تکایە ئەڤێ فورمێ ب زمانێ ئنگلیزی داگرە

فورما تومارا قوتابی یا قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل
قوتابیێن قوتابخانێن گشتی یێ نوکە دگەل تە دژین) ناڤ و قوتابخانا دەوامێ لێ دکەن(
 .١ناڤ

قوتابخانە

 .٢ناڤ

قوتابخانە

هەرێ دەیک باب/سەرپەرشتیارێ زاروکی هیچ چوویە قوتابخانێن گشتی یێن میترو؟ بەلێ/نەخێر
 .١ناڤ

ئەگەر چووبن ،ب چ ناڤەکێ هاتبوونە تومارکرن ل قوتابخانێ؟

 .٢ناڤ

دەیک باب/سەرپەرشتیارێ زاروکی یێ د مال دا دژین دگەل قوتابی
پەیوەندی ب

قوتابی ڤە) ئێكێ بکە د بازنێ دا( دایک/باب/سەرپەرشتیارێ یاسایی/قوکالەت** بەلگە پێتڤی یە**

ناڤ
ناڤێ دوماهیکێ

پەیڤا ئیکێ ژ ناڤێ نیڤێ

بەراهیکێ

 #ئەپارتمێنت

ئەدرەسێ مالێ :

ویالیەت

باژێر

کودێ دەڤەرێ

ئەدرەسێ پوستێ ئەگەر یێ جودابیت ژ ئەدرەسێ مالێ
روژا ژ دایکبوونا دەیک باب/سەرپەرشتیاری

تێلەفونا مالێ)هێال ئەردی (:

موبایل:

ئیمێل :
رێ بدە ڤی کەسی دەستویری هەبیت بو :پورتالی/ئامادەبوونێ/رەوشت/پوستی/ماموستا/ناما
ئەوێن گونجاو بکە د بازنێ دا

کەسێ پەیوەندیێن تەنگاڤیا زنجیرا ٣ ٢ ١

دەیک باب/سەرپەرشتیارێ زاروکی یێ د مال دا دژین دگەل قوتابی
پەیوەندی ب قوتابی ڤە) ئێكێ بکە د بازنێ دا) دەیک/باب/سەرپەرشتیارێ یاسایی /وەکالەت** بەلگە پێتڤی یە**

ناڤ
پەیڤا ئێکێ ژ ناڤێ نیڤێ

ناڤێ دوماهیکێ

بەراهیکێ

 #ئەپارتمێنت

ئەدرەسێ مالێ :

ویالیەت

باژێر

کودێ دەڤەرێ

ئەدرەسێ پوستێ ئەگەر یێ جودابیت ژ ئەدرەسێ مالێ
روژا ژ دایکبوونا دەیک باب/سەرپەرشتیاری

تێلەفونا مالێ) هێال ئەردی(:

موبایل :

ئیمێل :
رێ بدە ڤی کەسی دەستویری هەبیت بو :پورتالی/ئامادەبوونێ/رەوشت/پوستی/ماموستا/ناما
ئەوێن گونجاو بکە د بازنێ دا

کەسێ پەیوەندیێن تەنگاڤیا زنجیرا ٣ ٢ ١

دەیک وباب/سەرپەرشتیارێن ل ناڤونیشانەکێ دی دژین جودا ژ ئەدرەسێ لسەری هاتیە دیارکرن
هەرێ ڤان دەیک وباب/سەرپەرشتیاری خودانکرنا هەڤبەش یا زاروکی هەیە؟ بەلێ /نەخێر
پەیوەندی ب قوتابی ڤە (ئێكێ بکە د بازنێ دا) دایک  /باب /سەرپەرشتیارێ یاسایی  /وەکالەت*** بەلگە پێتڤی یە***
ناڤ
ناڤێ دوماهیکێ

پەیڤا ئیکێ ژ ناڤێ نیڤێ

بەراهیکێ

 #ئەپارتمێنت

ئەدرەسێ مالێ :
باژێر

ئیمێل :
موبایل:

رۆژا ژ دایکبوونێ:

ویالیەت

کودێ دەڤەرێ

تێلەفونا مالێ)هێال ئەردی بتنێ (:

هەری دەیک باب/سەرپەرشتیارێ زاروکێ هیچ چوویە قوتابخانێن گشتی یێن میترو؟ بەلێ/نەخێر
ئەگەر چووبن ،ب چ ناڤەکێ هاتبوونە تومارکرن ل قوتابخانێ؟
رێ بدە ڤی کەسی دەستویری هەبیت بو :پورتالی/ئامادەبوونێ/رەوشت/پوستی/ماموستا/ناما
ئەوێن گونجاو بکە د بازنێ دا

کەسێ پەیوەندیێن تەنگاڤیا زنجیرا ٣ ٢ ١
ئەگەر فەرمانبەرێن قوتابخانێ نەشیان دەیک وباب/سەرپەرشتیارێ قوتابی وەرگرن ب تێلەفونێ کی دی هەیە ئەو بشێن پەیوەندیێ پێڤە بکەن بدیفدا؟
کەسێ پەیوەندیێن تەنگاڤیا

)نێر  /مێ

ناڤێ دوماهیکێ

بەراهیکێ

کەسێ پەیوەندیێن تەنگاڤیا

پەیڤا ئێکێ ژ ناڤێ نیڤێ
)نێر  /مێ

ناڤێ دوماهیکێ

بەراهیکێ

( تێلەفون

پەیڤا ئێکێ ژ ناڤێ نیڤێ

( تێلەفون

زانیاریێن تومارکرنا قوتابی
قوناغ

قوتابخانا نی_ قوتابی ناڤێ خو بو کیژ قوتابخانێ دنڤیسیت؟
قوتابخانا بەرێ_ دوماهیک قوتابخانا ئەڤی قوتابی دەوام لێکری کیژ بوو؟

باژێر

ناڤێ دوماهیکێ
رەگەز

ویالیەت

ناڤێ بەراهیکێ
ژمارا سوشیالێ

ناڤێ نیڤەکێ ___________رۆژا ژ دایکبوونێ

/

/

ئارەزوومەندانەیە

نەتەوە ) ئیکێ بکە د بازنێ د) هیسپانی یان نە هیسپانی
نەژاد) ئیکێ بکە د بازنێ دا ( ئەفریقی/ئەفریقیێ ئەمریکی هندیێ ئەمریکی/خەلکێ رەسەنێ دورگەیێ ئارام یێ ئاالسکا /خەلکێ رەسەنێ هەوایی /ئاسیای /سپی
وەالتێ لێ ژدایکبووی

باژێرێ لێ ژدایکبووی

ویالیەتا لێ ژ دایکبووی

هەرێ ئەڤ قوتابی یە چ جارا هاتیە دەرئێخستن ژ قوتابخانێ؟ بەلێ  /نەخێر

دەڤەرا لێ ژدایکبووی

هەرێ ڤی قوتابی چ جارا خزمەتگوزاری وەرگرتینە بو :فێربوونا زمانێ ئنگلیزی
 ٥٠٤پالنا ئیکانەیی یا پەروەردەیی

ناڤێ دەیکا قوتابی یێ بەری هەڤژینیێ چیە
ئاگەهداریێن یاسایی :
)ئەگەر هەبن ،کوپیەک ژ داخازا دادگەهێ دڤێت بهێتە دابینکرن(

زانیاریێن تەندروستیا قوتابی
هەرێ زاروکێ تە چ کێشەیێن تەندروستی هەنە؟ ئەوێن گونجاو بکە د بازنێ دا
زاروکێ من هیچ کێشەیێن تەندروستی نینن کو کاریگەریێ لسەر خاندنا وی/وێ یا رۆژانە بکەن .بەلێ  /نەخێر
حەساسی ب ) کاکال ،مێشێن هنگڤینی ،خارنێ یان هەر تشتەکێ دی تکایە بنڤیسە)
رەبو ،هەلمژ) بەخاخ ( بو هاتیە نڤیسین؟ بەلێ
ئێشا شەکرێ جورێ ١

نەخێر

جورێ ٢

پێتڤی قوتابخانێ یە؟

مال بتنێ؟

چ دەرمانا د خوت؟

تەب) سەرع (-چ جور؟
کێـم خوینیا خانەیێن وەک داسێ

شیرپەنج/شیرپەنجا خوینێ

رۆژا دوماهیک تەپ-سەرع؟
رەوشت/هەست وسوز  ) ADHDخەمبای(

قەستەرا دلی

رۆژا پشکنینێ؟

کێشێن دلی
چ بارودوخەکێ دی هەیە تە بڤێت دگەل مەدا پارڤە بکەی یان بێژیە مە
ئاگەهداریێن تەندروستی:

راپرسیا زمانێ مالێ
یاسا پروگرامێ فێربوونا زمانێ ئنگلیزی یا بوردێ پەروەردا قوتابخانێن ویالیەتا تێنسسی ژمارە  ،٣.٢٠٧دیاردکەت کو " :پەروەردەیا هەر دەڤەرەکێ دڤێت راپرسیا زمانێ مالێ ب هەمی قوتابیان
بکەت یێن بو جارا ئێکێ دچنە قوتابخانێن وێ پەروەردێ".
زانیاری دهێنە بکارئینان بو دیارکرنا پێتڤیا پالپشتیا خزمەتگوزاریێن زمانێ ئنگلیزی بو قوتابی.
 .١ئەو چ زمان بوو ئەف زاروکە ئێکەمجار فێربووی پێ ب ئاخڤیت؟
 .٢ئەف زاروکە بەهرا پتر ب چ زمانی د ئاخڤیت ژ دەرڤەری قوتابخانێ؟
 .٣مروڤ هەردەم ب چ زمان د ئاخڤن د ماال زاروکێ تە دا؟
تێبینی :ئەگەر بەرسڤ بو پرسیارێن  ٢،١یان  ٣زمانێ ئنگلیزی نەبیت ،ئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی  ELدێ تاقیکرنا شارەزاییا زمانێن ئنگلیزی ب زاروکێ تە کەت و
فورمێن زێدەتر دڤێت بهێنە داگرتن و تەواوکرن.
بەلگەیا نیشتەجێبوونێ :قوتابی ب شەڤ ل کیرێ د مینیت؟) ئیکێ بکە د بازنێ دا(
خانی /ئەپارتمێنت چ ب کرێ تێدا بن یان ملکێ دەیک وبابێن/سەرپەرشتیارێ قوتابی بیت.
دناف کەمپێ دا
جهەکێ دەمکی

د ناف ترومبێلێ دا
د موتێلێ دا

دگەل هەڤال یان کەس وکارەکێ خو بژیت ) خێزانێ جهێ نێشتەجێبوونێ نینە(
د جهەکێ دی دا دژیت) بێزەحمەت دیارکە (

ئەز پەسەند دکەم کو ئەف زانیاریێن لسەری هەمی د راستن ،دروستن و رەنگە بهێنە پشتراستکرن .ئەگەر هەر زانیاریەک ژ ڤانە سەختەبیت رەنگە زاروک بهێتە
ڤەکێشان و دەیک و باب/سەرپەرشتیارێ زاروکی پارێ وانەیان بدەت گویرەی یاسا(TCA 49-6-3003).
واژوا (ئیمزا) دەیک وباب/سەرپەرشتیاری پێتڤیە بو تومارکرنێ
بەروار
ئەف بەشە دێ هێتە داگرتن ژالیێ قوتابخانێن میترو ڤە
Student PIN
Enrolled at
Zoned School
6/1/2016 jw

Student ID
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ES
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