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Takoma Park- የጸደይ ወቅት 2023

ምዝገባ www.littlescholarsllc.com/takoma-park/

ምዝገባ March 13 ድረስ March 20.

ስኮላርሺፕ ይፈልጋሉ? request online at (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNyjfA6vkTy3f-
rylrnVqH61TzhQ6y0XENyGtrUvmMGECC7g/viewform)

ማክሰኞ

4/11/23- 5/30/23

8 ሳምንታት

እሮብ
4/12/23- 5/31/23

8 ሳምንታት

ሐሙስ
4/13/23- 6/1/23

8 ሳምንታት

ከሰዓት በኋላ 4- 5:30pm

በባህር ላይ ጀብዱዎች ስነ ጥበብ ድንቅ ምህንድስና

የአትክልት ክበብ የጓሮ ጨዋታዎች የሩጫ ክለብ 

ካራቴ ፖፕ ኮከቦች ዳንስ

ቼዝ

ጀርባ ላይ የክፍል መረጃ

.

ክፍል ቀኖች

ማክሰኞ April 11, 18 & 25 May 2, 9, 23 & 30

እሮብ April 12, 19 & 26 May 3, 10, 17, 24 & 31

ሐሙስ April 13, 20 & 27 May 4, 11, 18 & 25 June 1

http://www.littlescholarsllc.com/
https://www.littlescholarsllc.com/takoma-park/
https://forms.gle/RvwjPZzZvi7J3zbS7


CLASS DESCRIPTIONS

በባህር ላይ ጀብዱዎች

ማክሰኞ $225.80

በባህር ላይ ጀብዱ ላይ እንጓዝ። ውድ ሀብት ፍለጋ፣ የአሸዋ ቤተመንግስት 

ግንባታ እና የውቅያኖስ ግኝቶች ይጠብቃሉ። ይህ ፕሮግራም ሙዚቃ፣ 

ጥበባት፣ የቋንቋ እድገት እና ማህበራዊ ችሎታዎች ይኖሩታል።

ስነ ጥበብ

እሮብ $328
በ Art Immersion በኩል ወደ ጥበባዊው ዓለም ይሂዱ! የተለያዩ የ 2D 
እና 3D ፕሮጄክቶችን ለመፍጠር የቁሳቁስ እና ቴክኒኮችን ጥምረት -

ፕላስተር ፣ ሞዴሊንግ ሸክላ ፣ ቀለም ፣ ጨርቅ ፣ ወረቀት ፣ እርሳሶች እና 

ሌሎችም እንዴት እንደሚሠሩ ይማሩ።

ከCREATE ጥበባት ማዕከል ጋር።

የጓሮ ጨዋታዎች

እሮብ $225.80
ወደ ውጭ ይውጡ እና ይጫወቱ! ኪክቦል፣ ዶጅቦል፣ ባንዲራውን ያንሱ፣ 

SPUD እና ሌሎች ብዙ ጨዋታዎች። የቡድን ስራ ክህሎቶችን፣ አጠቃላይ 

የሞተር ክህሎቶችን እና የአስተሳሰብ ችሎታዎችን በመገንባት ይዝናኑ።

ቼዝ

ማክሰኞ $264
በማግነስ ቼስ አካዳሚ ቼዝ ይማሩ። የክፍል ጊዜ በትምህርቶች እና 

በልምምድ ጨዋታዎች መካከል የተከፋፈለ ነው። ትምህርቶቹ ከመሠረታዊ 

ህጎች እስከ የላቀ የውድድር ስትራቴጂዎች ይደርሳሉ። ሁሉም የቼዝ 

አቅርቦቶች ተሰጥተዋል። ሁሉም የክህሎት ደረጃዎች እንኳን ደህና መጡ።

ድንቅ ምህንድስና

ሐሙስ $236.55
በአንድ ወቅት የመፅሃፍ ገፀ-ባህሪያት እራሳቸውን ችግር ውስጥ አገኙ! 

በSTEAM እና በምህንድስና መርሆች፣ የምንወዳቸውን ገጸ ባህሪያት 

እናድናለን እና ድንቅ ፍፃሜ እንፈጥራለን።

የአትክልት ክበብ

ማክሰኞ $236.55
ስለ ተፈጥሮ እና በዙሪያችን ስላለው አለም እየተማርክ ጥንዚዛን ያዝ፣ 

ፋየርቢንን አሳደድ እና የአትክልት ቦታ አሳድግ። ታሪኮች፣ ዘፈኖች፣ ጥበብ 

እና ምናባዊ ጨዋታ ይኖራሉ። የጓሮ አትክልት ክበብ ልጅዎ ስለ ተፈጥሮ፣ 

እንደገና ጥቅም ላይ ስለመዋል እና ስለ ምድር በተዳሰሱ እንቅስቃሴዎች እና 

በሳይንስ ምርመራዎች እንዲያውቅ ያግዘዋል።

ሙሉ ተመላሽ ገንዘብ የሚሰጠው ክፍል ከመጀመሩ 7 ቀናት በፊት
ነው። የክፍል መጀመሪያ ቀን በ7 ቀናት ውስጥ፣ ከፊል ተመላሽ ገንዘብ
ብቻ ይሰጣል። በፕሮግራሙ መጀመሪያ ቀን ወይም በኋላ ምንም
ተመላሽ ገንዘብ አይሰጥም።

ካራቴ

ማክሰኞ $277                                                                          
ይህ ክፍል ለሁሉም ቀበቶ ደረጃዎች የተነደፈ ነው. ተማሪዎች 

አስደሳች እና አሳታፊ በሆነ አካባቢ ውስጥ ሲሳተፉ የማርሻል 

አርት መሰረታዊ ነገሮችን ይማራሉ። ለተማሪው የግል ፍላጎቶች 

የተዘጋጀ እና እንዲያድጉ ያግዟቸው። የካራቴ ትምህርቶች 

በትምህርት ላይ ብቻ የሚያተኩሩ አይደሉም, ነገር ግን ተግሣጽን, 

ተነሳሽነት, ራስን መግዛትን እና ቀጣይነት ያለው መሻሻልን 

ያስተምራሉ.

ካይዘን ካራቴ።

የሩጫ ክለብ 

ሐሙስ $225.80
በአካል ብቃት እና አዝናኝ ወደሞላው ፕሮግራም ሩጡ! ስሙ 

እንዳያታልልህ፣ ዝም ብለን አንሮጥም፤ ጨዋታዎችን 

እንጫወታለን፣ የቡድን ውድድር አለን እናም የአካል ብቃት እና 

ጤናማ ኑሮ ጥቅሞችን እንማራለን።

ፖፕ ኮከቦች ዳንስ

ሐሙስ $290
እንደ ተወዳጅ ፖፕ ኮከቦች ለመደነስ ይዘጋጁ! በዚህ ከፍተኛ 

ሃይል ባለው፣ ከእድሜ ጋር በተመጣጣኝ ክፍል ውስጥ፣ 

ተማሪዎችዎ የሚወዷቸውን ፖፕ ኮከቦች ሲሰሩ የሚያዩትን 

መታጠፊያ፣ መዝለል እና ምቶች ጨምሮ ታዋቂ የጃዝ ቴክኒኮችን 

ይማራሉ! እንደነሱ መጨፈር ብቻ ሳይሆን እንደነሱም ይዘምራሉ! 

መምህራን ተማሪዎች ሲጨፍሩ አብረው እንዲዘፍኑ 

ለማበረታታት ከቅርብ ጊዜ የልጆች ፊልሞች እና የሙዚቃ 

ሙዚቃዎች ታዋቂ ሙዚቃዎችን ይጫወታሉ።
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