
 
 

REQUEST FOR EMERGENCY HARDSHIP TRANSFER  

 تەنگاڤیێ دژوار یاداخازی بو ڤەگوهاستنا رەوشا 

 ١٧-٢٠١٦ساال خاندنێ 

 
 بێزەحمەت بنڤیسە

    ١٧-٢٠١٦قوناغ لساال      )داخازکریە(ژمارا ناسناما قوتابی 
 

                        
  

  رۆژا ژدایکبوونێ                                             ناڤێ نیڤێ             ناڤێ ئێکەم              ناڤێ دوماهیکێ یێ قوتابی

 
                

 ژمارا ئەپارتمێنتی      )ژمارا بوکسا  پوستی(ژمارە و جاددە  -ئەدرەسێ دەیک وباب یان سەرپەرشتێ یاسایی
 

                                       
ژمارا                     ژمارا تێلەفونا مالێ           کودێ دەڤەرێ                ویالیەت/باژێر

 تێلەفونا رۆژێ

 
                

 را ئەپارتمێنتیژما      .ئەگەر یێ جودابیت ژ ئەدرەسێ لسەر هاتیە دیارکرن -ژمارە و جاددە -ئەدرەسێ پوستێ یێ دەیک وباب یان سەرپەرشتێ یاسایی یێ زاروکی
 

                             _____________________________________________ 
  ئیمەیل                                               کودێ دەڤەرێ                ویالیەت/باژێر

       

 نەخێر  بەلێ                    هەرێ زاروکێ تە نوکە ل قوتابخانێن میترو یە؟ 

 نەخێر  هەرێ زاروکێ تە نوکە خزمەتگوزاریێت پەروەردەیی یێت تایبیەت وەردگریت؟               بەلێ 
 

 

 دەمێن سەختە/پەیرەوێن داخازکرنا ڤەگوهاستنا تەنگاڤیێ
یان ل سەنتەرێ زانیاریێن خیزانی  www.mnps.orgبکەن لسەر مالپەرێ  ئئەو قوتابیێن نوی هاتینە سنوورێ پەروەردێ، ئەم هانا هەوە ددەین کو هوین لسەر ئونالینێ داخاز

ی ڤئەگەر تو پێتڤی ب ڤەگوهاستنێ بی ژ ئەگەرێ تەنگاڤیەکێ یان ژبەر هەر ئەگەرەکێ نە دیار و د هەر کاودانەکێ دا کو رویدابیت و پێت. یێ قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل

   .ب هدنێ هەبیت کو قوتابی بهێتە ڤەگوهاستن بو قوتابخانەکا دی، بێزەحمەت ڤێ فورمێ داگرە

 

گەلەک یا گرنگە کو لبیرا مەبیت کو داخازی بو  8729-259-615 االنڤە بکە لسەر ژمارا تێلەفونائەگەر تە خانی نەبیت بێزەحمەت پەیوەندیێ ب ئوفیسا پەیوەندیێن بێ مال و ح

دێ دیفچوون   McKinney-Ventoیاسا بێمال و حاال یا کو دبێژنێ . سەختیێ نەیا گرنگە ئەگەر ئەو کاودانا نە ئاسایی ببیتە ئەگەرێ ژدەست دانا خانی یان مالێ/تەنگاڤیڤەگوهاستنا 

 .سەختیێ/لسەر هێتەکرن بێی داخازیا فرێکرنا ڤێ فورمێ بو ڤەگوهاستنا تەنگاڤیێ

 

 :سەختیێ بهێتە بەرچاف وەرگرتن/کو رەنگە داخازی بو ڤەگوهاستنا تەنگاڤیێ نکەکاودانا دیاردئەف رێنمایێن لخارێ هندەک ژ وان 

 ٢٠١٦ێ خزیرانا ١را بو وێ چەندێ کو ئەف داخازە بهێتە وەگرتن دڤێت کاودانەکا سەخت و دژوار یا چاڤەرێ نەکری روودابیت، یان کاودانەک کو روویدابیت دنیڤبە- 

نەچاڤەرێکری یان نە دیار ئەوە کو ئەو کاودان ب تەواوی نەیا چاڤەرێکریە و روویددەت ژ نشکەکێ ڤە، کو پێتڤی ب گورانکاریەکیا کاودانا . ٢٠١٧گوالنا  ٢٤

 .بەرچاف هەیە د ژیانا رۆژانەیا خێزانێ دا

  یا چێبووی  رەنگەی یا نەچاڤەرێکری و پێشبینی لێ نەکری ئەو دەیک وبابین  داخازا ڤێ گورانکاریێ دکەن دڤێت بەلگەیا دابین بکەن ئەوێن دیاردکەن کو کاودانەکا بڤی 

 سەختیێ هەی پێکدهێن ژ ئەڤێن خارێ لێ نە دسنووردار بو/هندەک ژ وان کاودانێن کو رەنگە بهێنە دیارکرن وەک پێتڤی ب ڤەگوهاستنا تەنگاڤیێ: 

o  دەیک  .دگەل وێ چەندێ ژی ئەگەر پێتڤی ب گهورینا قوتابخانێ بیتهەرەشەکا رەوا هەبیت لسەر ئارامیا قوتابی کو پێتڤی ب رێوشوێنێت ئارامیێ بیت و

ئەو دوکیومێنتەژی پێکدهێن ژ داخازا دادگەهێ، فەرمانا دوویرئێخستنا  . ژ دابینکرنا دوکیومێنتێن هەرەشێ رپەرشتیارێ زاروکی یێ بەرپرسیارەوباب یان سە

 .ێن میترو یێن هەرەشەیان یان رەوشین کو ل قوتابخانێ روویددەن و هتدکەسەکی ژ کەسەکێ دی، و دوکیومێنت ژ ستافێ قوتابخانێن گشتی ی

o هەبیت اگهورینا ژ نیشکەکێ ڤە د خودانکرنا زاروکی یا هەڤبەشدا یان وەکالەتەکا یاسایی کو لڤان نێزیکا هاتیبتە وەرگرتن کو سەختیەکا رەوا تێد. 

o  وێ دکەت /بکەت هاتبیتە دیارکرن ژالیێ پزیشکێ زاروکی ڤە ئەوێ چارەسەریا ویکێشەکا  تەندروستی یا رەوا کو کاریگەریێ لسەر رەوشا قوتابی   

o  نوژدارێ دەرونی ئەوێ قوتابی /هاتبیتە دیارکرن ژالیێ بسپوورێ تەندروستیا دەرونی وکو کاریگەریێ لسەر قوتابی دکەت کبارودوخەکێ سایکولۆژی

 .  چارەسەردکەت

o ان کێشەیێن دەرونی دڤێت دوو پرسیار هەبنبەلگەیێن بارودوخێ تەندروستی یا قوتابی ی: 

 سروشتێ بارودوخێ ساخلەمیا قوتابی یان بارێ دەرونی یێ قوتابی یێ چەوایە؟ 

 ئەو قوتابخانا ئەف داخازە ژێ هاتیەکرن چەند ب باشی رەوشا سایکولۆژی و یا تەندروستی یا قوتابی پێشڤەدبەت؟ 

 :لسەر نەهێهتەکرن وەک ئەڤێن لخارێ نەنموونەیێن ڤان کاودانان ئەوێن رەنگە رەزامەندی 

 ئەو کاودانێن کو هەبوون لبەری یان ددەمێ وان دەرفەتێن بەری نوکە هاتینە هالبژاردن. 

 کاودانێن ئاسوودەیێ بخوڤە دبینن نەک رەشێن تەنگاڤیان. 

  بینیکری بهێتە ئارا یان دوکیومێنتێن قوتابخانا نوکە یا زاروکێ تە نەشێنبەرێخودانا زاروکان تەنها ئەگەر رەوشەکا نەچاڤەرێکری یان نە پێش/کاودانێن چاڤدێریا زاروکان 

 .چاڤدێریا زاروکی یا پێش و پاشی دەوامێ بکەت ژ بەر کو ژ رێژەیا خو تێپەربوویە

 

 .فورما نەهێتە داگرتن ب تەمامی دێ جارەکا دی بو هەوە هێتە زڤراندن. هەردوو ئالیێن ڤێ فورمێ دڤێت بهێنە داگرتن

 

KURDISH 

http://www.mnps.org/


 ئیمزا رێڤەبەری-واژو
تەنها  .واژو ئانکو ئیمزا رامانا وێ چەندێ نینە کو داخازی هاتیە وەرگرتن و رەزامەندی لسەر هاتیەکرن. ئیمزا رێڤەبەری یا پێتڤی یە بەری ئەف فورمە بهێتە فرێکرن

 .رامانا وێ چەندێ ددەت کو ئەف کێشە یا هاتیە گەنگەشەکرن دگەل رێڤەبەری
 

 :رێڤەبەرێ قوتابخانا داخازکری                ئەگەر قوتابی بهێت          . نوکەرێڤەبەرێ قوتابخانا 
 ژ قوتابخانێن نموونەیی تکایە واژوا وان بدەستخوڤە بینە

      :ژ رێڤەبەرێ قوتابخانا دەڤەرێ
 

       :تێبینی       :تێبینی
                                                                                       

                
 

       :ئیمزا رێڤەبەری       ئیمزا رێڤەبەری
 

      :بەروار         :بەروار
 ئەگەر ئەف فورمە بو قوتابی قوناغا ئامادەیی بیت بێزەحمەت دیارکە کا کیژ                                  

  .ئەکادیمی یا رەزامەندی لسەر هاتیەکرن                                                                                           
__________________________          

                     
       قوتابخانا داخازکری             قوتابخانا دەڤەرێ

 

 

تو دشێی ڤێ رەوشا تەنگاڤیێ لخارێ شروڤە بکەی یان نامەکێ  .رەوشا خو یا تەنگاڤیێ شروڤە بکە و هەمی بەلگەیێن پەسەندکرنێ دابین بکە بو وێ رەوشا تەنگاڤیێ
بێزەحمەت ب روونی  .رێنمایێن کاودانێن سەخت و دژوار ئانکو تەنگاڤیان بخوینە لسەر رویێ ڤێ فورمێ بەری تو داخازا ڤەگوهاستنێ بکەیتکایە  .دگەل ڤێ فورمێ فرێکە

 :بنڤیسە
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                
 

                

 
 سەرپەرشتیارێ زاروکی/ئیمزا دەیک باب-واژو

ئەز دێ بەرپرسیاربن ژ دابینکرنا هاتن وچوونا زاروکێ خو بو یە. نویژەنکرن بو ساال بهێت گوێرەی رێژەیا ئامادەبوونێ . ئەز دزانم کو دەستویردان تەنها بو ئەف ساڵەیە
ئەز پەسەند دکەم کو هەمی  .ڤەگوهاستن نەهاتە نویژەنکرن، ئەز تێ دگەهم کو ئەز دێ هێمە ئاگەهدارکرن ب نڤیسکی بەری ساال نوی یا خاندنێ رداخازکری ئەگەقوتابخانا 

 زانیاریێن لسەر ڤێ فورمێ د راستن و دروستن ب گویرەی زانین و باوەریا من 
 
 

              
 :بەروار      ارێ زاروکیسەرپەرشتی/ئیمزا دەیک باب-واژو

 

  

 :اخازکری بوئەفێ فورمێ و هەمی بەلگە و نامەیێن پشتگیریێ دگەل خو بینە بو قوتابخانێ یان بو مە فرێکە برێکا خزەمەتگوزاریا پوستێ دگەل فاوتورا د
 سەنتەرێ خزمەتگوزاریێت هاوالتیان
 قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل

2601 Bransford Avenue 
Nashville, TN 37204 

 
 وەرگێر بو کەسێن گوهــ لێ نەبن و یێن اڵڵ دڤێت بهێنە داخازکرن چل و هەشت دەمژێرا (بو داخازکرنا هاریکاریێ بو کەسێن کێم ئەندام، تکایە پەیوەندیێ ب رێڤەبەرێ قوتابخانا زاروکێ خوڤە بکە یان سەروکێ بەشی 
ۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ق-ەزا دەیڤدسونق . 4636-615/259نیترو ل نەشڤل لسەر ژمارا تێلەفوپرسیارو تێبینی دڤێت بهێنە ئاراستەکەرن بو سەنتەرێ خزمەتگوزاریێت هاوالتیان یێ قوتابخانێن گشتی یێن م )بەری بویەرە دەست پێ بکەت 

ن دا، یان اناتەییا دوورەگەزی، بنچینا نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و بارێ کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخنەشڤڵ جیاوازیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراس

 .داقۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جۆداهیێ ناکەت د دامەزراندنێ دا یان د هەلێن فەرمانبەریێ  .خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان


