
 

قّدم اآلن!
ي أكتوبر

يبدأ التجمع �ف

)TNT( ي الطبيعة ن من مح�ب استمارة عام 2022 لفريق المراهق�ي
ي الهواء الطلق!

اكتشف عالم النباتات والحيوانات واستمتع بمغامرات ممتعة �ف
ي  تعّرف عىل أصدقاء جدد وقم ببناء وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي القوية ال�ت  •

ي المدرسة الثانوية. 
ستساعدك �ف

ي تستكشفها ي حماية المناطق الطبيعية ال�ت
ساعد �ف  •

فيهية بها.  هات بورتالند واألماكن ال�ت ف تعّرف عىل الوظائف المتاحة لدى مت�ف  •

من يمكنه التقديم لالنضمام إىل فريق TNT؟
ف بالصفوف من السادس إىل الثامن.  ف الحالي�ي الملتحق�ي

ف الذين يستوفون أحد المعاي�ي التالية أو كليهما: منح األولوية للمتقدم�ي
ُ
ت

ذوي الدخل المنخفض و/أو• 
ي المجاالت البيئية المهنية - مثل األشخاص • 

ف إىل مجموعة يعوزها التمثيل �ف المنتم�ي
ي الجنس،  ، وذوي اإلعاقة، ومجتمع الميم+ )مثل�ي ف ، والمهاجرين، والالجئ�ي ف الملون�ي

ف جنسًيا(. ، والمتحول�ي ي التوجه الجنسي ومزدو�ج

ي فريق TNT؟
ما هو الوقت المناسبة للمشاركة �ن

ي 2 أكتوبر 2021
يبدأ تجمع TNT �ن

ي فريق TNT أيام السبت والعطالت المدرسية وخالل الصيف من الساعة 10:00 
يلت�ت

ف االستمرار ح�ت الصيف السابق عىل االلتحاق  صباًحا وح�ت 3:00 مساًء. يمكن للمشارك�ي
بالصف التاسع.

ي فريق TNT؟
أين يلت�ق

هات والمناطق الطبيعية المختلفة كل شهر. يمكن الوصول إىل  ف ي المت�ف
ي فريق TNT �ف

يلت�ت
جميع المواقع عن طريق حافالت TriMet أو قطارات MAX Lightrail، ويتم توف�ي تذاكر 
ي بعض الحاالت توف�ي وسائل انتقال محدودة.

ا عند الطلب. ويجوز كذلك �ف
ً
الحافالت مجان

هات: ف ف التوجه إىل هذه المت�ف ف عىل المشارك�ي سيتع�ي
"Mt. Tabor Park" ه جبل طابور ف مت�ف  •

"Oaks Bottom Wildlife Refuge" ية محمية أوكس بوتوم للحياة ال�ج  •
"Powell Butte Nature Park" ه باول بوت الطبيعي ف مت�ف  •

"Whitaker Ponds Natural Area" منطقة ويتاكر بوندز الطبيعية  •

ي الفريق؟
اك �ن ي أن أتقدم لالش�ق

كيف وم�ق يمكن�ن
نت. إذا كنت بحاجة  ، أو استكماله ع�ج اإلن�ت ف ف التاليت�ي ي الصفحت�ي

ُير�ج ملء الطلب الوارد �ف
ي تقديم الطلب، ُير�ج إخبارنا بذلك!

إىل مساعدة �ف
portland.gov/parks/environmental-education/teen-nature-team-tnt

تقدم بطلبك اآلن لكي يتم وضعك عىل قائمة االنتظار. عندما يتوافر مكان، سيتم االتصال 
ف ودعوتهم لالنضمام.  بالمتقدم�ي

ي أماكن خارجية
ي مغامرات �ف

االنطالق �ف

يمكنكم االلتقاء بأشخاص جدد وتكوين صداقات جديدة

هات والمناطق الطبيعية وحمايتها ف استكشاف المت�ف

جهة االتصال: كارين تشاو 
المحمول: 503 -1674-341

karen.chao@portlandoregon.gov : ي
و�ف يد اإللك�ت ال�ج

PORTLANDPARKS.ORG

! ي
TNT مجا�ن

للصفوف من السادس إىل الثامن       



 تم ترك هذه الصفحة فارغة 
عن قصد!



اسم مقدم الطلب:_______________________________________________________________
األخ�ي األوسط                            األول    

العنوان:____________________________________________شقة رقم_________ المدينة: ________________________ 
 1234 SE Division Street  :مثال *                                   

يدي:__________________    تاريــــخ الميالد )شهر/يوم/سنة(:___________________  السن: _____ الوالية:_________   الرمز ال�ج

ي للشباب: _____________________________   الهاتف )األفضل(: ___________________    هل يمكننا إرسال رسائل نصية لك؟ ___نعم ___ال 
و�ف يد اإللك�ت ال�ج

_____________: المدرسة الحالية: ____________________________________________________  مستوى الصف الحاىلي

ما هو ضم�ي الجنس الذي تستخدمه؟   ___هو   ___هي ___هم   ___غ�ي ذلك______________________

يد   ___الرسائل النصية   ___الفيسبوك   ___من خالل وىلي األمر  ي   ___الهاتف   ___ال�ج
و�ف يد اإللك�ت ما هي أفضل طريقة للتواصل معك؟  ___ال�ج

:____________________________ الهاتف )الهواتف(:_________________________________  اسم )أسماء( وىلي األمر/الوصي

:____________________________ الهاتف )الهواتف(:_________________________________  اسم )أسماء( وىلي األمر/الوصي

ي للشخص الرئيسي الذي يمكن االتصال به: _______________________________________________________________
و�ف يد اإللك�ت ال�ج

ل؟ ___________________________________________________________ ف ي الم�ف
ي تتحدثون بها �ف ما هي اللغات ال�ت

ي يجب أن نتحدث بها مع والديك؟  _______________________________________________ ما هي اللغة ال�ت

ي والمخّفض؟    ____نعم    ____ال
نامج الغداء المجا�ف هل أنت مؤهل ل�ج

. هل أنت متاح أيام السبت؟ ____نعم  ____ال  ____غ�ي متأكد ي أيام السبت خالل العام الدراسي
عادة ما يجتمع فريق TNT �ف

إذا قمت بتحديد ال أو غ�ي متأكد، ُير�ج توضيح السبب:____________________________________________

، وذوي اإلعاقة،  ف ، والمهاجرين، والالجئ�ي ف ف من ذوي الدخل المنخفض، واألشخاص الملون�ي منح األولوية للمتقدم�ي
ُ
 ت

ف جنسًيا(. ير�ج وضع عالمة عىل كل ما ينطبق:      ، والمتحول�ي ي التوجه الجنسي ي الجنس، ومزدو�ج ف إىل مجتمع الميم + )مثل�ي والمنتم�ي

____ أنا شخص ملون

____ أنا مهاجر
ي ومخّفض و/أو من ذوي الدخل المنخفض

____أنا مؤهل للحصول عىل غداء مجا�ف
ي من إعاقة

____أنا أعا�ف

____ أنا أنتمي إىل مجتمع الميم+

____ غ�ي ذلك________________________________
ّ ____ال ينطبق أي من ذلك عىلي

ي تخطي هذا السؤال
____ أرغب �ف

كيفية تقديم طلبك:
. إذا كنت بحاجة إىل مساعدة، فاتصل بنا أو است�ش أحد  ي

و�ف يد اإللك�ت يد أو من خالل ال�ج أرسل طلبك بال�ج
! ف ف أو األخصائي�ي المعلم�ي

Teen Nature Team يد:   ال�ب
 2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201  

karen.chao@portlandoregon.gov  : ي
و�ن يد اإللك�ق ال�ب

هل لديك أي أسئلة؟ 
 ُير�ج االتصال أو إرسال 

 رسالة نصية عىل: 
1674-341- 503

! ي
و�ف يد اإللك�ت أو مراسلتنا ع�ج ال�ج

ي ___ هاتف وىلي األمر ___ غ�ي ذلك
هذا الهاتف: ___ هات�ف

امج التالية تتواصل معها؟  ير�ج وضع عالمة عىل كل ما ينطبق أي من المنظمات أو ال�ج

)TNT( ي الطبيعة ن من مح�ب استمارة عام 2022 لفريق المراهق�ي

ي لطبيعة المدينة 
التعليم البي�ئ

 2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
503 -341-1674 )رسائل نصية أو مكالمات(  

ي الطبيعة )TNT(    صفحة 1 من 2 ف من مح�ج ي بورتالند  |  استمارة فريق المراهق�ي
فيهية �ف هات والمرافق ال�ت ف المن�ت

 African Youth and Community" ي
____ منظمة الشباب والمجتمع األفري�ت

"Organization
 "Audubon Society of Portland" ي بورتالند

____جمعية أودوبون �ف
"Betties360" 360 ف ____بيت�ي

"Blueprint Foundation" مؤسسة بلو برنت ____
"Black Parent Initiative" نت ____مبادرة بالك ب�ي

"Confederated Tribes of Siletz" ف الكونفدرالية ____قبائل سيلي�ت
"Foster Care" ي ____مؤسسة رعاية التب�ف

"Hacienda CDC" ي هاسيندا
____مؤسسة تنمية المجتمع �ف

)IRCO( ف ____المؤسسة المجتمعية للمهاجرين والالجئ�ي

"Latino Network" شبكة التينو ____
)NAYA( ف ف األصلي�ي ____مركز شباب وأرس األمريكي�ي

"New Avenues for Youth" آفاق جديدة للشباب____
"Oregon Zoo" حديقة حيوان أوريغون____

)SEI( ي
____مؤسسة التعزيز الذا�ت

Q مركز ____
"Sun School" صن سكول____

"Urban Nature Partners" ية كاء الطبيعة الح�ف ____رسش

____ غ�ي ذلك________________________________



ُير�ب اإلجابة عىل األسئلة التالية. 
ي تختارها.

ية )الخيار المفضل( أو اللغة ال�ق ن الرد باللغة اإلنجل�ي

كيف تعّرفت عىل TNT؟ إذا كنت تعرفت علينا من خالل أحد األشخاص، أو المدرسة، أو مؤسسة ما، ُير�ج كتابة االسم!

ي الطبيعة )TNT(؟ ف من مح�ج ي االنضمام إىل فريق المراهق�ي
لماذا ترغب �ف

ي الطبيعة؟ لماذا أو لماذا ال؟
هل يمكنك القيام بأشياء ممتعة �ف

ء تريد مّنا أن نعرفه عنك؟ ي
هل هناك أي سش

إذا كان لديك أي تعليقات أو أسئلة، ُير�ج ذكرها فيما يىلي أدناه.

ي الطبيعة )TNT(    صفحة 2 من 2 ف من مح�ج ي بورتالند  |  استمارة فريق المراهق�ي
فيهية �ف هات والمرافق ال�ت ف المن�ت


