
  پێدکەت دەست قۆتابخانێ یا ئێکێ رۆژا بەری بزانی تۆ دڤێت تشتێن دەهـ

 . ٢٠١٥ هەشت، هەیڤا ێ٥ ل پێکەت دەست دێ قۆتابخانە

  ئامادەیی؟ یێ تۆ ئەرێ

 تە پرسیارێن هەمی بەرسڤدانا بۆ بیت ڤەکری یێ دێ میترۆ یێ هاواڵتیان خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێ

 INFO (4636)-259 (615)  ژمارە ب بکە پەیوەندیێ

   CustomerService@mnps.orgبۆ فرێکە ئیمێلەکێ یان

  Bransford Avenue, 37204 2601  ل بکە مە ئۆفیسا سەرەدانا یان

 رۆژا بیتە دێ کۆ هەشت، هەیڤا ی٦ لرۆژا نینە قۆتابخانە ۆ دەوامە نیڤ .  هەشت هەیڤا ێ٥ یە، چارشەمبی رۆژا قۆتابخانێ یا ئێکێ رۆژا. 1

 .هەلبژارتنان

 .پارێزی ب لەزێ ژ خۆ دا تۆماربکە خۆ زارۆکێ نۆکە  ،قۆتابخانێ ل بکەی تۆمار خۆ زارۆکێ فەرمی ب دشێی تۆ. 2

 مە مالپەرێ لسەر یێن هەمی وان نێنتێلەفۆ ژمارێن ۆ نتەرسە انو هێنج . خێزانان ژبۆ بن ڤەکری د دێ تۆمارکرنێ یێن مە سەنتەرێن ١٢ هەر
 .615-259-4636 تێلەفۆنا ژامارا لسەر هاواڵتیان خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێ ب پەیوەندیکرن یانژی MNPS.ORG هەین

 :تۆمارکرن بهێنە دڤێت ئەوێن کەسن ئەو لخارێ ئەڤێن

 جار ئەکەم بۆ میترۆ قۆتابخانێن دهێنە قۆتابیێن ئەو. 

 ساڤایان باخچێ بەری قۆناغا ل تۆمارکرن تێنە زارۆکێن ئەو Pre-k ساڤایان باخچێ ل یان Kindergarten یەکەمین جارا بۆ  

 دی قۆتابخانەکا ژبۆ ڤەگۆهاستن هاتینە  قۆتابیێن ئەو  

 ئنگلیزی زمانێ فێرخوازێن ئوفیسا ل خۆ زارۆكێن دڤێت دا مالێ د نگلیزیئ زمانێ ژبلی ئاخڤن د دی زمانەکێ ب خێزانێن ئەو 
  .بخۆ بگری )مەوعدەکی(دا ژڤانەکێ   8608-259-615ژمارە ب بکە پەیوەندیێ تکایە .  EL Officeتۆماربکەن

 .کەی پەیدا ئنتەرنێتێ لسەر ئانکۆ ئونالینێ لسەر پاسێ اناراوەست جهێ ۆ خۆ زارۆکێ قۆتابخانا دشێی تۆ .3

 ب بکە پەیوەندیێ یان MNPS .org مالپەرێ لسەر بکاربینە School-Zone finder ئنتەرنێتێ، لسەر پەیداکەی زارۆکێ قۆتابخانا بشێی تۆ دا

  لدەسپێکا مە مالپەرێ لسەر بن بەردەست د دێ پاسا راوەستانا جهێن زانیاریێن 615-259-4636 ژمارە لسەر هاواڵتیان خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێ

  .هاواڵتیان خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێن ب بکەی پەوەندیێ دشێی تۆ یانژی مە سایتێ لسەر "Find Your Bus-Stop " برێکا حەفت هەیڤا ێ٢٥

 .سیاربن پاسا ل کۆ دهێن وان ناڤێن ئەوێن قۆتابیان وان مالێن بۆ فرێکرن هێنە دێ پاسان راوەستانا جهێن دیارکرنا نامێن

  .قۆتابخانێ بۆ بچیت بەرێ ببیت نوی ڤاکـــــــــــــــــــــــینێن هندەک ب پێتڤی تە زارۆکێ رەنگە. 4

  .نە تێنسسی ویالیەتا ڤاکـــــــــــــــــــــــینێن یێن نۆژەنکری بەلگەیێن ب پێتڤی دا کەتیگۆریان ڤان ژ ئێک دناف دکەڤنە زارۆکێن ئەو

 میترۆ قۆتابخانێن ل نوی ئەوێن  

 قۆتابخانێ بەری قۆناغێن چنە د ئێکەمینە جاراPre-School، ساڤان باخچێ بەریPre-K  ساڤایان باخچێ یان Kindergarten  

  حەفتێ قۆناغا دچنەیان  

Kurdish 

mailto:CustomerService@mnps.org
http://www.mnps.org/Page80092.aspx
http://www.mnps.org/Page80092.aspx
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 بەلگەیا بێی  .خێزانێ نۆژدارێ دەف ژ یان میترۆ ساخلەمیێ بەشێ ژ بینن بدەستخۆڤە بەلگەیان ۆ ڤاکـــــــــــــــــــــــینان دشێن هوین

 ئەڤە .بکەت دا قۆتابخانان د بەشداریێ کۆ دەستویردان ناهێتە تە زارۆکێ لێخۆشبووی، بەلگەیێن فۆرما یان نۆیژەنکری نڤاکـــــــــــــــــــــــینێ

  .پێزانینا پتر بۆ 615-259-4636 ژمارە ب بکە پەوەندیێ . یە ویالیەتێ یاسا

  .بکەت دا ساڤایان باخچێ د بەشداریێ بشێت دا ەشته هەیڤا ی١٥ بەروارێ ل بیت مەزنتر یان بن سال پێنج وی تەمەنێ دڤێت تە زارۆکێ. 5

 ب یا ساڤایان باخچێ قۆناغا .هەشت هەیڤا ی١٥ لرۆژا ژی یان بەری  بن سال پێنج وی ژیێ دڤێت دبیت ساڤایان باخچێ بەشداری زارۆکێ ئەو

 کا ۆ دزانیت، مالێ ئەدرەسێ ۆ ناڤ ساڤایان باخچێ یێ تە زارۆکێ کۆ بکە دڵنیا .قۆتابخانێ یا ئێکێ قۆناغا بچنە بەری قۆتابیان هەمی بۆ یە نەچاری

 وێ یان وی چانتێ لسەر خۆ زارۆکێ ناڤێ ۆ ) ببیت پاسێ ریسیا یان بکەت دا چاڤدێریێ د بەشداریێ نمۆنە، بۆ ( رۆژێ دۆماهیکا ل کەتچ دێ

 رنا نیڤرۆ بکە دناڤ چانتێ وی/وێ دا.باکسا خا ۆ بنڤیسە

 .گرنگە یا گەلەک ۆ گەلەک. ئەڤەژی نە تێلەفۆنا مارێنژ نۆیترین ۆ ستۆدر یێن تە زانیاریێن ب پێتڤی ئەم .6

 خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێ ب پەیوەندیێ یان بکە، ڤە زارۆکێ قۆتابخانا ب پەیوەندیێ بێزەحمەت دا، بۆری ساال دماوێ ڤەگۆهاستن هاتبیە تۆ ئەگەر

 پرسیارا رەنگە  .تێلەفۆنێ ژمارێن ۆ ئەدرەس وەک وان بدەیە نوی یێن خۆ زانیاریێن دا 615-259-4636  تێلەفۆنا ژمارا لسەر بکە ڤە هاواڵتیان

 هاتبیتە تە زارۆکێ یان تۆ ئەگەر  .کەت بتە پەیوەندیێ چەوا دێ کا بزانیت تە زارۆکێ قۆتابخانا کۆ گرنگە یا گەلەک . بکەن ژتە خۆجهیێ بەلگەیا

 تۆمارکرنێ ناڤ سەنتەرێن ١٢ ژ ئێک ل تۆماربکەی خۆ زارۆکێ تۆ دڤێت نوی، قۆتابخانەکا بۆ ڤەگۆهاستن

ێن قۆتابخانێ نە ۆ ۆ ئوپن هەوس ئەڤە هەمی ئەو بریارقۆتابخانێ، جۆرێ جل ۆ بەرگا ۆ رۆژا بخێراهتنکرنێ ئانک  )پێتڤیێن(لیستا کەرەستێن  .7

  .ئوفیسا سەرەکی یا قۆتابخانا زارۆکێ تە یا ڤەکری یە کۆ بەرسڤا ڤان پرسیاران هەمیا بدەت

 لیستا دێ ئەو   .قۆتابخانێ یێن سالێ پێتڤیێن لدویف کەندابین قۆتابیان بۆ قۆتابخانێ کەرەستێن ۆ ێتڤیپ لیستا دێ وان مامۆستایێن ۆ قۆتابخانەک هەر

 لسەر پۆستکرن بهێتە رەنگە یان قۆتابخانێ یا ئێکێ لرۆژا بەرهەفکرن بهێتە لیستە ئەف رەنگە  .کەن دابین بۆتە قۆتابخانێ یێن پێتڤی کەرەستێن

 قۆتابخانا یا سەرەکی ئوفیسا   .دیارکرن هێتە شێوە هەمان ب دێ ژی قۆتابخانێ بەرگێن ۆجل  جۆرێ . قۆتابخانێ یا ئێکێ رۆژا لبەری  مە مالپەرێ

 لیستا وەک تشتەکی هەر دەربارەی هەبیت قۆتابخانێ لسەر تایبەت پرسیارەکا تە ئەگەر ژبەرهندێ هەمیێ، هاڤینێ پهێنڤەدانا ل ڤەکریە یا تە زارۆکێ

  .بکە وان ب پەیوەندیێ بەرگان، ۆ جل جۆرێ یان قۆتابخانێ کەرەستێن

 .ی هەڤا هەشتە٩-٧ یا ویالیەتا تێنسسی ل بەرواری  )زەریبێ(رۆژا بهێنڤەدانا نەبوونا تەکسێ  .8

 ویالیەتا ل فرۆتنێ ۆ کرین تەکسێن دا، دەمی دڤی  .ێ٢٠١٥ هەشتە، هەیڤا ی٩-٧ لبەرواری تێنسسی ویالیەتا )زەریبی( تەکسێ بهێنڤەدانا رۆژا

 ویالیەتا مالپەرێ سەرەدانا زێدەتر زانیاریێن بۆ .دۆالران$ ١٠٠ لژێر بەرگان ۆ جل ۆ زارۆکان یێن قۆتابخانێ کەرەستێن بۆ البرن هێنە دێ سسیتێن

  .بکە تێنسسی

وێ لسەر لیستێ /ویئەز دێ چەوا شێم زانیاریان لسەر پەیداکەم کا ناڤێ  . زارۆکێ من یێ لسەر لیستا چاڤەرکریان یا قۆتابخانێن هەلبژاردە. 9

 یە یان نە؟

 بکە هەلبژاردە قۆتابخانا سایتێ سەرەدانا یان 615-259-4636  ژمارە لسەر هاواڵتیان خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێ ب بکەی پەوەندیێ دشێی تۆ

 قۆتابخانێ، یێن دەستپێکێ ێنرۆژ پێنج هەر ل پەیدابوون ڤاال جهێن ئەگەر  .بکەیی چاڤەرکریان لیستا تەماشایی دا MNPS.org نیشانێن ۆ ناڤ لسەر

 ڤێ دێ کا بدەی بریارێ کۆ هەبن دەمژمێر ٢٤  تە دێ  . کەت تەرخان تە بۆ کۆرسیەکێ دێ ۆ کەت بتە پەیوەندیێ دێ قۆتابیان دامەزراندنا ئوفیسا

 بکەین بتە پەیوەندیێ بشێن ئەم دا مالێ ئەدرەسێ دگەل بدەمە درۆست یا خۆ تێلەفۆنا ژمارا تکایە .وەرنەگری ئانکۆ رەتکەی یان وەرگری کۆرسیێ

  .بوو پێتڤی ئەگەر

 
چەند  ئەگەر زارۆکێ تە پێویستی ب خارنا دەرمانا هەبیت د ماوێ دەواما قۆتابخانێ دا، یان ئەگەر کێشێن تەندرۆستی هەبن، دڤێت تۆ .10

 .فۆرمەکا داگری بۆ ڤێ مەرەمێ

 فۆرمێن  .جۆدا جۆدا زمانێن چەند ب هاواڵتیان خزمەتگۆزاریێن سەنتەرێ ل ۆ نێقۆتابخا ل ئونالینێ، لسەر کەڤن بدەستە دێ هەمی فۆرمەژی ئەف

 یێن وان کارتۆنێن ۆ بۆتل دناڤ دڤێت دەرمان  .جێبەجێکرنێ بۆ خۆ زارۆکێ قۆتابخانا یا سەرەکی ئوفیسا ببە دەرمانا ۆ تەمامکری ۆ داگرتی

  .بن دا ئوریجینال
 

http://www.mnps.org/Page109325.aspx

