
REQUEST FOR CONTINUITY TRANSFER 

2016-17 School Year 

 

PLEASE PRINT 
 

Student ID Number (Required)ژمارا ناسناما قوتابی     Race نەژاد   Gender رەگەز    

 
Student’s Last Name ناڤێ دوماهیکێ  First ناڤێ بەراهیکێ  Middle ناڤێ نیڤەکێ Birthdate رۆژا ژ دایکبوونێ 

 
 

New Address of Parent of Legal Guardian – Number and Street (No P.O. Box) Apartment # 

ئەدرەسێ نوی یێ دەیک باب./سەرپەرشتیارێ زارکی                                                                                                    ژمارا ئەپارتمێنتی              

 
City باژێر   Zip کودێ دەڤەرێ Home Phone # ژمارا تێلەفونا مالێ  Work Phone #  ژمارا موبایلێ  

 
 

Old Address of Parent of Legal Guardian – Number and Street (No P.O. Box) Apartment # 
ئەدرەسێ کەڤن یێ دەیک وباب/ سەرپەرشتیارێ زاروکی                                                                                    ژمارا ئەپارتمێنتی                           

 
City باژێر  Zip کودێ دەڤەرێ Email Address ئیمەیل  

 

 
Name of Parent / Legal Guardian 
 ناڤێ دەیک باب/سەرپەرشتیارێ زارکی

Zoned School قوتابخانا دەڤەرێ    
 
Requested School قوتابخانا داخازکری    

 

*Pre-K students are not eligible for continuity to kindergarten Grade in 2015-16 قوناغ    

کەی هەژی بەردەوامیا باخچێ زاروکان نینن    -زاروکێن قوناغا پری*  
 هەرێ زاوکێ تە نوکە خزمەتگوزاریێت تایبەت یێن زمانێ وەردگریت؟     بەلێ            نەخێر          

   
 و هتد(_________________ CBIPئەگەر بەلێ بیت، ئەو چ خزمەتگوزارینە زاروکێ هەوە وەردگریت؟ )وەک شارەزایێن ژیانێ، سەرچاوە، 

ەستا کرینا خانی یان کریا خانی یان گرێبا واژوکری یا بەلگە و دوکیومێنتێن خو دگەل ڤێ نامێ دا فرێکە ئەگەر تە ئەدرەسێ خو گهوریبیت و رۆژا ڤەگوهاستنێ. بەلگەیێن پێتڤی پێکدهێن ژ گرێبەست

رن دگەل اڤونیشان ئانکو ئەدرەسێ نوی نەهێتە فرێکفاتورا کارەبێ کو ئەدرەسێ نوی لسەر بیت )غازا سروشتی، یان ئاڤ( لسەر ناڤێ دەیک یان باب یان سەرپەرشتێ زاروکی بیت. ئەگەر بەلگەیا ن

 داخازا تە دێ هێتە رەتتکرن.ڤێ نامێ، 

 

یە ردکەت کو ئەف بابەتە هاترێڤەبەری یا پێتڤی یە بەری هنارتنا ڤێ فورمێ. واژو ئانکو ئیمزا رامانێ وێ چەندێ نینە کو ئەف داخازە هاتیە وەرگرتن. تەنها هندێ دیاواژویا 

 گەنگەشەکرن دگەل رێڤەبەری.

Principal of Requested School: 

رێڤەبەرێ قوتابخانا داخازکری   
 

Comments: تێبینی 
   

 
 
 
 

Principal Signature Date   واژو رێڤەبەری بەروار     

 

تێن وی بیت و ئەز بەرپرس بم ژ ئەگەر داخازا من هاتە وەرگرتن ئەز تێدگەهم کو نویکرنا زاروکێ من بو سالێن بهێن دێ لسەر ئامادەبوونا وی یا رازیکەربیت، هەوڵ و رەوش

 ڤەگوهاستنا وی بو وێ قوتابخانا من بو داخازکری. 

 زا من دێ هێتە رەتتکرن.داخائەز تێدگەهم ئەگەر ئەف فورمە ب دروستی نەهێتە داگرتن 
 

 ئەز دوپات دکەم کو هەمی زانیاریێن هاتینە دابینکرن د راست و دروستن گوێرەی زانینا من

 
Parent / Legal Guardian Signature واژویا دەیک باب/ سەرپەرشتیاری    Date   ەروارب

 
 
 

  .(http://www.mnps.org/pages/mnps/About_Us/MNPS_Schools/Enrollment)بێزەحمەت ڤێ فورمێ ڤەگەرینە بو هەر ئێک ژ سەنتەرێن تومارکرنا زاروکان 
 

نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و بارێ کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا،  ادوورەگەزی، بنچین زی، ئاراستەییاقۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جیاوازیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگە

 هەلێن فەرمانبەریێ دا.د ێ ناکەت د دامەزراندنێ دا یان یرێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا، یان خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان. قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جۆداه

 

 بەلگەیا ناڤونیشانی-ئەدرەسی دڤێت دگەل ڤێ فورمێ دا بهێتە فرێکرن

KURDISH 


