
 

Не зволікайте з подачею заяви!
Програма почнеться в жовтні

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ TEEN NATURE TEAM (TNT) 2022 р.

Досліджуйте рослинний та тваринний світ і пориньте у веселі пригоди на тлі 
казкової природи!

• Знаходьте нових друзів, вчіться добре керувати й працювати в команді, щоб 
краще підготуватися до старших класів. 

• Допомагайте захистити природні території, які ви досліджуєте.
• Знаходьте роботу в Portland Parks & Recreation. 

Хто може вступити в програму Teen Nature Team (TNT)?
Учні 6–8 класів. 

Пріоритет надаватиметься заявникам, які відповідають одному або обом 
наступним критеріям:
• З малозабезпеченої сім'ї та/або
• З груп, недостатньо представлених в професійних областях, 

пов'язаних з охороною навколишнього середовища: таких як 
кольорові, іммігранти, біженці, інваліди та особи з нетрадиційною 
сексуальною орієнтацією.

Коли проходять заняття TNT? 
Заняття TNT починаються 2 жовтня 2021 р.
TNT збирається по суботах, під час шкільних канікул та влітку з 
10:00 до 15:00. Можна брати участь до літа, що передує 9 класу.

Де збирається TNT?
TNT збирається щомісяця в різних парках і заказниках. До всіх місць 
проведення можна дістатися на автобусі TriMet або MAX Lightrail. 
Білети на автобус надаються безкоштовно за запитом. Також є 
можливість надавати деякі послуги з транспортування.

Учасники повинні мати змогу дістатися до наступних парків:
• Mt. Tabor Park
• Oaks Bottom Wildlife Refuge
• Powell Butte Nature Park
• Whitaker Ponds Natural Area

Як і коли можна подати заяву?
Заповніть форму на наступних кількох сторінках або на веб-сайті. Якщо 
вам потрібна допомога з поданням заяви, звертайтеся до нас!
portland.gov/parks/environmental-education/teen-nature-team-tnt

Не зволікайте з подачею заяви, щоб потрапити в список очікування. Коли 
з'явиться вільне місце, з кандидатами зв'яжуться і запросять приєднатися. 

Відправляйтеся в пригоди на свіжому повітрі

Зустрічайтеся з новими людьми й знаходьте нових друзів

Досліджуйте та захищайте свої парки і заказники

Контактна особа: Карен Чао 
Моб. тел.: 503-341-1674
E-mail: karen.chao@portlandoregon.gov

PORTLANDPARKS.ORG

Участь у TNT БЕЗКОШТОВНА!
Для учнів 6–8 класів



Ця сторінка навмисно залишена порожньою!



Заявник:___________________________________________________________________________________________________________
            Ім'я       Друге і наступні імена        Прізвище

Адреса:________________________________________________кв. №_________ Місто: ________________________________________ 
                                   *ПРИКЛАД:  1234 SE Division Street

Штат:_________   Індекс:__________________    Дата народження (місяць/день/рік):_________________________  Вік: _____________

Ваша електронна пошта: _______________________________   Телефон (для найкращого зв'язку): _______________________________     
Вам можна надсилати СМС? ___Так ___Ні 

Поточна школа: ____________________________________________________  Поточний клас:___________________________________

Який займенник найкраще відповідає вашій гендерній ідентифікації?   ___він   ___вона ___вони   ___інше________________________

Укажіть найкращий спосіб для зв'язку з вами:  ___електронною поштою   ___телефоном   ___поштою   ___через СМС    
___ через Facebook   ___через одного з батьків 

Ім'я (імена) одного з батьків/опікуна:___________________________________ Телефон(-и):_____________________________________ 

Ім'я (імена) одного з батьків/опікуна:___________________________________ Телефон(-и):_____________________________________ 

Електронна пошта основної контактної особи: ___________________________________________________________________________

Якими мовами говорять у вас вдома?___________________________________________________________________________________

Якою мовою ми можемо говорити з вашими батьками?  __________________________________________________________________

Чи маєте ви право на участь у програмі безкоштовних і пільгових обідів?    ____Так    ____Ні

TNT зазвичай збирається по суботах протягом навчального року. Ви вільні по суботах?  ____Так  ____Ні  ____Не можу сказати напевно

Якщо ви зазначили «Ні» або «Не можу сказати напевно», поясніть причину:__________________________________________________

Пріоритет віддається малозабезпеченим, кольоровим, іммігрантам, біженцям, інвалідам та особам з нетрадиційною сексуальною 
орієнтацією. Позначте ВСЕ, що стосується вас:     

____ Я кольоровий
____ Я іммігрант
____  Я маю право на безкоштовні обіди або обіди за зниженою 

ціною і/або є малозабезпеченим
____ Я інвалід

____ У мене нетрадиційна сексуальна орієнтація
____ Інше________________________________
____ Жодне з наведеного не стосується мене
____ Я бажаю пропустити це питання

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ:
Надішліть свою заяву звичайною або електронною поштою. Якщо вам потрібна допомога, 
зателефонуйте нам або зверніться до вчителя чи психолога!
Поштою:  Teen Nature Team 

2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
E-mail: karen.chao@portlandoregon.gov

Є питання? 
Телефонуйте або пишіть 

СМС на номер:  
503-341-1674

Або пишіть нам на елек-
тронну пошту!

____ 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
____ Інше________________________________

Цей номер телефону: ___ мій ___ одного з батьків ___ інше

З якими з наступних організацій або програм ви пов'язані?  Позначте ВСЕ, що стосується вас

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ TEEN NATURE TEAM (TNT) 2022 р.

Міське навчання в галузі охорони при-
родного навколишнього середовища
2909 SW 2nd Avenue, Portland, OR 97201
503-341-1674 (для СМС і дзвінків)  
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Будь ласка, дайте відповіді на наведені нижче запитання. 
Надайте відповідь англійською (бажаний варіант) або на будь-якій зручній вам мові.
Як ви дізналися про TNT? Якщо ви дізналися про нас від якоїсь людини, в школі або в якійсь організації, вкажіть ім'я або 
назву!

Чому вас зацікавила програма TNT?

Чи доводилося вам розважатися на природі? Якщо «так», то чому? Якщо «ні», то чому?

Чи є що-небудь, що ви хотіли б, щоб ми дізналися про вас?

Якщо у вас є коментарі або запитання, вкажіть їх нижче.
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