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የአዋቂ ፊርማ ቀን

ያነበቧቸው መጻሕፍት

እንኳን ደስ ያለዎት!

የ2021 የያንብቡና ይማሩ 
ፕሮግራምን አጠናቀዋል

የማጠናቀቂያ 
የምስክር ወረቀት

የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
የህዝብ ቤተመጻሕፍት 2021

የበጋ የያንብቡ እና 
ይማሩ ፕሮግራም

ጁን 16–ኦገስት 31
የመጀመሪያ ትምህርት የጨዋታ ሰሌዳ 

(6–12 ዓመታት ዕድሜ)



ኦዲዮ መጽሐፍን ወይም 
ኢ-መጽሐፍትን ያውርዱ 
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

አዲስ ግጥም ወይም ዝማሬ 
በልብዎ ይማሩ ወይም 
አንድ መጽሐፍ ያንብቡ

አምስት እቃዎችን ከቤትዎ ውስጥ 
በከረጢት ውስጥ ያስቀምጡ እና 
ታሪክ ለመንገር ይጠቀሙባቸው 
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ 

እንደገና ጥቅም ላይ ከሚውሉ 
መጫወቻዎችን ይጠቀሙና 
ልዩ እንስሳትን ይፍጠሩ ወይም 
መጽሐፍ ያንብቡ

ብዙ ስለማያውቁት እንስሳ 
ይማሩ ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

የኤም.ሲ.ፒ.ኤል (MCPL) ምናባዊ 
ማምለጫ ክፍልን ያጠናቅቁ ወይም 
መጽሐፍ ያንብቡ

የእንስሳትን ጅራት በትክክል ይሳሉ - 
ምን ያደርጋል? ወይም መጽሐፍ 
ያንብቡ

በእግር ጉዞ ያድርጉ እና  ያዩትን 
የተለያዩ እንስሳትን ሁሉ ይቁጠሩ 
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

ስለሶስት ተወዳጅ እንስሳት 
የአሜሪካ የምልክት ቋንቋን ይማሩ 
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

የአጎራባችዎን ሰፈር ካርታ 
እና እዚያ የሚኖሩ የቤት 
እንስሳቶችን በሙሉ ይሳሉ 
ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

የእንስሳ ጭምብል, አሻንጉሊት ወይም 
አለባበስ ይፍጠሩ እና ትዕይንቶች ላይ 
ያኑሩ ወይም መጽሐፍ ያንብቡ

በምናባዊ ቤተመጽሐፍት 
ፕሮግራም ይሳተፉ ወይም 
መጽሐፍ ያንብቡ
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ከሰኔ 16 እስከ ነሐሴ 16, 2021 ባለው 
ጊዜ ውስጥ ጀብዱዎን ይጀምሩ*

ኤ. ቀድሞውኑ ተመዝግበዋል? 
ዝም ብለው ይግቡ

2A

“ይመዝገቡ” ን ጠቅ ያድርጉ እና 
“ቤተሰብ” ን ይምረጡ። ለዋና መለያ 
አካውንት የአዋቂዎችን መረጃ ያስገቡ ፣ 
ከዚያ ልጅን (ልጆችን) ያክሉ።

2B

ጅራት እና ተረቶች ይምረጡ።3

ወደ www.mcpl.link/read-squared 
ይሂዱ

1

*በይነመረብ /ኢንተርኔት ከሌለዎት ለመመዝገብ ለአካባቢዎ ቤተመፃህፍት ይደውሉ 
እና የወረቀት የጨዋታ ሰሌዳ ይጠይቁ፣ የልጆች ጨዋታ ሰሌዳ (ዕድሜዎች 0-5)

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የህዝብ 
ቤተመፃህፍት 2021 የበጋ 
ያንብቡ እና ይማሩ ፕሮግራም
ሽልማቶችን ለማግኘት እና ጨዋታዎችን እና 
ሌሎች አስደሳች ነገሮችን ለመክፈት በኦንላይን 
እንቅስቃሴዎችን ያስገቡ (ይመዝግቡ)።
ተልዕኮ 1 ሰኔ 16 ይከፈታል ፣ ሽልማት እና ኢ-ባጅ ለማግኘት 
3 ተግባሮችን* ያጠናቅቁ ፡፡
ተልዕኮ 2 ሐምሌ 1 ይከፈታል፣ የሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፍሬንድስ  ላይብረሪ (FOLMC) የመጽሐፍ መደብር 
ቫውቸር ፣ ሌላ ሽልማት እና የኢ-ባጅ ለማግኘት 3 
ተግባሮችን* ያጠናቅቁ ፡፡
ተልእኮ 3 ሐምሌ 16 ይከፈታል ፣ ሌላ ሽልማት እና ኢ-ባጅ 
ለማግኘት 3 ተግባሮችን* ያጠናቅቁ።
ተልዕኮ 4 ነሐሴ 1 ይከፍታል፣ ነፃ መጽሐፍ እና ኢ-ባጅ 
ለማግኘት 3 እንቅስቃሴዎችን* ያጠናቅቁ።

ሁሉም ሽልማቶች አቅርቦት እስካለ ድረስ የሚቆይ ይሆናል. 
የሽልማት መውሰጃ ጊዜ ነሐሴ 31 ቀን 2021 ይጠናቀቃል።
በይነመረብ (ኢንተርኔት) ከሌለዎት እንቅስቃሴዎን 
ለመመዝገብ ለአከባቢዎ ቤተመፃህፍት ይደውሉ ፡፡
* �ተጨማሪ ጠቃሚ ነገሮችን ለመክፈት እግረ መንገድዎን 

ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን ያጠናቅቁ!


