የፓንዳ ክለቦች ለምዝገባ ክፍት ናቸው!
የ ESS ፓንዳ ክበብ በ ESS PTA የተደራጀ ከመደበኛ ትምህርት ውጭ ፕሮግራም ነው ፡፡
ቀናት
ምዝገባ ረቡዕ ህዳር 27 ቀን ይከፈታል
ረቡዕ ታህሳስ 18 ቀን ምዝገባ ምዝገባ ይዘጋል ፡፡
ትምህርቶች የሚጀምሩት በጃንዋሪ 13 ላይ ነው፡፡
ምዝገባ
• በዚህ አገናኝ መስመር ላይ መመዝገብ ይችላሉ-www.esspta.org/panda-clubs ፡፡
• እንዲሁም ለመመዝገብ ከዚህ በታች ያለውን ቅጽ መጠቀም ይችላሉ ፡፡ ክፍያዎች በጥሬ ገንዘብ ፣ በቼክ
ወይም በገንዘብ ማዘዣ ሊደረጉ ይችላሉ። ለቼኮች እባክዎን ESS PTA ን ይክፈሉ።
ስኮላርሽፕስ: - ስኮላርሺፕ መጠየቅ ይችላሉ ፡፡ ከስኮላርሺፕ ቅጹን ይሙሉና ረቡዕ ታህሳስ 18 ቀን ያስገቡ።
ለስኮላርሺፕ ፈንድ የሚሰጡት መዋጮዎች በጣም አድናቆት አላቸው።
ለፓንዳ ክለቦች ፖሊሲዎች
- ክለቦቹ በየሳምንቱ ከ 4: 00 እስከ 5 00 ድረስ በየሳምንቱ አንድ ጊዜ ይገናኛሉ ፡፡
- አንድ ተማሪ ዘግይቶ ሲወሰድ $ 20 ያስከፍላል።
- ተማሪዎች የት / ቤቱን ህጎች እንዲከተሉ ይጠበቅባቸዋል።

የፓንዳና ክሊብ ምዝገባ ቅጽ
እባክዎን ይህንን የምዝገባ ቅጽ ይሙሉ ፡፡
እባክዎን ሁሉንም ቅጾች ለት / ቤት ጽ / ቤት ወይም ለአስተማሪው ይመልሱ ፡፡ እባክዎን ክፍያውን በቅጹ ላይ
ያካትቱ ወይም በድር ጣቢያው ላይ ይክፈሉ። ሁሉም ቅጾች እና ክፍያዎች ረቡዕ እስከ ታህሳስ 18 ድረስ
ይከፈላሉ። በቼክ ለመክፈል እባክዎ ይክፈሉ ለ “ESS PTA” ።

የልጆች ስም።: ________________________________ ክፍል _____________ መምህር።:
__________________
የወላጅ / አሳዳጊ ስም
_____________________________________________________________
ስልክ እና ኢሜይል:
_____________________________________________________________
የአደጋ ጊዜ ተጠሪ አድራሻ
_____________________________________________________________
ስልክ እና ኢሜይል:
_____________________________________________________________
_____ ልጄ ይወሰዳል ፡፡
_____ ልጄ ወደ እንክብካቤ (እንክብካቤ) ይሄዳል
_____ ልጄ ብቻውን ወደ ቤት ይራመዳል (ይህንን አማራጭ ከመረጡ ፣ ለት / ቤት ደብዳቤ / ፓንዳ ክበብ ማስገባት
አለብዎት።)
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ፊርማ።: ___________________________ አለርጂዎች።?
___________________

በሌላኛው ወገን ቅጹን ይሙሉ።

ለፓንዳ ክለቦች የምዝገባ ቅጽ
የክፍሉ ስም

ቀን

ዋጋ*

ንዑስ ድምር

(የክፍል ደረጃ)

*የትምህርቶቹ ገለፃ በሚቀጥለው ገጽ ላይ ይገኛል
የተፈጥሮ ኃይሎች (K - 2)

ሰኞ

$115

ስነጥበብ እና ሳይንስ ፣ ከፈጠራ ጋር ሙከራዎች (3 - 5)

ሰኞ

$140

ካራቴ

ማክሰኞ ቀናት

$140

ባህላዊ ዳንስ የአፍሪካ አሜሪካውያን (3 - 5)

ማክሰኞ ቀናት

$90**

ስፓኒሽ ቋንቋ (K -2)

እሑድ

$115

ስፓኒሽ ቋንቋ (3 – 5)

እሑድ

$115

ድራማ ክበብ (K - 2)

ሐሙስ

$95

ተዋንያን ክፍሎች (3 - 5)

ሐሙስ

$95

ቅርጫት ኳስ (K - 2)

አርብ

$70

የሂሳብ ጨዋታዎች (3-5)

አርብ

$50

(K-5)
ልገሳ

ልገሳ

አማራጭ ልገሳ ፣ አመሰግናለሁ!
አማራጭ ልገሳ ፣ አመሰግናለሁ! $
* ዋጋ የአስተዳደር ወጪዎችን ለመሸፈን ክፍያ ያካትታል ፡፡ ከወጪዎች በላይ የሆኑ ማንኛቸውም ክፍያዎች በፓንዳ ክበብ የስፖንሰርሺፕ
ፈንድ ላይ ይታከላሉ።

* * ባለፈው ክፍለ ጊዜ ይህ ክፍል ነፃ ነበር ፡፡ ለዚህ ክፍለ-ጊዜ ክፍያ አይጠየቅም ምክንያቱም ሁሉም ተማሪዎች ከፈለጉ ከፈለጉ
እንዲሳተፉ ስለምንፈልግ። ከቻሉ እባክዎን የአስተዳደራዊ ወጪዎችን ለመሸፈን ልገሳ ያድርጉ። አመሰግናለሁ
እባክዎን ሃሊም አብደላ እና ጄሲካ ካምፓስን በ pandaclubs@esspta.org ያነጋግሩ ወይም ለ 410-443-2640 ይደውሉ ወይም
ለተጨማሪ መረጃ ይደውሉ ፡፡

ለፓንዳ ክለቦች የክፍል መግለጫዎች
ቀናት

ሰኞ።

የክፍሉ ስም

የተፈጥሮ ኃይሎች

መግለጫ
ተማሪዎች የፊዚክስ ፅንሰ-ሀሳቦችን በሚያስደስት

ደረጃ

ወጭ *

K–2

$115

ተማሪዎች ሥነጥበብ ለመፍጠር ሳይንስ ይጠቀማሉ።

3–5

$140

ተማሪዎች የካራቴትን ችሎታ ይማራሉ። ተማሪዎች

K-5

$140

መንገድ ይመርምሩታል።

ጥር: 13
የካቲት: 3, 10, 24

መጋቢት: 2, 9, 16, 23
የበረዶ ቀን መጋቢት 30

ስነጥበብ እና ሳይንስ ፣

ትምህርቶች የሉም

ከፈጠራ ጋር

ጥር 20, 27

ሙከራዎች

የካቲት 17

ማክሰኞ ማክሰኞ።

ካራቴ

አይጣሉም ፡፡
ጥር:14, 21, 28
የካቲት: 4, 11, 18, 25
መጋቢት: 3
የበረዶ ቀን መጋቢት 10

ባህላዊ ዳንስ የአፍሪካ

ተማሪዎች ምት እና ድምፅን በመጠቀም የዳንስ

አሜሪካውያን

ልምዶችን ይማራሉ

ስፓኒሽ ቋንቋ

“Amigos y Amigas” - በስፔን እና በእንግሊዝኛ
ቋንቋ በመጻፍ ፣ በመናገር እና በመጫወት ልጆች እርስ
በእርስ ቋንቋ ይማራሉ ፡፡

3–5

ልገሳ**
$90

ረቡዕ
ጥር:15, 22, 29
የካቲት: 5, 12, 19, 26
መጋቢት: 4
የበረዶ ቀን መጋቢት 11

K-2

$115

3-5

$115

K-2

$95

3-5

$95

ተማሪዎች ስለድርጊት ይማራሉ። ተማሪዎች
ሐሙስ

ድራማ ክበብ

እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር አንድ አፈፃፀም ያካፍላሉ ፡፡

ጥር:16, 23, 30
የካቲት: 6, 13, 20, 27
መጋቢት: 5
የበረዶ ቀን መጋቢት 1

በክፍለ-ጊዜው ማብቂያ ላይ ተማሪዎች ከጓደኞቻቸው

ተማሪዎች ስለድርጊት ይማራሉ። ተማሪዎች
ተዋንያን ክፍሎች

በክፍለ-ጊዜው ማብቂያ ላይ ተማሪዎች ከጓደኞቻቸው
እና ከቤተሰቦቻቸው ጋር አንድ አፈፃፀም ያካፍላሉ ፡፡

ቅርጫት ኳስ
አርብ
ጥር:17, 31
የካቲት: 7, 14, 21
መጋቢት: 6, 13, 20

ተማሪዎች የቅርጫት ኳስ እንዴት እንደሚጫወቱ
ይማራሉ።

K-2

$70

3-5

ልገሳ
$50

ተማሪዎች መንቀሳቀስ እና የሂሳብ ችሎታቸውን
ያሻሽላሉ። ተማሪዎች የሂሳብ ችሎታዎችን

የበረዶ ቀን ሚያዚያ 4

የሚጠቀሙ ጨዋታዎችን ይጫወታሉ። እንደ ፓክማን
የሂሳብ ጨዋታዎች

፣ ሞኖፖሊ እና ዳንስ ዳንስ አብዮት ያሉ ጨዋታዎችን

ትምህርቶች የሉም

መጫወት ወሳኝ አስተሳሰብን ፣ መደመርን ፣ ማባዛትን

ጥር 24

እና ሌሎችንም ይጠቀማል!

የካቲት 28

ይህ ክፍል በወላጅ ፈቃደኛ ሠራተኞች ከ ESS PTA
ይማራል።

* * ባለፈው ክፍለ ጊዜ ይህ ክፍል ነፃ ነበር ፡፡ ለዚህ ክፍለ-ጊዜ ክፍያ አይጠየቅም ምክንያቱም ሁሉም ተማሪዎች ከፈለጉ ከፈለጉ
እንዲሳተፉ ስለምንፈልግ። ከቻሉ እባክዎን የአስተዳደራዊ ወጪዎችን ለመሸፈን ልገሳ ያድርጉ። አመሰግናለሁ

የኢስት ሲልቨር ስ
 ፕሪንግ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት የወላጆችና የአስተማሪዎች ማኅበር

የፓንዳ ክለብ ነፃ እድል (እስኮላርሺፕ)


መመሪያና

ማመልከቻ

የእዚህ በወላጆችና በአስተማሪዎች ማኅበር በፓንዳ ክለብ አማካኝነት የሚሰጠው ነፃ እድል ዋና አላማው
በኢስት ሲልቨር ስፕሪንግ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ለሚማሩ ልጆች በሙሉ እኩል እድል በመስጠት በፓንዳ ክለብ
አማካኝነት ከትምህርት በሆላ የሚሰጠውን የአይምሮና የሰውነት ማዳበሪያ እንዲሁም ማጠንከሪያ
ፕሮግራም መሳትፍ እንዲችሉ ነው::
ከአዚህ በታች የተዘረዘሩት መመሪያዎች በመጠቀም የወላጆችና የአስተማሪዎች ማኅበር ነፃ እድሉን
ትክክለኛና ሚዛናዊ በሆነ ሁኔታ ያከፋፍላል:
o የነፃ እድል ማመልከቻ የመጨርሻ ቀን December 18, 2019 ነው
o ነፃ እድል የሚሰጣቸውን ተማሪዎች የሚመርጡት የፓንዳ ክለቡ አዘጋጆች ናቸው፡፡ የነፃ እድሉ
ቅድሚያ የሚሰጠው የወላጆችና የአስተማሪዎች ማኅበር (PTA) አባል ለሆኑ ቤተሰቦች፣ቀድሞ
ማኅበሩን ላገለገሉ ወይም ወደፊት ለማገልገል ፈቃደኛ ለሆኑና ተጨማሪ አርዳታ ለሚሰጡ
ቤተሰቦች ይሆናል
o ሁለት ወይም ሶስት ክለብ ይምረጡ የፓንዳ ክለቡ አዘጋጆች የአመልካችን አንደኛ ምርጫ
ለማሞላት አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋሉ
o የነፃ እድል ፕሮግራም ዋና ተጠሪ pandaclubs@esspta.org ነው
o የነፃ እድል ፕሮግራሙ ከፍት ቦታ የተወሰነ ነው

ለበፓንዳ ክለብ ፕሮግራሞች የነፃ ትምህርት (እስኮላርሺፕ)ማመልከቻ  ቅጽ
ሞልተው ሲጨርሱ ፎርሙን በፖስታ አሽገው ፖስታው ላይ “To PTA Panda Club” ብለው በመጻፍ ፖስታውን ለልጆ አስተማሪ
ወይም ለዋናው ቢሮ ይመልሱ:: ቅጽ ላይ የሚሞሉት ማንኛውም ኢንፎርሜሽን ለፓንዳ ክለቡ ጥቅም ብቻ የሚውል ነው:: የነፃ
ትምህርት ማመልከቻ ውጤት መልስ በ J anuary 6, 2020 ይነገሮታል:: ፕሮግራሙ J anuary 13, 2020 መጀመሪያ ላይ
ይጅምራል::

እባክዎን ከዚህ በላይ ያለውን የምዝገባ ቅጽ ይሙሉ እና ከዚያ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ
Name of Panda Club(s) that Interest you:
(ልጆ ለመሳተፍ የፈለገው ወይም የፈለግችው የፓንዳ ክለብ ስም)
Are you a member of the PTA? (Preference will be given to PTA members)   ____ YES _____ NO
(የወላጆችና የአስተማሪዎች ማኅበር (PTA) አባል ኖት? (የመኃበሩ አባሎች ቅድምያ ይሰጣቸዋል)
Is this the first time that your child has participated in Panda Club? ____ YES _____ NO
(ልጆ ፓንዳ ክለብ ውስጥ ሲካፈል ወይም ስትካፈል የመጀማሪያ ነው?)
Have you received a Panda Club scholarship before? ____ YES

____ NO

(ከዚህ በፊት ልጆ የፓንዳ ክለብ ነፃ እድል ተሰጥቶት ወይም ተሰጥቷት ያውቃል?)
Can you arrange for someone to pick up your child by 5:00 when the clubs end? ____ YES
(ልጆትን እርሶ ወይም ሌላ ሰው ክለቡ እንዳልቀ 5:00 ላይ መውሰድ ይችላሉ?)
Today’s Date: ___________________________________________
(የዛሬ ቀን)
Barring normal reasons for absences, you child is expected to attend all Panda Club classes.
(ከአቅም በላይ ከበሆነ ምክንያት በስትቀር ልጆት የፓንዳ ክለብ ክፍሎችን አንደሚሳተፉ ተስፋ አናደርጋለን)

____ NO

