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ሙሉ አካባቢ PTA/PTSA ስም: East Silver Spring የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት PTA
አካባቢ PTA/PTSA አድራሻ:  631 Silver Spring Ave Silver Spring, MD 20910

አካባቢ REFLECTIONS ተጠሪ ስም: Mark Sylvester
የአካባቢ ተጠሪ ኢሜይል: reflections@esspta.org

ብሄራዊ 8-አሃዝ PTA ID # 0 0 0 1 6 1 7 1
አክባቢ ተጠሪ ስልክ: N/A

ካውንስል MCCPTA ስቴት Maryland □ PTA in good standing

National PTA Reflections® Program 
የተማሪ መግቢያ ቅጽ 2021-2022 
“ዓለምን በ … እለውጣለሁ”

የተማሪ ስም: ደረጃ: ዕድሜ: ክፍል :   

የወላጅ/የአሳዳጊ ስም(ዎች)፦

የወላጅ/አሳዳጊ ስልክ የወላጅ/አሳዳጊ ኢሜይል

የፖስታ መላኪያ አድራሻ:

ከተማ: ስቴት: ዚፕ:   
የማንኛውም ግቤት ባለቤትነት የገቢው ንብረት ሆኖ ይቆያል፣ ነገር ግን ወደዚህ ፕሮግራም መግባቱ የገቢውን የማይሻር ፍቃድ እና PTA ለማሳየት፣ ለመቅዳት፣ ለማባዛት፣ ለማሻሻል፣ 
ለማተም፣ ፍቃድ ለመስጠት፣ ለማተም፣ ለማሰራጨት እና ለ PTA ዓላማዎች የመነጩ ስራዎችን ለመፍጠር ተስማምቷል። PTA ለጠፉ ወይም ለተበላሹ ግቤቶች ተጠያቂ 
አይሆንም። 
ወደ PTA Reflections ፕሮግራም መግባት ሁሉንም ደንቦች እና ሁኔታዎች መቀበልን ያካትታል. ከላይ ባለው መግለጫ እና በብሔራዊ PTA ነጸብራቅ ኦፊሴላዊ ደንቦች 
እስማማለሁ።

         የተማሪ ፊርማ                                                                           የወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ ፊርማ (ልጁ ከ18 ዓመት በታች ከሆነ ያስፈልጋል)
እዚህ እጠፍ እዚህ እጠፍ

የክፍል ደረጃ (አንድ ምረጥ)
የዳኝነት መረጃ

የአርት ምድብ (አንድ ምረጥ)
አንደኛ ደረጃ(ቅድመ ትምህርት -ክፍል  2)  ሁለተኛ ደረጃ (ከፍል 9-12)  ዳንስ እና ኬሮግራፊ      መዚቃ ቅንብር
  መለስተኛ (ክፍል 3-5)  ስፔሻል አርቲስት(ሁሉም ክፍሎች)         የፊልም ፕሮዳክሽን     ፎቶግራፊ
 መካከለኛ ትምህርት (ክፍል  6-8)   ስነጽሁፍ      ቪዥቃል አርት

የስነጥበብ ርዕስ፡ (ጭብጡን እንደ ርዕስ ከመጠቀም ይቆጠቡ)
      የስነጥበብ ዝርዝሮች፡  (ዳንስ/ፊልም፡ የጀርባ ሙዚቃን ጥቀስ፡ ሙዚቃ፡ ሙዚቀኛ(ዎች)/መሳሪያ፡ ስነ ጽሑፍ፡ የቃላት ብዛት፡ ፎቶ/ ቪዥዋል ጥበባት፡ ቁሶች/መሳሪያዎች 
      እና ልኬቶች)

የአርቲስት መግለጫ፡ (ስራህን እና ከጭብጡ ጋር እንዴት እንደሚዛመድ የሚገልጹ ከ10 እስከ 100 ቃላት መሆን አለበት)

mailto:reflections@esspta.org

