
መጽሐፍ ባነበቡ ወይም 
እንቅስቃሴን ባጠናቀቁ 
ቁጥር ክብ ይሙሉ!

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት

የበጋ የንባብ ፈተና!
ከጁን 17 እስከ ኦገስት 31፣ 2023

ለ 0–5 እድሜ



ቅድመ ምዝገባ ሜይ 15 ይጀምራል 
ከጁን 17 እስከ ኦገስት 31፣ 2023 እንቅስቃሴዎችን ይመዝግቡ
ወደ www.mcpl.link/read-squared* ይሂዱ

አስቀድመው ተመዝግበዋል? በቀላሉ ይግቡ እና “ሁሉም አንድ ላይ አሁን” ን ይምረጡ።

እስካሁን መለያ የለዎትም? “ይመዝገቡ” ን ጠቅ ያድርጉ እና “ቤተሰብ” ን ይምረጡ። 

ለዋና መለያ የአዋቂን መረጃ ያስገቡ፣ ከዚያ ልጅ(ልጆች) ያክሉ።

ነጻ መጽሐፍ ለመቀበል (አቅርቦቱ ሳያልቅ) ለማግኘት የአካባቢዎን ቤተ-መጻሕፍት ይጎብኙ።
*�በይነመረብ ከሌለዎት በአካባቢዎ ቤተ-መጻሕፍት ውስጥ የወረቀት የጨዋታ ሰሌዳ ይውሰዱ እና 
የቤተመጻሕፍት ባለሙያዎ እንዲመዘገብዎት ይጠይቁ።

የክረምት የንባብ ተግባራት ከ0-5 እድሜ ላሉት።
ንባብ በማንኛውም እንቅስቃሴ ሊተካ ይችላል። 
እንቅስቃሴዎች ሊደገሙ ይችላሉ፡፡

• ከመዋዕለ ሕፃናት በፊት ለ 1000 መጻሕፍት ይመዝገቡ።

• ከጓደኞች ጋር ስለ እንስሳት ታሪክ ይፍጠሩ።

• የቤት እንስሳዎን ወይም እንዲኖሮት የሚፈልጉትን የቤት እንስሳ ምስል ይሳሉ።

• ስለምትወዷቸው እንስሳት መዝሙር ይዘምሩ።

• የደግነት ማስታወሻዎችን ወይም ስዕሎችን ይስሩ.

• ለሚያውቋቸው ሰዎች (ሃይ-ፋይቭ) ይስጡ።

• “ጤና ይስጥልኝ ጓደኞች” ወይም “የበለጠ አንድ ላይ ስንሆን”ን ዘምሩ።

• ከቤተሰብዎ ወይም ከጓደኞችዎ ጋር ለመጋራት መክሰስ ያዘጋጁ።

• በመናፈሻ ይንሸራሸሩ እና ስለሚያዩዋቸው የተለያዩ ዕፅዋት እና እንስሳት ይናገሩ።

• ውጭ መጽሐፍ ያንብቡ።

• “እኔ ሰላይ ነኝ”ን ይጫወቱ።

• ቅርጾችን ወይም ፊደሎችን በአሸዋ ወይም በጭቃ ይሳሉ።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ቤተ መጻሕፍት 2023 
የበጋ የንባብ ፈተና! 
በዚህ ክረምት ግብዎ ሶስት ባጆችን በማግኘት እና እንቅስቃሴዎችዎን/መጻሕፍትን በመስመር 
ላይ በማስገባት ለእንስሳት፣ ለሰዎች እና ለፕላኔቷ ደግ መሆን ነው።

ባጅ አንድ፡ የእንስሳት ኮከብ! (የቤት እንስሳት ቤት እንዲያገኙ እርዷቸው)
FOLMC፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ የእንስሳት አገልግሎቶች እና የማደጎ 
ማዕከል እና የሞንትጎመሪ ካውንቲ እንስሳት ጓደኞች የማደጎ የሆኑ 
የቤት እንስሳት የዘላለም ቤታቸውን እንዲያገኙ ያግዛሉ።

ሲመዘገቡ ነፃ መጽሐፍ ያግኙ፣ ከዚያም ለእንስሳት ደግነት ዕልባት 
ለማግኘት 4 መጻሕፍትን/እንቅስቃሴዎችን ያጠናቅቁ እና የእንስሳት 
ኮከቦች ኢ-ባጅ! ጁን 17 ተከፍቶ፣ ኦገስት 31 ይዘጋል።

ባጅ ሁለት፡ የካይንድነስ ሮክ ስታር! (እርስ በርሳችሁ ደግ ሁኑ)
FOLMC እና Manna Food Center በማህበረሰባችን ውስጥ ላሉ 
ሰዎች ምግብ ያቀርባሉ።

የናሽናል ቫውቸር፣ የመጋቢ ቤተሰቦች ዕልባት እና የካይንድነስ ሮክ 
ስታር ኢ-ባጅ ለማግኘት 4 መጻሕፍትን/እንቅስቃሴዎችን ያጠናቅቁ! 
ጁላይ 10 ይከፈታል፣ ኦገስት 31 ይዘጋል።

ባጅ ሶስት፡ ፕላኔቲር! (ለፕላኔቷ ደግ ይሁኑ)
FOLMC እና ሞንትጎመሪ ፓርኮች ፋውንዴሽን ሞንትጎመሪ ካውንቲን 
በፀሐይ ኃይል አረንጓዴማ ያደርጉታል።

4 መጽሐፍትን ያጠናቅቁ /የማጠናቀቂያ ሰርተፍኬት፣ እና የFOLMC 
የመጻሕፍት መደብር ቫውቸር፣ ፓወር ዘ ፕላኔት ዕልባት እና የፕላኔተር 
ኢ- ባጅ ለማግኘት ! መክፈቻው ኦገስት 7 ሲሆን፣ ኦገስት 31 ይዘጋል።

ስጦታዎችን አቅርቦቶች እስኪያልቁ ድረስ፣ ይውሰዱ ሴፕቴምበር 8፣ 
2023 ላይ ያበቃል።

ለበለጠ መረጃ እና የመጻሕፍት ዝርዝሮች፣ለማየት  
www.mcpl.link/summer-reading ን ይጎብኙ።

ለክስተቶች፣ የመጻሕፍትን የቀን መቁጠሪያ  
https://mcpl.libnet.info/events ላይ ይጎብኙ።
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https://www.mannafood.org
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https://montgomeryparksfoundation.org/
http://www.mcpl.link/summer-reading
https://mcpl.libnet.info/events

