CANDIDATURA PENTRU ECHIPA ADOLESCENȚI ÎN NATURĂ (TNT), 2022

TNT este GRATUIT!
Pentru elevii din clasele 6-8

Depuneți-vă candidatura acum!
Începe în luna octombrie

Descoperiți plantele și animalele și porniți în aventuri distractive în
natură!
• Faceți-vă prieteni noi și câștigați abilități de lider și de lucru în echipă,
care vă vor ajuta în liceu.
• Contribuiți la protejarea ariilor naturale pe care le explorați
• Aflați informații despre locurile de muncă de la Portland Parks &
Recreation.

Cine poate candida pentru echipa adolescenți în
natură (TNT)?
Elevii care sunt în prezent în clasele 6-8.

Se acordă prioritate candidaților care îndeplinesc unul sau ambele din următoarele criterii:
• Au venituri scăzute și/sau
• Provin dintr-un grup subreprezentat în domeniile profesioniste de
protecția mediului – cum ar fi persoanele de culoare, imigranții, refugiații,
persoanele cu dizabilități și comunitatea LGBTQ+.

Când se desfășoară TNT?
TNT începe pe 2 octombrie 2021
TNT se întrunește sâmbăta, în vacanțele școlare și pe perioada verii,
de la ora 10:00 la ora 15:00. Participanții pot continua până în vara
dinaintea clasei a 9-a.

Porniți în aventuri în natură

Unde se întrunește TNT?

TNT se întrunește în diferite parcuri și arii naturale, în fiecare lună.
În toate locațiile se poate ajunge cu autobuzul TriMet sau cu MAX
Lightrail, iar biletele de autobuz sunt oferite gratuit la cerere. De
asemenea, se poate oferi și transport limitat.
Participanții vor trebui să poată ajunge în aceste parcuri:
• Mt. Tabor Park
• Oaks Bottom Wildlife Refuge
• Powell Butte Nature Park
• Whitaker Ponds Natural Area

Faceți cunoștință cu alți oameni și faceți-vă prieteni noi

Cum și când pot să candidez?

Completați formularul de candidatură de pe următoarele pagini sau
completați-l online. Dacă aveți nevoie de ajutor, spuneți-ne!
portland.gov/parks/environmental-education/teen-nature-team-tnt
Depuneți-vă acum candidatura pentru a ajunge pe lista de așteptare.
Când sunt disponibile locuri, candidații sunt contactați și invitați să se
înscrie.

Contact: Karen Chao
Mobil: 503-341-1674
E-mail: karen.chao@portlandoregon.gov

Explorați și protejați parcurile și ariile naturale

PORTLANDPARKS.ORG

Această pagină a fost lăsată goală
intenționat!

City Nature Environmental Education
2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
503-341-1674 (SMS sau apel)

CANDIDATURA PENTRU ECHIPA ADOLESCENȚI ÎN NATURĂ (TNT), 2022
CUM PUTEȚI CANDIDA:

Întrebări?
Sunați sau trimiteți un
SMS:
503-341-1674
Sau trimiteți-ne un
e-mail!

Trimiteți-vă candidatura prin poștă sau e-mail. Dacă aveți nevoie de ajutor,
sunați-ne sau întrebați un profesor sau un consilier!
Poștă: Teen Nature Team
2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
E-mail: karen.chao@portlandoregon.gov

Numele candidatului:________________________________________________________________________________________
		

Prenume			

Al doilea nume 				

Nume de familie

Adresă:____________________________________________Apt. #_________ Localitate: _______________________________
*EXEMPLU: 1234 SE Division Street

Stat:_________ Cod poștal:__________________ Data nașterii (lună/zi/an):___________________ Vârstă: _______________
Adresa de e-mail a copilului: _____________________________ Telefon (preferabil): __________________________________
Acest număr de telefon este: ___ al meu ___ al părintelui ___ altă variantă
Vă putem trimite SMS? ___D ___N
Școala actuală: ____________________________________________________ Clasa actuală:____________________________
Ce pronume personal folosiți? ___el ___ea ___el/ea ___altul_____________________________________________________
Cum preferați să vă contactăm? ___e-mail ___telefon ___poștă ___SMS ___facebook ___părinte
Numele părintelui/tutorelui:________________________________ Nr. de telefon:______________________________________
Numele părintelui/tutorelui:________________________________ Nr. de telefon:______________________________________
Adresa de e-mail a persoanei principale de contact: ______________________________________________________________
Ce limbi se vorbesc acasă? __________________________________________________________________________________
În ce limbă ar trebui să vorbim cu părinții? _____________________________________________________________________
Vă calificați pentru programul Free & Reduced Lunch? ____Da ____Nu
De regulă, TNT se întrunește sâmbăta în timpul anului școlar. Sunteți disponibili sâmbăta? ____Da ____Nu ____Nu știu sigur
Dacă ați selectat Nu sau Nu știu sigur, explicați de ce:_____________________________________________________________
Se acordă prioritate candidaților care au venituri mici, persoanelor de culoare, imigranților, refugiaților, persoanelor
cu dizabilități și persoanelor din comunitatea LGBTQ+. Bifați TOATE variantele care se aplică:				
____ Sunt persoană de culoare
____ Sunt imigrant
____ Mă calific pentru prânzul gratuit și cu preț redus și/sau am
venituri mici
____ Am o dizabilitate

____ Mă identific ca LGBTQ+
____ Altele________________________________
____ Nu mi se aplică niciuna din variante
____ Doresc să omit această întrebare

____ African Youth and Community Organization
____ Audubon Society of Portland
____ Betties360
____ Blueprint Foundation
____ Black Parent Initiative
____ Confederated Tribes of Siletz
____ Foster Care
____ Hacienda CDC
____ IRCO

____ Latino Network
____ NAYA
____ New Avenues for Youth
____ Oregon Zoo
____ Self Enhancement, Inc. (SEI)
____ Q Center
____ Sun School
____ Urban Nature Partners
____ Alta________________________________

Cu care dintre următoarele organizații sau programe sunteți în contact? Bifați TOATE variantele care se aplică
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Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos.
Răspundeți în limba engleză (varianta preferată) sau în limba dorită.
De unde ați aflat despre TNT? Dacă ați aflat despre noi de la o persoană, o școală sau o organizație, vă rugăm să îi scrieți
numele!

De ce vă interesează TNT?

Faceți lucruri distractive în natură? De ce sau de ce nu?

Ați dori să ne comunicați ceva anume despre voi?

Dacă aveți comentarii sau întrebări, vă rugăm să ne contactați.
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