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ክረምት 2023 – የደቡብ የባህር ዳርቻ ዋና መተግበሪያ ቅጽ 

ሁሉንም የፕሮግራም መረጃ www.southshoreptsa.org/swim  ማግኘት  ይቻላል 

ፕሮግራም መግለጫ South Shore PTSA  በሲያትል ፓርክስ ዲፓርትመንት የምስክር ወረቀት የተመሰከረላቸው ሕይወት አድን ሰራተኞች የሚሰጠዉን 
አስር (10) ነፃ የጀማሪ ዋና ክፍል ድጋፍ እያደረገ ነው. 

በእያንዳንዱ የ1 ሰዓት 45 ደቂቃ ክፍለ ጊዜ በጂምናዚየሙ ውስጥ ለመሰባሰብ፣ ወደ/ከመዋኛ ገንዳ በእግር ለመሄድ/ ለመዋኛ ልብስ ለመቀየር/ከመዋኛ ልብስ 
ለመቀየር እንዲሁም ለ30 ደቂቃ ውሃ ውስጥ ለመዋኘት የሚያስችል ትምህርት እንዲሁም በውሃ ውስጥ ለ30 ደቂቃ የሚቆይ የውሃ ጨዋታን ያካትታል።  
ተማሪዎች ወደ/ከደቡብ ሸገር ኬ-8 ጋር ይገጣጠማሉ። 

ፕሮግራም፦ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ከጥር 19 እስከ መጋቢት 30 ድረስ ከ2 30 እስከ 4 15 ድረስ። 

መተግበሪያ በ 2023 ክፍለ ጊዜ ውስጥ 48 ቦታዎች ይገኛሉ.  አብዛኛውን ጊዜ የመዋኘት ፍላጎት ከቦታ ቦታ ብዛት ይበልጣል ።  እባክዎ ይህንን የማመልከቻ 
ቅጽ ጨርሰው ረቡዕ ኅዳር 30 ቀን ከቀኑ 2 30 ሰዓት ላይ ለፊተኛው ቢሮ አቅርቡ። 

ቀጣይ ደረጃዎች - ለተመረጡ ተማሪዎች ምዝገባ 

ለዚህ ፕሮግራም በመጀመሪያ የጀማሪ ደረጃ ዋናተኞችን በመመዝገብ ላይ ትኩረት እናደርጋለን.  ቅድሚያ የሚሰጡዋቸውን ማመልከቻ ላይ ለማያመለክቱ 
ተማሪዎች "በገንዳው ጥልቅ ጫፍ ውስጥ ብቃት ያለው መዋኘት ናቸው".  የከፍተኛ ክፍል ደረጃዎች በመጀመሪያ (ቶሎ ስለሚመረቁ) ይመረቃል።   ከ8ኛ 
ክፍል ተጨዋቾች ጀምረን 48 ሙሉ ስሎቶች እስክንደርስ ድረስ በአመልካቾች በኩል እንሰራለን።  ከ48 በላይ አመልካቾች ካሉ ከትናንሹ ክፍል ተሳታፊዎችን 
ለመምረጥ ድንገተኛ ስርዓት ይውላል።  ተማሪህ ከተመረጠ ታኅሣሥ 5 ቀን መጠናቀቅ በሚያስፈልገው የመመዝገብ ወረቀት ላይ የሚነግርህ ኢሜይል 
ይደርሰሃል።   

ክረምት 2023 ፕሮግራም ከሞላ እና እርስዎ ካልተመረጡ, በጸደይ 2023 ላይ ለማመልከት ሌላ እድል እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን.  አመሰግናለሁ! 

*********************************** 

የተማሪ ዉስጥ የመጀመሪያ ስም፦ ____________________________________________________________________ 

የተማሪዎች የመጨረሻ ስም፦ _________________________________________________________________________ 

የተማሪ ክፍል - 

 8 
 7 
 6 
 5 
 4 

የተማሪ ፆታ -  
እባክዎ ልብ ይበሉ። የዋና ፕሮግራሙ በእያንዳንዱ የዋና ክፍል ውስጥ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ልጆች በቡድን ሆነው ይካተታሉ። 

 ወንድ 
  ሴት 

 ሌላ 
 መልስ የለም 

 

 

 

የተማሪዎች ሩጫ - 
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 የአሜሪካ ሕንዳውያን ወይም አላስካ ተወላጅ 
 እስያ 
 ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ 
 የሃዋይ ተወላጅ ወይም ሌላ የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ 
 ነጭ 
 ስፓኒሽ 
 ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ዘሮች 
 ከእነዚህ መካከል አንዳቸውም 

የመዋኛ ተሞክሮ፦ 

 ልጄ ገንዳ ውስጥ አይመቸኝም 
 ልጄ ገንዳ ውስጥ ነበር, ነገር ግን ሁልጊዜ አዋቂ ይዞት/ሄር/እነሱ 
 ልጄ በአዋቂ ሳይያዝ ገንዳ ውሃ ውስጥ ይመቸኛል 
 ልጄ ከዚህ በፊት ዋና ትምህርት ነበረው 
 ልጄ በኩሬው ጥልቅ ጫፍ ላይ ብቃት ያለው መዋኘት ነው 

 

ወላዲት/ጠባቂ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ስም ፦__________________________________________________________ 

ወላዲት/ጋርዲያን ኢሜል ፦ ____________________________________________________________________________ 

የወላዲት/የጋሽ ስልክ ብዛት፦ __________________________________________________________________________ 

 

ጥያቄዎች???    

ስለዚህ ፕሮግራም ጥያቄዎች ካሉዎት, እባክዎ ያነጋግሩ swim@southshoreptsa.org or የእርስዎን ጥያቄ ከታች ይጻፉ. 

 

ፈቃደኛ ሠራተኞች ያስፈልጉናል! 

ሐሙስ (1/19 - 3/30) ከ2 25 - 4 25 ጀምሮ ፈቃደኛ ሠራተኞች ያስፈልጋሉ።  

ቻፐሮኖች ወደ ገንዳው አይገቡም።  ሁሉንም 10 ክፍለ ጊዜዎች አብራችሁ ለመኖር መመዝገብ አያስፈልጋችሁም፣ ነገር ግን ፈቃደኛ ከሆናችሁ፣ እባካችሁ 
ቢያንስ 3 ለማድረግ ቃል እንድትገባ እንጠይቃለን።  አመሰግናለሁ! 

ፈቃደኛ ሠራተኛ ለመሆን እባክዎemail volunteer@southshoreptsa.org 

 

አመሰግናለሁ! 


