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1. Чи потрібно мені платити за участь у програмі? 

Ні, участь у програмі TNT БЕЗКОШТОВНА. За потреби ми забезпечуємо учасників програми 
проїзними квитками на автобус, зимовими куртками, рюкзаками, пляшками для води, 
дезінфекторами для рук і їжею.  

2. Де відбувається зустріч учасників TNT?  

У звичайному режимі: ми зустрічаємось у Східному громадському центрі Портленда (740 SE 
106th Avenue, Portland, OR) і разом подорожуємо парками на автобусі.  

Під час пандемії COVID: ми зустрічаємось у місцевих парках Портленда. Локації у парках 
змінюються щомісяця або щотижня, але до кожної з них можна дістатися автобусом або 
швидкісним трамваєм МАХ. Ми відвідуємо такі парки, як Mount Tabor Park, Whitaker Ponds, 
Powell Butte, Oaks Bottom Wildlife Refuge та інші.  

3. О котрій годині зустрічаються учасники TNT?  

Зазвичай зустріч учасників TNT відбувається в проміжку між 10:00 та 15:00. Час зустрічі 
може змінюватися.  

4. Чи потрібно мені брати щось із собою? 

Ні, вам не потрібно нічого брати із собою. Ми рекомендуємо вдягатися зручно й віддати 
перевагу закритому взуттю. Дещо з верхнього одягу ми можемо вам позичити. За 
бажанням ви можете взяти із собою обід чи закуски.  

5. Скільки триває програма? 

Протягом усього року програмою передбачено проведення зустрічей по суботах, під час 
шкільних канікул і вихідних. Учні можуть відвідувати наші заходи до літа, що передує 9-

му класу.  

6. Чи мені заплатять за участь у програмі? 

Ні, вам за це не заплатять. TNT — це волонтерська програма.  

7. Чим ви годуватимете мою дитину? 

Ми завжди можемо запропонувати учасникам щось перекусити, як-от протеїнові 
батончики й фрукти.  

У звичайному режимі: у нас є все, щоб зробити сендвічі: хліб, сир, індичка, арахісове масло 
й джем. Деколи ми замовляємо їжу в місцевих ресторанах.  

Під час пандемії COVID: ми купуємо запаковані готові сендвічі в продовольчих магазинах 
або замовляємо їжу в місцевих ресторанах.  
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8. Що робити, якщо мені потрібен перекладач для спілкування з учителями? 

Ми надаємо послуги з перекладу. Ви можете зателефонувати нам або зазначити в 
реєстраційній анкеті, з якої мови вам потрібен переклад, і ми забезпечимо такі послуги за 
вимогою.  

9. Скільки учасників у програмі? 

20, але учасників щодня розподілятимуть на групи по 10 осіб або менше. Деколи ми 
можемо об'єднуватися групи, якщо це не заборонено діючими правилами. 

10. Яких заходів безпеки ви дотримуєтесь у програмі під час COVID? 

Під час заходів TNT ми дотримуємося наступних правил: 

• Носіння захисних масок 
• Знаходження надворі весь час 
• Соціальна дистанція  
• Мінімізація використання й дезінфекція всього обладнання загального ужитку 
• Відстеження контактів згідно з рекомендаціями Центру з контролю та профілактики 

захворювань (CDC)  

11. Що робитиме й вивчатиме моя дитина в програмі? 

Ваша дитина вивчатиме довкілля й все, що ми бачимо навколо: включно з тваринами 
(птахами, жабами, ящірками, зміями, комахами тощо), рослинами та іншими темами. Діти 
досліджуватимуть навколишній світ, ходитимуть у походи, гратимуть у ігри, вирушатимуть 
у пригоди на свіжому повітрі (на каяках, каное тощо), піклуватимуться про природу 
(винищення інвазивних рослин, висаджування місцевих рослин, полив, мульчування 
тощо), розвиватимуть професійні навички. 

12. Як виглядає день у програмі TNT? 

Увесь день ми проводимо на свіжому повітрі. Кожного дня ми займаємося різними 
речами, але наш розклад зазвичай виглядає так: 

9:45–10:00     Прибуття на місце й підготовка до пригод 
10:00–10:30     Ранкові збори 
10:30–12:00     Похід, дослідження, ігри, вивчення теми дня 
12:00–12:30     Обід 
12:30–14:00     Похід, дослідження, ігри, вивчення теми дня 

14:00–14:30     Перебування наодинці з природою (час у тиші наодинці з 
природою) 

14:30–14:45    Повернення до місця зустрічі 
14:45–15:00     Фінальні збори  
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13. Чи слід відвідувати кожен захід TNT?  

Ми сподіваємося бачити вас щоразу, як ви матимете таку можливість, але відвідувати 
кожен захід не обов'язково. Перевага надаватиметься учасникам, здатним відвідувати всі 
заходи, але певні виключення можливі. Просимо вас заздалегідь повідомляти про свою 
можливість або неможливість бути присутнім. 

14.  Які переваги надає участь у програмі? 

Серед переваг: довгострокова підтримка й ресурси, що включають допомогу при 
працевлаштуванні, семінари з підготовки резюме, рекомендаційні листи, оплачуване 
стажування, постійні заходи на свіжому повітрі та багато іншого. Учні 8-го класу також 
можуть заробити навчальні кредити як за літню програму.  

15.  Які зручності ви пропонуєте учасникам програми? 

Ми намагаємося забезпечувати максимальну доступність нашої програми та 
враховувати мовні потреби, особливості харчування, рівень навчання й можливості 
пересування учасників, а також необхідність забезпечення дітей транспортом і одягом. 
Кожен випадок унікальний, тому, якщо вас щось турбує, будь ласка, зателефонуйте нам. 

16. Хто працюватиме з моїми дітьми? 

Наставники з багаторічним досвідом забезпечення безпеки під час роботи з молоддю на 
свіжому повітрі. Усі наставники проходять підготовку з надання першої медичної допомоги 
при невідкладних станах (мають сертифікати з виконання серцево-легеневої реанімації 
(CPR) і надання першої допомоги) та тяжких алергічних реакціях. Деякі з наставників також 
проходили інші курси з охорони здоров’я та безпеки. Більшість наших наставників 
походять із тих же самих спільнот, що й учасники, тому серед них є мігранти, біженці, 
представники корінного населення, чорношкірі й цвітні люди, представники LGBTQ+ та/або 
люди з обмеженими можливостями. 


