
 

አ ር ሊን ግ ተ ን  ( ARLINGTON )  

የ ወ ጣ ት  ል ጆ ች  ሳ ም ን ት  
(WEEK  OF  THE  YOUNG  

CHILD )  

ከሚያዚያ 23-29, 2017  

የአርሊንግተንን ወጣት ተማሪዎችን 
እምቅ አቅም በማክበር ላይ! 

የልጅነት ትዊቶትን በ #ArlWOYC ይላኩልን  
በ @APS_EarlyChild በትዊተር ላይ ይከተሉን 

www.apsva.us/woyc 
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ውድ የአርሊንግተን ቤተሰቦች  
 

የሶስተኛውን አመታዊ የአርሊንግተን ወጣት ልጆች ሳምንትን የዝርዝር 
መርሐ ግብር ካታሎግ ስናካፍሎ በደስታ ነው። 
 

የዘንድሮው የዝርዝር መርሐ ግብር ካታሎግ ካለፉት አመታት የተወሰኑ 
ተወዳጅ ፕሮግራሞች እንዲሁም አዝናኝ አዳዲስ አጋጣሚዎችንም ያካተተ 
ነው። ለመሳቅ፤ ለመዘመር፤ ለመደነስ፤ እንዲሁም የአርሊንግተን አውራጃ 
(Arlington County) በወጣት ዜጎቹ አማካይነት የሚቸረውን ሁሉ 

ለመታደም ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናረጋለን።  
 

ይህ ፕሮግራም መከናወን እንዲችል የጊዜና የቁሳቁስ ድጋፍ ላደረጉ ስፍር 
ቁጥር የሌላቸው ድርጅቶችና የማህበረሰብ ክፍሎች ምስጋናችን የላቀ ነው። 
ለወጣት ልጆቹ ፍላጎቶች አእጽኖት የሚሰጥ ማህበረሰብ ውስጥ በመኖራችን 
በእውነቱ እድለኞች ነን። 
 

የተወሰኑ ፕሮግራሞች ያላቸው ቦታ ውስን ነው እናም አስቀድመው 
የኦንላይኑን ሊንክ በመጠቀም ቦታ መያዝ (R.S.V.P.) ያስፈለጎታል። 

ለፕሮግራሞቹ ምዝገባ እርዳታ ለማግኘት የእኛን ቢሮ ሊያነጋግሩ ይችላሉ። 
 

በ የአርሊንግተን ወጣት ልጆች ሳምንት እንደሚደሰቱና ተሞክሮዎትን እና 
ፎቶዎችን በ  ትዊተር (twitter) @APS_EarlyChild #ArlWOYC 

በኩል እንደሚያጋሩን ተስፋ እናደርጋለን። ለ APS Pre-K ተማሪዎቻችን፤ በ 
5 አመቷ (Jessica Gomez) የ Hoffman-Boston Pre-K ተማሪ፤ 
የተነደፈውን የ WOYC ካኔቴራችሁን ለብሳችሁ እናያችኋለን ብለን ተስፋ 

እናረጋለን። 
 

ከመልካም ምኞት ጋር 
 

Kate Graham 

የአፍላ ህጸንነት ፕሮግራሞች አስተባባሪ (Coordinator of Early Child-

hood Programs) 

አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (Arlington Public Schools) 

earlychildhood@apsva.us 

703-228-8632 
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ሱፐርሄሮ የማሰልጠኛ ካምፕ 
 

እሁድ ሚያዝያ 23 
ከቀኑ 12:00 - 3:00p.m.  

 

ጥሪ ለሁሉም ሱፐርሄሮዎች! ፍጥነቶትንና የመንቀሳቀስ ችሎታዎን የሚፈትኑና 
አዝናኝ የሆኑ የመሰናክል ጣቢያዎች፤ የጋሻ ዲዛይን ጣቢያ እና በብዙ ሌሎች 
የተሞላውን የሱፐርሄሮ ስልጠና ካምፓችንን እንዲካፈሉ ጋብዘኖዎታል! 
እስካላለቀ ድረስ ለሁሉም ታዳጊ ሱፐርሄሮዎች ኬፖች ይሰጣሉ!  
 

ቦታ: 
አልኮቫ ሃይትስ ፓርክ (Alcova Heights Park) 

901 S George Mason Dr, Arlington, VA 22204 

በ Columbia Pike & George Mason Drive ጥግ ላይ 

 

ልዩ ምስጋና ለ ፊት አርሊንግተን የጤናማ ማህበረሰብ እንቅስቃሴ ቡድን 
አፍላ ትምህርት ኮሚቴ Fit Arlington Healthy Community Action 

Team Early Education Committee (HCAT)፤ ለአርሊንግተን 
የምግብ እርዳታ ጣቢያ (Arlington Food Assistance Center, 

AFAC) እና ለ ማስተር የምግብ በጎ አድራጊዎች 
 

 

የመክፈቻ ፕሮግራም! 
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ስቶሪታይምስ ቤተ መጻህፍት (Library Storytimes) 

 

የአርሊንግተን የህዝብ ቤተ መጻህፍት የተለያዩ ቅድመ ትምህርት እድሜ 
የሚመጥኑ የተረት ፕሮግራሞችን በ 8ቱም ቦታዎቹ ያቀርባል  
 

ፕሮግራሞቹ የሚያካትቱት: 
 የቤቢ ላፕ ጊዜ (Baby Lap Time ከ 0–12 ወራት) 
 ዎብሊ ዎከርስ (Wobbly Walkers ከ 13–24ወራት) 
 ከሁለት አመት በታች (0–23 ወራት) 
 ከሁለት አመት እና ከዛ በላይ (ከ 25ወራት–5አመት) 
 ስቶፕ ኢን ፎር ስቶሪስ (Stop in for Stories ከ 0–5 አመት) 
 Cuentos Para Niños/ ታሪክ ለህጻናት 

      (ከ 0–5 አመት) 

 የቤተሰብ የታሪክ ጊዜ (Family Storytime ለሁሉም እድሜ ክልል)  
 

 

የቤተ መጽሃፍቱን ድረገጽ በዚህ ይጎብኙ: 
ሙሉ ፕሮግራሙን ለማየት http://library.arlingtonva.us/

storytime/ ወይም ለርሶ የሚቀርቦትን ቤተ መጻህፍት ይጎብኙ 

http://library.arlingtonva.us/storytime/
http://library.arlingtonva.us/storytime/
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የአርሊንግተን የህዝብ ቤተ መጻህፍት ቦታዎች: 
ማእከላዊ (Central) 

1015 North Quincy St. 

703-228-5946 

  

አሮራ ሂልስ (Aurora Hills) 

734 South 18th St. 

703-228-5715 

  

ቼሪዴል (Cherrydale) 

2190 North Military Rd. 

703-228-6330 

  

ኮሎምቢያ ፓይክ (Columbia Pike) 

816 South Walter Reed Dr. 

703-228-5710 

  

ግሌንካርሊን (Glencarlyn) 

300 South Kensington St. 

703-228-6548 

  

ሺርሊንግተን (Shirlington) 

4200 Campbell Ave. 

703-228-6545 

  

ዌስትኦቨር (Westover) 

1644 North McKinley Rd. 

703-228-5260 

 

ዘኮኔክሽን/ክሪስታል ሲቲ (The Connection/Crystal City) 

2100 Crystal Dr. 

703-228-7520 



 

 

ትልቁ ቢጫ አውቶብስ (The Big Yellow Bus) 

 

ሰኞ, ሚያዚያ 24  
11:00 a.m.—12:00 p.m. 

 

 

ስለ APS የትምህርት ቤት አውቶብስ ለመመርመር ለምን መዋዕለ 
ህጻናትን ይጠብቃሉ? በዚህ ፕሮግራም እድሜያቸው ከ 0-5 የሆኑ 
ልጆች፣ አብረዋቸው ካሉ አዋቂዎች ጋር፣ ስለ APS የትምህርት ቤት 
አውቶብስ የመመርመር እድልና ስለ አውቶብሱና እንዴት በአውቶብሱ 
ላይ ደህና መሆን እንደሚችሉ ያውቃሉ። ፕሮግራሙ በዝናብም ቢሆን 
በጸሃይ ይካሄዳል። 
 

አውቶብሱ ላይ እንዳለው ቦታ ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ይስተናገዳል  
  

ቦታ:  
ማርሻል ህንጻ፣ የመኪና ማቆሚያ  
2847 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22201 
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ፐፒ ላቭ (Puppy Love) 

 

ሰኞ, ሚያዚያ 24  
ከምሽቱ 4:30-5:30 p.m.  

 

 

ልጅዎ ውሾችን ይፈራል? ውሾችን እንዴት መቅረብ እንዳለባቸው ወይም 
እንደሚንከባከቧቸው የበለጠ ማወቅ ይፈጋሉ? በዚህ ፕሮግራም ላይ, ልጆች 
አዎንታዊ የውሻ ስልጠና ቴክኒኮች እና ከተመረጡ የማዳኛ ውሾች ጋር 
ተግባራዊ የውሻ ስልጠና ልምድ ያገኛሉ። ልጆች ውሾችን እንዴት መቅረብ 
እንዳለባቸው፣ እንዴት እንደሚያጫውቷቸው እና ስለ መሰረታዊ የእንስሳት 
ባህሪያት ይማራሉ። ይህ ለልጆች ስለ ውሾች ሁሉን ለማወቅ ታላቅ 
አጋጣሚ ነው። ሁሉም ልጆች የግድ ከአዋቂዎች ጋር መሆን አለባቸው! 
ፕሮግራሙ ነጻ ነው ግን ከእንስሶች ጋር የተያያዙ ስጦታዎች ይበረታታሉ። 
ስለ ሆምዋርድ ትሬይልስ (Homeward Trails) የበለጠ ለማወቅ 
ድረገጻቸውን ይጎብኙ! www.homewardtrails.org/.  

 

 

ቦታ: 
ኬይ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ( Key Elementary School ) 

2300 Key Blvd.  

Arlington, VA 22201 

ከቢሮው ውጨ የፊተኛው ግቢ ውስጥ እንሰበሰባለን 
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http://www.homewardtrails.org/
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Snickers እና ጓደኞችን ይተዋወቁ! 
 

ማክሰኞ, ሚያዚያ 25, 2017 
ክፍለ ጊዜ #1: 2:00 p.m. 

ክፍለ ጊዜ #2: 4:30 p.m. 

ሐሙስ, ሚያዚያ 27, 2017 
ክፍለ ጊዜ #1: 2:00 p.m. 

ክፍለ ጊዜ #2: 4:30 p.m. 

 

APS Snickers የሚባል በጣም ልዩና አነስተኛ ፈረስ መገኛ እንደሆነ 
ያውቃሉ? በ APS Career ማዕከል ያለው የእንስሳት ሳይንስ ፕሮግራም 
የተለያዩ እንስሳት መኖሪያ ነው። ተሳታፊዎች ስለ Snickers የማወቅ እና 

እሷንና እንስሳ ጓደኞቿን የማጫወት እድል ይኖራቸዋል! ሁሉም ልጆች 
ከአዋቂዎች ጋር መሆን አለባቸው። እያንዳንዱ ክፍለጊዜ በአንዴ 20 
ተሳታፊዎችን ይይዛል። 
ለመሳተፍ አስቀድሞ በዚህ አድራሻ ቦታ መያዝ (RSVP) ያስፈልጋል:  
https://woycsnickers.eventbrite.com 

 

ያለው ቦታ ውስን ነው! 
 

ቦታ:  
የAPS Career ማዕከል 

816 S. Walter Reed Drive, 

Arlington, VA 22204 

እያንዳንዱ ቡድን ከጉብኝቱ አስቀድሞ በ Career ማዕከሉ ሎቢ ውስጥ 

ይሰበሰባሉ  
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ጣፋጭ ማክሰኞ (Tasty Tuesday) 

 

ማክሰኞ, ሚያዚያ 25 
ከጠዋቱ 10:00 - 11:30 a.m.  

 

ይምጡና ከእኛ ጋር በጤናማ የአመጋገብ ተግባራት እና አዝናኝ የአካል 
ብቃት እንቅስቃሴዎች ይደሰቱ ለልጆች' የመሰናክል ስልጠና፣ የአረፋ 
ጨዋታ፣ ዘር ተከላ እና ብዙ ሌሎች ይኖራሉ! ልጆች ብስክሌት በመጠቀም 
ስሙዚ ይሰራሉ እንዲሁም የራሳቸውን የሚበላ አምባር ይፈጥራሉ። 
ዕድሜያቸው ከ 0-5 የሆኑ ልጆች ከአዋቂዎች ጋር ሆነው መምጣት ይችላሉ  
 

ቦታ: 
የአርሊንግተን ሚል ማህበረሰብ ማዕከል 
909 S. Dinwiddie St.  

Arlington, VA 22204 

 
ጥያቄዎች? የ DHS የወላጅና ህጻናት ትምህርት ፕሮግራምን በ703/228-1631 

ወይም የቤተሰብ ፕሮጀክትን በ 703/228-1549 ያግኙ ስፖንሰር የተደረገው በ 

Arlington ቅድመ ጣልቃ ገብነት አስተባባሪ ምክር ቤት፣ DPR 

Therapeutic Rec፣ DHS ቤተሰብ ፕሮጀክት፣ DHS PIE፣ DHS 

WIC፣ የጤናማ ማህበረሰቦች የድርጊት ቡድንና በ& AFAC  
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የእሳት አደጋ ደህንነት ከ Sparky the Fire Dog ጋር! 

ሰኞ, ሚያዚያ 24 

ከ 4:00 ‐ 5:00 p.m.  

የእሳት አደጋ ሠራተኞች በጣም አስፈላጊ የማህበረሰብ ረዳቶች ናቸው በዚህ 
ፕሮግራም ወቅት ዕድሜያቸው ከ0 - 7 የሆኑ ልጆች ከአርሊንግተን የእሳት 
አደጋ ሠራተኞች የመገናኘት ዕድል፣ ስለ እሳት አደጋ ደህንነትና የእሳት 
አደጋ ሠራተኞች ስለሚጠቀሟቸው መሣሪያዎች መማር እና እውነተኛ 
የእሳት አደጋ መኪናን ከቅርበት ማየት ይችላሉ! Sparky the fire dog 

በእንግድነት መልክ ልትቀርብ ትችላለች። 

ቦታ:  
ካምፕቤል አንደኛ ደረጃ ት/ቤት 
737 S. Carlin Springs Road 

Arlington, VA 22204 

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለአርሊንግተን አውራጃ 
የእሳት አደጋ ክፍል!  
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ልዩ የፕላኔታሪየም ትርዒት 
 

ማክሰኞ, ሚያዚያ 25 
መጀመሪያ የሚታየው: ከምሽቱ 6:00 ‐ 7:00 p.m. 
ቀጥሎ የሚታየው: ከምሽቱ 7:15 ‐ 8:15 p.m. 
 

የፕላኔታሪየም ሰራተኞች ዋን ዎርልድ-ዋን እስካይ ትርኢትን ዕድሜያቸው 
ከ 4-7 ለሆኑ ልጆች ያቀርባሉ ለዚህ ልዩ ትርኢት ክፍያ የለውም። ያለው 
ቦታ ውስን ነው!  
 

ቅድሚያ የመጣ ቅድሚያ ይገባል! ይህ ባለፉት ጊዜያት ሁሉ ታዋቂ 
ፕሮግራም ስለነበር ወላጆች በጊዜ እንዲደርሱ ይበረታታሉ።  
 

በፕላኔታሪየም ውስጥ ምንም ምግብም ሆነ መጠጥ አይፈቀድም እንዲሁም 
በሮች ከምሽቱ 6:05 p.m ላይ ይዘጋሉ።  

 

ቦታ: 
David M. Brown ፕላኔታሪየም  
1426 N. Quincy Street  

Arlington, VA 22207 

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለ APS ሳይንስ ጽ/ቤት! 
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 ንጉስ እና ንግስት ፓርቲ  

ረቡዕ, ሚያዚያ 26 
ከ6:00—7:30 p.m.  

ጥሪ ለሁሉም ንጉስ እና ንግስት!  

በልዩ ሁኔታ “Frozen” ፊልምን እንዲመለከቱ ጋብዘኖዎታል ያሸበረቀውን 
ንጉሳዊ ልብስዎትን ለብሰው ወይም እንዲሁ ይምጡ! ከዚህ ነባር ፊልም 
ጋር ይዘምሩ፣ ምግቦቹን ያጣጥሙ፣ እንዲሁም በሚወዱት ንጉሳዊ ገጸ ባህሪ 
ላይ ድምጽ ይስጡ። በልዩ ልዕልት እንግዶች ሰላም ሊባሉ ይችላሉ! 

ቦታ:  
ቶማስ ጄፈርሰን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
125 S. Old Glebe Road 

Arlington, VA 22204 

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለ APS የቤተ መጽሃፍት 

አገልግሎት ጽ/ቤት!  



 

ከሚያዚያ 23-29, 2017 ገፅ 13 

የራስዎን ምግብ ያብቅሉ ወርክሾፕ 

ማክሰኞ, ሚያዚያ 25  

ጠዋት ከ 9:30—10:30 a.m.  

ጥሪ ለሁሉም የወደፊት አትክልተኞች! ልጆን ወደዚህ ልዩ የሆነ ወርክሾፕ 
ያምጡና የራስዎን ምግብ ስለማብቀል ሁሉንም ይማሩ። ሁሉም ልጆች 
ጣፋጭ የሆኑ የአተር ችግኞችን ይቀምሳሉ እንዲሁም የራሳቸው የሆነ 
የሰላጣ ድሬሲንግ ይሰራሉ። ሁሉም ልጆች የራሳቸውን አነስተኛ ዕጽዋት 
ወደቤት ይዘው ይሄዳሉ። ቦታው እስካለ ድረስ በማንኛውም እድሜ ያሉ 
ከአዋቂዎች ጋር ሆነው መምጣት ይችላሉ።  

ቦታ:  
ሪድ ኢንተግሬሽን ስቴሽን ት/ቤት 
1644 N. McKinley Rd.  

Arlington, VA 22205 

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለ Reevesland 

Learning Center!  
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መኮንን ሻውንን (Officer Shawn) እና የፖሊስ መኪናውን ይተዋወቁ! 

ረቡዕ, ሚያዚያ 26 

ከጠዋቱ 10:00-11:00 a.m. 

የፖሊስ መኮንን ለመተዋወቅ ፈልገው ያውቃሉ? ከአርሊንግተን አውራጃ 
ፖሊስ ክፍል፣ መኮንን ሻውን በማህበረሰባችን ውስጥ ስለ ፖሊስ መኮንኖች 
ሚና እና እንዴት ደህና ሆኖ መቆየት እንደሚቻል ለልጆች ንግግር 
ያደርጋሉ። ተሳታፊዎች የአርሊንግተን አውራጃን የፖሊስ መኪና ይጎበኛሉ። 
በማንኛውም እድሜ ያሉ ከአዋቂዎች ጋር ሆነው መምጣት ይችላሉ። 
ፕሮግራሙ ዝናብም ይሁን ጸሃይ ይካሄዳል።  

ቦታ:  
Patrick Henry PTA አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 

701 S. Highland St. 

Arlington, VA 22204 

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለአርሊንግተን አውራጃ 
ፖሊስ ክፍል!  



 

ግሮዊንግ ግሪን (Growing Green) አብረው እየተወዛወዙ ይዘምሩ 

 

ረቡዕ, ሚያዚያ 26  
ከ4:00 ‐ 5:00 p.m.  
 

በዙሪያችን ያለውን ተፈጥሯዊ ዓለም በማክበር ሙዚቃን፣ የፈጠራ 
ድራማንና እንቅስቃሴን በመጠቀም የዱር አራዊትን እና የመኖሪያቸውን 
ጥበቃ ያበረታቱ። ወላጆች እና ልጆች ከእጽዋት ቤተሰብ፣ ከእንስሳትና 
ከተፈጥሮ ጋር ያለንን ግንኙነት በአንድነት በመዘመር እና በመወዛወዝ 
ይመረምራሉ። በማንኛውም እድሜ ያሉ ከአዋቂዎች ጋር ሆነው መምጣት 
ይችላሉ።  
 

የሙዚቃው መሪዎች: 
Terry Leonino እና Greg Artzner,  

ዎልፍ ትራፕ (Wolf Trap) ማስተር የሚያስተምሩ አርቲስቶች 

 

ቦታ: 
ዋልተር ሪድ ኮሚኒቲ ማእከል (Walter Reed Community Cen-

ter) 

2909 16th St S, Arlington, VA 22204  

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለ ዎልፍ ትራፕ ቅድመ 
ትምህርት በ አርት! (Wolf Trap Institute for Early Learning 

Through the Arts)  

 ገፅ 15 
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እማዬ/አባዬ እና እኔ ዮጋ 
 

ረቡዕ, ሚያዚያ 26  
ከ7:00 ‐ 5:00 p.m.  
 

ዮጋ ጭንቀት ለማስታገስ የሚረዳ ችሎታ እንዳለው ያውቁ ኖሯል? ዮጋ 
አስደናቂ ነው ምክንያቱም ዝግ እንድትልና ትንፋሽ እና እንቅስቃሴን 
በማገናኘት ሰውነትህን መቃኘት ስለሚጠይቅ። ለሁሉም ደረጃዎችና የአካል 
አይነቶች በተነደፈ የአንድ ሰዓት የዮጋ እንቅስቃሴ አእምሯዊና አካላዊ 
መተጣጠፍ እና ጥንካሬን ይገነባሉ እንዲሁም ውስጣዊ ሰላምን ያዳብራሉ። 
እርስዎና ልጅዎ በማንኛውም ጊዜ መረጋጋትና የአፍታ ሰላም ሲያስፈልጎ 
በቤት ውስጥ ሊደግሙ የሚችሉት ቀላል የአተነፋፈስ እና አካላዊ 
አኳኋኖችን ትለማመዳላቹ።  
 

ትምህርቱ የሚሰጠው:  
Erin Sonn, M.Ed እና የተመዘገቡ የዮጋ መምህር RYT (Registered 

Yoga Teacher) 

 

ከእያንዳንዱ አዋቂ ጋር እድሜያቸው 4 እና ከዛ በላይ የሆኑ 2 ልጆች ብቻ።  
ያለው ቦታ ውስን ነው!  
አስቀድሞ በዚህ አድራሻ ቦታ መያዝ ያስፈልጋል:  
https://woycyoga.eventbrite.com 

 

 

ቦታ: 
አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (Arlington Public Schools) 

የትምህርት ማዕከል። 
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Barnes&Noble የንባብ ፓርቲ! 
 

ሐሙስ, ሚያዚያ 27  
ከጠዋቱ 10:30-11:30 a.m.  

 

ሰራተኞች ተወዳጅ የህጻናት መጽሃፍትን ያነባሉ፣ የቅርጻ ቅርጽ ጥበብ ሥራ 
እንቅስቃሴዎችን እና ኩኪዎችን ከ B & N መጋገሪያ ያቀርባሉ! 

በማንኛውም እድሜ ያሉ ህጻናት ከአዋቂዎች ጋር ሆነው ሊሳተፉ ይችላሉ።  
 

ቦታ: 
Barnes&Noble የመጽሃፍት ሻጮች 

Clarendon 

2800 Clarendon Blvd.  

Arlington, VA 22201 

 

ስፖንሰር ያደረገው: Barnes & Noble 

www.bn.com 

crm2068@bn.com  

Barnes&Noble ለመጀመሪያዎቹ 2 ሰአታት የፓርኪንጉን 50% 

ያረጋግጣሉ  
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እብድ ሳይንቲስት ማህበራዊ አይስክሬም 
 

ሐሙስ, ሚያዚያ 27  
ከ 6:00 - 7:00 p.m. 

 

ሳይንስ ከ መጣፈጥ ጋር በዚህ ለመላው ቤተሰብ አዝናኝ በሆነ ፕሮግራም 
ይገናኛል! ይምጡና አይስክሬም እንዴት ትኩስ ግብአቶችንና ፈሳሽ 
ናይትሮጂንን በመጠቀም እንደሚሰራ ይማሩ። ለሁሉም አዝናኝና ጣፋጭ ጊዜ 
እንደሚሆን እርግጥ ነው። 
 

ያለው ቦታ ውስን ነው! ለመካፈል አስቀድመው በዚህ አድራሻ ቦታ መያዝ 
(RSVP) አለብዎት:  
 

 

ቦታ: 
Barcroft Elementary School 

625 S. Wakefield St.  

Arlington, VA 22204 

 

ለዚህ ፕሮግራም ላደረጉት ድጋፍ ልዩ ምስጋና ለ ናይስክሬም ፋብሪካ! 
(NiceCream Factory)  

http://www.nicecream.com/ 
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ከፍተኛውን ድምጾን ይጠቀሙ  
በራስ መተማመን የተሞላ፣ ውጤታማ እና አክብሮት ያለው ግንኙነት 
 

ሐሙስ, ሚያዚያ 27  
ከምሽቱ 7:00‐8:30 p.m. 

 

“አሁን ምን ብዬህ ነበር?!” “ሰምተኀኛል?!” “ ስላልኩኝ” መጮህ፣ 

መለማመጥ፣ ልጅዎ እንዲያደምጦ መደለል ሰልችቶዎታል? ከልጆቾ ጋር 
እንዴት ጥሩ የሆነ የሐሳብ ልውውጥ ማድረግ እንደሚችሉ ለማወቅ ይህን 
አሳታፊ የሆነ Conscious Discipline® ክፍለ ጊዜ ይቀላቀሉ ከ APS 

Pre-K አስተማሪዎች ጋር የሚሰሩት እና በአካባቢያችን በ Conscious 

Discipline ማስተማር የብቃት ማረጋገጫ ያላቸው ማንዲ ሎይድ 
(Mandy Lloyd) ይህን ለቤተሰቦች አሳታፊ የሆነ ወርክሾፕ ያስተናግዳሉ።  

 

ዕድሜያቸው 3 እና ከዛ በላይ ለሆኑ ልጆች የህጻናት እንክብካቤ ይሰጣል።  
ልዩ የሆነ ስጦታ ለማግኘት አስቀድመው ይመዝገቡ! 
 

ለመካፈል አስቀድመው በዚህ አድራሻ መመዝገብ አለብዎት:  
https://woycbigvoice.eventbrite.com 

 

 

ቦታ: 
Drew Model School 

3500 S. 23rd Street 

Arlington, VA 22204 
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የብሮድዌይ ባውንድ (Broadway Bound) የወጣቶች ትወና ክፍለጊዜ 

 

አርብ, ሚያዚያ 28 
ከምሽቱ 4:30-5:15 p.m. 

 

በዚህ በኢንኮር መድረክ እና እስቱዲዮ (Encore Stage & Studio) 

በሚመራው ልዩ ወርክሾፕ ወቅት ከልጅዎ ጋር ይጋሩ ይማሩ ይደጉ! 
በፈጠራ ጨዋታ፣ እንቅስቃሴና ሙዚቃ ልጅዎ በምናባዊ አካባቢ ውስጥ 
ወሳኝ ማኅበራዊ እና አካላዊ ክህሎቶችን እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል። የዳበረ 
ተሞክሮ ያላቸው መምህራኖቻችን እርስዎንና ልጆን እቤቶ ወስደው 
መዝናናት በሚቀጥሉበት ድራማዊ መልመጃዎች ይመሯችኋል። ያለው ቦታ 
ውስን ነው! እድሜያቸው ከ 4-6 የሆኑ ከወላጆቻቸው ጋር መምጣት 
ይችላሉ።  
 

ለመካፈል የግድ አስቀድመው በዚህ አድራሻ መመዝገብ አለብዎት: 
https://woycbroadway.eventbrite.com 

 

ቦታ: 
Hoffman-Boston Elementary School 

አዳራሽ 
1415 S. Queen Street 

Arlington, VA 22204 

 

ይህንን ክፍለጊዜ ስፖንሰር በማድረጉ ልዩ ምስጋና ለኢንኮር መድረክ እና 
እስቱዲዮ (Encore Stage & Studio) Encore አሁን 50ኛ ዓመቱን 

በሚያከብርበት ግዜ ልጆችን በመንከባከብ በማክበርና በአርት ራሳቸውን 
እንዲገልፁ እድል እየሰጣቸው በሰላማዊ አከባቢ እንዲያድጉ 
ያበረታታቸዋል። www.encorestage.org.  

http://www.encorestage.org
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የ Joint Base Myer Henderson ፈረስ ማዕከላትን መጎብኘት 

 
አርብ, ሚያዚያ 28 
ግሩፕ #1 ከቀኑ 1:00 p.m መነሻ 

ግሩፕ #2 ከቀኑ 1:30 p.m መነሻ 

 

ታሪካዊዎቹን የጆይንት ቤዝ ማየር ሄንደርሰን (Joint Base Myer 

Henderson) ፈረስ ማዕከላትን ለመጎብኘት ይቀላቀሉን። እንዴት 
ፈረሶቹን እንደሚንከባከቡና ለመጋለብም ስለሚደረገው ስልጠና ይማሩ።  
 

ያለው ቦታ ውስን ነው! የግድ አስቀድመው በዚህ አድራሻ ቦታ መያዝ 
አለብዎት: https://woycstables.eventbrite.com 

 

 

* ሁሉም አዋቂዎች አውቶብሱ ላይ ለመውጣት ከመንግስት የተሰጠ 
የመታወቂያ ወረቀት መያዝና የጎብኚዎች ማመልከቻ መሙላት አለባቸው  
 

ቦታ: 
የ APS አውቶብስ ከላይ በተጠቀሰው ሰአት ይነሳል:  
የ APS መቀበያ ማእከል 

Sequoia Plaza 

2110 Washington Blvd.  

Arlington, VA 22204 

 

በጋራዡ ነጻ የመኪና ማቆሚያ ይገኛል Sequoia Plaza ከ ART 

የአውቶቡስ መስመር #42 እና #45 ወጣ ብሎ ይገኛል 

 



 

 

የ APS ቅድመ ልጅነት የ (twitter) ፎቶ ውድድር 

 

ፎቶዎቾን ለማየት እንፈልጋለን!  
 

 

ለመሳተፍ ልጅዎ ከ WOYC ፕሮግራሞች በአንደኛው እየታደመ 
የተነሳውን ፎቶ በ ትዊተር (twitter) @APS_EarlyChild with the 

#ArlWOYCpic በኩል ይላኩልን  
 

ትዊተር (twitter) አይጠቀሙም? እንግዲያውስ በቃ ፎቶውን ወደዚህ 

ኢሜል ይላኩ: 
Katherine.carey@apsva.us 
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ስፖንሰር ያደረገው:  
አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (Arlington Public Schools) 

የቅድመ ልጅነት ጽ/ቤት 
2110 Washington Blvd. Suite 200 

Arlington, VA 22204 

703-228-8632 

http://www.apsva.us/earlychildhood 

earlychildhood@apsva.us 

 



 


