
 
  
  

የአርሊንግተን የታዳጊ ልጅ ሳምንት 

አንድ ሳምንት የሚፈጀው ተከታታይ አውደ ጥናት ለመላው ቤተሰብ የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶችን እና 

የዎልፍ ትራፕን ይቀላቀሉ!  

 
ሰኞ ኤፕሪል 4 ከቀኑ 6፡30 - 7፡00 ፒ.ኤም 

በታሪኮች መማርን ወደ ህይወት ማምጣት፡ ትንሿ ቀይ ዶሮ 

ኪም ባራን, ዎልፍ ትራፕ ማስተር ቲቺንግ አርቲስት 
 

የማስተር መምህር አርቲስት ኪም ባራን፣ ትንሹ ቀይ ዶሮ እና ጓደኞቿ፣ ምናባዊ ጉዞ ላይ ተቀላቀሉ። ገፀ-ባህሪያት እና የታሪክ 

አኒሜሽን ከአዳዲስ የመማር እድሎች ጋር የሚታወቅ ተረት ወደ ህይወት እንዴት ማምጣት እንደሚችሉ ያስሱ!Registration Link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudOutqDkvHNM3IcO6GbuBI4XgynHpPnz_ 

Passcode: WolfApril 

 

ማክሰኞ ኤፕሪል 5 ከቀኑ 4:30 - 5:00 ፒ.ኤም 

እኔ መሆን እወዳለሁ… ሳድግ! 

ኮፊ ዴኒስ ፣ ዎልፍ ትራፕ ማስተር ቲቺንግ አርቲስት 
 

ወላጆች እና ታናናሾቻቸው የሚወዷቸውን መጽሃፎችን፣ ዜማዎችን እና ዘፈኖችን በእንቅስቃሴ፣ በመሳሪያዎች፣ በመሃረብ እና 

በስትሪመርስ ማሰራጫዎች፣ በመዘመር እና በመደነስ አብረው ህይወት ለማምጣት ሲረዱ ኮፊን ይቀላቀሉ! 

የምዝገባ አገናኝ: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-mvqD4sGt0TlDDVxdsVu4wKJpn62-G2 

የይለፍ ኮድ(ፓስ ኮድ): WolfApril 

 

እሮብ ኤፕሪል 6 ከቀኑ 6፡30 - 7፡00 ሰዓት 

እንነካካ 

ኩዊን ጆንሰን,ዎልፍ ትርፕ ቲቺንግ አርቲስት 
 

በእንቅስቃሴ እና በሙዚቃ የቀድመ ሂሳብ እና የቋንቋ ፅንሰ-ሀሳቦችን በሚያስደስት ሁኔታ ከኩይን ጋር ተቀላቀል። ይህ ዎርክሾፕ 

ለጋራ የነቃ ትምህርት ልምድ ሁሉም ሰው እንዲሰራ ያደርጋል፣ ። 

የምዝገባ አገናኝ: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvde6qpj8iGNMpfcakPyvupztAqq67v7eq 

የይለፍ ኮድ(ፓስ ኮድ): WolfApril 

 

 

ወደ ዎልፍ ትራፕ ተቋም 

የቤተሰብ ተሳትፎ አውደ ጥናት 

ተጋብዘዋል 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudOutqDkvHNM3IcO6GbuBI4XgynHpPnz_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-mvqD4sGt0TlDDVxdsVu4wKJpn62-G2
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvde6qpj8iGNMpfcakPyvupztAqq67v7eq


 

ሐሙስ ኤፕሪል 7 ከቀኑ 5:30 - 6:00 ፒ.ኤም 

ሦስቱ ችግር ፈቺ አሳማዎች 

ጆ ፒፒክ እና ጂን ዋል,ዎልፍ ትርፕ ማስተር ቲቺንግ አርቲስት 
 

በዚህ (STEM) ተኮር የሶስቱ አሳማዎች ጥንታዊ ተረት ታሪክ አሳማዎች የቢግ ባድ ቮልፍ ስጋትን ለማሸነፍ የሚረዱ ቀላል ባለ 

ስድስት ደረጃ ሂደቶችን አስተዋውቀዋል። ሲከሽፍ፣ ተኩላ ከሶስቱ አሳማዎች ጋር ቀጣይነት ያለው ፈተናን በፈጠራ ለመፍታት 

ስድስቱን ችግር ፈቺ እርምጃዎች ይጠቀማል። 

የምዝገባ አገናኝ:: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuivrzotH90ew-7yLXHI-3e087lBa0pW 

የይለፍ ኮድ(ፓስ ኮድ): WolfApril 

 

አርብ ኤፕሪል 8 በ 4: 30 pm - 5: 00 ፒ.ኤም 

እንዴት እንደምናድግ! ቀደምት ጥበቦች ለልጆች እና ቤተሰቦች 

ማሪያ ትሪፖዲ, ዎልፍ ትርፕ ማስተር ቲቺንግ አርቲስት 
 

መሰረታዊ ነገሮችን ከዳንስ፣ ሙዚቃ እና ድራማ በመጠቀም ልጆችን በስነፅሁፍ እና በዙሪያቸው ስላለው አለም ጥልቅ ግንዛቤን 

እና አድናቆትን ለማምጣት በሚያግዙ ምናባዊ ልምዶች እንዴት መምራት እንደምንችል እንማራለን። 

የምዝገባ አገናኝ: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuutpj0jHdctW1788x4cV5hZJ77pPE-q 

የይለፍ ኮድ(ፓስ ኮድ): WolfApril 

 

 

ወደ ዎልፍ ትራፕ ተቋም 

የቤተሰብ ተሳትፎ አውደ ጥናት 

ተጋብዘዋል 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuivrzotH90ew-7yLXHI-3e087lBa0pW
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuutpj0jHdctW1788x4cV5hZJ77pPE-q

