
እንኯን ለበጋ ድርጊቶች ዝግጅት መጣቹ 

ማን መሳተፍ ይችላል?
ሁሉም ልጆች እና ወጣቶች፤ ከህፃን እስከ 12ኛ 
ክፍል ያሉ ልጆች በበጋው ድርጊቶች ዝግጅት 
ውስጥ እንዲሳተፉ ይበረታታሉ። ይህ ዝግጅት 
ከጁን 1 እስከ ኦገስት 8 (ከግንቦት 24 እስከ ሰኔ 1) 
ክፍት ነው። 

መመዝገብ እንዴት ይቻላል
በኮምፒተር ወይም በሞባይል መሳሪያ በመጠቀም 
በdenverlibraryadventures.org ድህረገፅ 
ወይም ወደ 720-865-1111 በመደወል

ትምህርት ቤቶች ዝግ ቢሆንም በዴንቨር እና በአካባቢው ያሉ ልጆች መማርና ማደግ በነፃው የዴንቨር የሕዝብ ቤተ-መፃህፍት የበጋ ድርጊቶች 
ዝግጅት አማካኝነት ሊቀጥሉ ይችላሉ። ተሳታፊዎች የራሳቸውን የትምህርት መንገድ ከአሥራ አምስቱ “የንባብ፣ የፈጠራ፣ ወይም የአስሳ” 
እንቅስቃሴዎች መምረጥ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ ወደ denverlibraryadventures.org ድህረገፅ ይሂዱ።

የንባብ፣ የሥራ እና የአሰሳ ተግባራትን እንዴት መከታተል ይቻላል
የበጋ ድርጊቶች መምሪያው ተግባራትን ለመከታተል እና ለመሳተፍ እቅድዎችን በማቅረብ ይረዳል፡፡ ልክ እንደተመዘገቡ የበጋ ድርጊቶች በራሪ 
ወረቀት፣ የድርጊቶች መመሪያ እና ፎልድስኮፕ ይቀበላሉ፡፡ ፎልድስኮፕ በዙሪያችን የሚገኘውን ዓለም ለመመርመር እና ለመጠቀም የሚያስችል 
እራሶት በወረቀት የሚሰሩት አጉሊ መነጽር ነው። 

በድህረገፃችን አማካኝነት ሲመዘገቡ የዝግጅቱን መመሪያ ከፈለጉ እራሶ በቤቶ ያትማሉ ወይም በድብዳቤ እንልክሎታለን። ወደ ቅርንጫፍ ሥፍራ 
ከመጡ በሞባይል ስልክዎ ወይም በኮምፒተራችን ተጠቅመው እንዲመዘገቡ ይጠየቃሉ፡፡ አንዴ እንደተመዘገቡ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችዎን 
ይሰጥዎታል፡፡ የመመዝገቢያ የመጨረሻው ቀን ጁላይ 31 (ሐምሌ 24) ነው።

የበጋ ወቅት ትምህርት አስፈላጊነት
በበጋው ወራት ንቁ ተሳትፎ ማድረጋችን አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው? 
የዴንቨር የህዝብ ቤተ-መፃህፍት አመታዊ የበጋ ድርጊቶች ዝግጅት “የበጋ 
መንሸራተት” በሚባል የሚታወቅ ነገርን ለመከላከል ጥሩ መንገድ ነው። 
በበጋ ትምህርት ዕድሎች በማይሳተፉበት ጊዜ ልጆች የዕውቀት ችሎታቸው 
ከ1 እስከ 3 ወራት የሚያህል እንደሚያጡ ይገመታል።

የበጋ ድርጊቶች ዝግጅት በበጋ ወቅት የእረፍት ጊዜያቶች ለራሳቸው ትኩረት 
በሚሰጣቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ እንዲሳተፉ በማድረግ ለልጆች 
አስተዋፆ ጠቃሚነት አለው። ይህ ለነሱ ጥሩ የበጋ ልምድን እንዲያገኙ ብቻ 
ሳይሆን ያላቸውን ችሎታ ለማቆየት እና ለመጨመርም ይረዳል። 



ማንበብ
መጽሐፍ ወይም ኤለክትሮኒክ-
መፅሐፍት ማንበብ

ለሌላ ሰው ወይም ለቤት እንስሳት 
ጮክ ብሎ ማንበብ

የድምፅ መጽሐፍት ማዳመጥ

ላነበቡት ታሪክ አዲስ ፍጻሜ መፃፍ

የመጽሐፉ ጥቆማ ለማግኘት የቤተ-
መፃህፍት ባለሙያን መጠይቅ

ፈጠራ
በቤት ውስጥ ወይም ከቤት ውጭ 
ተክል፣ አትክልቶች ወይም አበቦች 
ማሳደግ

ሥነጥበብን መስራት- መሳል፣ ቀለም 
መቀባት ወይም ቅርፃ ቅርጽ መስራት

የሆነ ነገር ማብሰል እና መጋራት

በአከባቢዎ ባለ ቤተ-መፃህፍት ውስጥ 
የስነጥበብ እና የኪነ-ጥበብ ዝግጅት 
መሳተፍ

አንድ ነገርን መገንባት፣ መመስረት 
ወይም መፍጠርና ወደ የፈጣሪዎች 
ውድድር መላክ

አስሳ
የቤተ-መዘክር ማለፊያ በመውስ ቤተ-
መዘክር መጎብኘት

ከዚህ በፊት አይተው የማያውቁትን ቤተ-
መፃህፍት ወይም መናፈሻን መጎብኘት

እንደ ምግብ፣ የፀጉር አሠራር፣ ስፖርት፣ 
ወዘተ ያሉ አዲስ ነገሮችን መሞከር

ምድረ አሰሳ ጨዋታ መሳተፍ። 
በማንኛውም የዴንቨር የህዝብ ቤተ-
መፃህፍት ቅርንጫፍ ሥፍራ የምድረ አሰሳ 
ጨዋታ ፓስፖርት በመጠየቅ መጀመር 

እፅዋትንና የዱር እንስሳትን ለመፈለግ 
እና ሰነድ ለመያዝ በእርሶዎት ፎልክኮፕ 
መጠቀም። ቀጥሎም ወደ iNaturalist.
org ድረገጽ መጫን

ጣፋጭ የምግብ ዝግጅት
በበጋ ወቅት፣ ውስን ቅርንጫፎች ዕድሜያቸው 18 እና 
ከዚያ በታች ለሆኑ ልጆች ጤናማ እና ጣፋጭ የምሳ 
ምግብ ያቀርባሉ። 

የኔ የዴንቨር ካርድ
ይህ የኔ የዴንቨር ካርድ ለዴንቨር መዝናኛ ማእከላት፣ 
መዋኛ ገንዳዎች እና ባህላዊ መገልገያዎች ለ5-18 
እድሜ ላላቸው ልጆች ከማስገባቱም በላይ እንዲሁም 
እንደ ቤተ-መፃህፍት አባልነት በእጥፍ ያገለግላል።

የተለያዩ የበጋ ድርጊት ዝግጅቶች በኮቪድ-19 ምላሽ ምክንያትነት ሊቀየሩ ይችላሉ፤ እባክዎን በጣም ወቅታዊ መረጃን ለማግኘት 
በdenverlibrary.org/COVID-19 ድህረገፅ ይጎብኙ። 

ለልጆች የሚያገለግሉ ድርጅቶች
የመዋእለ ሕፃናት ማቆያ ቦታዎች እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ 
የለልጆች አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶችን ጨምሮ በበጋ 
ድርጊቶች ዝግጅት እንዲሳተፉ እንቀበላለን። ለተሻለ 
መረጃ እኛን በ720-865-1111 አግኙን ወይም በአከባቢዎ 
የሚገኘውን የቤተ-መፃህፍት ቅርንጫፍ ይጎብኙ። እባክዎን 
በዚህ በበጋ ወቅት በቅርንጫፍ ሥፍራዎቻችንን ብዛት 
ያላቸው ሰዎችን የሚሰበስቡ እና የለልጆች አገልግሎት ሰጪ 
ድርጅቶችን ጨምሮ የሚያግዙ ዝግጅቶችን አናዘጋጅም። 
ስለ ቅርንጫፍ አካባቢ፣ ሰዓታት፣ የመገኛ አድራሻ ለማግኘት 
እባክዎን በdenverlibrary.org ድህረገፅ ይጎብኙ።

የዝግጅቱ የማበረታቻ ሽልማቶችስ
ልክ እንደተመዘገቡ ለታዋቂ ባህላዊ እና መዝናኛ ተቋማት የስጦታ ካርዶችን ለማሸነፍ እያንዳንዱ ተሳታፊ በሳምንታዊ ዕጣ ላይ ስማቸው ይገባል።  
ተሳታፊዎች አስራ አምስት ተግባሮቻቸውን ከጨረሱ በኋላ ወደ የትኛውም የዴንቨር የህዝብ ቤተ-መፃህፍት ቅርንጫፍ ቦታ በመምጣት ከጁላይ 31 
(ሐምሌ 24) ቀን ጀምሮ ወይም ከዚያ በኋላ ነፃ አዲስ መጽሐፍ ለመውሰድ ይችላሉ፡፡ በኮቪድ-19 ገደቦች ምክንያት የሽልማት መውሰጂያ ቀናቶች 
ሊቀየሩ ይችላሉ፡፡ ለተጨማሪ መረጃ ወደ denverlibraryadventures.org ድህረገፅ ይሂዱ ወይም 720-865-1111 ደውለው የቤተ-መፃህፍት 
ባለሙያ ያነጋግሩ። 

ለተሳታፊዎች የተጠቆሙ ተግባሮች
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