Monster Bash (ሞንስተር ባሽ)
ቅዳሜ ኦክቶበር 30 | ለሁሉም እድሜዎች ክፍት ነው
በመንገድ መዘጋት ምክንያት በእግር ጉዞ ማድረግ ይበረታታል።
CDC ፈቃድ ያላቸው ማስኮች ይበረተታሉ!

1:00 p.m.

Bash Kickoff (የባሽ ጅማሬ)
ከጎረቤቶች ጋር ይገናኙ እና ሰላምታ ይለዋወጡ፣ ደስ በሚል ሙዚቃ ይደሰቱ እንዲሁም በአዝኛኞች እና የአስማት ፕሮግራም ይዝናኑ።ቦታው ታኮማ ፓርክ

ማካከለኛ ትምህርት ቤት
2:00 p.m.

Costume Contest & Parade (የልብስ ውድድር እና ፓሬድ)
ፓሬድ ከ መካከለኛ ትምሀርት ቤት እስከ ማህበረሰብ ማእከል ድረስ። ዳኝነት የሚካሄደው በ ፓሬድ መንገድ ላይ ጉዞ ሲደረግ ነው። ሽልማት የሚሰጠው
ለበጣም አዲስ፣ ደስ የሚል፣ የሚያስፈራ በሚከተሉት እድሜ ቡድኖች ነው፡ 4 እና ከዚያ በታች፣ 5-8፣ 9-12፣ አዳጊወጣቶች/አዋቂዎች እንዲሁም የጠቅላላ
ቡድን ሽልማት
3:00 p.m.

Award Ceremony & Celebration
በታኮማ ፓርክ ላዮንስ ክለብ ስፖንሰር በተደረገው ምግቦች ይደሰቱ እንዲሁም ከሽልማት በፊት በሚቀርብ የሙዚቃ ትእይንት ይደሰቱ።

በታኮማ ፓርክ ማህበረሰብ ማእከል
ወጣቶች እና አዳጊ ወጣቶች በ montgomeryserves.org ላይ በጎ ፈቃደኛ ሆነው መመዝገብ ይችላሉ።
ከባድ የሆነ የአየር ሁኔታ የሚኖር ከሆነ እባክዎ ለ 301-891-7101 x 5605 ይደውሉ ወይም የማህበራዊ ድረገጾችን ይጎብኙ።
ለተጨማሪ መረጃ takomaparkmd.gov/recreation ይጎብኙ።

የመንገድ መዘጋት መረጃ በ Reverse!

ለ Monster Bash (ሞንስተር ባሽ) የመንገድ መዘጋቶች እንደሚከተለው ይሆናል፡
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Piney Branch Road፣ ከ ታኮማ ትምህርት ቤት መካከለኛ ትምህርት ቤት እስከ Philadelphia Avenue ከ 12:30pm – 3:30pm።
የ Chestnut Avenue/Grant Avenue፣ Philadelphia Avenue/Piney Branch Road፣ Philadelphia Avenue/Chestnut
Avenue፣ Philadelphia Avenue/Holly Avenue፣ Philadelphia Avenue/Birch Avenue፣ Philadelphia Avenue/Cedar
Avenue፣ Philadelphia Avenue/Old Philadelphia Avenue እና Philadelphia Avenue/Maple Avenue መስቀለኛ መንገዶች ከ
1:45pm – 3:30pm ባለው ጊዜ በቅደም ተከተል የሚዘጉ ይሆናል።
ለ ፓሬድ መንገድ ዝግ በሚሆንበት ጊዜ አንዳንድ ነዋሪዎች ከ ሰረፋቸው መውጣት አይችሉም (Hodges Lane፣ Chestnut Avenue፣ Holly
Avenue፣ Darwin Avenue እና Grant Avenue)
አንድ ጊዜ ፓሬዱ ካበቃ በኋላ ሁሉም መንገዶች ክፍት ይሆናሉ።
የመንገድ ቀይሩ ምልክቶች በ Maple Avenue እና Piney Branch Road ላይ ከሚጠበቁ መዘጋቶች እና ሰአቶች ጋር ይቀመጣሉ።
በማህበረሰብ ማእከል/ቤተመጽሀፍት መኪና ማቆሚያ ላይ ምንም አይነት የመኪና ማቆሚያ ምልክቶች አይኖሩም።
ራይድ ኦን እና የሜትሮ አውቶብስ አገልግሎት (የሜትሮ መዳረሻን ጨምሮ) ከላይ በተጠቀሱት መንገዶች ላይ ከ 11:00am – 7:00pm ባለው ጊዜ
የሚቆራረጡ ይሆናል።
ሁሉንም መንገዶች እስከ 3:30pm ባለው ጊዜ ክፍት ለማድረግ እናስባለን።
ከባድ የሆነ የአየር ሁኔታ በሚኖርበት ጊዜ፣ የ Monster Bash (ሞንስተር ባሽ) ወደ ታኮማ ፓርክ መካከለኛ ትምህርት ቤት የሚዞር ሲሆን ምንም
አይነት የመንገድ መዘጋት አይኖርም።

