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Anúncio do concurso Many Languages, One World® de 2017
24 de janeiro de 2017
Princeton, Nova Jersey
O ELS Educational Services, Inc. tem o prazer de anunciar o quarto ano de patrocínio, em conjunto com o Impacto Acadêmico das Nações Unidas, do Concurso
de Redação para Estudantes Many Languages, One World® e o Fórum Mundial da Juventude para 2017. Este ano acolhe a Northeastern University como a
anfitriã do Fórum Mundial da Juventude Many Languages, One World, a patrocinadora e organizadora da Conferência Mundial da Juventude da Northeastern
University. O concurso terá como prêmio uma viagem para participar do Fórum Mundial da Juventude, apresentar suas ideias no Salão da Assembleia Geral das
Nações Unidas, em Nova York, NY, seguido pela Conferência Mundial da Juventude da Northeastern University, em Boston, MA .
O objetivo do Concurso de Redação para Estudantes Many Languages, One World e do Fórum Mundial da Juventude é o de apoiar a pluralidade dos idiomas e
reconhecer o impacto contínuo dos seis idiomas oficiais das Nações Unidas: árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Assim, os estudantes devem
escrever suas redações em um dos seis idiomas oficiais, que não seja nem a 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). As redações devem refletir o
contexto pessoal, acadêmico, cultural e nacional do estudante e discutir a cidadania global e a compreensão cultural e o papel que a capacidade multilingue
pode desempenhar em promover essas questões. Para informações completas sobre o concurso, regras e orientações sobre inscrições,
visiteManyLanguagesOneWorld.org.
Em referência ao evento, o Sr. Ramu Damodaran, chefe do Impacto Acadêmico das Nações Unidas, Departamento de Informação Pública, disse: "Nos últimos
meses, por meio de resoluções da Assembleia Geral e na definição das metas de desenvolvimento sustentável do mundo, as Nações Unidas confirmaram o
princípio da cidadania global; do indivíduo internacional orgulhoso de sua identidade nacional e linguística e o orgulho reforçado pelo compartilhamento com os
outros que escolhem fazer o esforço para ouvir e aprender. Estamos honrados em receber sessenta dessas mentes jovens e abertas novamente este ano."
Para o concurso deste ano, 10 vencedores serão selecionados em cada idioma, totalizando 60 vencedores. O ELS Educational Services, Inc. premiará cada
vencedor com uma viagem a Boston e Nova York entre 15 e 26 de julho de 2017. Os estudantes irão participar de um Fórum Mundial da Juventude em
preparação para apresentar seus pontos de vista na sede das Nações Unidas em Nova York. No Fórum Mundial da Juventude, os estudantes irão criar planos de
ação abordando temas selecionados. Estes participantes estrangeiros também terão a oportunidade de interagir com acadêmicos internacionais e fazer um tour
em Boston e Nova York. O prazo para o envio das redações é 23h59, horário da costa leste dos EUA, quinta-feira, 16 de março de 2017.
"O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) relata que 65,3 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas devido a conflitos
ou desastres. A maioria delas irá precisar aprender uma nova língua, a fim de participar na educação e de trabalhar em qualquer país que lhes ofereça asilo. Os
valores fundamentais de cidadania global incluem a tolerância e o respeito de outras culturas e a defesa da coexistência pacífica e intrínseca à MLOW e ao
UNAI. Estes serão os temas centrais do Concurso de Redação Mundial MLOW e do Fórum da Juventude de 2017", disse o Sr. Mark W. Harris, presidente emérito
e co-fundador do Many Languages, One World do ELS.
O presidente Aoun da Northeastern University disse: "No nosso mundo globalizado, nunca houve uma maior necessidade de compreensão mútua e a linguagem
continua a ser a nossa principal ferramenta para expressão, conexão e criação. A Northeastern tem o prazer de apoiar este evento que defende a palavra escrita
no nosso diálogo mundial, e eleva o entendimento entre estudantes de todas as culturas e nações."
2017 marcará a quarta edição do Many Languages, One World. Em 2016, mais de 9.000 pessoas de 165 países participaram da fase inicial do concurso. 60
estudantes de 36 países, que representavam 54 universidades, foram selecionados como vencedores entre mais de 3.600 redações. Os vencedores
frequentaram universidades internacionais prestigiosas, como a University of Pennsylvania (EUA), Xi`an International Studies University (China) e Bologna
University (Itália).

###

Para mais informações e orientações, visite: ManyLanguagesOneWorld.org
O prazo para o envio das redações é quinta-feira, 16º de março de 2017.
23h59 horário da costa leste dos EUA.
Junte-se à conversa on-line usando #MLOW2017

O ELS Educational Services tem mais de 55 anos de experiência em ajudar estudantes estrangeiros - mais de 1,2 milhão
até hoje - a atingirem seus objetivos pessoais e profissionais através da preparação de inglês e habilidades em estudo
universitário. O ELS auxilia estudantes estrangeiros a identificarem e obterem admissão a instituições de ensino
superior em todo o mundo, inclusive na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia e Malásia.

O Impacto Acadêmico é um programa da Divisão de Extensão do Departamento de Informações Públicas. Está aberto a todas
as instituições de ensino superior que concedem diplomas ou o equivalente, bem como órgãos cujas responsabilidades
substanciais dizem respeito à realização de pesquisa. Seu quadro de referência essencial é:


Permitir que instituições de ensino superior de todo o mundo associem-se com as Nações Unidas, e também entre
elas.

Proporcionar um mecanismo para essas instituições se comprometerem com os preceitos fundamentais que
conduzem o mandato das Nações Unidas, em particular a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
universalmente determinados.

Servir como um ponto viável de contato para ideias e propostas relevantes para o mandato das Nações Unidas.

Promover o envolvimento direto das instituições de ensino superior de programas, projetos e iniciativas relevantes
para esse mandato.
Para obter mais informações, visite: .https://academicimpact.un.org/
Fundada em 1898, a Northeastern é uma universidade de pesquisa mundial, experimental e
baseada em uma tradição de envolvimento com o mundo, criando uma abordagem singular para a
educação e a pesquisa. A universidade oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação que
vão desde bacharelado até doutorado em nove escolas e faculdades, e cursos avançados no campus
de pós-graduação em Charlotte, Carolina do Norte, Seattle, Silicon Valley e Toronto. A edição de
2017 do US News & World Report classificou a Northeastern em 39º na categoria de Universidades
Nacionais.
Para obter mais informações, visite: northeastern.edu

