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پێداچوونا قوتابخانێن هەلبژاردە 

 

تەماشای هەبژاردەیێن خۆ بکە .1

تەماشای هەلبژاردێ خو یێ قوتابخانا بکە برێکا سەرەدانکرنا مالپەرێ 

schools.mnps.org تو دشێی دەربارەی هەر قوتابخانەکێ .

بەرنامێن ئەو پێشكێش دکەن وەک، بەرنامێن ئەکادیمی و فێڕببی و ئەو 

بابەت و چاالکیێن زێدەیێن پشتی دەوامێ و چاڤدێریا زاروکا یا پشتی 

-259-615دەوامێ و گەلەک تشتێن دی. تو دشێێ پەیوەنێ ب ژمارە 

INFO (4636 بکەی بو زانینا زانیاریێن زێدەتر دەربارەی )

 هەلبژاردێن قوتابخانا.

وتابخانا بکە د دەمێ روژێن سێ شەمبی یێن سەرەدانکرنێ دا.سەرەدانا ق .2

گەریانا روژێن سێ شەمبی یا سەرەدانکرنا قوتابخانا رێکەکا مەزنە بو 

چافپێکەفتن ب ماموستا و رێڤەبەر و چاڤدێریا پولێن قوتابیان بکەی و فێری 

بو زانیاریێن زێدەتر، پروگرامێن وان یێن ئەکادیمی ببی. 
ابخانێ ڤە بکە ب کارئینانا ڤان زانیاریان پەیوەندیێ ب قوت

www.schools.mnps.org. 

ێ هەیڤا دووانزدە٢داخازبکە تا روژا  .3

داخاز بکە لسەر ئونالینێ لسەر مالپەرێ 
www.mnpsschoolchoice.org  یان فورما کاغەزێ

پروسەیا سەربخو یا بکاربینە کو دکەڤیتە پشتا ڤێ نامیلکێ.

 هەلبژاردنێ د

مانگا ئێک دێ وەرگرتن د قوتابخانێ دا دیارکەت و لیستا چاڤەرێکریا  

فورمێن درەنگ دگەهن دێ هێنە زێدەکرن لسەر لیستا چاڤەرێکریا ئەگەر 

و، یان دێ هێنە وەرگرتن ل وان قوتابخانا یێن قوتابخانە یا تژی بو

 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 

 هەیمێ دا.

پێنگاڤ بو ڤەدیتنا قوتابخانا دروست بو زاروکێ  ٣

خو.

قوتابخانێن گشتی یێن میتروپولیتان نەشڤل 

دەڤەرەکا قوتابخانێن هەمەرەنگ و جاالکە 

کاردکەت ژ بو دابینکرنا باشترین دناف تەواوێ 

سیستەمی دا. پەیاما مە ئەوە کو ئەم هاریکاریا 

خێزانا بکەین هەلبژاردێ دروست یێ قوتابخانێ 

بو زاروکێن خو ببینن و وان لسەر رێیا راست 

سەرکەفتنێ. ئەم دزانین کو هەر ببەین بو 

قوتابیەک یێ تایبەتە و پێتڤیێن جودا یێن هەین، و 

ئەم چاڤدیریا قوتابیان دکەین لسەر هەمی ئاستان. 

قوتابخانا یێن  ١٦٧خێزانێن نەشڤل نێزیکی 

لبەردەستێن وان هەین. ئەڤەژی واتا هندێ ددەت 

کو قوتابخانەکا دروست یا بو زاروکێ تە هەی. 

ن گشتی یێن میترۆ دێ تەکەزکەن کو قۆتابخانێ

زاروکێ تە باشترین قوتابخانە هەبیت ب باشترین 

سەربۆرا پەروەردەیی و وان ئامادەکەن بۆ 

 کۆلیژێ، پیشە ۆ ژیانێ دا. 

هەرسال، فورما قوتابخانێن هەلبژاردە دەرفەتێ 

ددەتە تە کو تو قوتابخانێن تومارکرنا ڤەکری 

گاڤا دشێت هەی هەلبژێری، و زاروکێ تە هەمی 

بەشداریێ د قوتابخانا زوونا خودا بکەت. بو 

ئەندامێن وان خێزانێن پێشبینیێن مەزن  هەین بو 

زاروکێن خو، سوزامە بو هەوە ئەوە کو ئەم ژ 

 دەل کاربکەین بو پێگەهاندنا وان پێشبینیان.
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دەیک ۆ باب ۆ سەرپەرشتیارێ زارۆکێ دڤێن دانشتووێت ناوچەیا دەیڤدسۆن بن بەری 

 ئەو هەۆلدەن داخازا قۆتابخانێن هەلبژاردە بکەن بۆ زارۆکێن خۆ.

ژمارا ناسناما قوتابی یا هاتیە دەرکرن ژالیێ قوتابخانێ ڤە یا پێتڤی یە د دەمێ داگرتنا فورما 

داخازکرنێ دا. بدەستڤەئینانا ژمارە یان ناسنامێ بۆ قۆتابیێن نوی هاتینە دناف قۆتابخانێن 

سەنتەرێن مەیێن تۆمارکرنێ  ١٢گشتی یێن میترۆ دا، دێ هێنە بدەستخستن ل ئێک ژ هەر 

 یان ل سەنتەرێ خزمەتگۆزاریێن هاوالتیان.

ێ نامیلکا قوتابخانێن ئەو قوتابخانێن کورسیێن ڤاال هەین یێن هاتینە دیارکرن دڤ

 هەلبژاردە دا.

 ( قۆتابخانا بکە لسەر ڤێ فۆرمێ.٧داخاز ئانکۆ تەقدیمی حەتا )

"  ١هەلبژاردێن قۆتابخانا دڤێت بهێنە رێزبەندیکرن گوێرەی پێشینەیکرن ژ 

 وەک " نزمترین ئاست". ٧بلندترین ئاست' بۆ 

دا بۆ پرۆسەیا هەمی فۆرم دێ هێنە داگرتن دناف سیستەمەکێ کۆمپیۆتەری  •

 هەلبژارتنا سەر بخۆ.

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.

لسەر لیستا چاڤەرێکریا بۆ وان قۆتابخانێن تە دیاکری وەک زارۆکێ تە دێ هێتە دانان  •

 قۆتابخانێن تە یێن سەرەکی ژ وێ قۆتابخانێ یا زارۆکێ تە لێ هاتیە وەرگرتن.

کرن ژ وان قۆتابخانا یێن هاتینە  ”opted out“زارۆکێ تە دێ هێتە البرن ئانکۆ  •

ا زارۆکێ تە لێ رێزکرن لسەر لیستا تە یا کێمترین حەزا تە لسەر ژ وێ قۆتابخان

 هاتیە وەرگرتن کۆ دەوامێ لێ بکەت.

ئەو خێزانێن کێم قۆتابخانا هەلدبژێرن یان بەس ناڤێ وان قۆتابخائا یێن گەلەک  •

 حەز لسەر، رەنگە ناڤێن وان ل چ قۆتابخانا دەرنەکەفن.

لدەمێ خێزانەک بریارێ ددەت کۆ ئەو کۆرسیا بۆ زارۆکێ وان هاتیە دابینکرن نە  •

کۆرسی دێ هیتە دابینکرن بۆ وان خێزانێن زارۆکێن وان لسەر لیستا وەرگرن، ئەو 

 چاڤەرێکریا د وێ رێزبەندیا ئەو تێدا هاتیە وەرگرتن.

ناڤێن خێزانا دێ هێنە کێشان ژ لیستا چاڤەرێکریا بۆ وان کۆرسیێن بۆ وان هاتینە  •

 دابینکرن لرۆژا پێنجی یا دەواما قۆتابخانێ.

 However, families are encouragedگرتن. فۆرمێن کاغەزێ ژی دێ هێنە وە

to apply online at www.mnpsschoolchoice.org.  ئەگەر تە پێتڤی ب

هێال ئنتەرنێتێ هەبیت، تۆ دشێی سەرەدانا نێزیکترین پەرتۆکخانا گشتی یا گرێدای 

 نەشڤل بکەی یان بچیە سەنتەری خزمەتگۆزاریێن هاوالتیان.قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل 

بەردوامی لسەر پەسوەی یا گارانتیکری دێ هەروەسا هێتە دوپاتکرن ژالیێ هنارتنا 

 فورمان ڤە لسەر ئونالینێ. تەماشای پرسیارێن هەردەم دهێنەکەن بۆ زێدەتر زانیاریان.

ئێڤاری دێ کەڤنە ٥:٣٠دووانزدە دەمژمێر ێ هەیڤا ٢ئەو فورمێن دهێنە وەرگرتن تا رۆژا 

دناف پروسەیا هەلبژاردنا سەربخو دا. فۆرمێن لسەر ئنتەرنێتێ دێ هێنە وەرگرتن 

ێ هەیڤا دووازدە. هەمی ئەو فۆرمێن دهێنە وەگرتن ٤ێ شەڤێ لرۆژا ١١:٥٩لدەمژمێر 

 پشتی ژڤانێ هاتیە دیارکرن دێ چنە دۆماهیکا لیستا چاڤەرێ کریا.

ەواوی بەراوردیا قوتابخانێن هەلبژاردە بهێتەکرن و هەلبژاردە بهێنە دیارکرن ژبەر کو ب ت

 لسەر فورما قوتابخانێن هەلبژاردە، خێزان

دهێنە داخازکرن کو سەرەدانا وان قوتابخانا بکەن یێن وان حەژ لسەر هەین دگەل قوتابخانێن 

شینێن پەوەردەیی دەڤەرێن وان. سەرەدانا بەروەخت دێ گەش ۆ هەوایی، کەلتووری ۆ بەخ

 مسۆگەرکەت بۆ وێ ئێکێ کۆ قۆتباخانە هەمی داخازێن زارۆکێ هەوە دابین بکەت.

ێ هەیڤا ٢٥و  ١٨قۆتابخانە دێ دڤەکری بن بۆ ڤان پێنج رۆژێن لخارێ د وەرزێ پایزێ دا: 

ێ هەیڤا یانزدە. زێدەباری ڤێ چەندێ، تۆ دشێی پەیوەندیێ ب ٢٩و  ٢٢، ١٥، ١دەهــ و 

ە بکەی بۆ دانان ژڤانەکێ دا سەرەدانا قۆتابخانێ بکەی ئەگەر تە بڤێت ل رۆژەکا قۆتابخانێ ڤ

 دی بچی.

 ڤەگۆهاســــــــــــــــــــــــــــتن

زووربەی جاران، پاسا قۆتابخانێ ناهێتە دابینکرن بۆ وان قۆتابخانێن یێن ژ دەرڤەی سنوورێ وێ  

انێن هەلبژاردەدا دکەن یێن دیارکری لسەر دەڤەرا قۆتابی تێدا دەوامێ یان بەشداریێ د قۆتابخ

ئەو پرسیارێن گەلەک دهێنەکرن بۆ زێدەتر زانیاریان یان پرسیارا قۆتابخانێ بکە بۆ  فۆرما وان

 زانینا هەبوونا پاسێن ڤەگۆهاستنێ.

لسەرانسەری شارێ نەشڤل بێ بەرامبەرە بۆ هەمی قۆتابیێن  MTAڤەگۆهاستن ب پاسێن 

ڕا لجهێ کۆ کارتێن ناسنامێن قۆتابیان دۆجار  StrIDeقۆناغا ئامادەیی د رێکا پرۆگرامێ 

هندی پلێتێن پاسێن ناڤ باژێری پێڤەدهێت. هەمان پرۆگرام یێ بەرهەڤە بۆ قۆتابیێن ناڤنجی 

دکەن ژ بلی قۆتابخانێن ناڤنجیێن چارتەر ئانکۆ  ئەوێن بەشداریێ د قۆتابخانێن هەلبژاردەدا

تایبەت. دەستویردانا دەیک ۆ بابا یا پێتڤی یە بۆ قۆتابیێن قۆناغا ئامادەیی دا بشێن پلێتێن پاسێ 

 بدەستخۆڤە بینن. StrIDeیێن پرۆگرامێ 

 مەرجێن تایبەت یێن وەرگرتنێ

ئەف قۆتابخانێن لخارێ مەرجێن ئەکادیمی یێن تایبەت یێن وەرگرتنێ یێن هەین: 

Hume-Fogg, M.L.K. Magnet and Meigs ێ  ١٢و ١١. تەماشەی الپەرێن

 بکە بۆ زانیاریێن زێدەتر لسەر مەرجێن ئەکادیمی یێن ڤان قۆتابخانا.

قوتابخانا  ابیان دکەن:ئەف قۆتابخانێن لخارێ داخازا هەڤدیتنێ یان چاف پێکەفتنێ ژ قۆت

Creswell  یا هونەری و قوتابخاناNashville  یا هونەری و کولیژا ناڤنجی و

قۆتابخانە دێ پەیوەندیێ ب   و قوتابخانا مەزن یا وێنەیی یا نەشڤل. Virtualقوتابخانێن 

 کاندیدان کەن بۆ هەڤدیتن یان هەڤ پەیڤینێ

ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە  بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە

یان سەرەدانا مالپەرێ 4636INFO (-259-615(لسەر ژمارا تێلەفونا 

www.mnpschoolchoice.org

  Zoneخێزان دشێن قۆتابخانا دەڤەرا خۆ بنیاسن ب رێکا بەرنامێ 

Finder  لسەر مالپەرێ  www.mnps.org یان برێیا تێلەفۆنا  

)4636INFO (-259-615
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 ٢٠١٦ێ هەیڤا دەهـ ، ٣١ فورم دێ هێتە فرێکرن بو مال ل رۆژا دووشەمبی، 

هەمۆ قۆتابخانە دێ فۆرما دگەل قۆتابیان فرێکەن بۆ ماولێن وان. یا پێکهاتیە ژ "فۆرما 

ڕاڕەوی یا بەردەوامبوونێ" بۆ وان قۆتابیان ئەوێن ژ قۆتابخانا سەرەتایی بۆ قۆتابخانا ناڤنجی 

فۆرما قۆتابخانێن هەلبژاردە دێ یان ئامادەیی دهێنە ڤەگۆهاستن لسەر ڕاڕەوەکا مسووگەر. 

 www.mnpsschoolchoice.orgسا هێتە بدەست خستن لسەر مالپەرێ هەروە

 ٢٠١٦ێ هەیڤا دەهـ ، ٣١ نامێن قوتابخانێن دەڤەرێ دێ هێنە هنارتن ل رۆژا دووشەمبی

قۆتابیێن ل چەند دەڤەرێن جۆگرافی رەنگە زێدەتر هەلبژاردە هەبن ل سنوورێ دەڤەرێن 

وان بۆ نامێن دەڤەرێن قۆتابخانێن هەلبژاردە دێ هێنە هنارتن بۆ وان هەمی وان قۆتابیێن 

هەژی. ئەف نامە هەروەسا دێ هێنە فرێکرن ژالیێ وان قۆتابخانانڤە ئەوێن ئەف قۆتابیێن 

بکە  Zone Finderبو دیارکرنا قوتابخانا دەڤارا خو سەرەدانا ەن. هەژی لێ دەوامێ دک

-259-615یان پەیوەندیێ بکە ب ژمارا تێلەفەنا  www.mnps.orgلسەر مالپەرێ 

INFO (4636) 

و  ٢٠١٦ێ هەیڤا دەهــ ٢٥و  ١٨ رۆژانێن سێ شەمبی یێن سەرەدانکرنێ، رۆژا سێ شەمبی

 .٢٠١٦ێ هەیڤا یانزدە ٢٩، و ٢٢، ١٥، ١رۆژا سێ شەمبی  

پێنج رۆژێن دیارکری یێن هاتینە دابینکرن بۆ خێزانا کۆ سەرەدانا قۆتابخانا بکەن بەری 

ژڤانێ فۆرمێ ئانکۆ ئەپلیکەیشنێ. ئەفە سەرەدانە هاریکاریا خێزانا دکەن کو دگەل 

 ووم بن.ماموستا و رێڤەبەرا ک

چاڤدێریکرنا وانێن پۆلێن قۆتابیان بکە، پرسیاران بکە و فێرببە دەربارەی پروگرامێن ئەکادیمی. 

 ێ پشتی نیڤرو.١سپێدێ و  ١٠تورێن سەرەدانکرنێ دێ هێنە برێڤەبرن د دەمژمێرێن 

بۆ دانانا ژڤانەکی نوی بۆ سەرەدانکرنا قۆتابخانێ، بێزەحمەت پەیوەندیێ راستەۆخۆ ب 

ژمارێن تێلفۆنێن قۆتابخانا دێ هێنە بدەست ئێخستن ێ ڤە بکە لسەر ناڤۆنیشانێن خارێ. قۆتابخان

     یان پەیوەندیکرن ب￼www.MNPSschoolchoice.orgلسەر 

)4636INFO (-259-615 ەکب ەڤ.

تا دەمژمێر  ٢٠١٦ێ هەیڤا دووانزدە ٢ فورم، پەسوەی و هەلبژاردێن دەڤەرێ وۆژا ئەینی

 ێ ئێڤاری: *٥:٣٠

ژڤان بو دەیک وبابا کو فورمێن خو فرێکەن لسەر ئونالینێ یان بزڤرینەڤە بو سەنتەرێ 

زانیاریێن خێزانی یێ قوتابخانێن گشتی یێن میترو لژێر ناڤێ ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە 

خۆ ئەف ژڤانە پێک فۆرمێن دگەهن ددەمێ خۆدا دێ بنە پارچەک ژ پرۆسەیا هەلبژارتنا سەرب

ثوەی" بۆ وان قۆتابیان ئەوێن دهێنە دهێت ژ هەمی " فۆرمێن بەردەوامیا ڕاڕەوا ئانکۆ پە

ڤەگۆهاستن ژ سەرەتایی بۆ قۆتابخانێن ناڤنجی یان ژ ناڤنجی بۆ ئامادەیی لسەر وێ پەثوەیا 

دیمی پێش ئەف ژڤانە ژ وان کەسان ناگریت ئەوێن داخازا یان تەقرەزامەندی لسەر دهێتەکرن. 

ئەف فۆرمێن دهێنە فرێکرن پشتی ژڤانێ  ێ.١٢ۆ  ١١کەی، قۆناغێن -قۆتابخانێ دکەن یان پری

دیارکری دێ هێنە دانان لدۆماهیکا لیستا چاڤەرێکریان لسەر وێ رێزبەندیا ئەم وان فۆرما تیدا 

 وەردگرین.

 .٢٠١٧ی هەیڤا ئێک ١٣ رۆژا هەلبژاردنێ رۆژا ئەینی

ئەنجامێن پروسەیا هەلبژاردنا سەربخو دێ لسەر ئونالینێ بن لسەر مالپەرێ 

www.mnpsschoolchoice.  ب پەیوەندیکرن ب ژمارا تێلەفونا یا

)4636INFO (-259-615  کەی ۆ -قۆتابخانێ، پری-ئەو قۆتابیێن دچنە قۆناغێن پێش

ژ وان ناگریت. بۆ پتر شرۆڤەکرنێ لسەر ڤێ چەندێ بێزەحمەت  ١٢ۆ  ١١قۆناغێن 

 سەرەدانا پرسیارێن هەردەم دهێنە کرن بکە لسەر مالپەرێ.

 ٢٠١٧ێ هەیڤا ئێک ٣١و  ٢٤ رۆژانێن سێ شەمبی یێن سەرەدانکرنێ، رۆژا سێ شەمبی

ی کو ڤەگەراندنا دوو روژێن دی یێن هەین بو خێزانا کو سەرەدانا قوتابخانا بکەن بەری ژڤان

ێ پشتی ١ێ سپێدێ و ١٠سەرەدان دێ هێنە ئەنجامدان دنیڤبەرا دەمژمێرێن ناما وەرگرتنێ. 

نیڤڕو. بۆ دانانا ژڤانەکی نوی بۆ سەرەدانکرنا قۆتابخانێ، بێزەحمەت پەیوەندیێ راستەۆخۆ ب 

کەڤن لسەر ژمارێن تێلوفونێن قوتابخانا دێ بدەست قۆتابخانێ ڤە بکە لسەر ناڤۆنیشانێن خارێ.

     یان پەیوەندیێ ب ژمارا تێلەفونا www.mnpsschoolcoice.orgمالپەرێ 

)4636INFO (-259-615.ڤە بکە .

ێ ١٨ لیستێن وەرگرتن/ چاڤەرێکرنێ دێ هێنە فرێکرن بو مالێن قوتابیان لرۆژا چارشەمبی

 ٢٠١٧هەیڤا ئێک 

وەرگرتنێ یان لیستا چاڤەرێکریا دێ هێتە هنارتن بۆ مالێن هەر قۆتابیەکێ لسەر ناما 

 وان ئەدرەسێن لسەر فورمێن وان دیارکری.

 ٢٠١٧ێ هەیڤا دوو ١ ێ دێ دەستپێکەن ل رۆژا چارشەمبی ١٢ێ و ١١فورمێن قوناغێن 

ێ دێ هێنە دامەزراندن گوێرەی وان ١٢ێ و ١١ئەو قوتابیێن دچنە قوناغێن 

 کورسیێن بەردەست گوێرەی رێزبەندیا وان فورمێن لدەرف مە هاتینە وەرگرتن.

 ٢٠١٧ێ هەیڤا دوو ٣ ژڤان بو زڤراندنا نامێن وەرگرتنێ رۆژا ئەینی

ناما وەرگرتنێ دڤێت بهێتە فرێکرن بو ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە لڤێ رۆژێ دەمژمێر 

وەرگرن برێکا مالپەرێ مە لسەر ێ ئێڤاری. داخازکەر هەروەسا دشێن کورسیەکێ ٥:٣٠

ژمارا ناسناما قۆتابی، ناڤێ  .www.mnpsschoolchoice.orgناڤونیشانێن

 دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی وەک هاتیە داخازکرن لسەر ئنتەرنێتێ.

ێ هێنە کێشان ژ لیستا ێ د٣جارا  -نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن

 .٢٠١٧ی هەیڤا شەش ساال ١٤چاڤەرێکریان لرۆژا چارشەمبی رێکەفتی 

هەر قوتابیەکێ بهیتە دەرکرن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنی بو وان هێتە هنارتن 

 سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.

جارا سێیەمین دێ لرۆژا ژڤانێ کاتی بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە کێشان 

 .٢٠١٧ێ هەیڤا شەش ساال ٣٠هەینی بن رێکەفتی 

ناما وەرگرتنێ دڤێت بهێتە فرێکرن بو ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە لڤێ رۆژێ دەمژمێر 

ێ ئێڤاری. داخازکەر هەروەسا دشێن کورسیەکێ وەرگرن برێکا مالپەرێ مە لسەر ٥:٣٠

ژمارا ناسناما قۆتابی، ناڤێ  .www.mnpsschoolchoice.orgناڤونیشانێن

 دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی وەک هاتیە داخازکرن لسەر ئنتەرنێتێ.

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

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnps.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
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سانلاما فۆرما قتۆابخانێ نگشتی یێن میترۆ ل نەشڤل سالا ٢٠١٨-٢٠١٧

 

ێ دێ هێنە ٣جارا  -نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن

کێشان ژ لیستا چاڤەرێکریان لرۆژا چارشەمبی 

.٢٠١٧شەش ساال  ی هەیڤا١٤رێکەفتی 
هەر قوتابیەکێ بهیتە دەرکرن 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 

 .٢٠١٧ێ هەیڤا شەش ساال ٣٠لرۆژا هەینی بن رێکەفتی 

وەرگرتنێ دڤێت بهێتە فرێکرن بو ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە لڤێ رۆژێ دەمژمێر  ناما

ێ ئێڤاری. داخازکەر هەروەسا دشێن کورسیەکێ وەرگرن برێکا مالپەرێ مە لسەر ٥:٣٠

ابی، ناڤێ ژمارا ناسناما قۆت .www.mnpsschoolchoice.orgناڤونیشانێن

 دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی وەک هاتیە داخازکرن لسەر ئنتەرنێتێ.

نامێن دوپاتکرنا قوتابیا و نامێن بەردەوامیا قوتابیان دێ هێنە هنارتن بو مالێن 

 .٢٠١٧ێ هەیڤا پێنج ١١وان لرۆژا پێنج شەمبی 

نا ئەرکێ ناما سەلماندنێ دێ بۆ هەر قۆتابیەکێ هێتە فرێکرن بۆ سەلماند

 قۆتابخانێ.

ێ هەیڤا ٢٦ژڤان بو ڤەگەراندنا نامێن دوپاتکرن و بەردەوامیا قوتابیان رۆژا ئەینی یە  

 .٢٠١٧پێنج 

ئەو خێزانێن حەز دکەن ئەرک یان کارێن قۆتابخانێن زارۆکێن خۆ درۆست بکەن یان 

بزڤرینەڤە بۆ دڤێت ناما بەلگەیا سەلماندنا قۆتابی  18-2017بگهۆرن بۆ ساال خاندنێ یا 

 قۆتابخانێ بۆ ئویفیسا قۆتابخانا هەلبژاردە لڤێ رۆژا دیارکری.

ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا ٣جارا  -نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن

 .٢٠١٧ی هەیڤا شەش ساال ١٤چاڤەرێکریان لرۆژا چارشەمبی رێکەفتی 

نی بو وان هێتە هەر قوتابیەکێ بهیتە دەرکرن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرت

 هنارتن سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.

وەرگرتنا فۆرما لسەر ئنتەرنێتێ دێ هێتە داخستن لدەمژێر *

لدویف دەمێ ستاندەرد یێ ناڤەراست. ١١:٥٩

ژڤانێ کاتی بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە 

کێشان جارا سێیەمین دێ لرۆژا هەینی بن رێکەفتی 

.٢٠١٧هەیڤا شەش ساال ێ ٣٠
ناما وەرگرتنێ دڤێت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە لڤێ 

ێ ئێڤاری. کەسێن داخازکری دشێن کورسیەکێ ٤:٣٠رۆژێ لدەمژێر 

وەرگرن برێکا چوونا سەر مالپەرێ مە یێ لژێر 

ژمارا ناسناما . www.MNPSchoolchoice.orgناڤونیشانێن

قۆتابی، ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی وەک هاتیە داخازکرن 

 لسەر ئنتەرنێتێ.

ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا ٣جارا  -نامێن وەرگرتنێ دێ هێنە هنارتن

 .٢٠١٧ی هەیڤا شەش ساال ١٤اڤەرێکریان لرۆژا چارشەمبی رێکەفتی چ

هەر قوتابیەکێ بهیتە دەرکرن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنی بو وان هێتە 

 هنارتن سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست.

دۆماهیک رۆژ بۆ دخازیکرنێ ئانکۆ تەقدیمکرنێ بۆ قۆتابخانێن هەلبژاردە  

 یێن سنوورداردگەل ژمارا کۆرس

پشتی پرۆسەیا هەلبژارتنا سەربخۆ، لیستەکا قۆتابخانا دگەل ژمارەکا کۆرسیێن 

 سنووردار دێ هێنە بەالڤکرن لسەر ئنتەرنێتێ.

ژڤانێ کاتی بۆ ڤەگەراندنا نامین وەرگرتنێ یێن هاتینە کێشان جارا سێیەمین دێ 

 .٢٠١٧ێ هەیڤا شەش ساال ٣٠لرۆژا هەینی بن رێکەفتی 

گرتنێ دڤێت بهێتە فرێکرن بو ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە لڤێ رۆژێ دەمژمێر ناما وەر

ێ ئێڤاری. داخازکەر هەروەسا دشێن کورسیەکێ وەرگرن برێکا مالپەرێ مە ٥:٣٠

ژمارا ناسناما قۆتابی،  .www.mnpsschoolchoice.orgلسەر ناڤونیشانێن

 ناڤێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی وەک هاتیە داخازکرن لسەر ئنتەرنێتێ.

دۆماهیک رۆژ بۆ دخازیکرنێ ئانکۆ تەقدیمکرنێ بو وان قوتابخانێن کۆرسیێن 

 .٢٠١٧ێ هەیڤا هەشت ٢٥بەردەست هەین رۆژا ئەینی 

یان ئەو خێزانێن دڤێت قوتابخانەکا چارتەر ئەو خێزانێن نوی هاتین بو قوتابخانێن میترو 

 هەلبژێرن دشێن داخازکەن د سالێ هەمیێ دا

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/%20%D8%A8%DA%A9%DB%95
http://www.mnpsschoolchoice.org/
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پریسیارێن ھھردمە دهێنەکرن

 

 کی یێ هەژییە داخازێ یان تەقدیمی قۆتابخانێن هەلبژاردە بکەت؟

هەر قۆتابیەکێ دەیک ۆ باب یان سەرپەرشتیارێ وی/وێ دانشتوێ ناوچا دەیڤدسۆن بیت 

ێ فۆرمێ بۆ وی یان وێ یا هەی کۆ ئەو داخاز یان تەقدیمی قۆتابخانێن لدەمێ داگرتنا ڤ

 هەلبژاردە بکەت.

 هەرێ زارۆکێ من پێتڤی ب ژمارا ناسناما قۆتابی هەیە دا بشێت تەقدیم بکەت؟

بەلێ. هەمی قۆتابیێن قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل دڤێت ناسنامەکا نەهـ نمرە هەبیت 

ژمارا ناسنامێ بۆ قۆتابیێن نۆکە ل قۆتابخانا دێ هێتە دیتن لسەر  .١٩٠کۆ دەستپێدکەن ژ 

ریپۆرت کاتێن وان یان دشێت بهێتە داخازکرن ژ قۆتابخانا زارۆکێن هەوە. تۆ دشێی داخازا 

سەنتەرێن مە یێن تۆمارکرنا ناڤێن قۆتابیان.  ١٢ناسنامێ بۆ زارۆکێ خۆ بکەی ژ هەر ئێک ژ 

اوالتیان تەنها ب پێشكێشکرنا رۆژا ژ دایکبوونا قۆتابی یان ژ سەنتەرێ خزمەتگۆزاریێن ه

دگەل بەلگەیەکا نیشتەجێبوونێ یا دەیک  ۆبابان یان سەرپەرشتیارێ زارۆکی ۆ کۆپیەک ژ 

 مۆلەتا لێخۆرینا دەیک یان بابێ زارۆکی.

 ئەز دێ چەوا داخازکەم؟

خێزان دشێن داخاز یان تەقدیم بکەن برێکا 

ئنتەرنێتا بەالش دێ بدەست کەڤیت ل www.mnpsschoolchoice.orgرێمالپە

نێزێکرین پەرتۆکخانەیا گشتی یا نەشڤل لنێزیکی تە یان ل قۆتابخانێن میترۆ. پشتی تۆ تەقدیم 

ەسەندکرنێ بخۆ پرینت یان داخاز دکەی دێ تە دەرفەت هەبیت کۆ تۆ کۆپیەکێ ژ بەلگەیا پ

بکەی یان ئەم ئێکێ بۆ مەیلێ ئانکۆ ب پۆستێ بۆ تە فرێکەینە ماالتە. فرۆمێن کاغەزێ دێ 

هێنە وەرگرتن ژ کەسان یان هۆین دشێن ب پۆستێ بۆ مە فرێکەن. ئەگەر فرێکرنا فۆرمێن تە، 

ئوفیسا پۆستێ  داخازا فۆرما  بدەستڤەئینانا " زڤراندنا بەلگەیا وەرگرتنێ پێتڤی یە"  بکەت ژ

وێ گاڤێ دەیک ۆ باب بەرپرسیارن ژ دۆپاتکرنا وێ چەندێ کۆ ئۆفیسا قۆتابخانێن هەلبژاردە 

ڤان فۆرما وەرگریت. ئەگەر تە فرێکرن بێی داخازکرنا زڤراندنا بەلگە یا وەرگرتنێ، قەزا یان 

ێنە فۆرمێن ب فاکسێ دهپەروەردە نەشێن وەرگرتنا ڤان فۆرمان بۆ هەوە مسووگەر بکەت. 

 هنارتن ناهێنە قەبوولکرن.

دا تۆ ژی ببیتە ئێک ژ وان یێن ناڤێن دکەڤنە دناف هەلبژاردنا سەربخٶ دا دڤێت تۆ تەقدیم 

ێ شەڤێ گۆێرەی دەمێ  ١١:٥٩بکەی بەری ژڤانێ دەمی بدۆماهی بێت کۆ لدەمژمێر 

ان ل ستاندەرد یێن ناڤەراست یان فۆرما خۆ فرێکە بۆ سەنتەرێ خزمەتگۆزاریێن هاۆالتی

ێ ٤ێ ئێڤاری لرۆژا هەینی ٥:٣٠( بەری دەمژێر Berry Road entranceدەرگەهێ  )

 .2016هەیڤا دووازدە ساال 

 پرۆسەیا هەلبژاردنا سەربەخۆ چەوا برێڤە دچیت؟

کێشانا هەرەمەکی دێ هێتە گێران دا وان کۆرسیکا تەژی بکەت ئەویێن بەردەست د 

 رێزکرن. تەنها فورم ئانکو ئەپلیکەیشن قۆتابخانان دا ئەوێن لسەر فۆرمان هاتینە

تەنها ئەو فۆرم یێن هاتیەن بدۆماهی ئینان ۆ هاتینە فرێکرن د وەختێ خۆدا دێ هێنە 

 2016یا ساال  ١٢ێ هەیڤا ٤هەژمارتن د پرۆسەیا ڤێ هەلبژارتنێ دا کۆ ئەوێن لژڤانێ 

 دا هاتینە بدۆماهی ئینان.

 ١ی هەیڤا ١٥ێڤەبرن لرۆژا هەلبژارتنێ کۆ ئەنجامێن هەلبژارتنا هەرەمەکی دێ هێنە بر

ئەنجامێن ڤان هەلبژارتنا دێ هێنە بەالڤکرن لسەر ئنتەرنێتێ لسەر مالپەرێ . 2017

www.mnps.org  یان برێکا پەیوەندیکرنێ ب سەنتەرێ خزمەتگۆزاریێن هاۆالتیان ڤە

ئەنجامێن هەلبژارتنێ یێن زارۆکێ تە دێ  4636INFO (-259-615 (السەر ژمارا تێلەفۆن

بۆ وی ئەدرەسی ئەوێن تە لسەر  2017ێ هەیڤا ئێک ساال ٢٠هێنە هنارتن بۆ هەوە لرۆژا 

 فۆرما قۆتابخانێن هەلژاردە دیارکری. 

" بلندترین ئاست' بۆ  ١هەلبژاردێن قۆتابخانا دڤێت بهێنە رێزبەندیکرن گوێرەی پێشینەیکرن ژ 

ن ئاست". ئگەر زارۆکێ تە هاتە هالبژاردتن بۆ قۆتابخانێن هەلبژاردە، دێ وەک " نزمتری ٧

ێ ٥نامەکا وەرگرتنێ بۆ هەوە هێتە هنارتن برێکا پۆستێ، کۆ دڤێت ئەو نامە بهێتە زڤراندن ل 

. تۆ هەروەسا ژی دشێی کۆرسیکا زارۆکێ خۆ وەرگری لسەر ئنتەرنێتێ ۆ 2017هەیڤا دوو ساال 

 گری. بەلگەیا سەلماندنێ وەر

ئەگەر زاروکێ تە نەهاتە هەلبژاردن بو قوتابخانەکا دیاریکری دێ ئەو چیتە سەر لیستا چاڤەرێکریا بو 

 تەنها ئەگەر ١٨-٢٠١٧ساال خاندنێ یا 

ئەو قوتابخانە هاتیبتە دیارکرن لخار لسەر لیستا هەلبژاردێن تە ئەو تە بو زارکێ خو 

ژ هەمی وان قۆتابخانێن هاتینە دیارکرن دەستنیشانکری. زارۆکێ تە دێ هێتە دەرئێخست 

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.

وێ قۆتابخانا ئەو لێ هاتیە وەرگرتن پەسەندکر دێ ناڤی وی/وێ  هەر گاڤا قۆتابی کۆرسیکا خۆ ل

 دێ هێتە الدان ژ هەمی ئەو قۆتابخانێن دی یێن ئەو نۆکە دەوامێ لێ دکەت

. قۆتابی دڤێت دەست ب ١٨-٢٠١٧یان ئەوێن ئەو بەری نۆکە وەرگرتی بۆ ساال خاندنێ یا  

دەوامێ بکەن لرۆژا ئێکێ یا دەوامێ. یان ئەو دێ هەژمارتن وەک نە ئامدە ۆ جهێ وان دێ 

 ژوان چیت ۆ ئێتە داگرتن.

اندا ێ دێ دناف پرۆسەیا پێداچوونا بەلگەیا پلەیێن و١٢ۆ  ١١ئەو کەسێن ل قۆتاغێن  

دەربازبن ۆ گەلەک دسنووردار کرینە لسەر رێزبەندیا فرۆمێن وان ۆ بەروارێ بۆ کۆرسیێن 

ێ هەیڤا ١ێ دشێن بهێتە فرێکرن ل رۆژا ١٢ۆ  ١١وان هاتیە دابینکرن. فرۆمێن قۆناغێن 

 .2017دوو ساال 

کۆ دێ  پرۆسەیەکا جۆدا یا هەرەمەکی دێ هێتە گێران بۆ کۆرسیێن قۆناغا بەری باخچێ ساڤایان

. فۆرمەکا دی یا جۆدە هەروەسا دێ بۆ زارۆکێن قۆناغا بەری 2017هێتە گێران لبهارا ساال 

-Hullۆ  Stanford Montessoriباخچێ ساڤایان لهەمی قۆتابخانان تەنها قۆتابخانێن 

Jackson .نەبن 

 دا بمینم؟ ئەرێ دڤێت ئەز هەر ساڵ داخاز یان تەقدیم بکەم دا بشێم دناف قۆتابخانێن هەلبژاردە

نەخێر. پێتڤای ناکەت تۆ هەر سال داخاز یان تەقدیم بکەی دا دناف زارۆکێ تە دێ نامەکا 

-بەردەوامیێ یان سەالماندنێ دگەل خۆ ئینیتە مال ژ قۆتابخانا وێ یان وی. ئەو قوتابیێن پری

و قوتابخانا  Hull Jackson Montessoriکەی یێن نوکە دەوامێ ل قوتابخانا 

Stanford Montessori بکەی بکەن مەگەر خو -نەکەن دڤێت جارەکا تەقدیمی پری

کەی یا نەسیب ئانکو -ناڤێن وقان داتبنە دامەزراندن ژالیێ پەروەردەیا نایابڤە یان برێکا پری

 التەری. هیچ پێنگاڤەکا پێتڤی ناکەت بهێتە هاڤێتن

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/
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ئەگەر زارۆکێ تە ژ قۆناغەکێ  بۆ قۆناغەکا دی بهێتە ڤەگۆهاستن د هەمان ساال خاندنێ 

 دا. چ فۆرمێن دی یێن نوی نە داگرە.

هەرێ زارۆکێ من پەثوەی یا مسووگەر هەیە بۆ قۆناغێن ناڤنجی ۆ ئامادەیی ئەگەر 
 ەکا هەلبژاردە؟ئەو چوونە قۆتابخان

قوتابخانێن میترو پەسوەیا گارانتی ناکەن بو هندەک قوتابخانا )تەماشەی لیستێ بکە د 

پرسیارێن بهێن دا( هەرچەندە، ژبەر هەبوونا زەحمەتی ۆ سنووران پەروەردە نەشێت 

پەثوەی بۆ هەمی قۆتابخانێن ناڤنجنی ۆ ئامادەیی یێن ناوچەیان دابینبکەت بۆ وان 

ڤەری ناوچێ دهێن ۆ بەشداریێ د قۆتابخانا دا دکەن ئەوێن دەرفەتا قۆتابیان ژدەر

ئەگەر زارۆکێ تە ژ دەرڤەی ناوچێ دهێت ۆ بەشداریێ د دامەزراندنێ هەین. 

قۆتابخانەکا سەرەتایی یان ناڤنجی دا دکەت کۆ ئەو قۆتابخانە پەثەری پێشكێش ناکەت، 

تابخانا کۆ دبێژنێ فیدەر بکەت دڤێت زارۆکێ تە لوی دەمی دڤێت داخازا یان تەقدیمی قۆ

ئەڤێ دبێژنێ " کالستەر پرێفرێنس  ۆ ئەو دێ بۆ زارۆکێ تە پیشەیێ دابین کەن گوێرەی

کۆمەال ب حەزا تە". ئەگەر ئەو قۆتابخانا فیدەر یا زارۆکێ تە پێشكێش  -ئانکۆ گرۆپ

ێ کۆ دکەتێ ناڤێ لسەر لیستا قۆتابخانێن هەلژاردە نەبیت ئەڤە دهێتە رامانێ وێ چەند

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.

ئەرێ دڤێت ئەز تەقەدیم یان داخاز بکەمە قۆتابخانێن هەلبژاردە ئەگەر هات ۆ زارۆکێ من 
 د ناف قۆتابخانێن هەلبژاردە دا؟ پەثوەی بۆ وی/وێ بهێتە مسۆگەرکرن

بەلێ. ئەگەر ئەڤە ساال زارۆکێ تە یا دۆماهیکێ بیت لڤان قۆتابخانێن خارێ هاتینە 

لیستکرن ۆ تە بڤێت زارۆکێ تە بەردەوامیێ ب دەواما خۆ بدەت وەک پەثوەی، دڤێت تۆ 

هەروەسا  تۆفۆرما پەثوەی یا بەردەوامیبوونێ بزڤرینیەڤەیە ئەوا دێ بۆتە هێتە هنارتن. 

فۆرما  دشێی فۆرما پەثوەی یا قۆتابخانێن هەلبژاردە بدۆماهی بینی لسەر ئنتەرنێتێ

ێ هەیڤا دووازدە ساال ٤بەردەوامیا پەثوەی لسەر ئنتەرنێتێ دڤێت بهێتە فرێکرن لرۆژا 

2016. 

Carter-Lawrence   بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێت بچن بۆRose Park 

Robert Churchwell   بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێت بچن بۆRose Park 

Hattie Cotton  بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێتن بچن بۆBailey 

Glendale  بۆ وان قۆتابیان یێن بڤنێن بچن بۆJ. T. Moore 

Sylvan Park  بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆHaynes 

Jones   بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆEast Nashville 

Sylvan Park  بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆHaynes 

Knowledge Academy Middle  بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێت بچن بۆK.A. 

High 

 Brick Churchیێن دڤێن بچن بو ئامادەیی یا  Brick Churchقوتابیێن 

 LEAD Academyیێن دڤێن بچن بو ئامادەیی یا  Brick Churchقوتابیێن 

 LEAD Southeastیێن دڤێن بچن بو ئامادەیی یا  LEADقوتابیێن  

Creswell  بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆNSA   کۆرسی یێن هەین. ٣٠تەنها 

John Early بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆHume-Fogg 

Haynes   بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆEast Nashville 

Head   ێ بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆ ٨ۆ  ٦ئەڤێن نۆکە ل قۆناغێنM.L.K .

 مەگنێت

Meigs Magnet   بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆHume-Fogg 

Rose Park Magnet    بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆM.L.Kمەگنێت . 

Warner   بۆ وان قۆتابیان یێن بڤێن بچن بۆEast Nashville 

دهێنە بەالڤکرن.  TNReadyدێ هێشتا کێشان هەبن ژ لیستا چاڤەرێکریا پشتی ئەنجامێن 

 M.L.K. Hume-Foggئەف کێشانە ژی دێ یا سنوورداربیت بو پەسوەی یا قوتابخانا 

for Head, Rose Park, John Early and Meigs  ۆ قۆتابیێن نەشیایین

اگەهادندن لسەر ئنتەرنێتێ لسەر بدەستخۆڤە بینن ل پایزێ. ئەف بەروارە دێ هێنە ر

( لهەری دەمێ ئەو وەخت هاتنە www.MNPSschoolchoice.orgمالپەرێ )

 دیارکرن.

 هەرێ ئەز دێ شێــــم پێشكێشی پتر ژ قۆتابخانەکا هەلبژاردە کەم؟

 ٧بەلێ، ۆ ئەم هانا خێزانا هەمیا ددەین کۆ هەمی وە بکەن. تۆ دشێی پێشكێشی 

بکەی، ۆ بخۆ رێزبەند بکەی گوێرەی حەزا خۆ. ئەو خێزانێن قۆتابخانێن هەلژاردە 

کێم قۆتابخانا هەلدبژێرن یان بەس ناڤێ وان قۆتابخائا یێن گەلەک حەز لسەر، رەنگە 

 ناڤێن وان ل چ قۆتابخانا دەرنەکەفن.

 قۆتابخانا چارتەر چیە؟

تێ ڤە ۆ ب قۆتابخانێن چارتەر ئەو قۆتابخانەنە ئەوێن دهێنە پالپشتیکرن ژالیێ حکۆمە

نمۆنەیی دهێنە برێڤەبەرن. گوێرەی یاسا ویالیەتێ یا نۆکە، هەمی قۆتابخانێن چارتەر 

 یێن ویالیەتا تێنسسی دڤێت بهێنە برێڤەبرن وەک رێکخراوێن بی سوود.

 هەرێ ئەز دشێم پێشكێشی قۆتابخانا چارتەر بکەم برێکا ڤێ فۆرمێ؟

بەلێ. تۆ دشێی پێشكێشی قۆتابخانا چارتەر بکەی دا بەشداریێ د پرۆسەیا فۆرما ئانکۆ 

هندەک قۆتابخانێن چارتەر پرۆسەیا ئەپلیکەیشنا قۆتابخانێن هەلبژاردە دا بکەی. 

دا تۆ بشێی پێشكێشی قۆتابخانا چارتەر بکەی ئەوا  فۆرمێن خۆ بخۆ درۆست دکەن.

 وەندیێ ب قۆتابخانێ ڤە بکە.ناڤێ د لیستێ نەبیت، راستەۆخۆ پەی

 دێ چ رویدەت ئەگەر فۆرما من یا پێشکێشكرنێ یا تەواو نەبیت؟

فۆرمێ نەهێنە بدۆماهی ئینان یان تەواوکرن ناهێنە قەبوولکرن یان ناهێنە وەرگرتن 

ئەگەر تۆ بخۆژی ببەیە قۆتابخانێ. ئەگەر تۆ فۆرمەکا کاغەزێ ب پۆستێ بۆ مە 

واو بیت، ئەو فۆرم ۆ ئەم نە بەرپرسیارین ژ نەگەهشتنا فرێکەی ۆ ئەف فۆرم نەیا تە

فۆرما تە دا تۆ بشێێ جارەکا دی پێشكێشەی. ئەگەر فۆرما تە گەهشتە دەستێ مە پشتی 

ێ هەیڤا دووازدە، زارۆکێ تە نەشێت بەشداریێ د پرۆسەیا هەلبژارتنا ٤رۆژا 

 هەرەمەکی دا.
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 کەی بکەن لسەر ڤێ فۆرمێ؟-خێزان دشێن پێشكێشی پریهەرێ 

کەی ئەگەر تۆ پێشكێشی کۆرسیەکێ بکەی ل ئەڤەژی -فۆرمەکا دی دڤێت بهێتە داگرتن بۆ پری

 Hull-Jacksonو  Stanford Montessoriدێ هەمی قوتابیێن قوتابخانێن 

Montessori ێ هێتە کەی. پرۆسەکا جۆدا یا هەلبژاردنێ د-کورسی پری ٤کورسی و  ٣

 .2017کەی بۆ وان کۆرسیێن بەردەست بۆ بهارا ساال -گێران بۆ قۆناغا پری

 چ پێتڤی بۆ پێشكێشکرنێ ئەگەر من زارۆکێن تەمەنێ ناڤنجی ۆ ئامادەیی هەبن؟

ێ دڤێت کوپیەکا تەواو یا پلەیێن خو یێن قوناغا ئامادەیی ١٢ێ و ١١هەمی داخازکریێن قوناغێن 

فورما قوتابخانێن هەلبژاردە بو الیێ رێڤەبەرێ قوتابخانا ئامادەیی بینن دگەل ریپورت کارت و 

رۆژ مولەت هەبن کو فورمێن زاروکێ تە وەرگرن ٣ئەوا ئەو بو دهێنە ڤەگوهاستن. رێڤەبەرا دێ 

و پێداچوونێ لسەر بکەن. لدەمێ بدوماهیهاتنا پێداچوونێ، رێڤەبەر دێ کوپیەکا فورما پێداچووی 

ێ دشێن بهێتە ١٢ۆ  ١١تە یا قوتابخانێن هەلبژاردە.  فرۆمێن قۆناغێن  کەتە دگەل فورما زاروکێ

 .2017ێ هەیڤا دوو ساال ١فرێکرن ل رۆژا 

 مەرجێن چوونا قۆتابخانا مەگنێت یێن ئەکادیمی چنە؟

بو مەرجێن وەرگرتنا د قوتابخانا مەگنێت دا، دڤێت قوتابی دوو مەرج لدەف هەبن: پلەیێن 

 ئەکادیمی

ێ بکە بو زانیاریێن ١٢ێ و ١١تاقیکرنا ستاندەرد. بێزەحمەت تەماشەی الپەرێ و ئەنجامێن 

 .١٨-٢٠١٧تەواو و مەرجێن ساال 

 پرۆسەیا هەلبژاردنێ چیە بۆ قۆتابخانێن تایبەتی؟

یا هۆنەران داخازا  Creswell Middle Prep( ۆ قۆتابخانا NSAقۆتابخانا هۆنەران یا نەشڤل )

دێ ئەگەهداریا  Creswellو  NSAقوتابخانێن  ێ ئەنجام بدەن.ژ قۆتابیان دکەن کۆ تاقیکرن

 هەمی داخازکریان کەن دەربارەی 

کۆرسیا پێشكێشی  ٣٠دێ  NSAدەمێن بەرهەڤکرن و پێشكێشكرنێ. قۆتابخانا 

 Creswellوان قۆتابیێن ژێهاتی کەت هەوێن دهێنە ڤەگۆهاستن ژ قۆتابخانا 

Middle. 

Middle College  ۆ قۆتابخانێن میترۆ یێنVirtual قۆتابخانا ئامادەیی یا  دگەل

Nashville Big Picture  داخازا چافپێکەفتنێ ب قۆتابیان دکەن. قۆتابخانە دێ

 پەیوەندیێ ب بەشداربوانڤەکەن بۆ رێکخستنا چافپێکەفتنێ.

 هەلبژارتنا خۆشک ۆ برا چەوا کاردکەت؟

بۆ وان قۆتابیان یێن خۆشک یان برایەکێ وان هەلبژارتنا خۆیشک ۆ برا دهێتە دان 

ل وێ قۆتابخانا ئەو پێشكێش دکەنێ، ئەگەر ئەو خۆشک یان برا ل قۆتابخانێ 

ئەو قۆتابیێ نۆکە دەوامێ دکەت کۆ ب  18-2017بمینیت بۆ ساال خاندنێ یا 

 کەی بیت.-مەرجەکێ نە ل پری

ن قۆتابخانە دکەن ۆ زێدەباری جێ چەندێ، لدەمێ دوو خۆیشک ۆ برا پێشكێشی هەما

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 پیشەیی یا 

چاڤەرێکرنێ. هەلبژاردنا خۆشک ۆ برا دێ هێتە دان بۆ وان قۆتابیێن لسەر لیستا 

 ا وان کۆرسیێن بەردەست.چاڤەرێکریا بۆ بدەستڤەئینان

 Eastئەف قۆتابخانێن لخارێ هەلبژاردنا خۆشک ۆ برا نینە: قوتابخانێن ناڤنجی یا 

Nashville Magnet قوتابخانا ناڤنجیا ،East Nashville Magnet 

Middle Prep  و قوتابخانا ناڤنجی یاHead Magnet  و ناڤنجیاHaynes  و

Creswell  یا هونەری وMartin Luther King Jr  و قوتابخانا مەگنێت و

Meigs  یا مەگنێتا ناڤنجی، قوتابخانا ئامادەیی یاMiddle College  و

و ناڤنجیا   Nashvilleقوتابخانێن نموونەی یێن میترو و قوتابخانا هونەری یا 

Rose Park هەمی قۆتابیێن دی دگەل قۆتابخانێن چارتەر هەلبژاردنا خۆشک ۆ .

 برا یە هەی.

 ( چیە؟GPZشەیی یا جۆگرافی )دەڤەرا پی

( مافێ هەلبژاردنا وەرگرتنێ ددەتە وان خێزانا GPZدەڤەرا پیشەیی یا جۆگرافی )

 ئەوێن لوان دەڤەرێن جۆگرافی دژین ئەوێن لدەورۆبەرێن قۆتابخانا وان یا هەلژاردە.



پریسیارێن هەردەم دهێنەکرن

٢٠١٨-٢٠١٧فورما قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ یا 

 

 

قۆتابخانا خۆ یا هەلبژاردە دا بمینی. وەرگرتن نەیا مسووگەرە بۆ وان خێزانێن دکەڤنە 

(. لێ هەرچەوابیت، ئەوان دێ مافێ پیشەیی هەبیت لدەمێ پرۆسەیا GPZدەڤەرێن )

بکاربینە بو دیتنا قوتابخانا لسەر ئونالینێ   Zone Finderهەلبژادێ هەلبژاردنا هەرەمەکی. 

تێلەفونا  یا پەیوەندیێ ب ژمارا www.mnpsschoolchoice.orgبرێکا مالپەرێ  

615-259-INFO (4636) .ڤە بکە

 چیە؟  clusterهەلبژاردەیا کۆمەلەیی 

هندەک قۆتابخانێن ئامادیی مافێ وەرگرتنێ بۆ وان خێزانا ددەن ئەوێن لسنوورێ جۆگرافی 

یێ کۆمەال یانکۆ کالستەرێ وێ قۆتابخانا ئامادەیی دا دژین. زێدەباری ڤێ چەندێ، ئەو 

خانێن ژدەرڤەی سنوورێ دەڤەرێن وان ۆ دڤێت بەردەوام بن بۆ قۆتابخانێن قۆتابین دچنە قۆتاب

دێ هەلبژاردنا وەرگرتنێ بدەستڤە ئینن ئەگەر  feeder pathwayبدویفرا کۆ دبێژنێ  

 قۆتابخانا فیدەر ئانکۆ یا ئەو دچنی پشتی هنگی قۆتابخانا هەلبژاردە بیت.

 مەرجێن چوونا باخچێ ساڤایان چنە؟

سال بەری ئەگەر رۆژا  ٥بژارتن بۆ باخچێ ساڤایان، دڤێت ژیێ زارۆکێ تە ببیتە دا بهێیە هەل

، 2017دا بیت لساال  ٩ێ هەیڤا ٣٠دا بیت ۆ  ٨ێ هەیڤا ١٥ژ دایکبوونا زارۆکێ تە دنیفبەرا 

دڤێت تۆ پەیوەندیێ ب قۆتابخانێن میترۆ بکەی دا پرسیارا تاقیکرنا ئامادەبوونا قۆتابی بۆ 

 .4636INFO (-259-615(ی ئەوژی ب پەیوەندیکرن ب ژمارا تێلەفۆنا باخچێ ساڤایان بکە

وەرگرتنا بەروەخت یا قۆتابیان بۆ قۆناغا باخچێ ساڤایان دێ دەست پێکەت بۆ قۆتابیێن 

بەرهەمەند/ ۆ ژێهاتی بۆ خزمەتگۆزاریان. ئەگەر زاروکێ تە بەری نوکە هاتبیتە وەرگرتن د 

دا نامەکا سەالماندنێ پێتڤی یە بهێتە فرێکرن دگەل فۆرما زارۆکێ تە یا  Encoreبەرنامێ 

نەبیت، رەنگە خێزانێن وان بشێن داخازا  Encoreقۆتابخانا هەلبژاردە. ئەگەر زارۆکێ تە ل 

هەلسەنگاندنێ بکەن ژ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ بەشێ سایکۆلۆژی دا دیارکەن کا زارۆکێ 

 خزمەتگۆزاریان. وان یێ/یا هەژییە بۆ ڤان

یا سپانیا تێکهەل چنە؟  GLENDALEمەرجێن چوونا قوتابخانا 

ێ مافێ هەی پێشكێشی ١هەر قۆتابیەکێ دچیتە قۆناغا باخچێ ساڤایان یان پۆال 

 بکەت.  Glendaleقۆتابخانا 

دڤێت قۆتابی تاقیکرنا شارەزاییا زمانێ بکەن ۆ دەرچن بەری بهێنە  ٣ۆ  ٢بۆ قۆناغێن 

 ل قۆتابخانێ.وەرگرتن 

 ێ ناهێنە وەرگرتن.٤فۆرم بۆ قۆناغا 

 قۆتابی چەند دشێت د ناف لیستا چاڤەرێکریاندا بمینیت؟

ێ دێ هێنە هێالن لسەر لیستا چاڤەرێکریا تا رۆژا ١٢قۆتابیێن ل قۆناغێن باخچێ ساڤایان تا 

ن تەنها ێ یا دەواما قۆتابخانێ. پشتی رۆژا پێنجێ، لیستا چاڤەرێکریا دێ هێتە ژناڤبر٥

قۆتابخانێن چارتەر نەبن. لسیتا چاڤەرێکرنا قۆتابخانێن چارتەر دێ بەردەوام بیت تا دۆماهیکا 

 ساال خاندنێ.

 هەری ڤەگۆهاستن دێ هێتە دابینکرن بۆ قۆتابخانێن هەلبژاردە؟

د گەلەک کاوداندن دا، پاسا قۆتابخانێ ناهێتە دابینکرن بۆ وان قۆتابخانان یێن هاتینە 

( بۆ GPZفۆرما قۆتابخانێن هەلبژاردە دا. سنوورێ دەڤەرێن جۆگرافی )دیاکرن د 

یا سەرەتایی ۆ قۆتابیێن دکەڤنە دەڤەرا سنوورێ قۆتابخانا  Glendaleقۆتابخانا 

Kirkpatrick   یا سەرەتایی ئەوێن دەوامێ لLockland Design Center 

دکەن. زێدەباری فێ چەندێ، چەند قۆتابخانێن چارتەر دێ هاتن ۆ چوونێ دابینکەن. 

 پەیوەندیێ ب قۆتابخاناڤە بکە دا بزانی کا وان پاس بۆ ڤەگۆهاستنێ هەیە یان نە.

لسەرانسەری شارێ نەشڤل بێ بەرامبەرە بۆ هەمی قۆتابیێن  MTAڤەگۆهاستن ب پاسێن 

ڕا لجهێ کۆ کارتێن ناسنامێن قۆتابیان دۆجار  StrIDe قۆناغا ئامادەیی د رێکا پرۆگرامێ

هندی پلێتێن پاسێن ناڤ باژێری پێڤەدهێت. هەمان پرۆگرام یێ بەرهەڤە بۆ قۆتابیێن ناڤنجی 

ئەوێن بەشداریێ د قۆتابخانێن هەلبژاردەدا دکەن ژ بلی قۆتابخانێن ناڤنجیێن چارتەر ئانکۆ 

ی یە بۆ قۆتابیێن قۆناغا ئامادەیی دا بشێن پلێتێن پاسێ تایبەت. دەستویردانا دەیک ۆ بابا یا پێتڤ

 بدەستخۆڤە بینن. StrIDeیێن پرۆگرامێ 

بۆ زانیاریێن زێدەتر سەرەدانا سایتێ 

www.MNPSschoolchoice.org  بکە یان

ڤە  4636INFO (-259-615(پەیوەندیێ ب ژمارا تێلەفۆنا 

 بکە.

 سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی دکەڤیتە

 2601 BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 

37204 

بکاربینە بو هاتنا ژوور  Barry Hillجاددا 

http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/
http://www.mnpsschoolchoice.org/


٢٠١٨-٢٠١٧فورما قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ یا  | 

٢٠١٨-٢٠١٧مەرجێن وەرگرتنێ ل قوتابخانێن مەگنێت یێن ئەکادیمی بو ساال خاندنێ یا 
 

 

 

 

قوتابی دوو مەرج لدەف هەبن: پلەیێن بو مەرجێن وەرگرتنا د قوتابخانا مەگنێت دا، دڤێت 

 ئەکادیمی و ئەنجامێن تاقیکرنا ستاندەرد.

بەهرا پتر یا دەیک وبابا پێتڤی یە رێو شوێنا بگرنە بەر دا پەسەند بکەن کو ئەف مەرجە یێن 

لدەف وان هەین. 

زانیاریێن وی/وێ دێ یەگەر قوتابی بەشداری د قوتابخانێن میترو دا کربیت د رابردوودا، 

بشێوازەکێ ئێکسەر هێنە داگرتن لسەر سیستەمێ فورم داگرتنێ. لدەمێ فورم دهێتە داگرتن، 

سیستەم دێ ئوتوماتیکی زانیت کا ئەو قوتابی یێ/یا هەژیە بهێتە وەرگرتن د بو قوتابخانێن 

 ئەکادیمی یێن مەگنێت.

یت وەک هەلبژاردە لسەر فورمێ. ئەگەر قوتابی یێ هەژی بوو، ئەکادیمیا مەگنێت دێ دیارب

 ئەگەر قوتابی یێ هەژی نەبیت، ئەکادیمیا مەگنێت ناهێتە دیارکرن لسەر فورمێ.

ئەگەر دەیک وباب هەست بکەن کو هەلەیەک یا د ڤێ پروسێدا هەی، ئەو دشێن پەیوەندیێ 

بو  4636INFO (-259-615( ریێن خێزانی لسەر ژمارا تێلەفونابکەن ب سەنتەرێ زانیا

 دوواداچوونێ.

ئەگەر قوتابی یێ نوی بیت د ناف قوتابخانێن میترو دا، دەیک و باب دڤێت فورمەکا نڤیسکی 

دابین بکەن وەک بەلگە کو ئەو مەرج هەمی یێ لدەف زاروکێن وان هەین. ئەو دڤیت 

 پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانیڤە بکەن بو دەستپێکرنا وێ پروسێ.

مەرجێن پلەیان

یان  ٨٥بو گەهەشتن ب مەرجێن پلەیان، قوتابی دڤێت سەرجەمێ ئەکادیمی یێ وی/وێ 

پتر بیت ژ کویێ هەمی بابەتان یێن هەردوو وەرزێ بهارێ یێ ساال بەرێ و وەرزێ 

 و پلەیێن وەرزێ ئێکێ یێن ئەفسالە.

 
یانژی، سەرجەمێ هەمی پلەیێن وەرزێ بهارێ پەیداکە. ئەگەر سەرجەمێ  •

 یان پتر بیت، قوتابی دێ ئەف مەرجە لدەف هەبن. ٨٥نمرەیان 

د هەر بابەتەکێ دا ددەمێ وەرزێ ئێکێ یێ دا د ڤی  نابیت قوتابی ب چ بابەتان کەفتبیت

 دەمی دا.

داخازیێن نمرەیێن تاقیکرنا ستاندرەد

ێ دا، مەرجێن ٢٠١٥نەهاتبوونە دان د ساال  TCAPژبەر کو هیچ تاقیکرنێن ستاندەرد یێن 

ڤێ تاقیکرنێ یێن هاتینە گهورین بو فورنا ئەف سالە. نامەک دێ هێتە فرێکرن بو دەیک 

وبابێن قوتابیان تێدا دێ هێتە دیارکرن کا قوتابی مەرجێن داخازیێن تاقیکرنا ستاندرەرد 

 ن گونجایی تێدابن.لدەف هەنە یان نە. ئەڤێ راپورتێ دێ هەمی ئەنجامێن تاقیکرنێ

ێ دا، قوتابی ١٨-٢٠١٧بو وەرگرتنێ بو ئەکادیمیایێن مەگنێت ددەمێ ساال خاندنێ یا 

دشێت ڤان مەرجێن ڤێ تاقیکرنێ لدەف خو پەیداکەت د هەری ئێژ ژ ڤان شەش 

 رێکێن خارێ دا:

ئەنجام دای و ئەنجامێن وی/وێ د  ١٥-٢٠١٤ل ساال  TCAPئەو قوتابیێ تاقیکرنا  •

وون یان هەرەباش بوون د خاندن و بیرکاریێ دا، ئەو قوتابی دێ هەژی ژێهاتی ب

 بیت.

ێ بکاربینین، دێ ٢٠١٦یێن ساال  TCAPئانژی، ژبەر کو ئەم نەشێن ئەنجامێن 

 بکارئینین. ٢٠١٥ئەم ئەنجامێن ساال 

دێ هەروەسا  ١٦-٢٠١٥ئەو قوتابیێ دەوام ل قوتابخانێن میترو کری ل ساال  •

دیارکەن  TCAPیێ هەژی بیت ئەگەر مێژووا ئەنجامێن تاقیکرنا قوتابی یا 

کو ئەوی ئەنجامین هەژی یان هەرەباش بدەستڤە ئینابن د هەردوو بیرکاری و 

 .٢٠١٦ساال  TCAPخاندنێ دا 

دەت گەلەک یا  TCAPدێ چەوا بەرسڤا تاقیکرنا  پێشبینیێن کا قوتابی چەوا یان -

 یێن بەرێڤە. TCAPووردە. ئەو د گرێداینە ب هەمی ئەنجامێن تاقیکرنێن 

هەروەسا یێ هەژیە  ١٦-٢٠١٥ئەو قوتابیێ دەوام ل قوتابخانێن کری ل ساال خاندنێ یا  •

 ١٦-٢٠١٥د دەمێ هەردوو  وەرزێن تاقیکرنادا بو ساال  benchmarkبو تاقیکرنا 

 کو ب مەرجەکێ کو کێمترین ئاست ئەنجام بدەت.

دهێنە ئەنجامدان د تەمامێ ساال خاندنێ دا بو پیڤانا  benchmarkتاقیکرنێن  -

 پێشڤەچوون و ئەنجامێن ستاندەرد یێن قوتابی.

خاال لسەر پیڤەرێ ستانین بو زمانێ  ١٤کێمترین ئاستێ پلێ سەرجەمێ  -

 ئنگلیزی و هونەر و بیرکاری.

ئەو قوتابی نوکە دەوامێ ل قوتابخانێن میترو دکەت یێ هەژیە ئەگەر ئەنجامێن  •

 benchmarkتاقیکرنا 

هەلسەنگاندنا تاقیکیرنا ژ وەرزێ ئێکێ یێ پلە دانانێ یێ ئەف سالە ) ئەڤێ  

 ( دگەهیتە کێمترین ئاستێ پلەی٠١٦هاتیەدان ل دوماهیکا هەیڤا نەهــ 

یێ نویە و یا هاتیە نویژەنکرن ژ ساال  یا ئەف سالە benchmarkتاقیکرنا  -

١٦-٢٠١٥. 

خاال لسەر پیڤەرێ ستانین بو زمانێ  ١٤کێمترین ئاستێ پلێ سەرجەمێ  -

 ئنگلیزی و هونەر و بیرکاری.



٢٠١٨-٢٠١٧مەرجێن وەرگرتنێ ل قوتابخانێن مەگنێت یێن ئەکادیمی بو ساال خاندنێ یا 

٢٠١٨-٢٠١٧فورما قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ یا  12

 

 

ئەو قوتابیێ نوی دناف قوتابخانێن میترو دا رەنگە یێ هەژی بیت ب دابینکرنا  •

 ئەنجامێن تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانی ئەوا دگەهیتە ئاستێ پلەی.

کرنا ستاندەرد ژ ویالیەتەکا دی، د گەلەک کاوداناندا، ئەڤە دێ بیتە تاقی -

هەرچەندە ئەڤەژی رەنگە بهێتە ئەنجامدان ژالیێ کەرتێ تایبەتڤە ئەوا 

 دبێژنێ تاقیکرنا نیشتیمانی.

خاال لسەر پیڤەرێ ستانین بو  ١٤جارەکا دی، کێمترین ئاستێ پلێ سەرجەمێ  -

 زمانێ ئنگلیزی و هونەر و بیرکاری.

 
دڤێت دەیک وباب پەیوەندیێ ب قوتابخانا بو بدەستڤەئینانا ڤان ئەنجامان،  -

 بەرێ یا زاروکێ خوڤە بکەن یان پەروەردا قەزایێ.

 
ئەگەر زاروکی ئەنجامێن پلەیێن تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانی نەبن،  •

 دڤێت دەیک و باب ب پارە تاقیکرنێ بو زاروکێ خو ئەنجام بدەن.

 
خاال لسەر پیڤەرێ ستانین بو  ١٤ جارەکا دی، کێمترین ئاستێ پلێ سەرجەمێ -

 زمانێ ئنگلیزی و هونەر و بیرکاری.

تەنها ئەو ئەنجام دێ هێنە بەرچاڤ وەرگرتن ئەوێن لسەر نەتەوەیی هاتینە  

ئەف دەستکەفتیێن تاقیکرنێن لخارێ یێن staninesوەرگرتن لسەر تاقیکرنا 

 وەردگرینپیڤەرێن ئاستێ نەتەوەیی هندەک ژ گەلەک تاقیکرنان یێن ئەم 

The California Achievement Test, 6th Edition (CAT6), Iowa Test of 

Basic Skills, Stanford Achievement Test, 10th Edition (SAT10), 

Woodcock-Johnson   III Tests of Achievement گەلەک الیەنێن تابیەت تاقیکرنا

The Learning Lab (615-970- -2003)بۆ خێزانا پێشكێش دکەن ب پارە، وەک 

(ELفێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی )

فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی کەیسەکێ تایبەتن چونکی ئەو دشێن ئەنجامێن 

تاقیکرنا ستاندەرد بدەستخوڤە بینن دگەل تەنها ئێک بابەت نەک دوو: 

یان ئنگلیزی/ هونەرێن زمانی یان بیرکاری.

ێ دا، قوتابی دشێت ١٨-٢٠١٧مەگنێت ددەمێ ساال خاندنێ یا بو وەرگرتنێ بو ئەکادیمیایێن 

 ڤان مەرجێن ڤێ تاقیکرنێ لدەف خو پەیداکەت د هەری ئێژ ژ ڤان شەش رێکێن خارێ دا:

-٢٠١٥فێرخوازێ زمانێ ئنگلیزی یێن دەوام ل قوتابخانین میترو کرین ل ساال  •

 TCAPدێ هەژی بن ئەگەر ئەنجامێن تاقیکرنا قوتابی یێن  ١٦

دیاردکەن کو قوتابی دیارە ئەنجامەکێ باش یێ  TCAPژووا پلەیێن تاقیکرنا مێ 

بدەستخوڤە ئینای یان هەری باش د ئێک ژ خاندن یان بیرکاریێ دا لسەر تاقیکرنا 

TCAP  ٠١٦یا ساال. 

ئەو فێرخوازێ زمانی ئنگلیزی یێن نوکە دەوامێ ل قوتابخانێن میترو دکەت دێ  •

د هەردوو  benchmarkجامێن تاقیکرنا وی/وێ یا هەروەسا هەژی بیت ئەگەر ئەن

 یان زێدەتر بن. ٧ببنە  ١٦-٢٠١٥وەرزێن ئێکێ یێن پلەدانانێ دا یێن ساال 

ئەو فێرخوازێ زمانی ئنگلیزی یێن نوکە دەوامێ ل قوتابخانێن میترو دکەت دێ  •

د   benchmarkهەروەسا هەژی بیت ئەگەر ئەنجامێن تاقیکرنا وی/وێ یا 

وەرزێن ئێکێ یێ پلەدانانێ دا یێن ساال خاندنێ ) کو دهێنە دان ل دوماهیکا هەیڤا 

 یان زێدەتر بن. ٧( ببنە ٢٠١٦نەهــ ساال 

ئەو قوتابیێ نوی دناف قوتابخانێن میترو دا رەنگە یێ هەژی بیت ب دابینکرنا  •

 استێ پلەی.ئەنجامێن تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانی ئەوا دگەهیتە ئ

www.mnpschoolchoice.orgیان سەرەدانا مالپەرێ  4636INFO (-259-615(بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە لسەر ژمارا تێلەفونا 



٢٠١٨-٢٠١٧هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ یا فورما قوتابخانێن  | 

٢٠١٨-٢٠١٧قوتابخانێن هەلبژراردە بو ساال خاندنێ 

 

کودێن قوتابخانا یێن هاتینە رێزکرن لسەر الیێ چەپێ برەخ  ژ ڤێ نامیلکێ. ١٦و  ١٥بێزەحمەت لیستا قوتابخانێن هەلبژاردە لخارێ بکاربینە و لسەر الپەرێ بدویفرا بو بدوماهی ئینانا فورمی الپەرێن  

هاریکاریێ بی یان تە هەر پرسیارەک هەبیت دەربارەی پروسەیا  ناڤێن قوتابخانان ڤە. لدەمێ بدوماهی ئینانا فورمێ، تکایە هەردوو کود و ناڤێ قوتابخانا تو دێ داخاز کەیێ بنڤیسە.  ئەگەر تو پێتڤی ب

 4636INFO (-259-615(ە، تکایە پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە بکە لسەر ژمارا تێلوفنا قوتابخانێن هەلبژارد

٤باخچێ ساڤایانقوتابخانێن سەرەتایی 

1 ALEX GREEN ELEMENTARY 

2 ANDREW JACKSON ELEMENTARY 

3 BUENA VISTA ELEMENTARY 

4 CALDWELL ELEMENTARY 

5 CARTER-LAWRENCE ELEMENTARY 

6 CHADWELL ELEMENTARY 

7 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY 

8 COCKRILL ELEMENTARY 

9 CUMBERLAND ELEMENTARY 

10 DAN MILLS ELEMENTARY 

11 DUPONT ELEMENTARY 

12 DODSON ELEMENTARY 

13 EAKIN ELEMENTARY 

14 EXPLORE COMMUNITY SCHOOL (K-2

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY 

16 GLENDALE ELEMENTARY 

17 GLENN ELEMENTARY 

18 HATTIE COTTON ELEMENTARY 

19 HERMITAGE ELEMENTARY 

20 HULL-JACKSON ELEMENTARY 

21 INGLEWOOD ELEMENTARY 

22 JOELTON ELEMENTARY 

23 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY 

24 JONES ELEMENTARY 

25 LOCKELAND ELEMENTARY 

26 NASHVILLE CLASSICAL (K-4

27 NAPIER ELEMENTARY 

28 PARK AVENUE ELEMENTARY 

29 PURPOSE PREP (K-4

30 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY 

31 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY 

32 ROSEBANK ELEMENTARY 

33 SHWAB ELEMENTARY 

34 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY

35 STANFORD ELEMENTARY 

36 SYLVAN PARK ELEMENTARY 

37 TOM JOY ELEMENTARY 

38 TULIP GROVE ELEMENTARY 

39 WARNER ELEMENTARY 

40 WAVERLY BELMONT ELEMENTARY 

٥٨قوتابخانێن ناڤنجی 

41 ANTIOCH MIDDLE PREP 

42 APOLLO MIDDLE PREP 

43 CRESWELL MIDDLE PREP SCHOOL OF THE ARTS 

44 APOLLO MIDDLE PREP 

45 APOLLO MIDDLE PREP 

46 DUPONT HADLEY MIDDLE PREP 

47 EAST NASHVILLE MAGNET SCHOOL (5-8

48 GRA-MAR MIDDLE PREP 

49 HAYNES MIDDLE PREP 

50 HEAD MAGNET MIDDLE PREP 

51 ISAAC LITTON MIDDLE PREP 

52 JERE BAXTER MIDDLE PREP 

53 JOELTON MIDDLE PREP 

54 JOHN EARLY MUSEUM MAGNET MIDDLE PREP 

55 JOHN TROTWOOD (J.T قوتابخانا ناڤنجی یا MOORE 

56 ￼KNOWLEDGE ACADEMY

57 KNOWLEDGE ACADEMY @ THE CROSSINGS

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS 

58 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS (5-8

59 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS (5-8

60 LEAD SOUTHEAST (5-8

61 NEELYS BEND – LEAD MADISON CAMPUS (5-7

62 MADISON MIDDLE PREP 

63 MARGARET ALLEN MIDDLE PREP 

64 MCKISSACK MIDDLE PREP 

65 MEIGS MAGNET MIDDLE PREP 

66 NEELYS BEND MIDDLE PREP (8

67 ROSE PARK MAGNET MIDDLE PREP 



٢٠١٨-٢٠١٧فورما قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ یا  14

-٢٠١٧٢٠١٨هەلبژراردە بو ساال خاندنێ  قوتابخانێن

 

68 STRIVE COLLEGIATE ACADEMY (5-7

69 THURGOOD MARSHALL MIDDLE PREP 

70 TWO RIVERS MIDDLE PREP 

71 WEST END MIDDLE PREP 

72 WILLIAM HENRY OLIVER MIDDLE PREP 

73 WRIGHT MIDDLE PREP 

قوتابخانێن ئامادەییقوتابخانێن ناڤنجی

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

88 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12  

92 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12  

قوتابخانێن ئامادەیی

74 EAST NASHVILLE MAGNET SCHOOL (9-12

75 GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

Academy of Medical Science & Research 

The Ford Academy of Business & Innovation 

Hands on Nashville Academy of  

    Environmental & Urban Planning 

76 HILLSBORO HIGH SCHOOL 

Academy of Global Health & Science 

Academy of International Baccalaureate  

Diploma Programme 

US Community Credit Union Academy of 

    International Business & Communication 

77 HILLWOOD HIGH SCHOOL 

Academy of Art, Design & Communication 

Academy of Business & Hospitality 

Academy of Global Health & Science 

78 HUME-FOGG MAGNET HIGH SCHOOL 

79 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 

Academy of Health & Human Sciences 

Academy of Hospitality 

Academy of International Baccalaureate 

Academy of Marketing & Business 

Griffin Academy of Design & Technology 

80 KNOWLEDGE ACADEMY HIGH (9-11

LEADقوتابخانێن ئامدەیی یێن 

81 LEAD ACADEMY – LEAD DOWNTOWN CAMPUS (9-12

82 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS (9

83 LEAD SOUTHEAST (9

84 MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

Academy of Energy & Power

Academy of Entrepreneurship & Innovation

Academy of Sports Medicine & Wellness

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

86 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 

87 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL (10-12

88 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12  

Academy of Business & Marketing 

89 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL 

90 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS 

91 PEARL-COHN ENTERTAINMENT MAGNET HIGH SCHOOL 

Academy of Entertainment Communication 

Academy of Entertainment Management 

92 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12

Academy of National Safety & Security Technologies 

Academy of Science & Engineering 

93 WHITES CREEK HIGH SCHOOL 

Academy of Alternative Energy,  

    Sustainability & Logistics 

Academy of Community Health 

Academy of Education & Law 

Indicates charter school 

ئەکادیمیێن نەشڤل

هەر قوتابخانەکا ئامادەی یا میترو پروگرامەکێ جیاواز د رێکا ئەکادیمیێن 

نەشڤل را یان بابەتێن دی را پێشکێش دکەت. ئەم حەز دکەین کو هوین د 

ئاگەهادار بن د هەلبژاردنا وێ ئامادەیی یا هەوە دڤێت دەوامێ لێ بکەن. دا 

دشێی  ببینی کا هەر قوتابخانەکا میترو چ هەیە پێشكێش بکەت، تو

bit.ly/HSToursسەرەدانەکا مالپەرێ مە بکەی سلەر ناڤونیشانێن 

     بکەی. تو هەوەسا ذشێی پەوەندیێ ب ژمارا تێلەفونا

(4636 )INFO-259-615  ڤە بکە دا فێرببی کا هەر قوتابخانەکا دی یا

 ئامادەیی چ هەیە پێشكێش بکەن.
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٢٠١٨-٢٠١٧فورما قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ یا  
Apply ONLINE at https://schooloptions.mnps.org or 

Return this form to the   Office of School Options, 2601 Bransford Ave., by 5:30 p.m., December 2 

Student ID (required): 

 ناسناما قوتابی  

Applicant Name: Last First Middle 
ناڤێ داخازکەری  ناڤێ دوماهی     ناڤێ نیڤێ   ناڤێ ئێکێ   

Student Information Student is: Male Female 
زانیاریێن قوتابی                       مێ                    نێر                    قوتابی 

Legal Street Address: ناڤونیشانێ مالێ________________________ 

City: Zip Code: 

Mailing Address: ناڤونیشانێ پوستێ___________________________ 

Zip Code:  

Apt. #  

Apt. #  

Age: ______   Current School:

City: ________________________ 

Birthdate:

Grade for 2017-18 School Year:  Twin or multiple birth? Yes No 

Mother/Guardian (Print): _______________________________________ Email Address: _________________________________________ 

Home Phone: _________________________   Daytime Phone: _________________________   Cell: _________________________     

Father/Guardian (Print): _______________________________________ Email Address: _________________________________________  

Home Phone: _________________________   Daytime Phone: _________________________   Cell:  _________________________      

ڤێ فۆرمێ دێ هێتە بکارئینان بۆ پرۆسەیا هەلبژاردنێ.*ئەگەر ژمارا تێلەفۆنێ یان ئەدرەسێ تە بهێتە گهۆرین، دڤێت تۆ ئوفیسا قۆتابخانا هەلبژاردە ئاگەهداربکەی. ئەدرەسێ قۆتابی ئەوێ لسەر 

  دەوامێ ل قۆتابخانا سەرەتایی، ناڤنجی، یان ئامادەیی دکەت ئەوێن ڤی هەلبژادەیی پێشكێش دکەن.ەڤی بەشی بدۆماهی نینە بۆ وی قۆتابی یێن نۆکە : ئهەلبژاردنا خوشک وبرا

بو خوشک  هەردەم دهێنەکرن بکە. ئەگەر تە خوشک وبرا هەبن دەومێ ل قوتابخانەکێ بکەن کو ناتبیتە دیارکرن د ڤێ فورمێ دا، تو دشێی هەر داخازبکەی تەماشایی پرسیاریێن

 فورمێ وبرا  برێکا ڤێ

 Student ID:_______________________   Name:___________________________________________________________ 

School:_______________________________________________________ Grade for 2017-18 school year: _________ 

Employee Preference Note:  ابخانێن هەلبژاردە.فۆرما قۆتتۆ هاتیبیە دامەزراندن ل قۆتابخانەکێ کۆ ناڤێ وێ لسەر ڤێ فۆرمێ نەبیت، تۆ هێشتا دشێی بۆ هەلبژاردنا فەرمانبەرا پێشكێش بکەی برێکا تێبینی: ئەگەر  

Is parent/guardian a full-time school-based employee?  Yes No 

Employee School: ___________________________________________________________________ EmployeeID#: _______________ 

Optional School Application Priority  لیستا پیشەیی یا قۆتابخانێن هەلبژاردە 

وەک ئێکەم هەلبژاردە.  ١تکایە قوتابخانێن خو بکە لیستەک ژ سەری بو بنی گوێرەی حەزا خو ئەوێن تو داخازدکەی، ژمارە 

School Name ناڤێ قوتابخانێ School Code کود School Name School Code 

1. 5.

2. 6. 

3. 7. 

4. 

Creswell, eNashvill lSchoo fo eth Arts, Hume-Fogg Magnet, nMarti rLutheدەیک وباب دڤێت فورمێ واژو ئانکو ئیمزا بکەن. ئەگەر تو داخازا قوتابخانا گرنگ:  

gKin rJ. Magnet, sMeig eMiddl Magnet, eNashvill gBi ePictur, eMiddl eColleg ro SMNP lVirtua lSchoo  

ێ دکەن، دڤێت کوپیەکێ  ژ پلەیێن خو یێن ئامادەیی دابین بکەن بو قوتابخانا ئەو داخاز دکەنێ.رێڤەبەر دێ وێ ١٢و ١١قوناغێن بکەی. دڤێت تو بەشێ پشتێ یێ فورمێ داگری. هەمی ئەو قوتابیێن داخازا 

ە تا سێ رۆژا مولەتی بدەتە رێڤەبەری بو هەلبژاردە. تکای فورما نمرەیان پێداچوونێ لسەر کەت و دڤێت بهیتە پەسەندکرن ژالیێ رێڤەبەری ڤە ئێکەم جار بەری ئەو فورم  بهێتە فرێکرن بو قوتابخانێن

پێداچوونکرنێ لسەر وێ داخازێ.

http://www.mnps.org/





١٨-٢٠١٧داخازیێن دامەزراندنا ئەکادیمی یێن ساال 

Meigs Middle Magnet Grades 5 - 8 

Hume-Fogg Magnet Grades 9 - 12 

Martin Luther King, Jr. Magnet Grades 7 - 12 

)داخازکرینە(: ئەڤێ فورمێ دگەل خو ببە بو قوتابخانا نوکە یا زاروکێ تە دا رێڤەبەری داگریت و واژو بکەت. وەرگرتنێ بو قوتابخانێن مەگنێتمەرجێن 

Grade Average: Test Scores: Reading Math    Qualifies: Yes No 

Principal’s Signature: ____________________________________________________________________  
 ئیمزا رێڤەبەری 

دا و، بیت یان بو سەرەوە بوبیت یێ وەرزێ بهارا ساال بوری و دەورێ ئێکێ یێ ئەف ساڵە ب مەرجەکێ کو قوتابی ب چ وانا نەکفتبیت د هیچ دەورەکێ ٨٥کوی گشتی •

بو خانادن و بیرکاریێ دڤێت هەری باش بن یان زوور باش بن د هەردوو بواراندا. TCAPئەنجامێن تاقیکرنا •

هارا ساال بوری و دەورێ ئێکێ ژ ئەف سالە. ل جهەکێ دی کربیت نەک ل قوتابخانێن میترو، دڤێت قوتابی کوپیەکا وێ تاقیکرنێ دگەل ئەنجامێن وێ و ریپۆرت کارتا خو فرێکەت یا وەرزێ ب achievementئەگەر قوتابی تاقیکرنا خو دوماهیکێ یا •

nationally norm-referencedلدەمێ هەردووکا کووم دکەن لسەر ئاستێ  تاقیکرنا  ١٤دا کو کویێ گشتی یێ وان ببیتە  هەبن د خاندن و بیرکاریێ stanineنەکربن دڤێت ئەنجامێن تاقیکرنا  TCAPئەو قوتابیێن تاقیکرنێن •

 615-4636.259 بێزەحمەت پەیوەندیێ ب سەرنتەرێ خزنەتگوزارێن هاوالتیانڤە بکە لسەر ژمارا تێلەفۆنا •

Specialty Schools  قوتابخانێن تایبەت 

Big Picture Grades 9 - 12 

Grades 10 - 12 Middle College High School  

MNPS Virtual School Grades 5 - 12 

Creswell Middle Prep School of the Arts Grades 5 - 8 

Nashville School of the Arts Grades 9 - 12 

Big Picture, Middle College Prep and MNPS Virtual 

قوتابخانێن هاتینە دیارکرن پێتڤی ب پاکێتەکا زێدەتر یا زانیاریا هەنە. تکایە پەیوەندیێ 

 ئێکسەر ب قوتابخانێ ڤە بکە بو داخازکرنا زانیاریێن زێدە لسەر ڤێ پاکێتێ

Check which area(s) you wish to audition (no more than two. 

If you choose to audition in two areas, place #1 by your first choice 

and #2 by your second choice. You will audition in both areas. 

Remember, you may select no more than two areas. All 
students must audition to enter Nashville School of the Arts 

Visual Arts Choral music

  and Creswell Middle Prep School of the Arts. Theatre Arts
Guitar (NSA Only) 

• NSA will notify applicants about times for auditions.

If you have questions, please go to nsahs.mnps.org or

call 615-291-6600 x 308.

• Creswell students must select two areas. If you have a
any questions, please contact Cresswell Middle Prep at

Literary Arts (NSA Only) Piano (NSA Only) 

Dance 

Instrumental Band – Which instrument(s?) 

Instrumental Orchestra – Which instrument(s)? 

 ئەو زانیاریێن لسەر ڤێ فۆرمێ هەمی د راست ۆ درۆستن، ۆ من هەمی زانیاری خاندن دڤێ پاکێتا ڤێ فۆرمێ ئانکۆ ئەپلیکەیشتنێ دا.

Parent Signature واژوا دەیک وبابا   Date بەروار  

Important: If you are submitting a paper application by mail, obtain a “Return Receipt Requested” form from the U.S. Postal Service 

بەرپرسیارەتیا دەیک وبابانە دووپات بکەن ئوفیسا پوستێ.داخاز بکەی ژ  ”Return Receipt Requested“گرنگ: ئەگەر تو فورمەکا کاغەزێ فرێدکەی برێکا پوستێ، دڤێت هەلبژاردێ 

فورمێ پەسەند بکەت.کو ئوفیسا قوتابخانێن هەلبژاردە کوپیەکا ڤێ فورمێ وەرگرن. ئەگەر هاتە فرێکرن بێی رسیتا زڤراندنێ، پەروەردا قەزایێ نەشێت وەرگرتنا 

 بکە www.schoolchoice.orgیان سەرەدانا مالپەرێ  4636INFO (-259-615(ێزانی ڤە بکە لسەر ژمارا تێلەفونا بو زانیاریێن زێدەتر، تکایە پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خ

http://www.schoolchoice.org/


تێبینی



نیتێبی





١٨-٢٠١٧قوتابخانێن هەلبژاردە بو ساال خاندنێ 

نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و بارێ کەم ئەندامبوونی د  السەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەییا دوورەگەزی، بنچین قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جیاوازیێ ناکەن

هەلێن د ێ ناکەت د دامەزراندنێ دا یان یل نەشڤڵ جۆداه رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا، یان خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان. قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ

بۆ بدەستڤەئینانا ڤان زانیاریان ب رەنگەکێ یان فۆرماتەکا دی بێزەحمەت پەوەندیێ ب قۆتابخانا زارۆکێ خۆ . داخازی  بۆ فۆرماتەکا جیاواز یان جۆدا. ١فەرمانبەریێ دا.

بۆ هەر هاریکاریەکێ بۆ کەسێن کێم ئەندام ل رنا هاریکاریا کەسێن پەککەفتی بو ناف ئاڤاهیێ قوتابخانێ . داخویانیا داخازک٢یان رێڤەبەرێ قۆتابخانێ ڤە بکە. 

ژ بەشی بەری وێ رۆژا  قۆتابخانێ یا هاتیە دیارکرن کۆ هەمی کەسێن پێتڤی ب هاریکاریا یان خزمەتگۆزاریان بیت دڤێت داخازا خۆ ژ رێڤەبەرێ قۆتابخانێ بکەن یان

 دەم ژمێران. ٤٨ب وێ هاریکاریێ هەبیت. وەرگێر یان مۆتەرجم بۆ کەسێن کەر یان گۆهـ گران دڤێت بهێنە داخازکرن بەروەخت ب دێ وان پێویستی 

بو لیستا قوتابخانێن هەلبژاردە 

د ڤێ نامیلکێدا تەماشەی لیستا 

قوتابخابا بکە ئەوا هاتیە 

دابینکرن گویرەی ژمارا بو 

هاتیەدانان. بو دیتنا تەمامێ 

قوتابخانا تەماشەی نەخشێ 

 قەزایێ بکە لسەر مالپەرێ 

www.mnps.org 

Elementary School 

Middle School 

High School 

Antioch 

Cane Ridge 

Glencliff 

Hillsboro 

Hillwood 

Hunters Lane 

Overton 

Maplewood 

McGavock 

Pearl-Cohn 

Stratford 

Whites Creek 




