ሞንትጎመሪ ካውንቲ
የሕዝብ ቤተ መጻሕፍት 2022

የማጠናቀቂያ
የምስክር ወረቀት

የበጋ የንባብ ውድድር!

እንኳን ደስ ያለዎት!

የ2022 የበጋ ንባብ ውድድርን
አጠናቅቋል/ቃለች!
የአዋቂ ፊርማ

ከጁን(ሰኔ) 15 እስከ ኦገስት(ነሐሴ) 31
የልጆች ጨዋታ ሰሌዳ
(6-12 አመት ዕድሜ)

ቀን

ያነበቧቸው መጻሕፍት

www.montgomerycountymd.gov/library

ጀብድዎን ይጀምሩ

ከጁን (ሰኔ) 15 እስከ ኦገስት (ነሐሴ) 31፣ 2022* መካከል

1

2B

ወደ
www.mcpl.link/read-squared

2A

አስቀድመው
ተመዝግበዋል? ዝም
ብለው ይግቡ።

3

"ይመዝገቡ" የሚለውን ጠቅ ያድርጉ
እና "ቤተሰብ" የሚለውን ይምረጡ.
ለዋና መለያ የአዋቂን መረጃ ያስገቡና
ከዚያ ልጅ(ልጆች) ያስገቡ

ለአሳ ነባሪ የእሹሩሩ ዘፈን
ያዘጋጁና ይዝፈኑ ወይም
መጽሐፍ ያንብቡ

እንደ ውቅያኖሶች የሰፉ
ዕድሎች የሚለውን ይምረጡ

* በይነመረብ ከሌለዎት በአከባቢዎ ካለው ቤተ-መጻሕፍት የወረቀት መጫወቻ ሰሌዳ
ይውሰዱ እና የቤተመጻሕፍቱ ባለሙያ እንዲመዘገብዎት ይጠይቁ

ኦዲዮ መጽሐፍን ወይም
ኢ መጽሐፍን ያውርዱ
ወይም ያንብቡ

ስላነበብከው ጥሩ መጽሐፍ
ለአንድ የቤተመጻሕፍት
ባለሙያ ንገራቸው ወይም
መጽሐፍ አንብብ

በ"እንደ ውቅያኖስ ያሉ ዕድሎች"
ውስጥ ያሉትን ፊደሎች ብቻ
በመጠቀም የቻልከውን ያህል
ቃላትን አድርግ ወይም መጽሐፍ
አንብብ።

ከውቅያኖሶች ብክለትን
ለማጽዳት ፈጠራዎን ይሳሉ
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

የምድርን አምስት
ውቅያኖሶች ስም
ለማግኘት ካርታ ይጠቀሙ
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ
አምስት የፕላስቲክ ቁርጥራጮችን
ይፈልጉና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል
ወይም መጽሐፍ ማንበብ

በሦስት የተለያዩ ቋንቋዎች
“ውቅያኖስ” የሚለውን ቃል
ይማሩ ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

ብዙ ስለማታውቀው
የባህር ፍጡር መማር
ወይም መጽሐፍ ማንበብ

ውቅያኖስን ስለማሰስ
የሰሌዳ ጨዋታ ይፍጠሩ
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

ሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ
ቤተ መጻሕፍት 2022
የበጋ የንባብ ውድድር!
በዚህ ክረምት ግብዎ የ ቼስፒክ
ሰላጤን ለማዳን መርዳት ነው።
• ተልዕኮ አንድ፡ በቼሳፒክ የባህር ወሽመጥ ውስጥ 500
ዛፎችን ይትከሉ ሲመዘገቡ ነፃ መጽሐፍ ያግኙ፣ ከዚያ
የቼሳፒክ ዛፍ እውነታዎች ዕልባት ለማግኘት እና የባህር
ዳር ኢ-ባጅ ለማግኘት 4 እንቅስቃሴዎችን/መጻሕፍትን
ያጠናቅቁ! ጁን(ሰኔ) 15 ይከፈታል፣ ኦገስት(ነሐሴ) 31
ይዘጋል።
• ተልዕኮ ሁለት፡ በቼሳፒክ ቤይ 250,000 ኦይስተርን
ይትከሉ። የብሔራዊ ትኬት ቫውቸር፣ የቼሳፒክ ኦይስተር
እውነታዎች ዕልባት እና የአሳሽ ኢ-ባጅ ለማግኘት 4
እንቅስቃሴዎችን/መጻሕፍትን ያጠናቅቁ!
ጁላይ(ሐምሌ) 11 ይከፈታል፣ ኦገስት(ነሐሴ) 31 ይዘጋል
• ተልዕኮ ሶስት፡ ለዳይመንድባክ ቴራፒንስ፣ ቱንድራ
ስዋንስ እና ኦስፕሬይስ ጤናማ መኖሪያዎችን ያቅርቡ።
የማጠናቀቂያ ሰርተፍኬት ለማግኘት 4 እንቅስቃሴዎችን/
መጻሕፍትን ያጠናቅቁ፣የFOLMC የመጻሕፍት መደብር
ቫውቸር፣የቼሳፒክ የዱር እንስሳት እውነታዎች ዕልባት እና
የቮዬገር ኢ-ባጅ! ኦገስት(ነሐሴ) 8 ይከፈታል፣ ኦገስት(ነሐሴ)
31 ይዘጋል።
አቅርቦቶች በሚቆዩበት ጊዜ ስጦታዎች; መሰብሰብ
በሴፕቴምበር (መስከረም) 10፣ 2022 ያበቃል። በይነመረብ
ከሌለዎት እንቅስቃሴዎችዎን ወይም መጻሕፍትዎን
ለማስመዝገብ ወደ አካባቢዎ ቤተመጻሕፍት ይደውሉ።

ስለ ባህር ሰርጓጅ መርከብ
ወይም የውሃ ውስጥ ጀብዱ
ታሪክ ወይም አስቂኝ ይጻፉ፣
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

በምናባዊ ወይም በአካል
የቤተመጻሕፍት መርሃ
ግብር ላይ ይገኙ፣ ወይም
መጽሐፍ ያንብቡ፡፡

