الغداء والوجبات الخفیفة الخاصة إذا كنت  بعض المالبس المناسبة للخارج التي یمكن استعارتھا. 

 ترغب في ذلك. 

 . ما ھي مدة البرنامج؟5 

تنعقد اجتماعات البرنامج على مدار العام في أیام السبت، واإلجازات المدرسیة، والعطالت الرسمیة. ویمكن للمشاركین  
 الحضور حتى الصیف السابق على االلتحاق بالصف التاسع. 

 . ھل سأحصل على مقابل لقاء مشاركتي في البرنامج؟ 6 

 برنامج تطوعي.  TNTال، لن تحصل على أي مقابل. حیث إن 

 . ما ھو الطعام الذي سیتناولھ طفلي؟ 7 

 لدینا دائًما وجبات خفیفة مثل ألواح الجرانوال والفاكھة للشباب. 

الخبز، والجبن، وشرائح الدیك الرومي، وزبدة الفول السوداني،  نحن نقدم مستلزمات إعداد الشطائر مثل السنوات العادیة:  
 والمربى. وفي بعض األحیان نطلب وجبات من المطاعم المحلیة. 

 نشتري الشطائر المعبأة مسبقًا من محالت البقالة أو نطلب الطعام من المطاعم المحلیة.  أثناء جائحة كوفید: 
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 2|  صفحة

 حریریة أو الترجمة الفوریة للتحدث إلى المعلمین؟ . ماذا لو احتجت إلى خدمات الترجمة الت 8 

یتوافر لدینا خدمات الترجمة الفوریة والترجمة التحریریة. ویمكنك إخبارنا باللغة التي تحتاجھا للترجمة الفوریة و/أو الترجمة 
 التحریریة في االستمارة أو االتصال بنا، وسنقوم بتضمین خدمة الترجمة الفوریة للمكالمة. 

 عدد الشباب المشاركین في البرنامج؟  . كم9 

أو أقل كل یوم. ویجوز لنا االنضمام معًا في أوقات معینة إذا سمحت   10، لكننا نقوم بتقسیم العدد إلى مجموعات أصغر من 20
 اإلرشادات الحالیة بذلك. 

 . ما ھي احتیاطات السالمة التي یتخذھا البرنامج أثناء جائحة كوفید؟10

 نقوم باتباع اإلرشادات الحالیة، والتي تشمل ما یلي: ، )TNTالمراھقین من محبي الطبیعة (في فریق 

 ارتداء الكمامات  •
 % من الوقت 100البقاء في األماكن المفتوحة  •
 التباعد االجتماعي  •
 الحد من مشاركة المعدات وتعقیم أي معدات مشتركة •
 بشأن تتبع المخالطین ) CDCاتباع إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( •

 . ماذا سیفعل طفلي وماذا سیتعلم في البرنامج؟ 11 

سیتعرف األطفال على األشیاء التي یراھا في الطبیعة، بما في ذلك الحیوانات (الطیور، والضفادع، وسحالي السلمندر،  
ویتنزھون، ویلعبون، وینطلقون   والثعابین، والحشرات، وما إلى ذلك)، وكذلك النباتات، ومواضیع أخرى. وسوف یستكشفون،

في مغامرات في الھواء الطلق (التجدیف بالكایاك، والتجدیف الجماعي، وما إلى ذلك)، وسوف یعتنون بالطبیعة (إزالة النباتات  
 الضارة، وزراعة النباتات المحلیة، والري، والتغطیة، وما إلى ذلك)، وسوف یتدربون على مھارات العمل. 

 ؟)TNTم في فریق المراھقین من محبي الطبیعة (. كیف یسیر یومھ12

 نقضي الیوم بالكامل في الھواء الطلق. ونركز على موضوع مختلف كل یوم، ولكن جدولنا عادة ما یبدو كما یلي: 

 الوصول إلى الموقع واالستعداد للیوم  ص      10:00 –ص  9:45
 دائرة الصباح  ص      10:30 –ص  10:00
 التنزه، واستكشاف المكان، وممارسة األلعاب، والتعرف على موضوع الیوم  م      12:00 –ص  10:30
 الغداء  م      12:30 –م  12:00
 التنزه، واستكشاف المكان، وممارسة األلعاب، والتعرف على موضوع الیوم  م      2:00 –م  12:30

 فردي ھادئ في أحضان الطبیعة)إیجاد أماكن الجلوس (قضاء وقت  م      2:30 –م  2:00
 العودة سیًرا على األقدام إلى نقطة التجمع  م     2:45 –م  2:30
 الدائرة الختامیة م      3 –م  2:45

 

 ؟TNT. ھل یتوجب علّي حضور كافة جلسات فریق 13 
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 3|  صفحة

للشباب الذین یمكنھم االلتزام بجمیع الجلسات   نعطي األولویةنتمنى أن تحضر أكبر قدر ممكن، ولكن ھذا غیر مطلوب. و 
 كافة المواقف. ونسأل المشاركین عما إذا كانوا سیحضرون أم ال مسبقًا.  في  یظھرون المرونة ولكنھم

 برنامج؟ .  ما ھي المزایا التي ستعود علیھم نتیجة المشاركة في ال14

المزایا التي سیحصلون علیھا ھي الدعم على المدى الطویل والفرص التي تتضمن المساعدة في التقدم للوظائف، واستئناف  
ورش العمل، وتقدیم خطابات التوصیة، والتدریب الداخلي مدفوع األجر، واالستمتاع بالفعالیات الجاریة في الھواء الطلق،  

 فقد یحصلون كذلك على درجات في المدرسة الثانویة عن البرامج الصیفیة.   ف الثامنوغیر ذلك الكثیر. أما طالب الص

 .  ما ھي التسھیالت التي توفرونھا؟ 15 

االحتیاجات بناًء على مستوى اللغة، والنظام الغذائي،  نعمل على تلبیة قدر اإلمكان و سھل التعامل  نحاول أن نجعل برنامجنا
 والمالبس، والتعلم، ومرونة الحركة. ویختلف كل فرد عن اآلخر، لذا، إذا لم تكن متأكًدا، یُرجى التواصل معنا. واالنتقاالت، 

 من سیعمل مع أبنائي من الشباب؟ 16.

لى  یتمتع قادة الطاقم بسنوات من الخبرة في العمل بأمان في الھواء الطلق مع الشباب. فجمیع قادة الطاقم معتمدین في التدریب ع 
اإلنعاش القلبي الرئوي + اإلسعافات األولیة وقادرون على التعامل مع حاالت الحساسیة الشدیدة. كما أن عدد من أفراد الطاقم  

لدیھم أیًضا شھادات أخرى تتعلق بالصحة والسالمة. ومعظم قادة الطاقم ینتمون إلى نفس المجتمعات التي ینحدر منھا  
المھاجرین، أو الالجئین، أو من السود أو السكان األصلیین أو الملونین، أو ینتمون إلى   المشاركون، لذلك فإنھم یكونون من

 مجتمع المیم+ (مثلیي الجنس، ومزدوجي التوجھ الجنسي، والمتحولین جنسیًا) و/أو ممن یعانون من إعاقة معینة.


