
 تَ هِذکْدک در ًام ثثت .کٌٌذ تْجَ هِن تاریخ دّ تَ تایذ شذ، خْاٌُذ هِذکْدک ّارد 2019-20 تذصیلی ضال در کَ کْدکاًی ّالذیي

 تا تایذ ًام ثثت ضاعات از آگاُی ترای ّالذیي .گرفت خْاُذ اًجام آّریل 11 شٌثَ پٌج ّ آّریل 4 شٌثَ پٌج رّزُای طی تخشی صْرت

 ّب صفذَ تَ هِذکْدک، در ًام ثثت درتارٍ اطالعات کطة ترای .تگیرًذ تواش یافت خْاُذ دضْر آى در فرزًذشاى کَ ای هذرضَ

 .کٌیذ هراجعَ «PWCS آهْزی داًش خذهات»در هِذکْدک

 

 !شود آشنا مهدکودک محیط با تا کنید کمک خود جدید آموز دانش به

 آهْز داًش تَ ضادٍ ُای ایذٍ کردى هطرح تا PWCS هذارش هشاّراى ّ هِذکْدک هرتیاى ،«هِذکْدک آهادگی» رّیذادُای ایي در

  .شْد هِذکْدک ّارد ادگیآه تا ّ شْد آهادٍ گرفتي یاد ترای تگیرد، خْ آهْزشی هذیظ تا تا کٌٌذ هی کوک شوا دتطتاًی-پیش

 15 کتاتخاًَ در ظ.ق 11:15 آّریل Potomac 

 18 کتاتخاًَ در ظ.ق 11 آّریل Run Bull 

 24 کتاتخاًَ در ظ.ق 11 آّریل Montclair 

 25 کتاتخاًَ در صثخ 10:30 آّریل Gainesville Haymarket/ 

 29 ،کتاتخاًَ در صثخ 7 آّریل Chinn 

 30 هرکسی کتاتخاًَ در ظ.ق 11:15 آّریل (Central) 

 

 زهاى .کٌٌذ شرکت اًگلیطی زتاى ارزیاتی جلطَ در تایذ ُطتٌذ، آشٌا یا کٌٌذ هی صذثت آهریکایی اًگلیطی از غیر زتاًی تَ کَ کْدکاًی

 هرکسی ًام ثثت هرکس ّ 571.402.3800 شوارٍ تَ Middle Stonewall هرکسی ًام ثثت هرکس از تْاًیذ هی را جلطَ ایي در شرکت

Ludwig Ann َکٌیذ اضتعالم 703.491.8432 شوارٍ ت. 

 

 «هرکسی ًام ثثت خذهات» تَ ارزیاتی ّ ًام ثثت ترای تایذ هذلی هذرضَ در ًام ثثت جای تَ اًگلیطی آهْزاى زتاى آّریل، 12 از پص

 .تگیرًذ تواش Ludwig Ann یا Middle Stonewall هراکس تا تایذ ًْتت گرفتي ترای ّالذیي .کٌٌذ هراجعَ

 

 کطة ترای .کٌٌذ ًام ثثت دتطتاًی-پیش در تْاًٌذ هی شذ خْاٌُذ ضالَ 4 ضپتاهثر 30 تا کَ کْدکاًی شرایظ، ّاجذ ُای خاًْادٍ ترای

 .کٌیذ هراجعَ «دتطتاًی-پیش ترًاهَ» صفذَ تَ ًام ثثت درتارٍ اطالعات
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