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جهێ راوەستاندنا ترومبێال بێ بەرامبەرە
ئو چاالکیێت خێزانی یێن خوش هەین

School Choice Festival
فیستەڤاال هەلبژارتنا قوتابخانێ

 ٢٣هەیڤا ئێک یا ساال ٢٠١٨
لدەمژمێر  ٥:٠٠ئێڤاری حەتا  ٧:٠٠شەڤێ
تێکەلیێ بکە ،خو لناف پێخە ئو وەرە
قوتابخانێن مە ببینە
فێستەڤاال هەلبژارتنا قۆتابخانا باشترین دەرفەت دابیندکەت بو سەرەدانا هەمی
قۆتابخانێن میترو ل
پشتی نیڤرو یەکێ و د ئێک ناڤەندا جهیدا خێزان
دهێنە هاندان داکو بگەهنە مە بو ڤێ فیستەڤاال بێ بەرامبەر و یا پر ب زانیاری و یا
تژی زەوق و خوشی دا زیاتر بزانن سەبارەت هەلبژارتنێن قۆتابخانێ
بو ساال خاندنا  .٢٠١٩-٢٠١٨چ دەمێن باشترێ ڤێ نینن
بو لێگەریانا باشترین هەلبژارتنان بو پەروەردا زاروکێن تە
ئو بو زانین و دیتنا هەمی تشتێن گەلەک باش
ئەڤێن قۆتابخانێن میترو پێشکێشدکەن.

بو زانیاریێن زیاتر پەیوەندیێ ب ژمارا خوارێ یان
سەرەدانا مالپەرێ خوارێ بکە
LEARN MORE AT 615-259-INFO (4636) OR
WWW.MNPS.ORG/SCHOOLCHOICEFEST.

خێزانێ هەمیێ دگەل خودا بینە!
چاالکیێت خوش بو هەمی تەمەنا!
THE FAIRGROUNDS NASHVILLE
500 WEDGEWOOD AVENUE
NASHVILLE, TN 37203

قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جیاوازیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد ،ئاین ،باوەری ،رەگەز ،ناسنامەیا رەگەزی ،ئاراستەییا دوورەگەزی ،بنچینا نەتەوی ،رەنگ ،تەمەن ،و بارێ
کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا ،رێهەبوون ،یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا ،یان خزمەتگۆزاریان ،یان چاالکیان .قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەش ڤڵ جۆداهیێ ناکەت د
دامەزراندنێ دا یان د هەلێن فەرمانبەریێ دا.

قوتابخانا گونجای بو زاروکێ خو ڤەبینە و هەلبژێرە
هەلبژارتنا قوتابخانێ چیە؟
ئێک ژ گرنگترین بریارێن کو خێزان بریارێ ل سەر بدەن ئەوەیە کا دێ ئەو
زاروکێ خو بو کیژ قوتابخانێ فرێکەن.
د ناف قوتابخانێن میترو دا ،خێزانا دەرفەت یا هەی کو زاروکێن خو فرێکەن بو
قوتابخانێن گەرەکێن وان یان قوتابخانێن دی د ناف پەروەردا قەزایێ دا .بو وان خێزانا
یێن دڤێن قوتابخانەکێ ژێبگرن ژ دەرڤەی گەرەکا وان ،فورما پێشکێشکرنا هەلبژاردێ
قوتابخانێ دێ کەڤیتە بەردەست ل روژا  ١٠هەیڤا ئێک یا ساال .٢٠١٨

بوچی ڤێستەڤاال هەلبژارتنا قوتابخانێ یا
گرنگە؟
فیستەڤال ئێکەم پێنگاڤە بو خێزانا داکو دەربارەی هەلبژارتنێن قۆتابخانا بزانن ئو
دەست ب ڤەدیتنا قۆتابخانا دروست و گونجای بکەن بو زاروکێن خو.
ئەڤە ئێکەم جارە کو هەمی قوتابخانێن میترو ،بگرە ژ یێن گەرەکێ و ،مەگنێت و یێن
دیترێ ژی دناف ئێک ژووردا کووم دبن .ئەڤ فیستەڤالە یا بێ بەرامبەرە ئو دەرفەتا
دەمی بو خێزانا تەرخاندکەت داکو هەلبژارتنێن خو بەرچاڤ وەربگرن بەری بریارا
هەلبژارتنێ بدەن .د ڤێ ڤێستەڤالێ دا ،خێزان دکارن سەرەدانا چەندین قوتابخانا بکەن
لدویف حەزا وانا ،دگەل ماموستا کوومبن ،و زیاتر فێرببن دەربارەی بەرنامێن قوتابخانێ
ئو خو توماربکەن بو بەژداریکرنێ د گەشتێن قۆتابخانێدا.

چەوا دێ پێشکێشدکەی
فورمێن پێشکێشکرنێ دێ کەڤنە بەردەست لسەر ئونالین و لسەر کاغەزێ
ل روژا  ١٠هەیڤا ئێک یا ساال .٢٠١٨
خێزان دکارن پێشکێشی حەتا حەفت قوتابخانا بکەن ،کو ئەڤان هەلبژارتنا
بهێنە رێزکرن لدویف حەزاوان ،فورمێن پێشکێشکرنێ دابگرە و فرێکە
بەری روژا ٢ێ هەیڤا دوو یا ساال  ،٢٠١٨ئەڤە کو دبیتە دوماهیک ژڤان بو
تێخستنا تە دناڤ بروسەیا هەلبژارتنا
قوتابخانادا .ل روژا ژێگرتنێ دا ،قۆتابی دێ زانن کا ئەو ل کیرێ هاتینە وەرگرتن ئو
ل کیڤە هاتینە دانان دناڤ
لیستا چاڤەرێکریدا.

رۆژ و بەروارێن گرنگ پێتڤیە تو بزانی
 ١٠هەیڤا ئێک یا ساال ٢٠١٨
فورما هەلبژارتنێن قوتابخانا دێ دەست پێکەت.

•

•
•
•

لسەر ئونالینێ ڤێ فورمێ داگرە یان فورما کاغەزێ
ئەوا دهێتە هنارتن بو مالێن هەوە دگەل قوتابیان
داگرە.
داخازا حەتا حەفت قوتابخانا بکە لسەر فورمێ.
هەلبژاردێن خو برێز دانە لدویف حەزا خو.
هەرگاڤەکا تە بڤێت بەری ژڤان بدوماهی بهێت ل هەیڤا دوو
تو دکاری پێشکێشبکەی  -ئەڤە وەسا نینە "یێ بەراهیێ هات
دێ خزمەت بو وی
هێتە کرن دەستپێکێ".

گەشتێن قۆتابخانێ د هەیڤا ئێکدا.
گەشتا قۆتابخانا ل روژێن " سێ شەمبیا " نە

• گەشتا سێ شەمبیا دێ ل روژێن ،٩
 ٢٣ ،١٦و  ٣٠هەیڤا ئێک بیت
• بو زانیاریێت زێدەتر ،سەرەدانا ڤی مالپەری بکە
 / www.mnps.orgسەرەدانێ یا پەیوەندیێ
ب قوتابخانێ بکە.

 ٢٣هەیڤا ئێک یا ساال ٢٠١٨
ڤێستەڤاال هەلبژارتنا قوتابخانا

• کومبوون دگەل ستافێ کاری ژ قوتابخانا
• فێربوون دەربارەی پروگرامێن قوتابخانێ
و تشتێن ئەو دابین دکەن.
• ناڤ نڤیسین بو گەشتا دناف قوتابخانێ دا.

روژا  ٢ێ هەیڤا دوو ساال ٢٠١٨
دوماهیک ژڤان بو داگرتنا فورمێ

• فورما هەلبژاردێن قوتابخانا فرێکە بەری ژڤان
بدوماهی بهێت دا بهێتە دانان دناڤ پروسەیا
هەلبژاردنێ دا.

روژا  ٢٣هەیڤا دوو یا ساال ٢٠١٨
رۆژا هەلبژارتنێ

• بزانە کا کیژ قوتابخانا زاروکێ تە وەرگرتیە .بو
قوتابخانا یێن قوتابی پتر هەی ژ جهی ،ئەو قوتابخانە
رەنگە ناڤێ زاروکێ تە بێخنە دناڤ لیستا
چاڤەرێکریان.
• ناڤێ زاروکێ خو بنڤیسە دا گرتنا جهی بو وان مسووگەربکەی.

