Inscreva sua redação para
ganhar uma viagem GRATUITA
para Nova York e Boston e falar
nas Nações Unidas.
Ao concorrer no concurso de redação Many Languages,
One World®, você poderá ser escolhido para uma viagem
com todas as despesas pagas para compartilhar suas ideias
em um Fórum Mundial da Juventude e apresentá-las
nas Nações Unidas em Nova York! Você também terá
a oportunidade de interagir com acadêmicos internacionais
e fazer um tour em Nova York e Boston.
Sobre Many Languages, One World

Para inscrever-se

O ELS Educational Services, Inc., e o Impacto Acadêmico das
Nações Unidas (UNAI) criaram Many Languages, One World
para promover o multilinguismo e o estudo contínuo dos
seis idiomas oficiais das Nações Unidas, e para reunir
jovens acadêmicos voltados à cidadania global de todo
o mundo para dialogar sobre questões e iniciativas mundiais.
Veja o vídeo sobre os vencedores do ano passado no site
ManyLanguagesOneWorld.org.

Você deve ser um estudante universitário em tempo integral
e deve ter 18 anos de idade ou mais em 16 de março de 2017.
A fim de participar, você deverá ser recomendado por um
membro do corpo docente ou um representante autorizado
da universidade que você atualmente frequenta. Para obter
as regras completas do concurso, a elegibilidade e os detalhes,
visite ManyLanguagesOneWorld.org.

O ELS e o UNAI têm o prazer de patrocinar o Fórum Mundial
da Juventude Many Languages, One World e acolher a
Northeastern University como anfitriã do Fórum Mundial
da Juventude Many Languages, One World e a patrocinadora
e organizadora da Conferência Mundial da Juventude da
Northeastern University. Para saber mais sobre UNAI, visite
o site https://academicimpact.un.org. Para saber mais sobre
a Northeastern University, visite www.Northeastern.edu.

Para participar
A redação não deve exceder 2.000 palavras, e deve discutir a
cidadania global e a compreensão cultural, bem como o papel
que a capacidade multilingue pode desempenhar em promover
essas questões. A redação deve refletir o contexto pessoal,
acadêmico, cultural e nacional. As inscrições devem ser feitas
em um dos idiomas oficiais das Nações Unidas - árabe, chinês,
espanhol, francês, inglês ou russo - e não podem estar na língua
materna do estudante (língua(s) falada(s) em casa) e nem o meio
de instrução na sua formação de ensino fundamental ou médio
(ou um meio de instrução se frequentar uma escola bilíngue).

Junte-se à conversa
nas mídias sociais
usando #MLOW2017.
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