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Saturday School Courses
የምስጢር ጽሑፍ (ኮድ) መስጠት 
የምስጢር ጽሑፍ (ኮዲንግ) የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ መግቢያ። 
 
በጣም ታዋቂ ከሆኑት ፕሮግራሞች ውስጥ አንዱን እየፈለጉ ነው? ይሄውሎት! የለርኒንግ አካደሚ ኦንላይን 
"Learning Academy Online's" ለአንደኛ ደረጃ እና መካከለኛ ደረጃተማሪዎች የኮምፒዩተር 
ፕሮግራሚንግ ክህሎቶችን በተለያየ የምስጢር ጽሑፍ/የኮድ ስራዎች በርካታ የኮድ ፕሮግራሞችን 
በመጠቀም ያስተምራል። ነገሮች እንዴት እንደሚሠሩ የማወቅ ፍላጎት ወይም በቀላሉ ቴክኖሎጂን ለሚወዱ 
ልጆች እነዚህ አስደሳች ትምህርቶች ናቸው። 

 
ይህ ፕሮግራም ከ 3ኛ እስከ 5ኛ ክፍል ላሉ የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች እና ከ 6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል 
ለሚገኙ የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች ነው። 

 

2022-2023 የኮድ ትምህርት ክፍለ-ጊዜዎች ዘወትር ቅዳሜ / 9:00 - 11:00 AM 
 

የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ፣ እና 
መግለጫ 

ሰፕተምበር 24 

ክፍለጊዜ 1  ኦክቶበር 1፣ 8፣ 15፣ 22፣ 29 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 
ክፍለጊዜ 2  ኖቬምበር 12፣ 19፣ ዲሴምበር 3፣ 10፣ 17 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 
ክፍለጊዜ 3  ጃንዋሪ 28፣ ፌብሩዋሪ 4፣ 11፣ 25፣ ማርች 11 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 
ክፍለጊዜ 4  ማርች 18፣ 25፣ ኤፕሪል 15፣ 22፣ 29 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 

  
አማካይ ቦታዎች  ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (HS) 

እንስቴይን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Einstein HS) Cara Grant/301-502-5841/Cara_D_Grant@mcpsmd.org 
ክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
(Clarksburg HS) 

Adam Ritchie/301-905-2694/Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org 

  
ለመመዝገብ እባክዎ ድረ ገፃችንን saturdayschool.org ይጎብኙ። 

ዋጋ $150 ለእያንዳንዱ የኮዲንግ ትምህርት (ለእያንዳንዱ አምስት የትምህርት ክፍለጊዜዎች ይኖራሉ) 
 

  

ይመዝገቡ እና ኮድ 
ማድረግ ይማሩ! 
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Saturday School Courses
 

ሮቦቲክስ 
ኮድ ማድረግን ተምረው ትክክለኛ ሮቦትን ፕሮግራም የማድረግ ክህሎት ያግኙ! 
የለርኒንግ አካዳሚ ኦንላይን የፈጠራ ትምህርት፥ ለመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች የሮቦቲክስ 
ፕሮግራሚንግ ክህሎቶችን በተለያዩ ተግባሮች መድረክ CoderZ በመጠቀም ያስተምራል። በዚህ መድረክ 
ተማሪዎች ወደ ቨርቹወል ሮቦቶቻቸው የተለያዩ ትዕዛዞችን ለመላክ ኮድ ያዘጋጃሉ። ተማሪዎች ችግር ፈቺ 
ክህሎቶቻቸውን ያዳብራሉ፥ እንዲሁም መሰረታዊ እና የላቁ የሮቦት አሠራሮችን ይማራሉ። 
 
ይህ ፕሮግራም ከ6ኛ እስከ 8ኛ ክፍል ላሉ የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች ነው። 

 

2022-2023 የኮዲንግ ክፍለጊዜ ዘወትር ቅዳሜ / 9:00 - 11:00 AM 
 

የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ፣ እና መግለጫ ሰፕተምበር 24 

ክፍለጊዜ 1  ኦክቶበር 1፣ 8፣ 15፣ 22፣ 29 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 
ክፍለጊዜ 2  ኖቬምበር 12፣ 19፣ ዲሴምበር 3፣ 10፣ 17 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 
ክፍለጊዜ 3  ጃንዋሪ 28፣ ፌብሩዋሪ 4፣ 11፣ 25፣ ማርች 11 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 
ክፍለጊዜ 4  ማርች 18፣ 25፣ ኤፕሪል 15፣ 22፣ 29 (የሚታይበት አውድ/መዝጊያ) 

  
አማካይ ቦታዎች  ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (HS) 

እንስቴይን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Einstein HS) Cara Grant / 301-502-5841 / Cara_D_Grant@mcpsmd.org 
ክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
(Clarksburg HS) 

Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org 

  
ለመመዝገብ እባክዎ saturdayschool.org ድረ ገፃችንን ይጎብኙ። 

ዋጋ $150 ለእያንዳንዱ የኮዲንግ ትምህርት (በእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ አምስት የትምህርት ክፍለጊዜ ይኖራል) 

 
  

ይግቡ… ዛሬ 
ይመዝገቡ! 
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Saturday School Courses
 

 
SAT/ACT ፈተና ለከፍተኛ ውጤቶች ዝግጁ ነዎት? የለርኒንግ አካዳሚ ኦንላይን የስኬት መሳሪያዎች 
አሉት። ማንኛውም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ 
(MCPS) ደረጃውን የጠበቀ የፈተና ግባቸውን ለማሳካት በምዝገባ ብዙ ክፍሎችን መከታተል 
ይችላል/ትችላለች። 

 

2022-2023 SAT/ACT የትምህርት ክፍለጊዜ ዘወትር / 9:00 - 11:00 AM 
የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ እና መግለጫ፡ ሴፕቴምበር 24 
የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት፡ ሜይ 6 
ኮርሱ በሚከተሉት ቅዳሜዎች ይሰጣል፦ 
ኦክቶበር 1, 8, 15, 22, 29፣ ኖቬምበር 5, 12, 19፣ ዲሰምበር 3, 10, 17 
ጃኑወሪ 28፣ ፌብሩወሪ 4, 11, 25፣ ማርች 4, 11, 18, 25፣ ኤፕሪል 15, 22, 29 

 
ክፍሎቹ ለእነዚህ የስቴት ፈተና ቀናት በዝግጅት ላይ ናቸው፡ 
SAT 
ዲሴምበር 3 
ማርች 11 
ሜይ 6 
ጁን 3 
 

ACT 
ኦክቶበር 22 
ዲሴምበር 10 
ፌብሩዋሪ 11 
ኤፕረል 15 
ጁን 10 

ለመመዝገብ እባክዎ ይህንን ድረ ገፃችንን ይመልከቱ፦ saturdayschool.org  
ዋጋ $85 (FARMS ተቀባዮች $40) - የአንድ ጊዜ ክፍያ በዓመቱ ውስጥ የሚማሩበትን ሁሉንም ክፍለ 

ጊዜዎች ይሸፍናል። ተማሪዎች እንደአስፈላጊነቱ ብዙ ክፍለጊዜዎችን መከታተል ይችላሉ። 
 
 

የፕሮግራም ድምቀቶች 
• በፈተና አወሳሰድ ስልቶች ላይ የባለሙያ ምክር ተቀበል 
• SAT/ACT እንዴት እንደሚዋቀሩ ይረዱ 
• የፈተና ውጤቶችን ለማሻሻል እንዴት በተሻለ ሁኔታ መዘጋጀት  

እንደሚችሉ ይወቁ 
 
እንዲሁም በማቅረብ ላይ 
• የብልሽት ኮርስ ወደ ኮሌጅ 
(ለዝርዝሩ ወደ saturdayschool.org ይግቡ)  

SAT ACT Prep

ምርጥ የፈተና 
ውጤቶችን 
ያግኙ! 
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Saturday School Courses
ክራሽ ኮርስ 2 ኮሌጅ 
የቅዳሜ ትምህርት ቤት (Saturday School) በውስብስብ የኮሌጅ መግቢያ ፈለግ እንዲረዳዎት ይፍቀዱ። 
በካውንቲው ውስጥ ካሉት ማናቸውም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች $85 FARMS ለሚቀበሉ 
ተማሪዎች ($40) ቅዳሜ ትምህርት ቤት (Saturday School) ተመዝግበው መከታተል ይችላሉ። ተማሪዎች 
የኮሌጅ መግቢያ ግባቸውን ለማሳካት በተፈለገው መጠን ብዙ ትምህርቶችን መከታተል ይችላሉ። 

 
2022-2023  የክራሽ ኮርስ ትምህርት ክፍሎች ዘወትር ቅዳሜ / 9:00 - 11:00 AM 

የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ እና መግለጫ ሴፕቴምበር 24 
የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት፡ ሜይ 6 
ትምህርቱ በሚከተሉት ቅዳሜዎች ይሰጣል፦ 
ኦክቶበር 1, 8, 15, 22, 29፣ ኖቬምበር 5, 12, 19፣ ዲሰምበር 3, 10, 17 
ጃኑወሪ 28፣ ፌብሩወሪ 4, 11, 25፣ ማርች 4, 11, 18, 25፣ ኤፕሪል 15, 22, 29 

 
አማካይ ቦታዎች  ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (HS) 
ክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 
(Clarksburg HS): 

Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org 

ዊተን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Wheaton HS): Jeannette Brooks / 240-740-2000 / Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org 
ለመመዝገብ እባክዎ ይህንን ድረ ገፃችንን ይመልከቱ፦ saturdayschool.org  

ዋጋ $85 (FARMS ተቀባዮች $40 ) - የአንድ ጊዜ ክፍያ በዓመቱ ውስጥ የሚማሩትን ሁሉንም 
ክፍለ ጊዜዎች ይሸፍናል። ተማሪዎች እንደአስፈላጊነቱ ብዙ ክፍሎችን መከታተል ይችላሉ። 

 
ከኦክቶበር እስከ ዲሰምበር የሚካሄዱ ክፍለጊዜዎች 
ለሲንየር ተማሪዎች ብቻ 
ርዕሶቹ የሚያካትቱት፦ 

● የኮሌጅ ማመልከቻዎች 
● የስኮላርሺፕ ማመልከቻዎች 
● ድርሰት አርትዖት 
● ኮሌጅ እና ስኮላርሺፕ ፍለጋ 
● Naviance ድጋፍ 
● የተማሪ ብራግ ወረቀት 
● መምህር/ካውንስለር 
● ሪኮመንዴሽን 
● ACT/SAT ምዝገባ 
● FAFSA ጠቃሚ ምክሮች 

ጃኑወሪ እስከ ኤፕሪል ክፍለ ጊዜዎች 
ከ 10ኛ እስከ 12ኛ ክፍል 
ርዕሶቹ የሚያካትቱት፦ 

● ኮሌጅ ፍለጋ 
● ስኮላርሺፕ ፍለጋ 
● ናቪያንስ (Naviance) ድጋፍ 
● የተማሪ ብራግ ወረቀት 
● ፋይናንሻል ኤይድ/የገንዘብ ድጎማ & 
● ለስኮላርሺፕ የሚቀርቡ ነገሮች 
● ACT/SAT ምዝገባ 

 

  

ፈጥነው ኮሌጅ 
ይግቡ! 

saturdayschool.org 
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Saturday School Courses
የኮከብ ታዳጊዎች ቅድመ መዋእለ ህፃናት ፕሮግራም (Pre-K Program) 
የኮከብ ጨቅላ ህጻናት ቅድመ መዋእላት ህፃናት ፕሮግራም (Pre-K Program) ለ 3 እና 4 አመት ህጻናት ሲሆን 
በማህበራዊ ስሜታዊ እድገት፣ ቀደም ብሎ ሊተርሲ እና ሂሳብ ላይ አፅንዖት የሚሰጥ የቅድመ መደበኛ ትምህርት 
እድል ይሰጣል። ፕሮግራሙ ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሥርዓተ ትምህርት ጋር የተሣለጠ 
ነው። ይህ ድጋፍ ከዚህ በታች ባሉት ቀናት እና ሰአታት በየሳምንቱ ቅዳሜ ይሰጣል። 

 
2022-2023  የክራሽ ኮርስ ትምህርት ክፍሎች ዘወትር ቅዳሜ / 9:00 - 11:00 AM 

የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ እና መግለጫ ሴፕቴምበር 24 
የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት፡ ሜይ 6 
ትምህርቱ በሚከተሉት ቅዳሜዎች ይሰጣል፦ 
ኦክቶበር 1, 8, 15, 22, 29፣ ኖቬምበር 5, 12, 19፣ ዲሰምበር 3, 10, 17 
ጃኑወሪ 28፣ ፌብሩወሪ 4, 11, 25፣ ማርች 4, 11, 18, 25፣ ኤፕሪል 15, 22, 29 

 
አማካይ ቦታዎች – ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች (HS): 
ጌትስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እና ሞንትጎመሪ ብሌር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት 
(Gaithersburg HS and Montgomery Blair HS) 

ለመመዝገብ 
ጆርጅ ቢ. ቶማስ ለርኒንግ አካዳሚ (George B. Thomas Learning Academy) በቀጠሮ ምዝገባ ይኖራል። ለምዝገባ ቀጠሮ እና 
ጥያቄዎች Shelia J. Harrison የፕሮግራምና እና አገልግሎት ዳይሬክተርን በዚህ በይነመረብ፡ Shelia_J_Harrison@mcpsmd.org 
እና በስልክ ቁጥር• (301) 287-8980. ያግኙ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ፕሮግራም ፍሬ ነገሮች 

● በማህበራዊ፣ ስሜታዊ እድገት፣ በቅድሚያ ሊተርሲ እና የሂሳብ ችሎታዎች ላይ አፅንዖት የሚሰጥ የቅድመ ትምህርት ዕድል 
ነው። 

● ቅድመ-መዋዕለ ህጻናት (Pre-K) የሶስት እና የአራት አመት ህጻናት። 
● የመዋዕለ ሕፃናት ዝግጁነት አጽንዖት ተሰጥቶታል። 
● ይህንን ነፃ ፕሮግራም ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር መሳተፍ አለባቸው። 

 
  

ፈጥነው ኮሌጅ 
ይግቡ! 

saturdayschool.org 
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Saturday School Courses

መዋእለ ህፃናት  
የመዋዕለ ሕፃናት ክፍሎች የህጻናት ቀዳሚ ትምህርት አስተማሪዎች የሚያስተምሩ ሲሆን ከሞንትጎመሪ ካውንቲ 
ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ሥርዓተ ትምህርት ጋር የተሣለጠ ትምህርት። የቅዳሜ ትምህርት ቤት (Saturday 
School) ተማሪዎች በሣምንቱ ውስጥ የተማሩትን የንባብ እና የሒሳብ ፅንሰ ሀሳብ እንዲለማመዱ ይበልጥ ጊዜ 
ይሰጣቸዋል። የተመቻቸ አካባቢ በመሆኑ ለራስ መተማመን ከፍ ያለ ግምት እንዲኖና የህይወት ዘመን የመማር 
ፍቅርን ያበረታታል። ይህ ድጋፍ ከዚህ በታች ባሉት ቀናት እና ሰአታት በየሳምንቱ ቅዳሜ ይሰጣል። 

 
2022-2023  የክራሽ ኮርስ ትምህርት ክፍሎች ዘወትር ቅዳሜ / 9:00 - 11:00 AM 

የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ እና መግለጫ ሴፕቴምበር 24 
የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት፡ ሜይ 6 
ትምህርቱ በሚከተሉት ቅዳሜዎች ይሰጣል፦ 
ኦክቶበር 1, 8, 15, 22, 29፣ ኖቬምበር 5, 12, 19፣ ዲሰምበር 3, 10, 17 
ጃኑወሪ 28፣ ፌብሩወሪ 4, 11, 25፣ ማርች 4, 11, 18, 25፣ ኤፕሪል 15, 22, 29 

 
አማካይ ቦታዎች – ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (HS) 

ክላርክስበርግ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት  Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org 
ፔይንት ብራንች ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት  Daphne Hardin / 301-388-9901 / Daphne_E_Hardin@mcpsmd.org 

ዊተን ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት  Jeannette Brooks / 240-740-2000 / Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org 
  

ለመመዝገብ እባክዎ ይህንን ድረ ገፃችንን ይመልከቱ፦ saturdayschool.org  
ዋጋ $85 (FARMS ተቀባዮች $40 ) - የአንድ ጊዜ ክፍያ በዓመቱ ውስጥ የሚማሩትን ሁሉንም 

ክፍለ ጊዜዎች ይሸፍናል። ተማሪዎች እንደአስፈላጊነቱ ብዙ ክፍሎችን መከታተል ይችላሉ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ፕሮግራም ፍሬ ነገሮች  

• ማህበራዊ ክህሎቶችን ማዳበር፣ ስሜታዊ እድገትን ማጎልበት፣  
• ቀዳሚ የሊተርሲ እና የሂሳብ ችሎታ። 
• የክህሎት ምዘናዎችን ለማሟላት የደረጃ ፕሮግራሚንግ። 
• ከወዲሁ የመማር ፍቅርን ያዳብራል!  

ፈጥነው ኮሌጅ 
ይግቡ! 

saturdayschool.org 
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Saturday School Courses
 

የሽግግር ድጋፍ እና ክሬዲት ማሻሻያ 
ምረቃው በእውቀት ስለሆነ - የቅዳሜ ትምህርት ቤት እንዲረዳዎት ይፍቀዱ! የኛ የሽግግር ድጋፍ እና የክሬዲት 
ማሻሻያ ፕሮግራሞች እና ስልቶች ተማሪዎች የአካዳሚክ ችሎታቸውን፣ በራስ መተማመንን፣ ማህበራዊ 
ግንኙነታቸውን እንዲያሳድጉ እና ወደሚቀጥለው የትምህርት ደረጃ ስኬታማ ሽግግር እንዲያደርጉ አስፈላጊ 
መሳሪያዎችን በመስጠት ይረዳቸዋል።ይሰጣል። 

 
2022-2023  የክራሽ ኮርስ ትምህርት ክፍሎች ዘወትር ቅዳሜ / 9:00 - 11:00 AM 

የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ እና መግለጫ ሴፕቴምበር 24 
የመዝጊያ ሥነ ሥርዓት፡ ሜይ 6 
ትምህርቱ በሚከተሉት ቅዳሜዎች ይሰጣል፦ 
ኦክቶበር 1, 8, 15, 22, 29፣ ኖቬምበር 5, 12, 19፣ ዲሰምበር 3, 10, 17 
ጃኑወሪ 28፣ ፌብሩወሪ 4, 11, 25፣ ማርች 4, 11, 18, 25፣ ኤፕሪል 15, 22, 29 

 
አማካይ ቦታዎች – ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (HS) 
ፔይንት ብራንች፣ ኤይንስቲን እና ስፕሪንግ ብሩክ  ለሁሉም ክፍሎች ቨርቹወል አማራጮች። 

 
ለመመዝገብ እባክዎ ይህንን ድረ ገፅ ይመልከቱ፦ saturdayschool.org 

ዋጋ $85 (FARMS ተቀባዮች $40) - የአንድ ጊዜ ክፍያ በዓመቱ ውስጥ የሚማሩትን ሁሉንም ክፍለ 
ጊዜዎች ይሸፍናል። ተማሪዎች እንደአስፈላጊነቱ ብዙ ክፍሎችን መከታተል ይችላሉ። 

 
  

የሚፈልጉትን ድጋፍ 
እና ምስጋናዎችን 

ያግኙ! 
saturdayschool.org 
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Saturday School Courses
የጎልማሶች ሊተርሲ  
የእንግሊዝኛ ኮርሶች ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች (ESOL)  
እንግሊዝኛ ለመማር እና ለመለማመድ እገዛ ይፈልጋሉ? የሚኖሩት በሞንትጎመሪ ካውንቲ ነው? 
የቅዳሜ ትምህርት ቤት ለእርስዎ የተዘጋጁ የጎልማሶች ትምህርት ኮርሶች አሉት! 
 
ከእኛ ባለሙያ መምህራኖቻችን እና ከተዘጋጁ ኮርሶች ጋር የእርስዎን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ያዳብሩ። 
በቅዳሜ ትምህርት ቤት (Saturday School) ልጆች ያሏቸው ወላጆች በሙሉ እንዲያመለክቱ እናበረታታለን።  

 
2022-2023  የጎልማሶች ሊተርሲ ትምህርት ዘወት ቅዳሜ/ 9:00 - 11:00 AM 

 
የመክፈቻ ሥነ ሥርዓት፣ ምዝገባ፣ እና መግለጫ፡ ሴፕቴምበር 24/ 8፡30 - 11 AM ጠዋት 
የሚጀመርበት ቀን –– ኦክቶበር 1, 2022 
 
ትምህርቱ በሚከተሉት ቅዳሜዎች ይሰጣል፦ 
ኦክቶበር 1, 8, 15, 22, 29፣ ኖቬምበር 5, 12, 19፣ ዲሰምበር 3, 10, 17 
ጃኑወሪ 28፣ ፌብሩወሪ 4, 11, 25፣ ማርች 4, 11, 18, 25፣ ኤፕሪል 15, 22, 29 

 
አማካይ ቦታዎች – ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች (HS): 
 ጌይተርስበርግ - GAITHERSBURG HS - 101 Education Blvd, Gaithersburg, MD 20877 

 ስፕሪንግብሩክ - SPRINGBROOK HS - 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901 

 

ለመመዝገብ እባክዎን Nikki Morales ያነጋግሩ፡ Nyurka_I_Morales@mcpsmd.org / 301-366-3725 
ዋጋ MCPS%ክልል ነዋሪዎች ነፃ ነው      

 
 
 
 
 

እንግሊዝኛ 
መማር 

ለአዋቂዎች! 


