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ÎNTREBĂRI FRECVENTE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Va trebui să plătesc ceva pentru a participa la program?

TNT este GRATUIT, deci nu va trebui să plătiți nimic. Dacă este necesar, vom da tinerilor
abonamente pentru autobuz și le vom oferi haine de iarnă, rucsacuri, sticle cu apă, dezinfectant
pentru mâini și alimente pentru a le utiliza la TNT.
2. Unde este locul de întâlnire pentru TNT?
În anii obișnuiți: Ne întâlnim la East Portland Community Center (740 SE 106th Avenue, Portland,
OR) și mergem împreună cu un autobuz spre parcuri.
În perioada pandemiei de COVID: Ne întâlnim în parcurile locale din Portland. Locațiile parcurilor
se schimbă în fiecare lună sau în fiecare săptămână și la toate locațiile se poate ajunge cu
autobuzul sau cu MAX. Vizităm parcul Mount Tabor, Whitaker Ponds, Powell Butte, Oaks Bottom
Wildlife Refuge etc.
3. La ce oră are loc întâlnirea TNT?
De obicei, orele de întâlnire ale TNT sunt între 10:00 și 15:00. Orele de întâlnire se pot modifica.
4. Trebuie să aduc ceva?
Nu, nu trebuie să aduceți nimic. Participanții trebuie să poarte îmbrăcăminte confortabilă și
încălțăminte închisă. Vom avea câteva articole de îmbrăcăminte de exterior pe care vi le putem
împrumuta. Dacă doriți, puteți să vă aduceți propriul prânz și gustări.
5. Cât durează programul?
Programul se derulează pe parcursul întregului an în zilele de sâmbătă, în vacanțele școlare și în
zilele de sărbătoare. Participanții pot lua parte la activități până în vara dinaintea anului în care
trec în clasa a 9-a.
6. Sunt plătit pentru a participa la acest program?
Nu, nu veți fi plătit. TNT este un program de voluntariat.
7. Ce va mânca copilul meu?
Avem întotdeauna gustări, precum batoane de tip granola, și fructe pentru tineri.
În anii obișnuiți: Asigurăm produse pentru sandviciuri, precum pâine, brânză, felii de carne de
curcan, unt de arahide și gem. Uneori, comandăm produse alimentare de la restaurantele locale.
În perioada pandemiei de COVID: Achiziționăm sandviciuri preambalate de la magazinele
alimentare sau comandăm produse alimentare de la restaurantele locale.
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8. Ce se întâmplă în cazul în care am nevoie de traducere sau de interpretare pentru a vorbi cu
profesorii?

Dispunem de servicii de interpretare și de traducere. Ne puteți spune în cerere pentru ce limbă
aveți nevoie de interpretare și/sau traducere sau ne puteți suna și vom solicita un serviciu de
interpretariat.
9. Câți tineri sunt în program?
20, dar îi împărțim în grupuri de 10 sau mai puțin, pentru fiecare zi. Este posibil să le regrupăm
pe toate în anumite momente, dacă instrucțiunile curente permit acest lucru.
10. Ce măsuri de siguranță sunt luate în cadrul programului în perioada pandemiei de COVID?
La TNT respectăm instrucțiunile curente, care includ:
•
•
•
•
•

Purtarea măștilor
Petrecerea timpului 100% în exterior
Menținerea distanțării sociale
Minimizarea utilizării și dezinfectarea oricăror echipamente folosite în comun
Respectarea instrucțiunilor CDC privind urmărirea contacților

11. Ce va face și ce va învăța copilul meu în cadrul programului?
Copilul dumneavoastră va afla informații despre lucrurile pe care le vede în natură, inclusiv despre
animale (păsări, broaște, salamandre, șerpi, insecte etc.), plante și alte subiecte. Ei vor explora,
vor face drumeții, se vor juca jocuri, vor avea parte de aventuri în aer liber (cu caiacul, cu canoe
etc.), vor avea grijă de natură (îndepărtarea plantelor invazive, plantarea de plante autohtone,
udarea plantelor, mulcirea solului etc.) și își vor perfecționa competențele profesionale.
12. Cum arată o zi la TNT?
Stăm în aer liber întreaga zi. Ne concentrăm asupra unui subiect diferit în fiecare zi, însă
programul nostru arată de obicei astfel:
9:45 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
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Sosirea în amplasament și pregătirea pentru activitățile zilei
Cercul de dimineață
Drumeții, explorare, jocuri și informații cu privire la subiectul zilei
Masa de prânz
Drumeții, explorare, jocuri și informații cu privire la subiectul zilei
Locuri pentru observarea naturii (timp individual petrecut în
liniște în natură)
Drumeție înapoi la locul de întâlnire
Cercul de încheiere
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13. Trebuie să participăm la fiecare sesiune TNT?
Sperăm să participați la cât mai multe posibil, dar nu este obligatoriu. Acordăm prioritate
tinerilor care se pot angaja să participe la toate sesiunile, dar suntem flexibili în ceea ce privește
situațiile. Le solicităm participanților să ne spună din timp dacă vor participa sau nu.
14. Ce beneficii se obțin din participarea la program?
Beneficiile constau în susținere și oportunități pe termen lung, care includ asistență în timpul
căutării unui loc de muncă, ateliere pentru redactarea CV-ului, oferirea de scrisori de
recomandare, stagii plătite, evenimente curente în aer liber și multe altele. De asemenea, elevii
din clasa a 8-a pot câștiga credite pentru liceu pentru programul de vară.
15. Ce înlesniri se oferă?
Încercăm să facem ca programul nostru să fie cât mai accesibil posibil și să se adapteze nevoilor
în funcție de nivelurile de limbă, regim alimentar, transport, îmbrăcăminte, învățare și
mobilitate. Fiecare persoană este diferită, astfel încât dacă nu sunteți sigur, luați legătura cu noi.
16. Cine va lucra cu copilul meu?
Coordonatorii echipelor au ani buni de experiență în lucrul cu tinerii în aer liber în condiții de
siguranță. Toți coordonatorii de echipă sunt certificați în acordarea primului ajutor și a
resuscitării cardio-pulmonare și sunt pregătiți să acționeze în caz de reacții alergice severe. Unii
dintre coordonatorii de echipă dețin și alte certificări în domeniul sănătății și siguranței. De
asemenea, majoritatea coordonatorilor de echipă provin din aceleași comunități ca și
participanții la program, prin urmare ei se identifică ca fiind imigranți, refugiați, de origine
africană, indigeni și de culoare (BIPOC), LGBTQ+ și/sau ca având o dizabilitate.
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