قوتابخانێن هەلبژاردە
زانیاری و فورم دەربارەی پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە

-٢٠١٨
٢٠١٩

پێداچوونا قوتابخانێن هەلبژاردە

قوتابخانێن گشتی یێن میتروپولیتان نەشڤل دەڤەرەکا قوتابخانێن هەمەرەنگ و
جاالکە کاردکەت ژ بو دابینکرنا باشترین دناف تەواوێ سیستەمی دا .پەیاما مە
ئەوە کو روژانە پەروەردا گشتی بگەهینینە هەمی قوتابیا.
ئەم حەزدکەین هاریکاریا خێزانا بکەین بو ڤەدیتنا قۆتابخانێن گونجای بو زاروکێن
وان ئو بکارن و بدانن ل سەر هێال دروست بو دەستڤە ئینانا سەرکەفتنێ .ئەم دزانین
کو هەر قوتابیەک یێ تایبەتە و پێتڤیێن جودا یێن هەین ،و ئەم پشتەڤانیێ بو قوتابیان
دابین دکەین لسەر هەمی ئاستان .خێزانێن نەشڤل نێزیکی  ١٦٧قوتابخانا یێن
لبەردەستێن وان هەین .ئەڤەژی رامانا هندێ ددەت کو قوتابخانەکا دروست یا بو
زاروکێ تە هەی.

قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ دێ تەکەزکەن کو زاروکێ تە باشترین سەربورا
پەروەردەی هەبیت و دەربچیت و د ئامادەکەریبن بۆ کۆلیژێ ،پیشە ۆ ژیانێ دا.
ساالنە ،فورما پێشکێشکرنا قۆتابخانێن هەلبژاردە دەرفەتێ بو تە ددەت دناڤبەرا
قۆتابخانێن هەلبژاردە یێن تومارکری هەلبژێری ،یان زاروکێ تە دشێت هەردەم د
زونا قۆتابخانا خو ئامادەبیت .ئەم دزانین کو ئەندامێن خێزانێ پێشبینیێن گەلەک باش
یێت هەین بو زاروکێت هەوان .سوزا مە ئەوە کو باش کاربکەین نەبەس بتنێ
گەهاندنا ئاستێ کو وانا بڤێت ،بەلکو دەربازبوون ژئاستێ دیارکری دا.

 ٣پێنگاڤ بو ڤەدیتنا قوتابخانا دروست بو زاروکێ خو.
 .1لێگەریانا هەبژاردەیێن خۆ بکە
تەماشای هەلبژاردێن خو یێ قوتابخانا بکە برێکا سەرەدانکرنا
مالپەرێ قۆتابخانێ لسەر schools.mnps.org.
تو دشێی دەربارەی هەر قوتابخانەکێ فێڕببی و ئەو بەرنامێن
ئەو پێشكێش دکەن وەک ،بەرنامێن ئەکادیمی و بابەت و
چاالکیێن زێدەیێن پشتی دەوامێ و چاڤدێریا زاروکا یا بەری و
پشتی دەوامێ و گەلەک تشتێن دی .تو دشێێ پەیوەنێ ب ژمارە
 615-259-4636بکەی بو زانینا زانیاریێن زێدەتر
دەربارەی هەلبژاردێن قوتابخانا.
 .2سەرەدانا قوتابخانا بکە لروژاسێ شەمبی یا،
دەمێ گەشتێن قوتابخانا رێکەکا زورا باشە بو چافپێکەفتن
ب ماموستا و رێڤەبەر و تەماشەی پولێن قوتابیان بکەی و
فێری پروگرامێن وان یێن ئەکادیمی ببی .دا پتری بزانی،
پەیوەندیا قوتابخانێ بکە و زانیاریا کاربینە ل سەر ڤی
مالپەریwww.schools.mnps.org. .

 .3داخازێ پێشکێش بکە تا روژا ٢ێ هەیڤا دووا
داخاز بکە لسەر ئونالینێ لسەر مالپەرێ
 www.mnpsschoolchoice.orgیان فورما کاغەزێ
بکاربینە کو دکەڤیتە پشتا ڤێ نامیلکێ.
پروسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکی ئەڤا ل هەیڤا دوو دهێتە
ئەنجامدان دێ لیستێن وەرگرتیا و چاڤەلێکریا دیارکەت.
فورمێن درەنگ دگەهن دێ هێنە زێدەکرن لسەر لیستا
چاڤەرێکریا ئەگەر قوتابخانە تژی بوو ،یان دێ هێنە وەرگرتن ل
وان قوتابخانا یێن کورسیێن ڤاال هەین.
ئەگەر تو یێ نوی بی بو ناف قوتابخانێن گشتی یێن میترو یان تو
داخاز بکەی بو قوتابخانەکا چارتەر ،فورما قوتابخانێ یا
لبەردەست د ماوێ سالێ خرێدا.

چەوا پروسەیا هەلبژارتنا قوتابخانێت هەلبژاردە رێڤەدچیت
دەیک ۆ باب  /سەمیانێ زارۆکی دڤێن دانشتووێت یاسایی یێن ناوچەیا دەیڤدسۆن
بن بەری ئەو هەۆلدەن داخازا قۆتابخانێن هەلبژاردە پێشکێش بکەن بۆ زارۆکێن
خۆ.
ژمارا ناسناما قوتابی ئەڤا هاتیە دەرکرن ژالیێ قوتابخانێن میترو ڤە یا پێتڤی یە
د دەمێ داگرتنا فورما داخازکرنێ دا.
بدەستڤەئینانا ژمارە یان ناسنامێ بۆ قۆتابیێن نوی هاتینە دناف قۆتابخانێن گشتی
یێن میترۆ دا ،دێ هێنە بدەستخستن ل ئێک ژ هەر  ١٢سەنتەرێن مەیێن
تۆمارکرنێ یان ل سەنتەرێ زانیاریێت خێزانی سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت
میترو ل نەشڤل.
ئەو قوتابخانێن کورسیێن ڤاال بو تومارکرنێ هەین یێن هاتینە دیارکرن دڤێ
نامیلکا پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە دا دالپەرێن  ١٣و  ١٤دا.
داخازا ئانکۆ پێشکێشی حەتا ( )٧قۆتابخانا بکە لسەر ڤێ فۆرمێ.
هەلبژاردێن قۆتابخانا دڤێت بهێنە رێزبەندیکرن گوێرەی پێشینەیکرن ژ ١
" بلندترین پێشینە' بۆ  ٧وەک " نزمترین ئپێشینە".
هەمی فۆرم دێ هێنە تومارکرن دناف پرۆسەیا هەلبژارتنا
•
هەرەمەکی برێکا کومپیوتەرێ دێ هێتە ئەنجام دان.
ئەگەر زارۆکێ تە هاتە ژێگرتن کۆ بەشداریێ د ئێک ژ
•
قۆتابخانێن مەدا بکەت ئەوێن لسەر لیستا هەوە ددەمێ پرۆسەیا
هەلبژارتنا سەربەخۆدا .دێ دەرفەت بۆ تە هێتە دان کۆ تۆ ڤێ
کۆرسیکێ قەبوول بکەی د قۆتابخانێ دا.
زارۆکێ تە دێ هێتە دانان لسەر لیستا چاڤەرێکریا بۆ وان
•
قۆتابخانێن تە دیاکری وەک قۆتابخانێن تە یێن سەرەکی ژ وێ
قۆتابخانێ یا زارۆکێ تە لێ هاتیە وەرگرتن.
زارۆکێ تە دێ هێتە البرن ئانکۆ  opted outکرن دهەر
•
قۆتابخانەکا کو هاتبیتە رێزبەنکرن کێمتر دلیستا پێشینەکرنێدا ژ
وێ قۆتابخانێ ئەڤا زاروکێ تە هاتی یە هەلبژارتن کو لێ
ئامادەببیت.
ئەو خێزانێن کێم قۆتابخانا هەلدبژێرن یان بەس ناڤێ وان قۆتابخائا
•
یێن گەلەک حەز لسەر ،رەنگە ناڤێن وان ل چ قۆتابخانا
دەرنەکەفن لسەر فورمێن وانادا.
لدەمێ خێزانەک بریارێ ددەت کۆ ئەو کۆرسیا بۆ زارۆکێ وان
•
هاتیە دابینکرن نە وەرگرن ،ئەو کۆرسی دێ هیتە دابینکرن بۆ
وان خێزانێن زارۆکێن وان لسەر لیستا چاڤەرێکریا د وێ
رێزبەندیا ئەو تێدا هاتیە وەرگرتن.
خێزان دێ هێنە ڤەکێشان ژلیستا چاڤەرێکریادا دا کورسیێن ڤاال بو
•
بهێنە پێشکێشکرن دروژا پێنجێ یا قۆتابخانێ دا بو ساال خاندنا
٢٠١٩-٢٠١٨
فۆرمێن کاغەزێ ژی دێ هێنە وەگرتن.
لێ بەلێ ،خێزان دهێنە هاندنان برێکا ئونالینێ پێشکێش بکەن لسە ڤی مالپەری
www.mnpsschoolchoice.org.
هەمی گوهرینێن دهێنە کرن ل سەر فورما ئونالین ئەڤاتەپێشکێشکری دەبیت
بهێتە کرن ل سەر ئونالینێ ڤە.
ئەگەر تە پێتڤی ب هێال ئنتەرنێتێ هەبیت ،تۆ دشێی سەرەدانا نێزیکترین لقا
پەرتوکخانا گشتی ل نەشڤل بکەی یان سەرەدانا سەنتەرێ زانیاریێت خێزانی
سەر ب ق ۆتابخانێت میتروڤە بکەی کو ناڤ و نیشانێت وێ دکەڤیتە 2601
Bransford Ave., Nashville, TN 37204.
بەردەوامی لسەر رێرەویا فێرکردنێ ) (pathwayیا گەرنتیکری دێ
هەروەسا هێتە دوپاتکرن ژالیێ هنارتنا فورمان ڤە لسەر ئونالینێ.
تەماشەی پریسیارێن هەردەم دهێنەکرن بکە ل سەر الپەرا  ٨بو زانیاریێن
بەرفرەهتر.
ئەو فورمێن دهێنە وەرگرتن تا رۆژا ٢ێ هەیڤا دوو ٢٠١٨دەمژمێر
٥:٠٠ئێڤاری دێ کەڤنە دناف پروسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکیدا.
لسەر ئونالینێ:

فۆرمێن لسەر ئنتەرنێتێ دێ هێنە وەرگرتن تادمژمێر ١١:٥٩ێ شەڤێ لرۆژا ٢ێ هەیڤا
دوو . ٢٠١٨ ،هەمی ئەو فۆرمێن دهێنە وەرگرتن پشتی ژڤانێ هاتیە دیارکرن دێ چنە
دۆماهیکا لیستا چاڤەرێ کریا.
ژبەر کو ب تەواوی بەراوردیا قوتابخانێن هەلبژاردە بهێتەکرن و هەلبژاردە بهێنە دیارکرن
لسەر فورما قوتابخانێن هەلبژاردە ،خێزان دێ گەلەک هێنە هاندان کو سەرەدانا وان
قوتابخانا بکەن یێن وان حەز لسەر هەین دگەل قوتابخانێن دەڤەرێن وان .سەرەدانا
بەروەخت دێ گەش ۆ هەوایی ،کەلتووری ۆ بەخشینێن پەوەردەیی مسۆگەرکەت بۆ وێ
ئێکێ کۆ قۆتباخانە هەمی داخازێن زارۆکێ هەوە دابین بکەت.طفلك .
قۆتابخانە دێ دڤەکری بن بۆ سەرەدانکرنێ د ڤان روژێن سێشەمبیێ ئەڤێن ل خوارێ
دیارکرین بو ساال  ٢٠١٨ێ دا .روژا  ،٢٣ ،١٦ ،٩ئو  ٣٠مانگا ئێک ،روژا  ٢٧ێ مانگا
دوو؛ روژێن  ،١٣ ،٦ئو  ٢٠مانگا سێ .زێدەباری ڤێ چەندێ ،تۆ دشێی پەیوەندیێ ب
قۆتابخانێ ڤە بکەی بۆ دانان ژڤانەکێ دا سەرەدانا قۆتابخانێ بکەی ئەگەر تە بڤێت ل
مێژویەکا جودا ژ یێن دەستنیشانکریڤە بچی..

ڤەگۆهاســــــــــــــــــــــــــــتن
زووربەی جاران ،پاسا قۆتابخانێ ناهێتە دابینکرن بۆ وان قۆتابخانێن یێن ژ دەرڤەی سنوورێ
وێ دەڤەرا قۆتابی تێدا دەوامێ یان بەشداریێ د قۆتابخانێن هەلبژاردەدا دکەن
یێن دیارکری لسەر فۆرما وان
تەماشەی لیستا ئەو پرسیارێن گەلەک دهێنەکرن بۆ زێدەتر زانیاریان یان پرسیارا قۆتابخانێ
بکە بۆ زانینا هەبوونا پاسێن ڤەگۆهاستنێ.
ڤەگۆهاستن ب پاسێن  MTAلسەرانسەری شارێ نەشڤل بێ بەرامبەرە بۆ هەمی قۆتابیێن
قۆناغا ئامادەیی د رێکا پرۆگرامێ  StrIDeڕا لجهێ کۆ کارتێن ناسنامێن قۆتابیان دۆجار
هندی پلێتێن پاسێن ناڤ باژێری پێڤەدهێت.
هەمان پرۆگرام یێ بەرهەڤە بۆ قۆتابیێن ناڤنجی ئەوێن بەشداریێ د قۆتابخانێن هەلبژاردەدا
دکەن ژ بلی قۆتابخانێن ناڤنجیێن چارتەر((charter
دەستویردانا دەیک ۆ بابا یا پێتڤی یە بۆ قۆتابیێن قۆناغا ناڤنجی دا بشێن پلێتێن پاسێ یێن
پرۆگرامێ  StrIDeبدەستخۆڤە بینن.

مەرجێن تایبەت یێن وەرگرتنێ
ئەف قۆتابخانێن لخارێ مەرجێن ئەکادیمی یێن تایبەت بو وەرگرتنێ یێن هەین:
Hume-Fogg, MLK Magnet, Meigs
ئو Middle College High
تەماشەی الپەرێن  ١١و ١٢ێ بکە بۆ زانیاریێن زێدەتر لسەر مەرجێن ئەکادیمی یێن ڤان قۆتابخانا.
ئەف قۆتابخانێن لخارێ داخازا هەڤدیتنێ یان چاف پێکەفتنێ ژ قۆتابیان دکەن:
قوتابخانا  Creswellیا هونەری،و قوتابخانا  Nashvilleیا هونەری،و کولیژا ناڤنجی،و قوتابخانێن  Virtualو
قوتابخانا مەزن یا وێنەیی یا نەشڤل ئەڤێن سەر قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل()MNPS
قۆتابخانە دێ پەیوەندیێ ب کاندیدان کەن بۆ هەڤدیتن یان هەڤ پەیڤینێ.

بو زانیاریێت زیاتر پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێت
خێزانیڤە بکە لسەر ڤێ ژمارێ 615 -259 -4636
یان سەرەدانا ڤی پالپەرێ ئەلکترونێ بکە
WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG
خێزان دشێن قوتابخانا زونا خو بزانن برێکا  Zone Finderدڤی پالپەرێ
ئەلکترونیدا  www.MNPS.orgیان پەیوەندیێ بڤێ ژمارێڤە بکەن
615 - 259 -4636

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل ٢٠١٩-٢٠١٨

چ تشتێ نوی هەیە بو ساال خاندنێ 2019-2018
پروگرامێن قۆتابخانا مەگنت(  )Magnetیێت سەرەتایی ئەڤێن نوی
قۆتابخانێت میترو دێ  ٥پروگرامێت مەگنێت(  )magnetیێت نوی بو ساال خاندنێ -٢٠١٨
 ٢٠١٩ل سەر ئاستێ سەرەتایی ( قوناغێن باغچێ زاروکا تا قوناغا چوارێ) پێشکێشدکەت.
برێ یا پروگرامێ هاریکاریا قۆتابخانێن مەگنێت( )magnetیێن فەدرال ئەڤێن هەڤرکیەکا
زور لسەر هەی ،ئەڤ پروگرامێن مەگنێت (  (magnetدێ پشتەڤانییا ئارمانجا پەروەردا
دەڤەرێ دکەتن بو گەهاندن و دابینکرنا دەرفەتا بدەستڤەئینا خاندنەکا زور باش بو هەمی قۆتابیا.
هەر قۆتابخانەک دێ دەرفەتێن خاندنا پەروەردەیی یا بزەوق ،سەراست و دروست بو قۆتابیان
تەرخاندکەت کو رێکێ پێبدەت بو فێربوونا خاندنا کارا ،جیهانا-راست ،خاندنا ل سەر بنەمایێ
ڤەکولینا بکارئینانا مەنهەجێ پەروەردەی ئەڤا تەکەزێ ل سەر(زانست ،تەکنەلوژیا،
ئەندەزیاری،هونەر ،و بیرکاری)  STEAMدکەت.

قوتابخانا سەرەتاییا Glencliff
پروگرامێ Entrepreneurship STEAM Magnet
قۆتابی دێ د بەژداربن د یەکێن فێرکرنێ ل سەر بنەمایێ پروژێ ( STEAMزانست،
تەکنەلوژیا ،ئەندەزیاری ،هونەر ،بیرکاری) ئانکو  STEAMداکو فێری مێشکەکێ تایبەت
مەند بکەن کو پەرەپێدان و خورتکرنا نوژەنبوونێ  ،مەترسیێ و بەردەوامی و بەرخودانێ
بکەت.
ئارمانجا قۆتابخانێ ئەوە قۆتابیان بەرهەف بکەن بو پیشە و کارسازیا ئەڤێن حەتا نوکە د
هەبوونا وان نەبیت و هەروەسا پێشڤەبرنا کارسازیێن چەرخێ  ٢١ێ ئەنجام بدەت  -داهینان،
هەڤکاری ،پەیوەندیکرن ،ئو هزکرنا رەخنەیی.
دێ دیزاینا بسپوریا کاری هێتە هەفخستن برێیا بکارئینانا مەنهەجێ بابەتێن جودا جودا کو
بنیاتێ وێ هاتبیتە دانان دبوارێ زانستێ،تەکنەلوژیا ،ئەندازیاری ،هونەر ،ئو بیرکاری.
قۆتابی دێ مفای ژ تاقیگەها نوژەنکرنێ و کرنا پسیارا کەن.
دەستپێکرنا السایکردنێ دەمێ ئەو کاردکەن برێیا پروسەیا دیزاینێ.
قۆتابی دێ فێربن ل بەژداربویا ،کارسازا ،داهێنەرا ئو بسپورێن دیترێ ئەڤێن دبەژداربن د دانانا
مێشکەکێ کارساز د بوارێن ( زانست ،تەکنەلوژیا ،ئەندازیاری ،هونەر ،و بیراکاری )
 STEAMدا.
قۆتابیا دێ دەم هەبیتن دماوێ پروگرامێ کارسازیدا هزرێن خو پێشڤە ببەن ،ئاڤاکرنا
بەرهنگارترین و زەحمەترین شیان بو وانا ئەنجام بدەن ،کارکرن دگەل بسپورێن تایبەتمەند بو
دەولەمەندکرنا فێرکرنا وانا داکو ب کیری بچنە دناڤ پروژێن خودا.

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل3 |٢٠١٩-٢٠١٨

قوتابخانا سەرەتاییا Inglewood
زانستێن ژینگەهێ برێیا  STEAMسەر ب سەرەتایا ) ) Inglewoodیا مەگنێت
(  ) magnetقۆتابییا بەژداردکەت د فێرکرنا رەخنەییدا ،هەفکاریێ ،داهێنان،و پەیوەندیکرنێدا
د ژینگەهەکا ئارام و داخازکریدا .رێبازەکا قوتابخانێ یا تایبەت بو فێرکرنێ قۆتابیا هەمیا
پشت راسدکەت کو بەژداریا خاندنا تەڤ بن کو یا تایبەتە ب زانستێن ژینگەهێڤە.
 Quarterly STEAM Challengesدەرفەتێ بو قۆتابیا دابیندکەت داکو چارەسەریێن
مومکین دیزاینبکەن بو ئاریشێن ژینگەها جیهانێ یا راست و دروست ب رێکا خویندەوەاریێ،
بیرکاریێ ،زانستێ ،ئو خواندنا جڤاکی دا .چارەسەری دێ هێنە پێشئێخستن برێکا کارئینانا
 Engineering Design Processئانکو(پروسەیا نیگارکێشانا ئەندەزیاری) ئو تەکنەلوژیا
بەرفرەهـ .هەڤالپارێن قۆتابخانێ دگەل زانایێن زانکویا  ،Vanderbiltزانکویا West
 ،Virginiaهەفپەیمانیا ئەمریکی بو سێستەمێن تازە و داهێنەری ،ئو شارەزایێت جڤاکێ هەمە
جور .ئەزموونێن فێرکردنێ دابیندکەن بو د پولێ ڤە ،تاقیگەها  STEAMڤە ،ئو د ناف
چولیدا STEAM .زیاتر دهێتە خودیکرن درێ یا دەرفەتێن باشکردنێ ژوانرا؛ تیما
موزیکێ ،ستودیویا هونەری ،پێشاندان ل سەر دەبێ شانوێ ،یانا باشتکرنا ،STEAM
چاڤدێریا ئافرێنەر یا پشتی دەوامێ ،multimedia Maker Space ،ئو دگەل خانیێ
هایروپونیک.

Rosebank STEAM Magnet
قۆتابییێن زانستێن زیندەوەرزانیێ و تەکنولجیاییا تەمام دێ بەژداریێ د دەرفەتێن فێرکرنا کارا،
کیر و ئەزموونیدا ئەڤا شیان و کارسازیێی پروسیجەر و ڤەکولین و لێکولینا پێشڤەدبەت.
قۆتابی دێ تەکنەلوژیایێ پێشئخن ئەڤا تەکەزێ ل سەر  ، STEAMهونەرێن دانانا کودا
دکەت ،دەسخستنا شارەزایا ناڤەروکا بابەتێ زانستێ ،ئو باشتکرنا شیانێن وانا یێت نڤیسینا
زانیاریا .هەڤکارییا دگەل  Vanderbiltسەنتەرێ زانکویێ بو رەوشەنبیرکرنا زانستی،
دگەل رێڤەبەریا ژینگەهێ و پاراستنێ سەر ب ویالیەتا تێنسی ڤە ئو باخچێ گیانەوەرا ل
نەشڤل دێ زانین و حەزا قۆتابیا د پروسەیا بابەتێن زانستی د زانستا زیندەوەرزانیدا
بەرفرەهکەتن.

چ تشتێ نوی هەیە بو ساال خاندنێ 2019-2018
هەڤکارییا دگەل Vanderbilt
سەنتەرێ زانکویێ بو رەوشەنبیرکرنا زانستی ،دگەل رێڤەبەریا ژینگەهێ و پاراستنێ
سەر ب ویالیەتا تێنسی ڤە ئو باخچێ گیانەوەرا ل نەشڤل دێ زانین و حەزا قۆتابیا د
پروسەیا بابەتێن زانستی د زانستا زیندەوەرزانیدا بەرفرەهکەتن.

قوتابخانا  Warnerیا سەرەتایی یا
 Magnetیا هونەری
بەرنامێ هونەری یێ چاالکری یێ قۆتابخانێ دێ بەش و ئو ناڤەروکا نوی ل سەر
مەنهەجێ هونەریێ زێدەکەت ئو هونەرێ دێ لناڤ وانێن بابەتێن سەرەکی ئێخینیتن داکو
هاریکاریا قۆتابیا بکەتن شیانێن خو ئاڤابکەن د پەیوەندیا هزرکرنا رەخنەیی ،هەفکاریێ ئو
ئافرێنەریێ (داهێنانێ) دا .سەرەتایا  Warnerدێ پشتگریا هەڤالپارێن بهێز دناڤ جڤاکێ
 Music Cityدا کەتن بو دابینکرنا ئەزموونێن پەروەردەیی یێن تایبەت و وانێن
هونەریا جوراوجور بو قۆتابییا کو تا نوکە نە هات بیتە پێشکێشکرن بو قۆتابخانێن
سەرەتاییێن دیترێ ئەڤێن سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل((MNPSڤە.
پالپشتی بو پروگرامێ هونەرێ دهێتە کرن کو پێکدهێت ژ ستودیویا سەما و گوڤەندێ
دگەل بەرهەفکرنا خودیکێت دیتنێ ،رایخستنا ئەردی ،جهێن سەمایا بالێ؛ وانێن فێرکرنا
کەسی ئانکو (تایبەتمەندی) یا موزیکێ [ پیانو ،جورێن دەهولێ(تومبلکێ) ،ئامیرێت کو
بداڤا کارکەن ]  ،ئو دگەل ستودیەکا هونەری کو تەختێن هەلگرتنا وێنا پێکدهێت ،تایرە و
فرنا ژ هەریێ چێکری .زێدەباری ڤێ چەندێ ،قۆتابی دێ دەلیڤە هەبیت فێربن دەربارەی
بەرهەم ئینانا ڤیدیوا برێکا هاریکاریا دەنگ و باسێن روژانە کو ئەو بخوبخو چێدکەن.

قوتابخانا  Whitsittیا سەرەتایی

قوتابخانا  Magnetیا تایبەت ب ئەندەزیاریا ژینگەهی برێیا
 STEAMڤە
ئەف پروگرامە دێ ئەندازیاریا ژینگەهێ بو قۆتابیا دابیندکەت
برێکا مەنهەجەکێ نوی یێ مژارا تەواو برێ یا چارچوڤێ
ناڤەروکا سەرەکی.

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل ٢٠١٩-٢٠١٨

خودیکرنا مەنهەجەکێ ب هونەراڤە گرێدای دگەل وانا ئەندازیاری یا نوی ،جاالکیێت
خەمالندی ،وانێن ل دەرڤەی پولێ ،گەشتێن بو دەرڤەی قوتابخانێ ،هەڤالبەندیێن دگەل
رێکخراوێن خوجهی دگەل بسپورێن زانستێ و ئەدازیاری دێ قوتابیا گرێدەن دگەل جیهانا
دروست ڤە .هەر ئاستێ قوناغەکێ دێ تێگەهـ و شیانێن ئەپلیکەیشنا  STEAMل سەر بنیاتێ
پروژەی بەژدارکەت برێکا بکارئینانا ئەندەزیاریێ ل سەر بنەمایێ ڤەکولینێ دێ بیتە بنیاتێ
مەنهەجێ سەرەتایێ .دێ قۆتابخانە کارکەن دگەل Aventure Science Center
دبوارێن زانستێن ژینگەهێ ،زانستێ فیزیایێ و ئەندازیاریێ دا ،ئو دگەل بەشێ ئەندازیاری
سەر ب زانکویا  Vanderbiltڤە کو لڤێرێ دێ فێربن بو دانانا کودا دناڤ روبوتیدا بو
ئەنجامدانا کریارێن سادە.

پروگرامێ کولیژا بەروەخت دقوتابخانێت دواناوەندی نوکە ل قوتابخانا Middle
 Collegeیا دواناوەندی
قۆتابخانێن میترو دێ پروگرامێ  Early College High Schoolد قۆتابخانا
ئامادەیی  Middle College High Schoolبو ساال خاندنێ-٢٠١٨ 2018
 ٢٠١٩ددەتە دنیاسین .قۆتابیێن دهێنە وەرگرتن دشێن بلەز دویڤچوونا پالنێن کولیژا خو
بکەن یان دەست ب ئاڤاکرنا پیشەیا خو بکەن دهەمان دەمدا باوەرناما دبلوما ئامادەیێ
وەربگرن و باوەرناما  associate degreeوەربگرن بەس دماوێ چوار ساالدا ـــ
ئو بەالش دێ ل سەر خێزانێ راوەستیت .ئەڤ پروگرامە دێ مەنهەجەکێ تێروتەسەل و
سەخت پێشکێشدکەت ئو خاندنا بلند دێ دگەل ئەزموونێن هەڤالبەندیا پیشەسازی بو قۆتابیا
دابیندکەت .پروسەیا پێشکێشکرنێ دێ یا لبەردەست بیت بو قوتابیێن نوکە ل قوناغا
هەشتێ ئەڤێن دەربازدبنە قوناغا ئامادەیێ وەک قوناغا نەهێ بو ساال خاندنێ -٢٠١٨
 . ٢٠١٩سەرجەمێ  ١٠٠کورسیا لبەردەستن بو پێشکێشکارێن شایستا وەرگرتنێ هەی.
قۆتابی دێ بەرپسیارن بو ڤەگوهاستنا خو ل مال بو قوتابخانێ و ل قوتابخانێ بو مالێ.

سالناما پێشکێشکرنا قوتابخانێن بژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل 2019-2018

فورمێن پێشکێشکرنێ دێ هێنە فرێکرن بو مال ل رۆژا چوارشەمبی،
 ١٠ێ مانگا ئێک ساال ٢٠١٨

هەمۆ قۆتابخانە دێ فۆرما دگەل قۆتابیان فرێکەن بۆ مالێن وان.
یا پێکهاتیە ژ "فۆرما ڕاڕەوی یا بەردەوامبوونێ" بۆ وان قۆتابیان ئەوێن ژ قۆتابخانا
سەرەتایی بۆ قۆتابخانا ناڤنجی یان ئامادەیی دهێنە ڤەگۆهاستن لسەر ڕاڕەوەکا مسووگەر.
فۆرما قۆتابخانێن هەلبژاردە دێ هەروەسا هێتە بدەست خستن لسەر مالپەرێ ئنترنێتێ
www.MNPSschoolchoice.org.
قۆتابیێن دەربازدبنە قوناغا یانزدێ یان دوانزدێ رەنگە دەستپێکا  ١٠مانگا ئێک بشێن
پێشکێشبکەن.
(تەماشەی پریسیارێن هەردەم دهێنەکرن بکە ل سەر الپەرا )٩
سەرەدانکرنا قوتابخانا ل روژانێن سێ شەمبی ،رۆژا سێ شەمبی،
 ،٢٣ ،١٦ ،٩ئو  ٣٠مانگا ئێک  ،روژا سێ شەمبی٢٧
مانگا دوو ؛ ساال  ، ٢٠١٨ئو روژا سێ شەمبی  ،١٣ ،٦ئو  ٢٠مانگا سێ  ،ساال ٢٠١٨

گەشتا بەروارێن روژێن سێشەمبیێ دێ دئامادەبن بۆ خێزانا کۆ سەرەدانا قۆتابخانا بکەن بەری
و پشتی دوماهیک ژڤانێ پێشکێشکرنا فورما.
ئەف گەشتە دێ دەرفەتا دیتنا مامۆستا ۆ رێڤەبەران ،چاڤدێریکرنا وانێن پۆلێن قۆتابیان ،کرنا
پرسیاران ۆ فێربوون دەربارەی پرۆگرامێن ئەکادیمی بو خێزانا دابیندکەن.
گەشتێن سەرەدانێ دێ هێنە ئەنجامدان دناڤبەرا دەمژمێرێن ١٠ێ سپێدێ و ١ێ پشتی نیڤڕو .بۆ
دانانا ژڤانەکی نوی بۆ سەرەدانکرنا قۆتابخانێ ،بێزەحمەت پەیوەندیێ راستەۆخۆ ب قۆتابخانێ
ڤە بکە لسەر ناڤۆنیشانێن خارێ.
ژمارێن تێلوفونێن قوتابخانا دێ بدەستکەڤن لسەر مالپەرێ
 www.mnpsschoolcoice.orgیان پەیوەندیێ ب ژمارا تێلەفونا .٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦
ڤە بکە
دوماهیک ژڤان بو پێشکێشکرنێ و فورما راروەوی دێ ل روژا ئەینی  ٢ێ مانگا دوو یا
ساال  ٢٠١٨ل دەمژمێر  ٥:٠٠ئێڤاری لدویف دەمێ ناوەندی

ئەڤە دوماهیک ژڤانە بو دەیک وبابا کو فورمێن خو فرێکەن لسەر ئونالینێ بو قوتابیێن
قوناغێن ( قوناغا باخچێ زاروکا تا قوناغا دەهێ ) یان فورمێن پێویست بزڤرینەڤە بو
سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی یێ قوتابخانێن گشتی یێن میترو لژێر ناڤێ ئوفیسا قوتابخانێن
هەلبژاردە
فۆرمێن دگەهن ددەمێ خۆدا دێ بنە پارچەک ژ پرۆسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکی و
راستەوخو.
ئەڤ دوماهیک ژڤانە پێکدهێت ژ هەمی "فۆرمێن ڕاڕەوی یا بەردەوامبوونێ" بو
قۆتابیێن کو ل قوناغا سەرەتایێ دەربازدبنە قوناغا ناڤنجی یان ل قوناغا ناڤنجی بو
قونغا ئامادەیی ل سەر رارەوا پەسەندکریدا.
ئەف ژڤانە ژ وان کەسان ناگریت ئەوێن داخازا یان تەقدیمی پێش قۆتابخانێ دکەن یان
پری-کەی ،قۆناغێن  ١١ۆ ١٢ێ.
ئەف فورمێن دهێنە پێشکێشکرن پشتی ژڤان ب دوماهیک دهێت دێ هێنە دانان
لدوماهیکا لیستا چاڤەرێکریادا ب رێز لدویف دەمێ گەهشتنێ.
رۆژا ژێگرتنا ناڤا  /رۆژا ئەینی ٢٣،مانگا دوو
ئەنجامێن پروسەیا هەلبژارتنا سەربخو بو قوناغێن (باخچێ زاروکا تا قوناغا دەهێ) دێ
لسەر ئونالینێ بن لسەر مالپەرێ www.mnpsschoolchoice.یا ب پەیوەندیکرن ب
ژمارا تێلەفونێ  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ئەو قۆتابیێن دچنە قۆناغێن پێش-قۆتابخانێ ،پری-کەی ۆ
قۆناغێن  ١١ۆ  ١٢ژ وان ناگریت ..ل بۆ پتر شرۆڤەکرنێ لسەر ڤێ چەندێ بێزەحمەت

سەرەدانا پرسیارێن هەردەم دهێنە کرن بکە لسەر مالپەرێ.
http://www.mnpsschoolchoice.org
لیستێن وەرگرتن /چاڤەرێکرنێ دێ هێنە فرێکرن بو مالێن قوتابیان لرۆژا چارشەمبی
 ٢٨مانگا دوو .٢٠١٨ ،

ناما وەرگرتنێ یان لیستا چاڤەرێکریا دێ هێتە هنارتن بۆ مالێن هەر قۆتابیەکێ لسەر وان
ناڤ و نیشانێن جهی ئەڤا لسەر فورمێن وان دیارکری.

دوماهیک ژڤان بو زڤراندنا نامێن وەرگرتنێ  /رۆژا پێنچ شەمبی بەرواری ١٥
مانگا سێ * ٢٠١٨ ،

ناما وەرگرتنێ د ڤێ بەرواراێدا دەبیت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هالبژاردێن قۆتابخانێ بەری
دەمژمێر  ٥:٠٠ئێڤاری CST.
هەروەسا رەنگە پێشکێشکار بشێت کورسی یەکێ قەبوولبکەت برێکا ئونالین ل سەر ڤی
مالپەری www.mnpsschoolchoice.org
ژمارا ناسناما ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی دپێدڤینە ژبو چوونا ژور و
کارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێتێ .ئەنجامێن روژا هەلبژارتنا قوناغا دوانزدێ و قوناغا یانزدێ  /روژا
چوارشەمبی ٢٨ ،ێ مانگا سێ ،یا ساال .٢٠١٨
ئەجام دێ لبەر دەست بن ل سەر ڤی مالپەری  www.mnps.orgیانژی تو دشێی سەرەدانا بوردا
پەروەردێ ئەڤا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل((MNPSڤە بکەی کو ناڤ و
نیشانێت وێ دکەڤیتە . 2601Bransford Avenue, Nashville, TN 37204
نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن -جارا  ١ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا چاڤەرێکریان لرۆژا
چارشەمبی رێکەفتی  ٤ێ مانگا چوار ساال ..٢٠١٨

هەر قوتابیەکێ بهیتە ژێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنی بو وان هێتە هنارتن
سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.
دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە کێشان جارا ئێکێ دێ لرۆژا هەینی بن
رێکەفتی  ٢٠ێ مانگا چوار ساال *.٢٠١٨

ناما وەرگرتنێ د ڤێ بەرواراێدا دەبیت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هالبژاردێن قۆتابخانێ بەری
دەمژمێر  ٥:٠٠ئێڤاری CST.
هەروەسا رەنگە پێشکێشکار بشێت کورسی یەکێ وەربگریت برێکا ئونالین ل سەر ڤی
مالپەری www.mnpsschoolchoice.org
ژمارا ناسناما قوتابی:
ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی پێتڤینە ژبو چوونا ژور و کارئینا مالپەرێ
ئنتەرنێتێ.
نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن -جارا ٢ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا چاڤەرێکریان لرۆژا
چارشەمبی رێکەفتی  ٢ێ مانگا پێنج ساال .٢٠١٨

هەر قوتابیەکێ بهیتە ژێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنی بو وان هێتە هنارتن
سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.

دوماهیک ژڤانێ پێشکێشکرنێ بو قوناغێن  ١١ێ  ١٢ێ  /روژا ئەینی بەرواری  ٢مانگا
سێ یا ساال ٢٠١٨

فۆرمێن دگەهن ددەمێ خۆدا دێ بنە پارچەک ژ پرۆسەیا هەلبژارتنا سەربخۆ یا قوناغێن  ١١ێ ١٢
ێ .هەمی ئەو فۆرمێن دهێنە وەگرتن پشتی ژڤانێ هاتیە دیارکرن ئانکو پشتی  ٢ێ مانگا سێ دێ
چنە دۆماهیکا لیستا چاڤەرێ کریا.

*وەرگرتنا فۆرما لسەر ئنتەرنێتێ دێ هێتە داخستن لدەمژێر  ١١:٥٩شەڤێ لدویف دەمێ ستاندەرد یێ ناڤەراست.
فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل5 |٢٠١٩-٢٠١٨

سالناما پێشکێشکرنا قوتابخانێن بژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل 2019-2018

نامێن دوپاتکرنا قوتابیا و نامێن بەردەوامیا قوتابیان دێ هێنە هنارتن بو مالێن وان لرۆژا
پێنج شەمبی ١٠ێ مانگا پێنج .٢٠١٨

ناما سەلماندنێ دێ بۆ هەمی قۆتابیا هێتە فرێکرن بۆ سەلماندنا ئەرکێ قۆتابخانێ بو ساال
خاندنێ ٢٠١٩-٢٠١٨
دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە کێشان بو جارا دووێ دێ
لرۆژا هەینی بن بەرواری  ١٨ێ مانگا پێنچ ساال .* ٢٠١٨

ناما وەرگرتنێ د ڤێ بەرواراێدا دەبیت بهێتە ڤەگەراندن بو ئوفیسا هالبژاردێن قۆتابخانێ
بەری دەمژمێر  ٥:٠٠ئێڤاری CST.
هەروەسا رەنگە پێشکێشکار بشێت کورسی یەکێ وەربگریت برێکا ئونالین ل سەر ڤی
مالپەری www.mnpsschoolchoice.org
ژمارا ناسناما قوتابی،ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی دپێدڤینە بو چوونا ژور
و کارئینا مالپەرێ ئنتەرنێتێ.
ژڤان بو ڤەگەراندنا نامێن دوپاتکرن و بەردەوامیا قوتابیان رۆژا ئەینی یە  ٢٥ێ مانگا
پێنج .٢٠١٨
دوماهیک ژڤان بو ڤەگەراندنا نامێن دوپاتکرن و بەردەوامیا قوتابیان رۆژا ئەینی یە  ٢٥ێ
مانگا پێنج .٢٠١٨

ئەو خێزانێن حەز دکەن ئەرک یان کارێن قۆتابخانێن زارۆکێن خۆ درۆست بکەن یان
بگهۆرن بۆ ساال خاندنێ یا  ٢٠١٩-٢٠١٨دڤێت ناما بەلگەیا سەلماندنا قۆتابی بزڤرینەڤە
بۆ قۆتابخانێ بۆ ئوفیسا هەلبژارتنێن قوتابخانێ لڤێ رۆژا دیارکری.
نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن -جارا ٣ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا چاڤەرێکریان لرۆژا
چارشەمبی رێکەفتی ١٣ی مانگا شەش ساال .٢٠١٨

هەر قوتابیەکێ بهێتە ژێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنی بو وان هێتە
هنارتن سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.
ژڤانێ کاتی بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە کێشان جارا سێیەمین دێ لرۆژا
هەینی بن رێکەفتی  ٢٩ێ هەیڤا شەش ساال .* ٢٠١٨

ناما وەرگرتنێ دڤێت بهێتە زڤراندن بۆ ئوفیسا سەرەکی یا
هەلبژارتنێن قوتابخانا لڤێ بەروارێدا بەری دەمژمێر  ٥:٠٠ئێڤاری لدویف دەمێ ستانداردێ
ناڤەراست هەروەسا رەنگە پێشکێشکار بشێت کورسی یەکێ وەربگریت برێکا ئونالین ل سەر
ڤی مالپەری www.mnpsschoolchoice.org
ژمارا ناسناما قوتابی ،ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی هاتینە داخازکرن ژبو
چوونا ژور و کارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێتێ.

*وەرگرتنا فۆرما لسەر ئنتەرنێتێ دێ هێتە داخستن لدەمژێر  ١١:٥٩شەڤێ لدویف دەمێ ستاندەرد یێ ناڤەراست.

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل ٢٠١٩-٢٠١٨

نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن -جارا ٤ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا
چاڤەرێکریان لرۆژا چارشەمبی بەرواری  ١١ێ مانگا شەش ساال
.٢٠١٨

هەر قوتابیەکێ بهیتە ژێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنی بو وان هێتە هنارتن
سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.
دۆماهیک رۆژ بۆ دخازیکرنێ ئانکۆ پێشکێشکرن بۆ قۆتابخانێن هەلبژاردە دگەل ژمارا
کۆرسیێن سنووردار  /روژا چوار شەمبی ،بەرواری  ٢٥ێ مانگا حەفت ٢٠١٨ ،

پشتی پرۆسەیا هەلبژارتنا سەربخۆ ،لیستەکا قۆتابخانا دگەل ژمارەکا کۆرسیێن سنووردار دێ هێنە
بەالڤکرن لسەر ئنتەرنێتێ.
دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە کێشان جارا
چارێ دێ لرۆژا هەینی بن بەرواری  ٢٧ێ مانگا حەفت ساال ٢٠١٨
*.
ناما وەرگرتنێ دڤێت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هەلبژارتنێن قوتابخانا لڤێ رۆژێ
بەری دەمژمێر  ٥:٠٠ێ ئێڤاری .پێشکێشکەر(داخازکەر) هەروەسا دشێن
کورسیەکێ وەرگرن برێکا مالپەرێ مە لسەر
ناڤونیشانێنwww.mnpsschoolchoice.org.
ژمارا ناسناما قۆتابی ،ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی دپێویستن بو
چونە ژورا بکارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێتێ.
روژا ئێکێ یا قۆتابخانێ  /روژا سێ شەمبی،
 ٧ێ مانگا هەشت٢٠١٨ ،
دوماهیک ژڤان بو قۆتابیا ئەڤێن نوکە دەوامێ ل قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل
دکەن بو پێشکێشکرنا هەلبژارتنا قۆتابخانا ئەڤێن کورسیێن ڤاال بو قوتابیا هەین  /روژا
ئەینی،
بەرواری  ٢٤مانگا هەشت یا ساال ٢٠١٨

ئەف قوتابیێن تومارکری ل قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل( ( MNPS
دەبیت بخو پێشکێشبکەن تا بەرواری  ٢٤مانگا هەشت .٢٠١٨ ،ئەف خێزانێن نوی
هاتینە قۆتابخانێن میترو رەنگە بشێن بدرێژایا سالێ پێشکێشی وان قۆتابخانا بکەن
ئەڤێن کورسیێن بەردەست هەین..

پسیارێن دووبارە دهێنە کرن
کی یێ هەژییە داخازێ یان پێشکێشی قۆتابخانێن هەلبژاردە بکەت؟
هەر قۆتابیەکێ دەیک ۆ باب یان سەمیانێ وی/وێ دانشتوێ ناوچا دەیڤدسۆن
بیت لدەمێ داگرتنا ڤێ فۆرمێ بۆ وی یان وێ یا هەی کۆ ئەو داخاز یان
پێشکێشی قۆتابخانێن هەلبژاردە بکەت.

هەرێ زارۆکێ من پێتڤی ب ژمارا ناسناما قۆتابی هەیە دا بشێت پێشکێش بکەت؟
بەلێ.
هەر قوتابیەکێ تومارکری د قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل دڤێت ناسنامەک هەبیت
کو ژ نەهـ نمرا پێکبهێت کۆ دەستپێدکەن ژ  .١٩٠ژمارا ناسناما قوتابی بۆ قۆتابیێن نۆکە
ل قۆتابخانا دێ هێتە دیتن لسەر ریپۆرت کارتێن وان یان تو دشێی داخازکەی ژ قۆتابخانا
زارۆکێن هەوە .تۆ دشێی داخازا ژمارا ناسنامێ بۆ زارۆکێ خۆ بکەی د هەر ئێک ژ ١٢
سەنتەرێن مە یێن تۆمارکرنا ناڤێن قۆتابیان  ،تەنها ب پێشكێشکرنا رۆژا ژ دایکبوونا
قۆتابی دگەل بەلگەیەکا نیشتەجێبوونێ یا دەیک ۆبابان یان سەمیانێ زارۆکی ۆ کۆپیەک ژ
مۆلەتا لێخۆرینا ترومبێلێ یا دەیک یان بابێ زارۆکی.

ئەز دێ چەوا داخازکەم(پێشکێشکەم)؟
خێزان دشێن داخاز یان پێشکێش بکەن برێکا ڤی مالپەرێ www.MNPSschoolchoice.org.
ئەگەر تە پێتڤی ب هێال ئنتەرنێتێ هەبیت ،تۆ دشێی سەرەدانا نێزیکترین لقا پەرتوکخانا گشتی
ل نەشڤل بکەی یان سەرەدانا سەنتەرێ زانیاریێت خێزانی سەر ب قۆتابخانێت میتروڤە بکەی
کو ناڤ و نیشانێت وێ دکەڤیتە Bransford Ave., Nashville, TN 37204. 2601
پشتی تۆ پێشکێش یان داخاز دکەی دێ تە بژاردا چاپکرنا بەلگەیا پەسەندکرنێ هەبیت یان ئەم
دێ بەلگەیەکا پەسەندکری بۆ ئیمێلێ تە فرێکەین .فۆرمێن کاغەزێ دێ هێنە وەرگرتن ژ
کەسان یان هۆین دشێن ب پۆستی بۆ مە فرێکەن .ئەگەر فرێکرنا فۆرمێن تە برێکا پوست و
گەهاندنا بیت ،داخازا فۆرما بدەستڤەئینانا " زڤراندنا بەلگەیا وەرگرتنێ پێتڤی یە" بکەی ژ
ئوفیسا پۆستێ سەر ب ویالیەتێن ئێگرتیڤە .وێ گاڤێ دەیک ۆ باب بەرپرسیارن ژبو
پشتراستکرنا وێ چەندێ کۆ ئۆفیسا هەلبژارتنا قۆتابخانا ئەڤ فۆرمە وەرگردبن.
ئەگەر تە فرێکرن بێی داخازکرنا زڤراندنا بەلگە یا وەرگرتنێ ،رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ
نەشێن وەرگرتنا ڤان فۆرمان بۆ هەوە مسووگەر بکەت.
فۆرمێن ب فاکسێ دهێنە هنارتن ناهێنە قەبوولکرن.

دا تۆ ژی ببیتە ئێک ژ وان یێن ناڤێن دکەڤنە دناف هەلبژاردنا سەربخٶ دا دڤێت تۆ
فورمێ پێشکێشبکەی بکەی بەری ژڤان بدۆماهی بێت کۆ لدەمژمێر  ١١:٥٩ێ شەڤێ
لدویف دەمێ ستاندەرد یێن ناڤەراست یان فۆرما خۆ فرێکە بۆ سەنتەرێ
خزمەتگۆزاریێن هاۆالتیان ل دەرگەهێ (  (Berry Road entranceبەری
دەمژێر ٥:٠٠ێ ئێڤاری لرۆژا هەینی ٢ێ مانگا دوو ساال .٢٠١٨

پرۆسەیا هەلبژارتنا سەربەخۆ چەوا برێڤە دچیت؟
کێشانا هەرەمەکی دێ هێتە گێران دا وان کۆرسیکا تەژی بکەت ئەویێن بەردەست د
قۆتابخانان دا ئەوێن لسەر فۆرمان هاتینە رێزکرن .تەنها ئەو فۆرمێت هاتینە بدۆماهی
ئینان ۆ هاتینە فرێکرن د وەختێ خۆدا دێ هێنە هەژمارتن د پرۆسەیا ڤێ هەلبژارتنێ دا
کۆ ئەوێن لژڤانێ  ٢ێ مانگا  ٢یا ساال  2018دا هاتینە بدۆماهی ئینان .ئەنجامێن هەلبژارتنا
هەرەمەکی دێ لبەردەست بن لرۆژا هەلبژارتنێ کۆ دبیتە  ٢٣ێ مانگا دوو ساال .2018
ئەنجامێن ڤان هەلبژارتنا دێ هێنە بەالڤەکرن لسەر ئنتەرنێتێ لسەر ڤی مالپەرێ
 www.mnps.orgیان برێکا پەیوەندیکرنێ ب سەنتەرێ زانیاریێت خێزانی سەر ب قوتابخانێن
میتروڤە لسەر ژمارا تێلەفۆنا  615-259-4636ئەنجامێن روژا هەلبژارتنێ یێن زارۆکێ تە دێ
هێنە هنارتن بۆ هەوە لرۆژا  ٢٨ێ مانگا دوو ساال  2018بۆ وی ناڤ و نیشانێن جهی ئەوێن تە لسەر
فۆرما قۆتابخانێن هەلبژاردە دیارکری.
هەلبژاردێن قۆتابخانا دڤێت بهێنە رێزبەندیکرن لدویڤ پێشینەیکرن ژ  " ١بلندترین ئاست" بۆ
 ٧وەک " نزمترین ئاست" .ئگەر زارۆکێ تە هاتە هالبژارتن بۆ قۆتابخانێن هەلبژاردە ،دێ
نامەکا وەرگرتنێ بۆ هەوە هێتە هنارتن برێکا پۆستێ ،کۆ دڤێت ئەو نامە بهێتە زڤراندن تا ١٥
ێ مانگا سێ ،ساال  .٢٠١٨تۆ هەروەسا ژی دشێی کۆرسیکا زارۆکێ خۆ وەرگری لسەر
ئنتەرنێتێ ۆ بەلگەیا سەلماندنێ وەرگری.

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل7 |٢٠١٩-٢٠١٨

ئەگەر زارۆکێ تە نەهاتە وەرگرتن بۆ قۆتابخانەکا دەستنیشانکری لوی دەمی ئەو دێ هێتە دانان
لسەر لیستا چاڤەرێکریا بۆ ساال خاندنێ یا  ٢٠١٩-٢٠١٨ژبلی ئەگەر قۆتابخانە هاتبیتە
رێزبەندکرن وەک نزمترین هەلبژاردە لسەر لیستا قۆتابخانێن هەلبژارتی ل ئەو جهێ کۆ
کۆرسیک بۆ زارۆکێ تە هاتیە دابینکرن .زارۆکێ تە دێ هێتە دەرئێخست ژ هەمی وان
قۆتابخانێن هاتینە دیارکرن لسەر لیستێ وەک ئاست نزمتر ژ وان قۆتابخانا زارۆکێ تە لێ هاتیە
وەرگرتن .ئەف پرۆسە یا هاتیە پێک ئینان دا دەرفەتێ بدەتە خێزانا دا بەشداریێ د قۆتابخانێن
ئاست بلندترین دا بکەن ئەوێن جهێ زێدە هەی.
هەر گاڤا قۆتابی کۆرسیکا خۆ ل وێ قۆتابخانا ئەو لێ هاتیە وەرگرتن پەسەندکر دێ ناڤی
وی/وێ هێتە الدان ژ هەر قۆتابخانەکا دیترێ ئەوێ نۆکە دەوامێ لێ دکەت یان ئەوێن ئەو بەری
نۆکە وەرگرتی بۆ ساال خاندنێ یا  .٢٠١٩-٢٠١٨قۆتابی دڤێت دەست ب دەوامێ بکەن لرۆژا
ئێکێ یا دەوامێ .یان ئەو دێ هێتە هەژمارتن وەک نە ئامادەبوی ۆ جهێ وان دێ ژوان چیت ۆ
ئێتە داگرتن ژالیێ قوتابیەکێ دیترێ ڤە.
پێشکێشکارێت قوناغا یانزدێ و قوناغا دوانزدێ دێ چنە ل ژێر پروسەیا پێداچوونێ تومارێن
وانا داکو بهێنە وەرگرتن ل سەر کورسیێت بەردەستدا
ئەنجامێن هەلبژارتنا هەرەمەکی دێ هێنە برێڤەبرن ل روژا  ٢٨مانگا سێ ساال .٢٠١٨
هەمی فورمێت تەمامکری دگەل دوکیومێنتێن پێداچوونا توماری بو هاتبیتە کرنێ دەبیت بهێنە
وەرگرتن بەری  ٢ێ مانگا سێ ،٢٠١٨ ،دا بیتە پارچەک ژ پروسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکی.
پرۆسەیەکا جۆدا یا هەلبژارتنا هەرەمەکی دێ هێتە گێران بۆ کۆرسیێن قۆناغا بەری باخچێ
زاروکا )(pre-kکۆ دێ هێتە گێران لبهارا ساال .٢٠١٨
فۆرمەکا دی یا جۆدا هەروەسا دێ بۆ زارۆکێن قۆناغا بەری باخچێ زاروکان(( pre-kلهەمی
قۆتابخانان ،ژوانرا قۆتابخانێن  Stanford Montessoriۆ Hull-Jackson
Montessori

هەرێ ئەزێ پێتڤی مە هەر ساڵ دووبارە داخاز یان پێشكێش بکەمە ڤە دا بشێم
دناف قۆتابخانێن هەلبژاردە دا بمینم؟
نەخێر .پێتڤی ناکەت قۆتابیێن قوناغێن (باخچێ زاروکا تا دوانزدێ) هەر سال دووبارە
داخاز یان پێشکێش بکەن دا دناف قۆتابخانا بژاردە یانوکە بمینی.
ل مانگا پێنچ ،زاروکێ تە دێ ناماپەسەندکرنێ/بەردەوامیێ ژ الیێ قوتابخانا
وەرگریت داکو کورسیەکێ بو خو مسوگەربکەت بو ساال خواندنێ .٢٠١٩-٢٠١٨
چ کار و بزاڤ پێ نەڤێن ئەگەر زاروکێ تە ژ قوناغەکێ بو قوناغا لدویڤدا دەرباز ببیت
دهەمان قوتابخانەدا .چ فورمێت نوی یێت پێشکێشکرنێ نە داگرە

پسیارێن دووبارە دهێنە کرن
قۆتابیێن قوناغا باخچێ ساڤایا ( ( pre-kدڤێت دووبارە پێشکێش بکەن بو باخچێ
زاروکان ئەگەر ئەو هاتبنە دانان ژالیێ پەروەدەیا نایاب ڤە یان ژالیێ پروسەیا یانەسیب یا
پری-کەی ڤە .لسەر ئەو قوتابیێن دەوامێ ل  Hull-Jackson Montessoriئو
 Standfrod Montessoriدکەن پێتڤی ناکەت دووبارە پێشکێشبکەن

هەرێ زارۆکێ من بسپوری()pathwayیا مسووگەر هەیە بۆ قۆناغێن ناڤنجی
ۆ ئامادەیی ئەگەر ئەو چوونە قۆتابخانەکا هەلبژاردە؟
قوتابخانێن میترو بسپوریا ( (pathwayمسوگەر دکەت بو هندەک قوتابخانا (تەماشەی
لیستێ بکە د پرسیارێن بهێن دا) .هەرچەندە ،ژبەر هەبوونا زەحمەتی ۆ سنووران،
پەروەردە نەشێت بسپوریێ( )pathwayبۆ هەمی قۆتابخانێن ناڤنجی ۆ ئامادەیی یێن
ناوچەیان دابینبکەت بۆ وان قۆتابیان ژدەرڤەری ناوچێ دهێن ۆ بەشداریێ د قۆتابخانا دا
دکەن ئەوێن دەرفەتا دامەزراندنێ هەین .ئەگەر زارۆکێ تە ژ دەرڤەی ناوچێ دهێت ۆ
بەشداریێ د قۆتابخانەکا هەلبژاردە یا سەرەتایی یان ناڤنجی دا دکەت کۆ ئەو قۆتابخانە
بسپوریێ(  (pathwayپێشكێش ناکەت ،دڤێت زارۆکێ تە لوی دەمی داخازا یان
پێشکێشی قۆتابخانا کۆ دبێژنێ فیدەر بکەت ۆ ئەو دێ بۆ زارۆکێ تە پیشەیێ دابین کەن
لدویف بەردەستبوونا ڤاالتیا جهی .ئەڤێ دبێژنێ " "cluster preferenceئانکۆ
گرۆپ -کۆمەال ب حەزا تە .ئەگەر ئەو قۆتابخانا فیدەر( ( feederیا زارۆکێ تە
پێشكێش دکەتێ ناڤێ وێ لسەر لیستا قۆتابخانێن هەلژاردە نەبیت ئەڤە رامانا وێ چەندێ
ددەت کۆ ئەوێ قۆتابخانێ جهـ نینە کۆ ئەو بشێن قۆتابیێن ژدەرڤەی دەڤەرا وان یان
ناۆچەیا وان قەبوول بکەن دا ئەو کەس بشێن بەردەوامیێ ب خاندنا خۆ بدەن.

هەرێ ما پێتڤی دکەت ئەز پێشکێش یان داخاز بکەمە قۆتابخانەکادی یا
هەلبژاردە ئەگەر هات ۆ زارۆکێ من قوتابی بیت دناڤ قوتابخانەکا هەلبژاردە
ئەڤا بسپور ))pathwayیا مسوگەر بو هەبیت د ناف قۆتابخانێن
هەلبژاردەدا؟

المدارس اإلعدادیة/المتوسطة إلى الثانویة
» Brick Church students who want to go to LEAD
Academy High
» Cameron students who want to go to LEAD
Academy High
» Creswell Middle students who want to go to Nashville
)School of the Arts (limited to 30 seats
» East Nashville Middle students who want to go to East
Nashville High
» Haynes Middle students who want to go to East Nashville
Magnet High
» Head Magnet Middle current 6th or 8th students who
qualify to go to MLK Magnet
» John Early Museum Magnet Middle students who qualify
to go to Hume-Fogg Magnet High
» KIPP Academy Nashville students who want to go to
KIPP Nashville Collegiate High
» KIPP Nashville College Prep students who want to go
to KIPP Nashville Collegiate High

بەلێ.
ئەگەر ئەڤە ساال زارۆکێ تە ساال دۆماهیکێ بیت لڤان قۆتابخانێن خارێ هاتینە لیستکرن
ۆ تە بڤێت زارۆکێ تە بەردەوامیێ ب دەواما خۆ بدەت ئەڤا بسپور( (pathwayبخوڤە
دگریت(خارێ یێت هاتینە ئاماژە پێکرن) ،دڤێت تۆ فۆرما  pathwayیا بەردەوامیبوونێ
بزڤرینیەڤەیە ئەوا دێ بۆتە هێتە هنارتن .هەروەسا تو دشێی بەردەوامیا بسپوریا
( (pathwayخو مسوگەر بکەی برێکا داگرتنا فورما قۆتابخانێن بژاردە ل سەر
ئونالینێ  .فۆرما بەردەوامیا بسپوریێ(  )pathwayیان فورما ئونالین ئانکو لسەر
ئنتەرنێتێ دڤێت بهێتە فرێکرن تا روژا  ٢ێ مانگا دوو ،ساال .٢٠١٨

» LEAD Southeast Middle students who want to go to
LEAD Southeast High

قوتابخانێن سەرەتایی بو ناڤنجی/ئامادەیی

» Liberty Collegiate Academy students who want to go to
Republic High

» Knowledge Academy @ the crossings students who
want to go to Knowledge Academy High
» Knowledge Academy Middle students who want to
go to Knowledge Academy High

» Carter-Lawrence Elementary students who want to go
to Rose Park Magnet Middle

» Meigs Magnet Middle students who qualify to go
to Hume-Fogg Magnet High

» Robert Churchwell Elementary students who want to
go to John Early Museum Magnet Middle

» Nashville Academy of Computer Science students who
want to go to Republic High

» Glendale Elementary students who want to go to
J. T. Moore Middle

» Nashville Prep students who want to go to Republic High

» Hattie Cotton Elementary students who want to go
to Stratford Lower Campus
» Jones Elementary students who want to go to
Haynes Middle
» Lockeland Elementary students who want to go to
East Nashville Magnet Middle
» Sylvan Park Elementary students who want to go
to Haynes Middle

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل ٢٠١٩-٢٠١٨

» Rose Park Magnet Middle students who qualify to go
to MLK Magnet
دێ هێشتا کێشان هەبن ژ لیستا چاڤەرێکریا پشتی ئەنجامێن  TNReadyدهێنە
بەالڤکرن..
ئەڤ کێشانە دێ یا سنورداربیت بو بسپوریێ((pathwayبو وان قوتابیا ئەڤێن ل
قوتابخانێن  MLK Magnetو ،Rose Park ،Hyme-Fogg for Head
 John Earlyئو  Meigsدەوامێ دکەن ئەڤێن ژێنەگرن(نە هەژی) د وەرزێ پایزێ
دا.ئەف بەروارە دێ هێنە راگەهادندن لسەر ئنتەرنێتێ لسەر مالپەرێ
( (wwwMNPSschoolchoice.orgلهەر دەمێ ئەو وەخت هاتنە دیارکرن.

هەرێ ئەز دێ شێــــم پێشكێشی پتر ژ قۆتابخانەکا هەلبژاردە کەم؟
بەلێ ،ۆ ئەم هانا خێزانا هەمیا ددەین کۆ هەمی وە بکەن .تۆ دشێی پێشكێشی ٧
قۆتابخانێن بژاردە بکەی ،ۆ بخۆ رێزبەند بکەی لدویف حەزا خۆ.ئەو خێزانێن کێم
قۆتابخانا هەلدبژێرن یان بەس ناڤێ وان قۆتابخانا یێن گەلەک حەز لسەر هەی ،رەنگە
ناڤێن وان ل چ قۆتابخانا دەرنەکەفن.

پسیارێن دووبارە دهێنە کرن
قۆتابخانا چارتەر  charterچی یە ؟
قۆتابخانێن چارتەر ئەو قۆتابخانەنە ئەوێن پالپشتیکرنا دارایی بو دهێتە کرن ژالیێ
حکۆمەتێ ڤە ۆ ب نمۆنەیی دهێنە برێڤەبەرن .گوێرەی یاسا نوکە یا ویالیەتێ ،هەمی
قۆتابخانێن چارتەر یێن ویالیەتا تێنسی دڤێت بهێنە برێڤەبرن وەک رێکخراوێن بێ
قازانج.

هەرێ ئەز دشێم پێشكێشی قۆتابخانا چارتەر بکەم برێکا ڤێ فۆرمێ؟
بەلێ.
هەر گاڤا تە بڤێت بدرێژایا سالێ تۆ دشێی پێشكێشی قۆتابخانا چارتەر بکەی دا بەشداریێ
د پرۆسەیا فۆرما ئانکۆ ئەپلیکەیشنا قۆتابخانێن هەلبژاردە دا بکەی .هندەک قۆتابخانێن
چارتەر پرۆسەیا فۆرمێن خۆ بخۆ درۆست دکەن .دا تۆ بشێی پێشكێشی قۆتابخانا چارتەر
بکەی ئەوا ناڤێ وێ د لیستێدا نەبیت ،راستەۆخۆ پەیوەندیێ ب قۆتابخانێ ڤە بکە.

دێ چ رویدەت ئەگەر فۆرما من یا پێشکێشكرنێ یا تەواو نەبیت؟
فۆرمێ نەهێنە بدۆماهی ئینان یان تەمامکرن ناهێنە قەبوولکرن یان ناهێنە وەرگرتن
لسەر ئونالینێ یان ئەگەر تۆ بخۆژی ببەیە قۆتابخانێ .ئەگەر تۆ فۆرمەکا کاغەزێ ب
پۆستێ بۆ مە فرێکەی ۆ ئەف فۆرم نەیا تەواو بیت ،ئەم دێ وێ فۆرمێ بو هەوە
زڤرینەڤە ۆ ئەم نە بەرپرسیارین ژ نەگەهشتنا فۆرما تە دا تۆ بشێی جارەکا دی
پێشكێشبکەی .ئەگەر فۆرما تە گەهشتە دەستێ مە پشتی روژا ئەینیێ بەرواری  ٢ێ
مانگا دوو  ٢٠١٨کو دبیتە دوماهیک ژڤانێ پێشکێشکرنێ ،زارۆکێ تە ناهێتە لنافخستن
د پرۆسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکی دا بو قوناغا باخچێ زاروکا تا قوناغا  ١٠ێ.

هەرێ خێزان دشێن پێشكێشی باخچێ ساڤایا )(pre-kبکەن لسەر ڤێ فۆرمێ؟
نەخێر.فۆرمەکا دی دڤێت بهێتە داگرتن بۆ باخچێ ساڤایا((pre-kئەگەر تۆ پێشكێشی
کۆرسیەکێ بکەی د هەمی قۆتابخانادا.
هەروەسا ئەڤەژی دێ  ٣کورسی و  ٤کورسیێت باخچێ ساڤایا بو هەمی قوتابخانێن
 Stanford Montessoriو  Hull-Jackson Montessoriبخوڤە گریتن.
پرۆسەکا جۆدا یا هەلبژارتنا هەرەمەکی دێ هێتە گێران بۆ هەمی کورسیێن قۆناغا باخچێ
ساڤایان کو دێ دەست پێکەت لروژا  ١ێ مانگا سێ ساال .٢٠١٨

چ پێتڤی یە بۆ پێشكێشکرنێ ئەگەر من زارۆک هەبن ژ قوناغا  ١٠ێ بچنە یا ١١
ێ یان ژ  ١١ێ بچنە ١٢ێ؟
هەمی پێشکێشکەرێن قوناغێن ١١ێ و ١٢ێ دڤێت کوپیەکا تەواو یا نمرێن خو یێن
قوناغا ئامادەیی بینن دگەل داوی ریپورت کارت و فورما قوتابخانێن هەلبژاردە بو الیێ
رێڤەبەرێ قوتابخانا ئامادەیی ئەوا ئەو بو دهێنە ڤەگوهاستن .دێ رێڤەبەرا حەتا ٣رۆژ
مولەت هەبن کو فورم و نمرێن زاروکێ تە پێداچوونێ لسەر بکەن .لدەمێ بدوماهیهاتنا
پێداچوونێ ،رێڤەبەر دێ کوپیەکا فورما پێداچووی کەتە دگەل فورما زاروکێ تە یا
قوتابخانێن هەلبژاردە بەری تو بشێی فورمێ پێشکێشبکەی .هوین دشێن دەست
بپێشکێشکڕنا فورما بکەن هەر ل روژا  ١٠ێ مانگا ئێک . ٢٠١٨ ،هەمی فورمێت
داگرتی ئەڤێن بەری  ٢ێ مانگا سێ  ٢٠١٨دگەهن دێ چنە ل ژێر پروسەیا هەلبژارتنا
هەرەمەکی بو قوتابیێن ژ قوناغا  ١٠ێ دچنە  ١١و ژ قوناغا  ١١ێ بو ١٢

مەرجێن چوونا (وەرگرتنا) قۆتابخانێت مەگنێت  Magnetیێن ئەکادیمی چنە؟
دەبیت قۆتابی ئەف دوو مەرجە لدەف بن داکو ژ الیێ قۆتابخانا مەگنێت یا ئەکادیمی بهێتە
وەرگرتن :نمرە و پلەیێن ئەکادمی ئو بدەستڤەئینانا نمرێت پێتڤی یێت تاقیکرنا ستاندارد.
بێزەحمەت تەماشەی الپەرێن ١١ێ و ١٢ێ بکە بو زانیاریێن تەواو و مەرجێن ساال
.٢٠١٩-٢٠١٨

پرۆسەیا هەلبژارتنێ بۆ قۆتابخانێن تایبەتی چیە؟
قۆتابخانا هۆنەران یا نەشڤل ) (NSAۆ قۆتابخانا Creswell
 Middle Prepیا هۆنەران داخازا ژ قۆتابیان دکەن کۆ
تاقیکرنێ(نمایشێ) ئەنجام بدەن.

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل9 |٢٠١٩-٢٠١٨

هەردوو قۆتابخانێن  NSAۆ Creswell Middle Prepدێ ئاگەهداریا
هەمی بەشداربوان کەن دەربارەی دەمێ تاقیکرنێ .قۆتابخانا  NSAدێ ٣٠
کۆرسیا پێشكێشی وان قۆتابیێن ژێهاتی کەت ئەوێن دهێنە ڤەگۆهاستن ژ
قۆتابخانا .Creswell Middle.
قۆتابخانا ئامادەیا  Middle Collegeۆ MNPSقۆتابخانێن میترۆ یێن  Virtualدگەل
قۆتابخانا ئامادەیی یا  Nashville Big Pictureداخازا چافپێکەفتنێ ب قۆتابیان
دکەن.قۆتابخانە دێ پەیوەندیێ ب بەشداربوانڤەکەن بۆ رێکخستنا چافپێکەفتنێ.هەروەسا قۆتابخانا
ئامادەیا  Middle Collegeمەرچێت ئەکادمی یێت هەین ( تەماشەی الپەرێ  ١١ێ بکە)

پێشەنگی بوهەلبژارتنا خۆشک ۆ برا چەوا کاردکەت ؟
پێشەنگی بو هەلبژارتنا خۆیشک ۆ برا دهێتە دان بۆ وان قۆتابیان یێن خۆشک یان
برایەکێ وان ل وێ قۆتابخانا ئەو پێشكێش دکەنێ ،ئەگەر ئەو خۆشک یان برا ل
قۆتابخانێ بمینیت بۆ ساال خاندنێ یا  ٢٠١٩-٢٠١٨ئەو قۆتابیێ نۆکە دەوامێ دکەت کۆ
ب مەرجەکێ نە ل باخچێ ساڤایا( )pre-kبیت.
زێدەباری ڤێ چەندێ ،لدەمێ دوو خۆیشک ۆ برا پێشكێشی هەمان قۆتابخانە دکەن ۆ
تەنها ئێک ژ وان دهێتە وەرگرتن ،ئەگەر دەیک ۆ باب وێ کۆرسیێ قەبوول بکەن
دێ ئەو خۆشک یان برایێ نەهاتیە وەرگرتن دێ کەڤیتە سەر لیستا پیشەنگیێ یا
چاڤەرێکرنێ .هەلبژاردنا خۆشک ۆ برا دێ هێتە دان بۆ وان قۆتابیێن لسەر لیستا
چاڤەرێکریا بۆ بدەستڤەئینانا وان کۆرسیێن بەردەست.
ئەف قۆتابخانێن لخارێ پێشەنگی بو هەلبژارتنا خۆشک ۆ برا نینەEast :
Nashville Magnet High School, East Nashville Magnet
Middle School, Head Magnet Middle School, Haynes Middle
School, Hume-Fogg Magnet High School, Creswell Middle
School of the Arts, Martin Luther King Jr. Magnet High
School, Meigs Magnet Middle School, Middle College High
School, MNPS Virtual School, Nashville School of the Arts
 .and Rose Park Magnet Middle Schoolهەمی قۆتابخانێن دیترێ ،دگەل
قۆتابخانێن چارتەر پێشەنگیا هەلبژارتنا خۆشک ۆ برا یە هەی.

دەڤەرا پیشەنگی یا جۆگرافی ) )GPZچیە؟
دەڤەرا پیشەنگی یا جۆگرافی ( )GPZمافێ هەلبژارتنا وەرگرتنێ ددەتە وان خێزانا ئەوێن
لوان دەڤەرێن جۆگرافی دژین ئەوێن لدەورۆبەرێن قۆتابخانا خۆ یا بژاردە.وەرگرتن نەیا
مسووگەرە بۆ وان خێزانێن دکەڤنە دەڤەرێن((GPZلێ هەرچەوابیت ،ئەوان دێ مافێ
پیشەنگیێ هەبیت لدەمێ پرۆسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکی .ئامیرێ Zone Finder
بکاربینە ل سەر ئونالینێ دڤی مالپەریدا  www.mnpsschoolchoice.orgیان
پەیوەندیێ بڤێ ژمارێ ڤە بکە  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦دا بومە دیاربیت کا  GPZکەڤیتە کیش
قۆتابخانێ.

هەلبژاردەیا پێشەنگی یا کۆمەلەیی  clusterچیە؟
هندەک قۆتابخانێن بژاردە مافێ پێشەنگیێ بو وەرگرتنا وان خێزانا ددەن ئەوێن لسنوورێ جۆگرافی
یێ کۆمەال ئانکۆ کالستەرێ وێ قۆتابخانا ئامادەیی دا دژین .زێدەباری ڤێ چەندێ ،ئەو قۆتابین دچنە
قۆتابخانێن ژدەرڤەی سنوورێ دەڤەرێن وان ۆ دڤێت بەردەوام بن بۆ قۆتابخانێن بدویفرا کۆ دبێژنێ
 feeder pathwayدێ هەلبژارتنا وەرگرتنێ بدەستڤە ئینن ئەگەر قۆتابخانا فیدەر ئانکۆ یا ئەو
دچنی قۆتابخانا هەلبژاردە بیت.

مەرجێن وەرگرتنا قوتابیان د باخچێ زاروکان  KINDERGARTENچنە ؟

ئەو قۆتابیێن هەژی(شایستەی) وەرگرتنێ ل باخچێ زاروکا دا دەبیت ژیێ وانا ببیتە ٥
سال بەری یان ل روژا  ١٥مانگا هەشت .٢٠١٨ ،ئەگەر تەمەنێ زاروکێ تە ببیتە  ٥سال
دنافبەرا ١٦ێ هەیڤا  ٨دا ۆ ٣٠ێ هەیڤا  ٩دا لساال  .،2018دڤێت تۆ پەیوەندیێ ب
قۆتابخانێن میترۆ بکەی دا پرسیارا تاقیکرنا ئامادەبوونا قۆتابی بۆ باخچێ زاروکان بکەی
ئەوژی ب پەیوەندیکرن ب ژمارا تێلەفۆنا . 615-259-4636

پسیارێن دووبارە دهێنە کرن
دەبیت تو نامەکێ ژ بەشێ پەروەردا باخچێ ساڤایا( ،(pre-kکو دێ ژالیێ قۆتابخانێ ڤە
هێتە دابینکرن دێ دیارکەن کا زاروکێ تە یێ هەژی یە (شایستەیە) بو باخچێ زاروکا.
ئەڤ نامە هەڤپێچ دگەل فورما پێشکێشکرنێ یا قۆتابی دەبیت بهێتە هنارتن بەری داوی
ژڤانا پێشکێشکرنێ کو دبیتە  ٢ێ مانگا دوو  ٢٠١٨ ،دا بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن د
پروسەیا هەلبژارتنا هەرەمەکی دا.
وەرگرتنا بەروەخت یا قۆتابیان بۆ قۆناغا باخچێ زاروکا دێ دەست پێکەت بۆ قۆتابیێن
شایستە بو خزمەتگۆزاریێن بەرهەمەندیێ /ۆ هێژایێ .ئەگەر زاروکێ تە بەری نوکە
هاتبیتە وەرگرتن د بەرنامێ  Encoreدا نامەکا سەلماندنێ پێتڤی یە بهێتە فرێکرن هەڤپێچ
دگەل فۆرما زارۆکێ تە یا قۆتابخانا هەلبژاردە .ئەگەر زارۆکێ تە ل  Encoreنەبیت،
رەنگە خێزانێن وان بشێن داخازا هەلسەنگاندنێ بکەن ژ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ
بەشێ سایکۆلۆژی دا دیارکەن کا زارۆکێ وان یێ/یا هەژییە بۆ ڤان خزمەتگۆزاریان.

مەرجێن وەرگرتنا قوتابیان د قوتابخانا  GLENDALEیا بەژدارکرنا زمانێ
ئەسپانیا چنە؟GLENDALE SPANISH IMMERSION
» هەر قۆتابیەکێ دچیتە قۆناغا باخچێ زاروکان یان پۆال ١ێ مافێ هەی پێشكێشی
قۆتابخانا  Glendaleبکەت.
» بۆ قۆناغێن  ٢ۆ  ٣دڤێت قۆتابیێن پێشکێشکار تاقیکرنا شارەزاییا زمانی بکەن
ۆ دەربچن بەری بهێنە وەرگرتن ل قۆتابخانێ.

هەرێ ڤەگۆهاستن دێ هێتە دابینکرن بۆ قۆتابخانێن هەلبژاردە؟
د گەلەک کاودانا ندا ،ڤەگوهاستن ب پاسا قۆتابخانێ ناهێتە دابینکرن بۆ وان قۆتابخانان
یێن هاتینە دیاکرن د فۆرما قۆتابخانێن هەلبژاردە دا.ڤەگوهاستن دێ هێتە دابینکرن بو
قۆتابیا ئەڤێن ل دەفەرا پیشەیا جوگرافی((GPZدژین د قۆتابخانا سەرەتایا
 Glendaleیا بەژدارکرنا زمانێ ئەسپانی .زێدەباری فێ چەندێ ،چەند قۆتابخانێن
چارتەر هاتن ۆ چوونێ دابینکەن .پەیوەندیێ ب قۆتابخاناڤە بکە دا بزانی کا وان پاس بۆ
ڤەگۆهاستنێ هەیە یان نە.

ڤەگۆهاستن ب پاسێن گشتی  MTAلسەرانسەری شارێ نەشڤل بێ بەرامبەرە بۆ هەمی
قۆتابیێن قۆناغا ئامادەیی د رێکا پرۆگرامێ کو دبێژنێ  StrIDeلجهێ کۆ کارتێن
ناسنامێن قۆتابیان دۆجار هندی پلێتێن پاسێن ناڤ باژێری پێڤەدهێت.هەمان پرۆگرام
یێ بەرهەڤە بۆ قۆتابیێن قۆتابخانا ناڤنجی ئەوێن بەشداریێ د قۆتابخانێن بژاردەدا دکەن
ژ بلی قۆتابخانێن ناڤنجیێن چارتەر( charter) .دەستویردانا دەیک ۆ بابا یا پێتڤی یە
بۆ قۆتابیێن قۆناغا ناڤنجی دا بشێن پلێتێن پاسێ یێن پرۆگرامێ  StrIDeبدەستخۆڤە
بینن .دایک و باب دشێن پەیوەندیێ ب پرسگەها  MTAیا خزمەتکرنا هاوالتیاڤە بکەن
لسەر ڤێ ژمارێ  ٦١٥-٨٦٢-٥٩٦٠یانژی سەرەدانا ڤی پالپەری بکە
 www.nashvillemts.orgبو دانانا پالنا رێکێ ئو بو تەماشەکرنا ل سەر
هەبوونا پاسا. MTA

» چ فۆرمێت پێشکێشکرنێ بۆ قۆناغا ٤ێ ناهێنە وەرگرتن.

قۆتابی چەند دشێت د ناف لیستا چاڤەرێکریاندا بمینیت؟
قۆتابیێن ل قۆناغێن باخچێ زاروکان تا قوناغا ١٢ێ دێ هێنە هێالن لسەر لیستا
چاڤەرێکریا تا رۆژا ٥ێ یا دەواما قۆتابخانێ دساال خاندنێدا  . ٢٠١٩-٢٠١٨پشتی رۆژا
پێنجێ ،لیستا چاڤەرێکریا دێ هێتە ژناڤبرن تەنها قۆتابخانێن چارتەر نەبن .لیستا
چاڤەرێکرنا قۆتابخانێن چارتەر دێ بەردەوام بیت تا دۆماهیکا ساال خاندنێ.

سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی دکەڤیتە
2601 Brandsford Ave.
Nashville, TN 37204
بۆ زانیاریێن زێدەتر سەرەدانا ڤی مالپەری
 www.MNPSschoolchoice.orgبکە یان

پەیوەندیێ ب ژمارا تێلەفۆنا  615-259-4636ڤە بکە..

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل ٢٠١٩-٢٠١٨

تکایە هاتنەژوورا جاددا  BERRY ROADبکاربینە.

مەرجێت ئەکادمی بو وەرگرتنێ د قوتابخانێت  Magnetبو ساال خاندنێ 2019-2018

ئەف قۆتابخانێن لخارێ مەرجێن ئەکادیمی یێن تایبەت بو وەرگرتنێ یێن هەین:
» ( Meigs Middle Schoolقواناغێن )8-5
» ( MLK Junior High Schoolقوناغا  7تا )12
» ( Hume-Fogg High Schoolقوناغا  9تا )12
» بەرنامێ قۆتابخانا ئامادەییا  Early Collegeد قۆتابخانا
ئامادەیا(  )Middle Collegeقوناغا  ٩ێ تا قوناغا ١٢ێ
حەتا ژتەبگریت تو پێشکێشی قۆتابخانا  Magnetبکەی دگەل مەرجێن ئەکادمی بو وەرگرتنێ،
دەبیت ئەف مەرجە لدەف تە هەبن.
» دایک و بابێن قوتابی یان سەمیانێ وی دەبیت ئاکنجیێ دەڤەرا  Davidsonبیت داکو
بشێت پێشکێشی قۆتابخانەکا بژاردە بکەت وەک هاتی یە بەحسکرن د بەشێ  ١ێ لهنداڤێ
ئو د  SBOPژمارە  ١.١١٧وەک ئاکنجیێ یاسایی .
» زاروکی دەبیت ژمارا ناسناما قۆتابی ژالیێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل
نەشڤل( (MNPSڤە هەبیت ئەڤا دهێتە دەرێخستن ژالیێ سەنتەرێ قوتابخانێن گشتی
یێن میترو نەشڤل یێ تومارکرنێ ڤە.
» دەبیت ئەنجامێت زاروکی ل تێکرایا ئەنجامێت ئەکادمی بگریت دگەل بابەتێ
تایبەتمەند وەکی هاتی یە دیارکرن ل خوارێ.
» دەبیت مەرجێت تاقیکرنا شایستەبوونێ ژ زاروکی بگریت وەکی لخوارێ هاتی یە
بەحسکرن:.

تێکرایا ئەجامێت ئەکادمی ئو بابەتێ تایبەتمەند
» دەبیت تێکرایا ئەنجامێت ئەکادمی یێت قۆتابی  %٨٥بیت یان زیاتر د هەمی بابەتا
پێکڤە د سمستەرێ وەرزێ بهارا ساال چوی یا خاندنێدا ئو ئەنجامێت وەرزێ ئێکێ
یێت ئەف ساال خاندنێدا ( چ یێت  ٦حەفتیا بن یان  ٩حەفتیا بن) ،نابیتژی ب چ بابەتا
ڤەمابیتن دهەر وەرزەکێ دانانا ئەنجامادا (چ یا  ٦حەفتیا بن یان  ٩حەفتیا بن) د ڤی
چارچوڤێ دەمیدا.
» ئەو قۆتابیێن دەوامێ ل قۆتابخانێن  Head, John Early, Meigsئو یان Rose
 Park Middle Magnetدکەن ئو ئەڤێن پێشکێشی شایستەبوونا تایبەتمەندیا
وەرزێ هاڤینێ دکەن دەبیت تێکرایا نمرێت وانا یێن ئەکادمی  %٨٥یان زیاتر بیت بو
هەمی بابەتا پێکڤە د نەهـ حەفتیێن وەرزێ دووێ و سێیێ و چوارێدا د ڤێ ساال
خاندنێدا ،ئو نابیت ب چ بابەتا ڤەمابیتن د هەر وەرزەکێ دانانا ئەنجامادا ( چ  ٦حەفتی
بن یان  ٩حەفتی بن ) دڤی چارچوڤێ دەمیدا.

مەرچێن تاقیکرنێ بو شایستەبوونێ
ئەڤ گوهرینە یا هاتی یە ئەنجامدان ژبەر گوهرینێن بەرچاڤ د ستانداردێن
ئەکادمی یا ویالیەتا تێنسی و تێخستنا هەلسەنگاندنێن دەڤەرا نوی ئەڤا زانیارییێت
ستاندارد یێت نیشتیمانی دابیندکەت .نامەک دێ هێتە فرێکرن بو دەیک وبابێن
قوتابیان تێدا دێ هێتە دیارکرن کا قوتابی مەرجێن داخازیێن تاقیکرنا ستاندرەرد
لدەف هەنە یان نە .ئەڤێ راپورتێ دێ هەمی ئەنجامێن تاقیکرنێن گونجایی تێدابن.
» داکو بهێ یە وەرگرتن بو ناڤ ئەکادیمیایێن مەگنێت د ساال خاندنێ یا -٢٠١٨
 ٢٠١٩ێ دا ،قوتابی دشێت ڤان مەرجێن ڤێ تاقیکرنێ لدەف خو پەیداکەت د ئێک
ژ ڤان دوو رێکێن خارێ دا:
•

• ئەو قۆتابیێ تاقیکرنا  TNReadyئەنجامدای ل ژێر پروگرامێ
هەلسەنگاندنا گشتانە یا ویالیەتا تێنسی( )TCAPساال خاندنا -٢٠١٦
 ٢٠١٧ئەنجامدای و ئەنجامێن وی/وێ د ژێهاتی بوون یان هەرەباش
بوون د هونەرێ خاندنا زمانی/زمانێ ئنگلیزیدا و بیرکاریێ دا ،ئەو
قوتابی دێ یێ شایستەبیت.
ئەڤ قۆتابیێ نوکە دەوامێ بکەت د قۆتابخانەکا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت
میترو ل نەشڤل( ( MNPSڤە دێ یێ شایستە بیت ئەگەر هەلسەنگاندنا ئەنجامێن
تاقیکرنا پێشڤەچوونا ئەکادمی(  ( MAPئەڤا ژ الیێ سەندیکا باکورێ روژئاڤای
یا ئەنجامدانا هەلسەنگاندنێ ( ( NWEAڤە دهێتە رێڤەبرن ،ژ هەردوو وەرزێن
ئێکێ یێن پلەدانانێ یێن ساال  ٢٠١٨-٢٠١٧دگەهیتە نزمترین ئاستێ پلێ.
 کێمترین ئاستێ پلێ یێ هاتی یە دانان لسەر سەرجەمێ  ١٤خاال لسەرپیڤەرێ ستانین یێ نیشتیمانی بو خاندنێ و بیرکاریێ بهەڤرا.
 قوتابی دێ یێ شایستەبیت ئەگەر هات و مەرجێن تاقیکرنێ ل دەف هەبند ئێک ژ رێڤەبەریێن تاقیکرنێ د ڤێ ساال خاندنێ دا ٢١٠٨-٢٠١٧

ئەو قوتابیێن ئاکنجیێن ناوچا  Davidsonئەڤێن نوی هاتینە وەرگرتن د
قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل( )MNPSڤە.

ئەف قۆتابیێ ئاکنجیێ ناوچا  Davidsonئو یێ نوی بیت دناڤ قۆتابخانێن میترودا،
لویالیەتا تێنسی ،ئو نوکە قوتابیە بەس لمال دخوینیت  ،ئو /یان نوکە قۆتابی یە
دەوامێ ل قۆتابخانەکا تایبەت دکەت رەنگە شایستەبیت د ئەڤێن خوارێدا:
» تێکرایا پلەیا ئەکادمی ژێبگریت دگەل بابەتێ تایبەتمەند وەکی هاتی یە بەحسکرن ل
هنداڤێ.
• داکو مەرجێن تاقیکرنێ لدەف خو پەیدابکەی بو شایستەبوونێ برێکا پێشکێشکرنا
ئەنجامێت تاقیکرنێ ژ الیێ تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانی ئەوا
دگەهیتە ئاستێ پلەی .ئەڤە چێدبن ژێبگرن ئو یان دهێنە دیارکرن ب ئەڤێن
خوارێدا:

د بەهرا پتر حالەتادا ،ئەف تاقیکرنا ستاندارد یا ویالیەتێ ئەڤا دهێتە
ئەنجامدان ژدەرڤەی ویالیەتێ ،سەرارەی وێ چەندێ کو ئەڤ
تاقیکرنە رەنگە یا تایبەت بیت بو هەلسەنگاندنا نموونەیی یا
نیشتیمانی ئو ئەوا دگەهیتە بکێمترین ئەنجام د سەرجەمێ ١٤
خاال لسەر پیڤەرێ  Stanineد بابەتێن هونەرێ زمانی/زمانێ
ئنگلیزی/خاندنێ ئو بیرکاریێ پێکڤە بدەستڤە بینیت.
فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل11 |٢٠١٩-٢٠١٨

مەرجێت ئەکادمی بو وەرگرتنێ د قوتابخانێت  Magnetبو ساال خاندنێ 2019-2018
داکو بشێن ڤان ئەنجاما بدەستخوڤە بینن ،دایک و باب/سەمیان دێ پێتڤیبن
پەیوەندی ب قۆتابخانا بەرێ یا زاروکێ خوڤە بکەن یان ب رێڤەبەریا
پەروەردا قۆتابخاناڤە.
• ئەگەر زاروکی ئەنجامێن پلەیێن تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانی
نەبیت ،دڤێت دەیک و باب ب پارە تاقیکرنەکا تایبەت بو زاروکێ خو ئەنجام
بدەن .کێمترین ئاستێ پلێ هاتیە دەستنیشانکرن کە سەرجەمێ  ١٤خاال لسەر
پیڤەرێ  Stanineیێ نیشتیمانی بو بابەتێ خاندنێ /زمانێ ئنگلیزی/هونەرێ
زمانی و بیرکاریێ پێکڤە بو تاقیکرنا تایبەت.

فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی((EL
» فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی ئەڤێن نوکە دەوامێ ل قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل
نەشڤل( )MNPSدکەن دشێن ئەنجامێن تاقیکرنا ستاندەرد بدەستخوڤە بینن دگەل تەنها
ئێک بابەت شینا دوو بابەتا :ئێک ژڤان بابەتا ؛ خاندنێ/زمانێ ئنگلیزی/هونەرێ
زمانی یان بیرکاریێ.

• ئەو قوتابیێ  ELێ ئانکو فێرخوازێ زمانی ئنگلیزی ئەڤێ نوکە دەوامێ ل
قوتابخانێن میترو دکەت دێ هەروەسا مافێ وەرگرتنێ هەبیتن ئەگەر ئەنجامێن
تاقیکرنا  MAPدبابەتێ خاندنێدا یان بیرکاریێدا د ئێک ژ هەر دوو وەرزێن
ئێکێ یێن پلەدانانێ دا یێن ساال خواندنێ  ٢٠١٨-٢٠١٧کێمترین پلە ببیتە ٧
 stanineیا نیشتیمانی یان زێدەتر بن.
ئەو قوتابیێ  ELێ ئەڤێ نوی دناف قوتابخانێن میترو دا یان دبیت کو یێ نوی
بیت ل ویالیەتا تێنسی دا رەنگە یێ هەژی بیت ب دابینکرنا ئەنجامێن تاقیکرنا
دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانی ئەوا ئەنجامێ وێ بکێمی بگەهیتە  ٧پلە
 stanineیا نیشتیمانی یان زێدەتر بیت بو ئێک ژڤان بابەتا خواندنێ/زمانێ
ئنگلیزی /هونەرێ زمانی ئو/یان بیرکاری.

» داکو بهێ یە وەرگرتن دناڤ ئەکادیمیایێن  magnetsبو ساال خاندنێ -٢٠١٨
٢٠١٩ێ دا ،قۆتابیێ فێرخوازێ زمانێ ئنگلیزی( )ELدشێت ڤان مەرجێن
هەلسەنگاندنێ لدەف خو پەیداکەت د هەر ئێک ژ ڤان سێ رێکێن خارێ دا:
• ئەو قوتابیێ  ELێ ئانکو فێرخوازێ زمانێ ئنگلیزی ئەڤێ هاتبیتە
هەلسەنگاندن ژ الیێ  TCAP/TNReadyدماوێ ساال خاندنێدا -٢٠١٦
 ٢٠١٧دێ مافێ وەرگرتنێ هەبیتن ئەگەر ئەنجامێ هەلسەنگاندنا قۆتابی یێ
باش بیت یان زورێ باش بیت د بابەتێ زمانێ ئگلیزیدا ئانژی د هونەرێ
زمانیدا یان د بابەتێ بیرکاریێ دا دهەلسەنگاندنا  TCAPیا ساال .٢٠١٧

بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە لسەر ڤێ ژمارا تێلەفونێ  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦یان سەرەدانا ڤی مالپەری
بکە www.mnpschoolchoice.org

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل ٢٠١٩-٢٠١٨

2019-2018 قوتابخانێن هەلبژاردە بو ساال خاندنێ
 کودێن قوتابخانا یێن هاتینە رێزکرن. ژ ڤێ نامیلکێ١٦  و١٥ بێزەحمەت لیستا قوتابخانێن هەلبژاردە لخارێ بکاربینە و لسەر الپەرێ بدویفرا بو بدوماهی ئینانا فورمێ د الپەرێن
 تکایە ڤان هەردووا کود و ناڤێ قوتابخانا لناڤ پێخە بو هەر قۆتابخانەکێ ئەڤا تە دڤێت تو، لدەمێ بدوماهی ئینانا فورمێ.لسەر الیێ چەپێ برەخ ناڤێن قوتابخانان ڤە
 تکایە پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە بکە لسەر،ئەگەر تو پ ێتڤی ب هاریکاریێ بی یان تە هەر پرسیارەک هەبیت دەربارەی پروسەیا هەلبژارتنا قوتابخانا.پێشکێشبکەی
٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ ڤێ ژمارا تێلەفونێ

)٤ قوتابخانێن سەرەتایی (باخچێ زاروکان تا قوناغا
1
2

ROCKETSHIP NASHVILLE
35

ROCKETSHIP NASHVILLE NORTHEAST ELEMENTARY*

36

ROCKETSHIP PARTNERS COMMUNITY PREP (K-3*)

37

ROCKETSHIP UNITED ACADEMY*

ALEX GREEN ELEMENTARY SCHOOL
ANDREW JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

3

BELLSHIRE ELEMENTARY SCHOOL

4

BUENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL

38

ROSEBANK ELEMENTARY SCHOOL

5

CARTER-LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL

39

SHWAB ELEMENTARY SCHOOL

CHADWELL ELEMENTARY SCHOOL

40

SMITH SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL

7

CHARLOTTE PARK ELEMENTARY SCHOOL

41

SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY*

8

COCKRILL ELEMENTARY SCHOOL

42

STANFORD ELEMENTARY SCHOOL

CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL

43

SYLVAN PARK ELEMENTARY SCHOOL

10

DAN MILLS ELEMENTARY SCHOOL

44

TOM JOY ELEMENTARY SCHOOL

11

DODSON ELEMENTARY SCHOOL

45

TULIP GROVE ELEMENTARY SCHOOL

12

DUPONT ELEMENTARY SCHOOL

46

WARNER ELEMENTARY SCHOOL

13

EAKIN ELEMENTARY SCHOOL

47

WAVERLY BELMONT ELEMENTARY SCHOOL

14

EXPLORE! COMMUNITY SCHOOL (K-3*)

15

FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL

16

GLENCLIFF ELEMENTARY SCHOOL

17

GLENDALE ELEMENTARY SCHOOL

18

HATTIE COTTON ELEMENTARY SCHOOL

19

HERMITAGE ELEMENTARY SCHOOL

20

HULL-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL

21

INGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL

22

JOELTON ELEMENTARY SCHOOL

23

JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY SCHOOL

24

JONES ELEMENTARY SCHOOL

6

9

KIPP NASHVILLE

) ێ٨  ێ تا قوناغا٥ قوتابخانێن ناڤنجی(قوناغا
48

APOLLO MIDDLE SCHOOL

49

CRESWELL MIDDLE SCHOOL OF THE ARTS

50

CROFT MIDDLE SCHOOL

51

DUPONT HADLEY MIDDLE SCHOOL

52

EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE SCHOOL

53

GRA-MAR MIDDLE SCHOOL

54

HAYNES MIDDLE SCHOOL

55

HEAD MAGNET MIDDLE SCHOOL

56

ISAAC LITTON MIDDLE SCHOOL

57

JERE BAXTER MIDDLE SCHOOL

25

KIPP KIRKPATRICK ELEMENTARY*

58

JOELTON MIDDLE SCHOOL

26

KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP ELEMENTARY (K-2*)

59

JOHN EARLY MUSEUM MAGNET MIDDLE SCHOOL

60

JOHN TROTWOOD (J.T.) MOORE MIDDLE SCHOOL

27

LOCKELAND ELEMENTARY SCHOOL

28

MCGAVOCK ELEMENTARY SCHOOL

KIPP NASHVILLE

29

NAPIER ELEMENTARY SCHOOL

61

KIPP ACADEMY NASHVILLE*

30

NASHVILLE CLASSICAL (K-5*)

62

KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP MIDDLE*

31

PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL

32

PURPOSE PREP*

33

ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL

34

ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY SCHOOL

KNOWLEDGE ACADEMIES
63

KNOWLEDGE ACADEMY*

64

KNOWLEDGE ACADEMY @ THE CROSSINGS*

 دکەتcharter *ئاماژە ب قوتابخانا
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2019-2018 قوتابخانێن هەلبژاردە بو ساال خاندنێ
Academy of International Baccalaureate
Academy of Hospitality, Marketing & Business
Academy of Design & Technology

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS
65

BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS*

66

CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS*

67

LEAD SOUTHEAST MIDDLE*

68

NEELYS BEND – LEAD MADISON CAMPUS*

69

MADISON MIDDLE SCHOOL

70

MARGARET ALLEN MIDDLE SCHOOL

89

KIPP NASHVILLE COLLEGIATE HIGH SCHOOL*

90

KNOWLEDGE ACADEMY HIGH*

LEAD PUBLIC HIGH SCHOOLS

71

MCKISSACK MIDDLE SCHOOL

72

MEIGS MAGNET MIDDLE SCHOOL

91

LEAD ACADEMY – LEAD DOWNTOWN CAMPUS*

92

LEAD SOUTHEAST HIGH (9-10*)

93

Maplewood High School

Academy of Energy & Power
Academy of Entrepreneurship & Innovation
Academy of Sports Medicine & Wellness

REPUBLIC MIDDLE SCHOOLS
73

LIBERTY COLLEGIATE ACADEMY*

74

NASHVILLE PREP*

94

75

NASHVILLE ACADEMY OF COMPUTER SCIENCE*

95

76

ROSE PARK MIDDLE SCHOOL

77

STRIVE COLLEGIATE*

78

THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCHOOL

79

TWO RIVERS MIDDLE SCHOOL

80

WEST END MIDDLE SCHOOL

81

WILLIAM HENRY OLIVER MIDDLE SCHOOL

82

WRIGHT MIDDLE SCHOOL

قوتابخانێن ئامادەیی/قوتابخانێن ناڤنجی
94

MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12)

97

MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12)

102 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12)

MARTIN LUTHER KING JR. MAGNET SCHOOL (7-12)
MCGAVOCK HIGH SCHOOL

Academy of Aviation & Transportation
Aegis Science Corporation Academy
of Life Science & Law
The CMT Academy of Digital Design & Communication
The US Community Credit Union / Gaylord Opryland
Academy of Hospitality & Finance
96

MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL

97

MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12)

98

NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL

99

NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS

100

101
102

84

EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL
Glencliff High School

Academy of Medical Science & Research
The Ford Academy of Business &
Innovation Hands on Nashville Academy
of Environmental & Urban Planning
85

HILLSBORO HIGH SCHOOL

Academy of Global Health & Science
Academy of International Baccalaureate
Diploma Programme
US Community Credit Union Academy of
International Business & Communication
86

HILLWOOD HIGH SCHOOL

Academy of Art, Design & Communication
Academy of Business & Hospitality Academy of
Health Sciences
87
88

HUME-FOGG MAGNET HIGH SCHOOL
HUNTERS LANE HIGH SCHOOL

Academy of Health & Human Sciences

REPUBLIC HIGH SCHOOL*
STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12)

Academy of National Safety & Security Technologies
Academy of Science & Engineering

)١٢  تا٩ قوتابخانێن ئامادەیی (قوناغا
83

PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL

Academy of Entertainment Communication
Academy of Entertainment Management

103

WHITES CREEK HIGH SCHOOL

Academy of Alternative Energy, Sustainability & Logistics
Academy of Community Health
Academy of Education & Law

ئەکادیمیێن نەشڤل یێت هاتینە ناسکرن ژالیێ کوچکا سپیڤە ئانکو
) وەک مودێال گوهارتنێ یا قۆتابخانا ئامادەییWhite House (
 ئەکادمیێت نەشڤل ئێک ژ باشترین کولیژا و دگەل،نیشتیمانی
پروگرمێت ئامدەکرنا پیشا بو قوتابیا بەرهەفدکەت ل سەر ئاستێ
٣٩  قۆتابیا دەرەفەتا هەلبژارتنێ یا هەی دناڤبەرا.وەالتیدا
 قۆتابخانێن ئامادەیی یێن سەر ب١٢ ئەکادمیاتێن جودا جودا د ناف
تاخاڤە کو ئەو فێرکرنا کارا و پراکتیک نیشا قۆتابیا ددەن دهەر
بوارەکێ ئەوانا حەز لسەر هەی ل بوارێ ئەندەزیاری بگرە تا
 گەشتەکێ بو ناف ئەکادمیایا ئەنجامبدە لسەر.چاڤدێریا ساخلەمیێ
 یان پەیوەندیێ ب ڤێYouTube.com/MetroSchools مالپەرێ
. بکە داکو هەلبژارتنێت خو بزانی٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ ژمارێ

Indicates charter school
٢٠١٩-٢٠١٨ فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە سەرانسەری قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل

MNPS OPTIONAL SCHOOLS APPLICATION 2018-19

فورما پێشکێشکرنا قوتابخانێن هەلبژاردە بو ساال خاندنێ 2019-2018
تو دشێی پێشکێش بکەی برێکا ئونالینێ لسەر ڤی مالپەری  https://schooloptions.mnps.orgیان ڤێ فورمێ دابگری و بزڤرینی یە ئوفیسا قوتابخانێت

هەلبژاردە لسەر ڤی ناڤ و نیشانی  2601 Bransford Aveتا دەمژمێر  ٥:٠٠ێ ئێڤاری لدویف دەمێ ستانداردێ ناڤەراست ل روژا  ٢ێ مانگا دوو ساال.٢٠١٨

ژمارا قوتابی (پێتڤی یە)Student ID (required):
Middle
ناڤێ ناڤەراست

Applicant Name: Last
ناڤێ پێشکێشکاری
دوماهیکێ

First
ناڤێ ئێکێ

Student Information
Student is: Male Female 
زنایاریێت قوتابی
قوتابی
نێر
مێ
ناڤ و نیشانێن دانیشتنێLegal Street Address:

ژمارا شقێ Apt. #

ناڤێ باژێریCity:

زیپکودZip Code:
ژمارا شقێApt. #

ناڤێ باژێریCity:

زیپکودیZip Code:
قوتابخانا نوکە تو لێدخوینیCurrent School:

تەمەنAge:

مێژویا ژدایک بونێBirthdate:
Grade for 2018-19 School Year:

Twin or multiple birth? Yes No 
قوناغا ساال خاندنێ 2019 -2018
جەمکن یانژی گەلەک پێکڤە بوونە
نەخێر بەلێ
__________________________  :ئیمێلێ ئەلکترونی  : ___________________________________ Email Addressدایک /سەمیان)Mother/Guardian (Print
________________ :موبایل : ____________________ Cellتلەفونا روژێ: _____________________ Daytime Phoneژمارا تلفونا مالێ Home Phone
__________________________  :ئیمێلێ ئەلکترونی  : ___________________________________ Email Addressباب  /سەمیان)Father/Guardian (Print
________________ موبایل ____________________ Cell:تلەفونا روژێ: _____________________ Daytime Phone:تلفونا مالێHome Phone
* ئەگەر تە ژمارا خو گوهری  ،دەبیت ئێکسەر قوتابخاناخو ئاگادارکە پاشان ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە  Office of School Optionsبنڤیسین  .ناڤ و نیشانێن جهی ئەڤا لسەر ڤێ فورمێ دێ هێتە
کارئینان بو پروسەیا هەلبژارتنێ .
وەرگرتنا پێشەنگ بو خویشک و برا Sibling Preference
ئەڤێ پارچێ تمام بکە بو برای/خویشکا قوتابی ئەڤێ ل قوتابخانا سەرەتایی  ،ئامادەی/ناڤنجی  ،یان دواناوەندی ئەڤا ئەف ئیمتیازە هەی  .بو پتریا زانیاریا بزڤرە پسیارێن هەردەم دووبارە دهێنە کرنێ بکە .
تێبینی  :ئەگەر تە خویشک/برا هەبیتن لقوتابخانەکێ دەوامێ بکەت ئو ناڤێ وێ د ڤێ لیستێدا نەبیت  ،تە هێشتا مافێ بکارئینانا ڤێ فورمێ یێ هەی بو پێشکێشکرنا پێشەنگیا خویشک و برا.
________________________________________ :ژمارا قوتابی _______________________________________________________ Student IDنافName:

زەحمەت نەبیت لڤێرێرا ببرە و بنێرە یان برێکا ئونالین لسەر ڤێ مالپەری . www.mnps.org

ناڤ و نیشانێن پوستیMailing Address:

 Optional School Application Priorityپێشکێشکرن بو قوتابخانێن هەلبژاردە لدویف پێشەنگیێ :زەحمەت نەبیت ناڤێت وانا قوتابخانا بنڤیسە ئەڤێن تە حەز لسەر هەی لدویف پێشەنگیێ  ،کو هەلبژارتنا ژمارە  ١یا
بلنترین ئاست بیت دپێشەنگیا تەدا .تو دشیی کودێ قوتابخانێ ببینی لرەخێ ناڤێ قوتابخانێ یێ چەپێ دناڤ لیستا ناڤێن قوتابخانادا د هەردوو الپەرین بوریدا  ( .ناڤێن قوتابخانێن باخچێ ساڤایا ) )pre-kنە نڤیسە .
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ناڤێ قوتابخانێ
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ناڤێ قوتابخانێ

5.

1.
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2.

7.
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4.

تێبێنیەکا گرنک  :دەبیت دایک و باب/سەمیان ئیمزایێ ل سەر پشتا ڤێ فورمێ بکەت.ئەگەر تە پێشکێشی ڤان قۆتابخانا کر؛ Creswell, Nashville School of Arts, Hume-Fogg Magnet,
 Martin Luther King Jr. Magnet, Meigs Middle Magnet, Nashville Big Picture, Middle College Highیان قۆتابخانا  Virtualسەر ب  MNPSڤە دەبیت تو پارچا ل پشت ڤێ
فورمێ دابگری .هەمی ئەو قۆتابیێن پێشکێشی قوناغێن  ١١ێ  ١٢ێ دکەن ،دەبیت کوپیەکا بروانا قۆتابخانا ئامادەییا خو بدەیەف رێڤەبەرێ قۆتابخانا تە داخازکری  .رێڤەبەر دێ پێداچوونەکێ ل سەر فورما
بروانامێ کەتن کو دەبیت بهێتە پەسەنکرن ژالیێ رێڤەبەریڤە بەری پێشکێشکرنا فورما قۆتابخانا بژاردە .تکایە ( )٣روژێن کاری بدە رێڤەبەری دا پێداچوونێ ل سەر بروانامێ بکەتن.

Please detach and return or apply online at www.mnps.org.

وەرگرتنا پێشەنگ بو قوتابیێن فەرمانبەرا Employee Preference
ئەگەر تو فەرمانبەربی د ئێک ژ قوتابخانێن میترو و ئەگەر ناڤێ وێ قوتابخانێ نە هاتبیت دڤێ فورمێدا  ،تە هێشتا مافێ بکارئینانا ڤێ فورمێ یێ هەی بو پێشکێشکرنا پێشەنگیا زاروکێت فەرمانبەرا
Is parent/guardian a full-time school-based employee? Yes No 
هەرێ ئێک ژ دایکوبابا/سەمیانی فەرمانبەرێ فولتایمە؟
بەلێ
نەخێر
:ژمارا ناسناما فەرمانبەریEmployee ID#
:ناڤێ قوتابخانا فەرمانبەریEmployee School



________ :قوناغا ساال خاندنێ  ___________________________________________________ Grade for 2018-19 school year ٢٠١٩-٢٠١٨قوتابخانەSchool:

مەرجێن ئەکادمی بو وەرگرتنا قوتابیا ژالیێ مەگنێت ڤەMagnets with Academic Entrance Requirements:
Meigs Middle Magnet
Hume-Fogg Magnet
Martin Luther King, Jr. Magnet

Grades 5 - 8
Grades 9 - 12
Grades 7 - 12

Academic Requirements for These Magnets (required): Take this application to your current principal to fill out and sign.
مەرجێت ئەکادمی بو ڤان قوتابخانێت  Magnetsپێتڤینە :ئەڤێ ڤورمێ دگەل خودا ببە بو دەف رێڤەبەرێ نوکە داکو بداگری ئو ئیمزاکەی..
Qualifies: Yes No 

نەخێر

بەلێ

Math

قوتابی یێ شایستەیە

Test Scores: Reading

خونادن

بیرکاری

Grade Average:

نمرا تاقیکردنێ :

هەلسەنگاندنا باش
Principal’s Signature:



ئیمزا رێڤەبەرێ قوتابخانێ

• تێکرایا نمرێت ئەکادمی  ٨٥بیت یان پێهەلتر بیت بو سمستەرێ وەرزێ بوهارێ یا ساال بوری ئو نمرێن کورسێ ئێکێ یا ساال نوکە ئو نابیت ب چ قوناغا کەفتبیت بو هەر نمرێن کورسەکێ خاندنێ.
ئەنجامێت تاقیکرنێ ئەڤێن دئێک مەرجا یان زیاتر لدەف پەیدادبن وەک هاتینە دیارکرن دالپەرێن  ١١و  ١٢دا.
• ئەگەر تە برێکا فورمێت کاغەزێ پێشکێشی قۆتابخانەکێ کر ئو مەرجێن ئەکادمی یێت وەرگرتنێ لدەف تە هەبن ،زەحمەت نەبیت کوپی یەکا ئەنجامێ شایستەبوونێ یێ تاقیکرنێ هاوپێچ بکە لگەل
دا .دگەل کارتێن نمرا و راپورتا ژ سمستەرێ بوهارێ یا ساال بوری ئو ئەنجامێ هەلسەنگاندنا کورسێ ئێکێ یا ئەف سالە.
• تکایە پەیوەندنیێ ب سەنتەرێ زانیاریێت خێزانیڤە بکە لسەر ڤێ ژمارێ  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦بو زانیاریێت زێدەتر..

قوتابخانێن  Big Pictureو  Middle Collegeو  MNPS Virtualئەڤا سەر
ب  MNPSێ ڤە داخازا تمامکرنا پاکێجێ زانیاریێت دیترێ دکەت .تکایە
پەیوەندیێ راستەوخو بقوتابخانێ ڤە بکە داکو داخازا پاکێجێ فورمێت دیترێ بکەی.

وان بوارا دەست نیشان بکە ئەڤێن تە بڤێن تاقیکرنێ لسەر بکەی(زێدەتر ژ دوو یا
چێنابیت) .ئەگەر تە هەلبژارت دێ دو بوارا تاقیکرنێ کەی ،ژمار  ١#بدانە هەلبژارتنا خو یا ئێکێ ئو
ژمارا  ٢#بدانە هەلبژارتنا خو یا دووێ تو دێ ل هەر دوو بواراندا تاقیکرنێ کەی.

كورال میوزیکي Choral music

Visual Arts

گیتار)Guitar (NSA Only

هونەرا شانویێ Theatre Arts

هونەرێن دیتنێ

پیانو )Piano (NSA Only

هونەرێن وێژەیێ)Literary Arts (NSA Only

قۆتابخانێن تایبەتمەندSpecialty Schools
Grades 9 - 12
Grades 10 - 12
Grades 5 - 12

Big Picture
Middle College High School
MNPS Virtual School

Grades 5 - 8
Grades 9 - 12

Creswell Middle Prep School of the Arts
Nashville School of the Arts

Remember,
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youت هەمی ئەو
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thanیاتر ژ
twoشیێ ز
areas.تو نە
Allتە بیت،
بال ل بیرا
students must audition to enter Nashville School of the Arts

قۆتابیێن دچنە  Nashville School of Artsئو Creswell Middle
دەرباز ببن
Schoolەن و
رگرتنێ بک
کرنا و
 School of the Artsتاقی
and Creswell .Middle
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theەof
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سەماکرن Dance
?)Instrumental Band – Which instrument(s
ئامیرێ تیما موزیکی – کێش ئامیرێ ژەنینێ ؟

?)_____Instrumental Orchestra – Which instrument(s

ئامیرێ تیما ئورکسترایێ – کێش ئامیرێت ژەنینێ ؟

 Nashville School of Artsدێ ئاگاداریا پێشکێشکارا کەتن

• NSA will notify applicants about times for auditions.
دەربارەی دەمێ تاقیکرنێ .ئەگەر تە پسیار هەبن ،زەحمەت نەبیت
If you have questions, please go to nsahs.mnps.org or
سەرەدانا ڤی مالپەری  nsahs.mnps.orgبکە یان پەیوەندیێ بڤێ
call 615-291-6600 x 308.

ژمارێ  ٦١٥-٢٩١-٦٦٠٠بکە..



Creswell students must select two areas. If you

قوتابیێن قوتابخانا  Creswellدەبیت دوو بوارا ژێبگریت.ئەگەر تە

•

هەر پسیارەکا هەبیت ،زەحمەت نەبیت پەیوەندیێ ب قۆتابخانا
ناڤنجیا  Creswellڤە بکە ل سەر ڤێ ژمارێ

The information on this paper is complete and correct, and I have read the information in this application packet.

ئەزێ پشت راستم ئەڤ زانیاریێت ل سەر ڤێ کاغەزێ تەمامن و دروستن ،ئو من ئەف زانیاریێت د ڤێ پاکێجا فورما پێشکێشکرنێ یێت خواندین.

بەروار Date

ئیمزایا سەمیانێ قوتابی Parent Signature

تێبینیەکا گرنک  :ئەگەر فرێکرنا فۆرمێن تە برێکا پوست و گەهاندنا بیت ،داخازا بدەستڤەئینانا فورما " زڤراندنا بەلگەیا وەرگرتنێ پێتڤی یە" بکەی ژ ئوفیسا پۆستێ سەر ب ویالیەتێن
ئێگرتیڤە.وێ گاڤێ دەیک ۆ باب بەرپرسیارن ژ دۆپاتکرنا وێ چەندێ کۆ ئۆفیسا هەلبژارتنا قۆتابخانا ڤان فۆرما وەرگریت.ئەگەر تە فرێکرن بێی داخازکرنا زڤراندنا بەلگە یا
وەرگرتنێ،رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ نەشێن وەرگرتنا ڤان فۆرمان بۆ هەوە مسووگەر بکەت.
بو زانیاریێن زێدەتر ،زەحمەت نەبیت پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە لسەر ڤێ ژمارا تێلەفونێ  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦یان سەرەدانا ڤی مالپەری بکە
www.mnpsschoolchoice.org

قوتابخانێن هەلبژاردە بو ساال خاندنێ ٢٠١٩-٢٠١٨
زەحمەت نەبیت تەماشەی لیستا قۆتابخانێن
بژاردە بکە د ڤێ نامیلکێ داکو هەمی
قۆتابخانێن بژاردە ئەڤێن بەردەست ببینی،
ئەڤێن هاتینە رێزبەندکرن برێکا ژمارێن
رێکخستکری.
داکو نەخشێ قوتابخانێن میترو بتمامی
ببینی ،زەحمەت نەبیت سەرەدانا ڤی
مالپەری  www.mnps.orgبکە.

Northwest
Hunters Lane
Whites Creek
Pearl-Cohn

Northeast
Maplewood
Stratford
McGavock

Southwest
Southeast
Glencliff
Antioch
Cane Ridge

Hillwood
Hillsboro
Overton

Elementary
School
المدرسة
الثانویة
Middle
School

جوداهیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد ،ئاین ،باوەری ،رەگەز ،ناسنامەیا رەگەزی ،ئاراستەییا دوورەگەزی ،بنچینا نەتەوی ،رەنگ ،تەمەن ،و بارێ
قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ
کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا ،رێهەبوون ،یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا ،یان خزمەتگۆزاریان ،یان چاالکیان .قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جۆداهیێ ناکەت د
دامەزراندنێ دا یان د هەلێن فەرمانبەریێ دا .داخازی بۆ فۆرماتەکا جێگر .بۆ بدەستڤەئینانا ڤان زانیاریان ب رەنگەکێ یان فۆرماتەکا دی بێزەحمەت پەیوەندیێ ب رێڤەبەرێ قۆتابخانا
زارۆکێ خۆ یان سەروکێ بەشی ڤە بکە .داخازکرنا هاریکاریا کەسێن پەککەفتی بو ناف ئاڤاهیێ قوتابخانێ بۆ هەر هاریکاریەکێ بۆ کەسێن کێم ئەندام ل قۆتابخانێ یا هاتیە دیارکرن کۆ
هەمی کەسێن پێتڤی ب هاریکاریا یان خزمەتگۆزاریان بیت دڤێت داخازا خۆ ژ رێڤەبەرێ قۆتابخانێ بکەن یان ژ سەروکێ بەشی بەری وێ رۆژا دێ وان پێویستی ب وێ هاریکاریێ
هەبیت( .وەرگێر یان مۆتەرجم بۆ کەسێن کەر یان گۆهـ گران دڤێت بهێنە داخازکرن بەروەخت ب  ٤٨دەمژمێران)
)(MNPS

