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دەربارەی قوتابخانێن گشتی یێن میرتوپولیتان نەشڤل

ژمارا تەواو یا قوتابیێن هاتینەن تومارکرن

٤١٩  قوناغا 
بەری-باخچی 

ساڤایان

٢،٣٤٧  قوناغا 
باخچێ ساڤایان

  ٣٦،٥٠٧
قوناغا سەرەتایی

  ٢٤،٢٤٧
قوناغا ناڤنجی

  ٢٢،١٩٠
قوناغا ئامادەیی

  ١٠،٣٠٠
پەروەدەیا 

تابیەت

تێکهەلیا نەژادی یا 
قوتابیان

 %٤٤
پیست 
رەش

 %٢١
هیسپانیک-

التینو

 %٣١
سپی 
پیست

 %٤
خەلکێ 

ئاسیا

بودەجەیا تەواو یا 
کارپێکرنێ

٨٤٣$ ملیون دوالر

قوتابخانێن گشتی یێن میرتوپولیتان 
نەشڤل دەڤەرەکا قوتابخانێن هەمەرەنگ 

و چاالکانە کاردکەت ژ بو دابینکرنا 
باشرتین 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 ببەین بو سەرکەفتنێ.

ئەم دزانین کو هەر قوتابیەک یێ 
تایبەتە و پێتڤیێن خودا یێن هەین، و 

ئەم چاڤدیریا قوتابیان دکەین لسەر 
هەمی ئاستان. قوتابخانێن میرتو 

هاریکاریێ پێشکێشی وان قوتابیان 
دکەن یێن زەحمەتی هەین دگەل 

چەند بەشین فێربوونێ دناف پولێ دا، 
و ئەم تەکەز دکەین کو ئەو قوتابیێن 

سەردکەڤن بەردەوام بهێنە رکابەریکرن و 
بەشدارکرن.

قوتابیێن قوتابخانێن گشتی یێن میرتو 
پەروەردەکا گەلەک باش وەردگرن، 

دگەل کومەکا پروگرامێن جورا و جور کو 
پێکدهێن ژ، هونەر، موزیک و پروگرامێن 

ئەکادیمی یێن تایبەت،  کو گرنگیەکا 
ئێکجار ددەنە ساخی و سالمەتیا هەستی 

و جڤاکی یا قوتابیان.

قوتابخانێن گشتی یین میرتوپولیتان 
نەشڤل جڤاکێ ماموستا و قوتابیان و 
خێزانا و رێڤەبەر و سەرکردێن سڤیلە.

و هەر رۆژ نەشڤلی ئەوێن پابەند 
ب دابینکرنا دەرفەتانڤە برەخسینن 

بو کەسێن گەنج دگەل دەرفەتێن 
پەروەردەیی یێن ئەو هەژی.

بو وان خێزانێن پێشبینیێن مەزن هەین 
بو زاروکێن خو، سوزامە ئەوە کو ژدل 

کارکرن نەک تەنها بو پێگەهشتنا وان لێ 
بو بەزاندنا سنوورێن پێشبینیێن وانژی.
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قوتابخانێن گشتی  یێن میرتو دەڤەرا ٤٠ چلەمین 
ژ مەزنرتین قەزایێن پەروەردەیی د وەالتی دا.

40th

١٢٠ و زێدەتر ژ قوتابیێن 
مە نوێنەرایەتیا نێزیکی ١٢٠ 

والتێن جودا جودا دکەن و ب 
چەندەهان زمانا د ئاخڤن.

120+

قوتابخانێن گشتی یێن میرتوپولیتان نەشڤل زێدەی ١١٠٠٠ کارمەند 
و کادرێن پالپشت یێن خودان باوەرنامە یێن دامەزرادنی کو 

ئەڤەژی دبیتە دووەمین مەزنرتین دامەزرێنەر ل نەشڤل و دنیڤبەرا 
مەزنرتین دامەزرێنەرێن کاری دا ل ویالیەتا تێنسسی.

گوێرەی ئامارێن ٢٠١٥-٢٠١٦
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نامە ژ رێڤەبەرێ پەروەردێ

 بخێربێن بو قوتابخانێن گشتتی یێن میرتوپولیتان نەشڤل

ئەز گەلەک یێ کەیفخوشم کو تە بریار دایە تو گەشتەکێ دناف قوتابخانێن میرتو دا بکەبکەی و باوەریێ بدەیە مە کو باشرتین و 
ب بهاترین تشت بو زاروکێ تە: بو خێزانا تە. ئەوژی ئەو بەرپرسیارەتی یە ئەوا ئەم بستوخوڤە دگرین وب جددی وەردگرین، و ئەم 

د پابەندین ب دابینکرنا باشرتین خزمەتێن پەروەردەیی بو زاروکێ تە و هەمی زاروکێن دی. ماموستا و رێڤەبەرێن مە ژینگەهەکا 
تێروتەسەل ئاڤاکرینە د قوتابخانێن خودا ل ئەو جهێ چاڤدێری و خەمخوری دهێنە دان بو پێتڤیێن پێشڤەچوونا هەر زاروکەکێ. ئەو 

تەکەزێ لسەر هێز و ئەکادیمیایێ دکەن، بەلێ، لێ پەروەردە نە بتنێ دەربارەی بیرکاری و خاندنێ یە لێ زووتر. قوتابخانێن گشتی 
یێن میرتو د ئامادەنە بو هاریکاریکرنا قوتابیان بو پێشڤەبرنا ئەزموون و هەستێن ساخلەمییێن جڤاکی. پاشی ئەو قوتابیان فێری 

هونەرێن بەرچاڤ و ئەنجامدەر دکەن، کارێن وەرزشڤانی بو جەستەیێ وان. بشێوازەکێ ئەکتیڤ و برێکا بهێنڤەدان و پەروەردەییا 
جەستەیی دا. ئەوژی ژ بەر کو مە هزرەکا زێدە بەرفرەهــ یا هەی کا چ پەروەردەیا ئاست بلند دروست دکەت و ئەم باوەرین هەمی 
زاروک شایەنی هەمان دەرفەدەرفەتێن هەرەباشیێ نە نەمازە کا ئەو کینە یان ئەو ژ کیرێ دهێن. ئەز هیڤیدارم لدەمێ تو گەشتا خو 
دناف قوتابخاناندا دکەی و هەلبژاردێ خو دەستنیشان دکەی دا زاروکێ خو فرێکەی، تو ڤێ پرسیارا ناڤەندی د هزرا خودا بهێلی ئەوا 

دێ بیتە سەدەمێ بریارا تە: هەرێ ئەف قوتابخانە یا دروستە بو  زارکێ من و هەرێ ئەو دێ تێدا یا/یێ سەرکەفتی بیت؟ نەمازە ژ 
بەر هەر ئەگەرێن دی، تەنها دڤێت ئەڤەبیت ئەم  خەمێ ژێ بخوین.

 زوور سوپاس بو تەماشەکرنا تە ل وان تشتێن ئەم دشێین دابین بکەین، و ئەگەر تە ئەو تشت نەدیت ئەڤێ تو لدویف دگەریێ مە 
دڤیت ئەم بزانین. تکایە پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانانڤە بکە ئەگەر تە هەر پرسیارەک یان تێبینیەک هەبیت.

ژمارا تێلەفونێ:  

دگەل رێزێن من،

 

د. شان جوزێف

رێڤەبەرێ پەروەردێ

(615) 259-(INFO) 4636
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چروکا سەرکەفتنا قوتابی

 Stratford یێ قوتابخانا ئامادەیی یا Sparta Bots تیمێ
بدوماهی ئینانەکا سەرنجراکێش هەبوو د هەڤرکیا نیڤدەولەتی 

یا ئێکەم یا روبوتان دا ل باژێرێ St. Louis دگەل ٦٢٠ تیمێن 
جودا جودا ژ ٤٠ وەالتێن جیهانی یێن جودا جودا، جهێ ١٦ێ 

بدەستخوڤە ئینا وەک پروسەیا قوناغێن دووێ. زێدەتری 
٢٠٠٠٠ قوتابی بەشداری ڤێ پێشربکێ ببوون، کو ئەو ببو ئێک 

ژ مەزنرتین پێشربێکیا جیهانی یا روبوتا گویرەی رێکخەرێن 
پێشبێرکێ.

دناف پێشربکێ دا، تیمێن هەڤکار یێ د لێگەریانێ دا بو ژنافربنا 
هەڤرکێن وان، بەرەڤانی، بێ هێزکرنا بورجی دگەل کەڤران و 

دەستەسەرکرنا بورجێ هەڤرکێن وان. ڕووبوت خاال توماردکەن 
برێکا ژنافربنا کەڤرێن کو خال لسەر دهێنە تومارکرن و 

بەرگریێ برێکا تومارکرنا گوالن د بورجێ الیەتنێ هەڤرک دا. 
د دەمێ خولەکێن دوماهیکێ یێن یاریێ دا، رووبوت رەنگە 
دەوەروبەرێن بورجێ الیەنێ رکابەر بگرن و ب پیڤن. ئەوان 

کارکریە دگەل سەرکردێن پیشەسازیێ بو باشرتکرنا شیانێن خو و 
دروستکرنا رووبوتی کو بشێوازەکێ سەربخو کاربکەت د چەند 

خولەکێن بەراهیێ یێن یاریێ دا. ئەو نەچاربوون رووبوتی 
دیزاین بکەن و باشرت بکەن دا بشێت بەرهەنگاری هەر 

هەڤرکیەکێ ببیت، " جێنیفەر بێرری، گوت، جێگرا رێڤەبەرا 
Stratford و شێورمەندا تیمی.

وەک پارچەک ژ تیمێ ٤٧٤٠، تیمێ هەڤکارێن قوتابخانا، 
Sparta Bots ئەو هێزەکا سەرنجراکێش یا بەرگریێ بوون، 

کا خوراگرت د هەر هەڤرکیەکێ دا ئەوا چيند یایزانا دگوتنێ 
" جەنگا ژناڤربنێ" وەک تیم پێ گەهشتی برێکا ژناڤربنا 

چەندین یاریان. ئەزموونا ژێهاتنا وان یا ب رێز ب باشی هاتە 
بەرچافکرن.

" ئەز گەلەک سەرسام بووم ب تەکەزکرنا تیمێ، رێکا چارەسەریا 
کێشان و رەوشتێ وان یێ ئەرێنی هەر گاڤا ئەم دکەفتینە 

د هەڤریکیان دا. بێ گومان، کێشە دێ هەر پەیدابن پشتی 
ئەنجامدانا چەندین یاریان. ئەون دەستپێکر ب ژناڤربنا رووبوتی 

پشتی چەندەکێ، ب تایبەتی لدەمێ تو رووبوتی بکاردئینی 
بو ژ ناڤربنا رووبوتێ تیمەکێ دی ئەوێ هەولددەت کو ئازارێ 

بگەهینیت" جێنیفەری هەنسن گوتی، ماموستایا ڕاهێنانێن 
جەستەیی کو ئەوژی هەروەسا راوێژکارا تیمێ یە.

" ل گاڤەکێکێ، ئێک ژ ماتورێن الیێ چەپێ ب تەمامی ژ کار 
کەفت ددەمێ یاریێ دا لێ شوفێرێ مە شیا ب بەردەوامی 

یاریێ برێڤەببەت )ئینا وبر( برێکەکێ کو هاریکاریا تیمێ مەکر. 
ئەوان دەم نەبوو کاو ئەو وێ کێشێ چارەسەرکەن بەری یاریا 

بدویفدا دەست پێکری دا ژبەرهندێ ماتورەکێ الیێ راستێ 
هاتە ژێڤەقەتاندن دا بەالنسا وان یەکسان ببیت تا دەرفەت 

بو وان رەخسا کو ئەو وێ کێشێ چارەسەر بکەن ل رۆژا 

تیمێ رووبوتی چەنسەکێ 
ددەنە قوتابیان دا گەش بنب

ژالیێ قوتابخانێن گشتی یێن میرتو ڤە



بدویفدا. من گەلەک ژ تیمێن دی زوور بێ زاربوون و دەست 
ب گەنگەشێ کرن دگەل هەڤدوو لدەمێ کێشە بو وان دروست 

دبوون، لێ تیمێ مە شیا ب ئارامی مبینیت و تەکەزێ لسەر کارێ 
خو بکەن د هەمی وان کاودانێن ئەو بەرهەنگاربووین. 

بێرری گوتی.

قوتابیێ قوناغا دوماهیێ یێ ئەکادیمیا زانست و ئەندازیاریێ یا 
Stratford جانیسن سمیث سەرکردایەتیا وی یا تیمێ رووبوتی 
ل ساال بەری قوناغا دوماهیێ دەستپیکر، کو شیان و زانینا وی 

سەرمایەکا سەرەکی بوون هەر ژ دەستپێکێ.

پرسیار ژێ هاتەکرن کا چەوا ئەزموونا وی لسەر رووبوتا 
کاریگەری لسەر وی کریە، بەرێز سمیث گرنژی. " ئەز فێری 

گەلەک تشتان بوویمە لسەر دیزانیکرنێ و ئاڤارکرنێ لژێر فشارێ 
ژ دایک وبابێن خو و ژ ئەزموونان. ئەز هیڤیدارم بەردەوام بیت 
] بو قوتابیێن دی ژی[ ژبەر کو پرتیا ئەندامێن تیام مە نوکە یێ 

ل قوناغا پێش دوماهیکێ. گەلەک تشت یێن هەین کو تو دشێی 
فێرببی برێکا کارکرن لسەر وان کو تو نەشێی فێری وان ببی 

دناف پولێ دا". 

تیمێ مە گەلەک کەس هەبوون کو ئەو سوپاسیا وان بکەن کو 
بونە ئەگەر تیمێ بگەهیتە پێشربکێا جیهانی: بەرێز. بارتلی، 

د. ئوفنار یا رووبوتێن یونیڤێرسال، پیشەسازیێن رایت، داوگ 
ئەلوارد، وەگگونەر سەممەر و کانوون، نیسان و رێکخراوا 

قوتابی، ماموستا و دایک وباب یا ئەکادیمیا سرتاتفورد.

" دەلیڤەکا گەلەک یا بکەیف و خوشی و ژێهاتی بوو" بێرری 
گوتی برێکا ئیمێلی بو پەروەردا قەزایێ.

قوتابیان دەست ب ئاڤاکرنا رووبوتێن خو کرن ل هەیڤا ئێک 
لدەمێ رێنامیێن یاریێ بو ئەف سالە هاتینە راگەهاندن. 

دەرفەت بو وان هاتبوو رەخساندن بو ماوێ شەش مەها کو ئەو 
رووبوتێ خو ئامادە بکەن.

" من قوتابی یێن دیتی؛ باوەری بخوبوون بشێوەیەکێ باوەی 
پێنەکراو زێدەدبیت دڤێ پێشربکێ دا. قوتابی بهەڤرا کاردکەن 
و دگەل تیمێن دی دا بسەرکەڤن ژبەر هندێ فشار دکەڤیتە 

سەر وان کو ئەو پێچەک ژ سنوورێ خو دەرچن و دەست ب 
دانوستاندنێ  بکەن دگەل قوتابیێن دی یێن وان توجارا نەدیتی 

دەربارەی رووبوتێ وان" هەنسن گوتی،  " راستی وێ دەمێ ئەو 
رووبوتی بەرچاف دکەن و دیاردکەن کا وان چەوا ئەو دروست 

کریە و رشوڤە دکەن کا بوچی هندەک پارچە و فیچەر هاتبوونە 
بکارئینان بیروکەیەکا مەزن یا شانازیێ ددەتە وان و براستی ژی"

" ئەز گەلەک سەرسام بووم ب تەکەزکرنا تیمێ، رێکا چارەسەریا 
کێشان و رەوشتێ وان یێ ئەرێنی هەر گاڤا ئەم دکەفتینە د 

هەڤریکیان دا.

 جێنیفەر هەنسن 

Stratford ماموستایا پەروەردەیا جەستەیی و ئەندازیاریێ یا
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ڕێبەرەکێ بلەز بۆ هەلبژاردێ قۆتابخانێ

خێزانێن ل نەشڤل- ناوچەیا دەیڤدسۆن 
پرت ژ ١٦٠ قۆتابخانێن گشتی یێن یێ 

لبەردەستێ وان هەی، واتە قوتابخانەک 
یا هەی کو هەلبژاردێ دروستە بو زاروکێ 

تە. قۆتابخانێن گشتی یێن میرتۆ دێ 
هاریاکریا زاروکێ تە کەن وی سەربۆرەکا 
باش یا پەروەردەیی هەبیت ۆ دەربچیت 

ۆ یێ بەرهەرەڤ بیت بۆ کۆلیژێ، کاری ۆ 
ژیانەکا نوی.

هەمی ساال، فۆرما قۆتابخانێن 
هەلبژاردە دەرفەتێ ددەتە هەوە کو 

هوین هەلبژێرن ژناف وان قوتابخانێن 
ناڤا وەردگرن و توماردکەن و زاروکێ 

تە هەمی گاڤا دشێت بەشداریێ د 
قوتابخانا دەڤەرا وی/وێ دا بکەت. ئەف 

رێبەرە دێ هاریکاریا هەوە کەت د 
دیارکرنا هەلبژێردێن هەوە دا بۆ ئەوەی 

هوین قۆتابخانەکا درۆست بو زاروکێ 
خۆهەلبژێرن.

لپێشیا پێشبینیێن 

مەزنین
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ڕێبەرەکێ بلەز بۆ هەلبژاردێ قۆتابخانێ

هەلبژاردەیێن خۆ پەیداکە
قوتابخانا هەلبژاردە دەرفەتێ ددەتە تە تو فێرببی دەربارەی قوتابخانا، خشتەیێن سەرەدانا، کرنا پرسیارا و چافپێکەفتنا رێڤەبەرا. 

ڤیستەڤال ل پایزێ دەست پێدکەت بەری فورما هەلبژاردێ قوتابخانا بکەڤیتە بەردەست ل هەیڤا دەهــ

سەرەدانا قوتابخانا بکە لرۆژانێن سێ شەمبی 
گەشت ئانکو گەریانا رۆژێن سێ شەمبی دناف قوتابخاناندا رێکەکە بو دیتنا ماموستا و رێڤەبەران، و هەروەسا چاڤدێریا پوال قوتابی 

بکەی و فێری پروگرامێن ئەکادیمی ببی. دا تو بشێی سەرەدانەکا رۆژا سێ شەمبی وەرگری، پەیوەندیێ ب قوتابخانێ بکە برێکا 
 www.schools.mnps.org زانیاریێن هاتینە دابیکرن لسەر مالپەرێ

داخاز بکە تا ٤ێ هەیڤا دووازدە
schooloptions.  لسەر ئونالینێ یان لسەر کاغەزێ داخازبکە و فورمێن قوتابخانێن هەلبژاردە دێ بدەستکەڤیت لسەر مالپەرێ
mnps.org )تەماشەی الپەرێ ١٣ێ بکە(. پرەسەیا هەلبژاردنا سەربخو دێ دەستپێکەت ل هەیڤا ئێک کو دێ وەرگرتنێ و لیستا 

چاڤەرێکریا دیارکەت. فورمێن درەنگ دێ هێنە زێدەکرن لسەر لیستا چاڤەرێکریا ئەگەر قوتابخانە پربیت یان دێ هێتە وەرگرتن ل 
قوتابخانێن کورسیێن ڤاال هەین. ئەگەر تو یێ نوی بی دناف قوتابخانێن گشتی یێن میرتو ل نەشڤل دا، فورما هەلبژاردێ قوتابخانێ 

دێ لبەردەست بیت ل سالێ هەمیێ. 

سێ پێنگاڤ دا تۆ بشێی قۆتابخانەکا درۆست بۆ 

زارۆکێ خۆ پەیدا بکەی.

.1

.2

.3
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پرسیارێن هەردەم دهێنەکرن

قوتابخانا دەڤەرێ یان زوونێ چیە؟
هەر زاروکەک ل ناوچەیا دەیڤدسوون-نەشڤل دچیتە 

قوتابخانەکا تایبەت ب دەڤەرا وی/وێ ڤە چ سەرەتای، ناڤنجی 
یان ئامادەیی بیت. کورسیەکا مسووگەر یا هەی بو وان قوتابیان 

یێن دچنە قوتابخانێن دەڤەرا خو. هندەک دەڤەرا هەلبژاردێن 
زێدەتر یێن هەین کو ئەوژی دەرفەتێ ددەتە وان خێزانێن وێ 
دەڤەرێ کو پرت ژ هەلبژاردەکێ هەبیت بو قوتابخانێ. بەلگەیا 

خوجهی بوونێ دێ هێتە داخازکرن بو بەشداریکرنێ د قوتابخانا 
دەڤەرێ ئانکو زوونێ دا.

قوتابخانا هەلبژاردە چیە؟
دوو جۆرێن قۆتابخانێن ئارەزوومەندانە یێن هەین: ئەو 

قۆتابخانێن  بێ دەڤەرەک بۆ هاتبیتە دابینکرن کۆ باال قۆتابیان 
بۆ خۆ دکێشن ژ سەرانسەرێ باژێری، وەک قۆتابخانێن 
Magnet, ۆ قۆتابخانێنCharter، ئەوێن دکەڤنە دناف 

دەڤەرێن قۆتابی لێ دژین کۆ کۆرسیێن بەردەست هەنە. 
قۆتابخانێن Magnet گەلەک جاران پرۆگرامێن تایبەتت پێكێش 

دکەن ۆ رەنگە ژی هندەک داخازیێن ایبەتت هەبن ژ بۆ 
وان قۆتابیان یێن دچنە ڤان قۆتابخانان. هندەک قۆتابخانێن 

Charter ژی پرۆسەیا تایبەت یا فۆرمێن وەگرتنێ یا هەی 
ئەگەر قۆتابخانا گەرەکی یان دەڤەرێ کۆرسیەکا ڤاال هەبیت، 

هەر قۆتابیەکێ بۆ هەیە ل نەشڤل کۆ ئەو داخازا وێ 
قۆتابخانێ بکەت. 

خێزان چەوا داخازا یان تەقدیمی قۆتابخانێن هەلبژاردە 
بکەن؟

خێزان دشێن داخازبکەن بەری ٤ێ هەیڤا دووانزدە لسەر 
مالپەرێ www.schooloptions.mnps.org. کومیوتەر دێ 

لبەردەست بن ل هەمی بەشێن پەرتووکخانا نەشڤل یا گشتی 
و ل کیاسکێ ل سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی یێ قوتابخانێن 

گشتی یێن میرتو نەشڤل. خێزان هەروەسا دشێن فورمێن خو 
هاتیە پرینتکرن فرێکەن بەری ٤ێ هەیڤا دووانزدە بو سەنتەرێ 

Berry Rd زانیاریێن خێزانی ل دەرگەهێ

هەرێ ڤەگوهاسنت (ترومبێل) دێ هێتە پێشكێشکرن بو 
قوتابخانێن هەلبژاردە؟

دەیک ۆ باب د بەرپرسن ژ دابینکرنا هاتن ۆ چوونێ بۆ زارۆکێن 
وان بۆ قۆتابخانێن ئارەزوومەندانە. تەنها بۆ قۆتابخانێن وەک 

Glendale یا سەرەتاییا سپانی، قۆتابخانێن سەرەتایی یێن 
Lockeland  ، کۆ ئەف جۆرە قۆتابخانە هاتن ۆ چوونێ بۆ 

قۆتابیان دابین دکەن ئەوێن ل نێزیکی یان ل دەڤەرا جۆگرافی 
یا قۆتابخانێ دا دژین. هەمی قوتابیێن قوناغێن ئامادەیی دێ 

 . StrIDe بن برێکا پروگرامێن MTA سواری پاسێن

ئەو قۆتابیێن دچنە قۆتابخانێن ناوەندی ژدەرڤەی دەڤەرێن 
وان، ئەوژی د هەژینە کۆ ل پاسێن MTA سواربن بێ 

بەرامبەر، بەلێ دەیک ۆ بابێن وان دڤێت داخاز بکەن ۆ 
فۆرما دەستویریێ پربکەن ۆ فرێکەن بۆ ئوفیسا سەرەکی یا 

قۆتابخانێ.

ئەرێ ئەز دشێم داخازا یان تەقدیمی قۆتابخانێن 
Charter بکەم ب هەمان فۆرم؟

گەلەک ژ قۆتابخانێن Charter فۆرمێن قۆتابخانێن 
ئارەزوومەندانە بکاردهینن بۆ وەرگرتنا قۆتابیان. ۆ ئەوێن 

دیژی فۆرمێن خۆ یێن تابیەت بکاردهینن. ئەگەر ئەو قۆتابخانا 
Charter ئەوا زارۆکێ تە دێ داخازا کەت یان تەقدیم کەت 

ناڤێ وێ لسەر فۆرما قۆتابخانێن هەلبژاردە نەبیت، دڤێت 
هۆین پەیوەندیێ ب وێ قۆتابخانێ ڤە بکەن بۆ زانیاریێن 

زێدەتر لسەر پرۆسەیا فۆرمێن وان.

 بو زانیاریێن زێدەتر دەربارەی قوتابخانێن هەلبژاردە د
 ناف قوتابخانێن گشتی یێن میرتو دا سەرەدانا مالپەرێ

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG یان 
 پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزاناڤە بکە لسەر

 4636 (INFO)-259 (615)ژمارا تێلەفونا

http://www.mnpsschoolchoice.org
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قوتابخانێن سەرەتایی

ەناخباتوق پورگ یجنڤان اناخباتوق نامەه
ێمارگورپ

یتەباب
OPTIONAL 

SCHOOL
اساپ

ێنتساهوگەڤ

- ایەک یرپ

یرکشێکشێپ

ایەدرەورەپ

نەیاخژێرد

Alex Green Elementary Whites Creek Brick Church College Prep • • • •
Amqui Elementary Hunters Lane Neely’s Bend College Prep • • •
Andrew Jackson Elementary McGavock DuPont Hadley Middle Prep • • • •
AZ Kelley Elementary Cane Ridge Thurgood Marshall Middle Prep • • •
Bellshire Elementary Hunters Lane Madison Middle Prep • • •
Ivanetta H Davis ELC Whites Creek • • •
Buena Vista Elementary Pearl Cohn John Early Magnet Middle Prep • • • •
Caldwell Elementary Maplewood Gra-Mar Middle Prep • • •
Cambridge ELC Antioch • •
Cane Ridge Elementary Cane Ridge Antioch Middle Prep • •
Carter-Lawrence Elementary Hillsboro Rose Park Magnet • • • •
Casa Azafrán ELC Glencliff • • •
Chadwell Elementary Maplewood Gra-Mar Middle Prep • • • •
Charlotte Park Elementary Hillwood HG Hill Middle Prep • • • •
Cockrill Elementary Pearl Cohn McKissack Middle Prep • • • •
Cole Elementary Cane Ridge Antioch Middle Prep • • •
Crieve Hall Elementary Overton Croft Design Center • •
Cumberland Elementary Whites Creek Joelton Middle Prep • • •
Dan Mills Elementary Stratford Isaac Litton Middle Prep • • • •
Dodson Elementary McGavock DuPont Tyler Middle Prep • • • •
DuPont Elementary McGavock DuPont Hadley Middle Prep • • • •
Eakin Elementary Hillsboro West End Middle Prep IB • • •
East End Prep • •
Edison Elementary Antioch JF Kennedy Middle Prep • • •
Explore Community School • •
Fall Hamilton Elementary Glencliff Cameron College Prep • • •
Gateway Elementary Hunters Lane Goodlettsville Middle Prep •
Glencliff Elementary Glencliff Wright Middle Prep • • •
Glendale Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep • • • •
Glengarry Elementary Glencliff Wright Middle Prep • • •
Glenn Elementary Maplewood Jere Baxter Middle Prep • • •
Glenview Elementary Glencliff Cameron College Prep • • •
Goodlettsville Elementary Hunters Lane Goodlettsville Middle Prep • • •
Gower Elementary Hillwood HG Hill Middle Prep • • •
Granbery Elementary Overton Oliver Middle Prep • •
Harpeth Valley Elementary Hillwood Bellevue Middle Prep • • •
Hattie Cotton Elementary Maplewood Gra-Mar Middle Prep STEM • • • •
Haywood Elementary Overton McMurray Middle Prep • • •
Henry Maxwell Elementary Cane Ridge Thurgood Marshall Middle Prep • • •
Hermitage Elementary McGavock Donelson Middle Prep Cambridge • • • •
Hickman Elementary McGavock Donelson Middle Prep • • •
Hull Jackson Elementary Pearl Cohn Montessori • • •
Inglewood Elementary Stratford Isaac Litton Middle Prep STEAM • • •
JE Moss Elementary Antioch Apollo Middle School • • •
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ەناخباتوق پورگ یجنڤان اناخباتوق نامەه
ێمارگورپ

یتەباب

اناخباتوق

ەدراژبەه

اساپ

ێنتساهوگەڤ

- ایەک یرپ

یرکشێکشێپ

ایەدرەورەپ

نەیاخژێرد

Joelton Elementary Whites Creek Joelton Middle Prep • • • •
John Whitsitt Elementary Glencliff Cameron College Prep • • • •
Jones Elementary Pearl Cohn Haynes Middle Prep Paideia • •
Julia Green Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep IB • •
Kirkpatrick Elementary Stratford Stratford STEM Magnet School • • •
KIPP Academy Nashville  
Elementary School (KANES)

• •
KIPP Kirkpatrick Elementary Stratford •
Lakeview Elementary Antioch Apollo Middle Prep • • •
Lockeland Elem Design Center Stratford East Nashville Magnet Middle Literature • •
McGavock Elementary McGavock Two Rivers Middle Prep • • •
Mount View Elementary Antioch JF Kennedy Middle Prep • • •
Napier Elementary McGavock Two Rivers Middle Prep • • • •
Nashville Classical • •
Neely’s Bend Elementary Hunters Lane Neely’s Bend College Prep • •
Norman Binkley Elementary Overton Croft Design Center • • •
Old Center Elementary Hunters Lane Goodlettsville Middle Prep • • •
Paragon Mills Elementary Glencliff Wright Middle Prep • • •
Park Avenue Elementary Pearl Cohn McKissack Middle Prep • • • •
Pennington Elementary McGavock Two Rivers Middle Prep • • •
Percy Priest Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep • •
Purpose Prep • •
Robert Churchwell Elementary Pearl Cohn John Early Museum Magnet Museum • • •
Robert E Lillard Elementary Whites Creek Joelton Middle Prep • • •
Rocketship Nashville Northeast 
Elementary

• •
Rocketship United Academy • •
Rosebank Elementary Stratford Stratford STEM Magnet School STEM • • • •
Ross ELC No Cluster • • •
Ruby Majors Elementary McGavock Donelson Middle Prep • • •
Shayne Elementary Overton Oliver Middle Prep • • •
Shwab Elementary Maplewood Jere Baxter Middle Prep • • •
Smithson Craighead Academy • •
Smith Springs Elementary Antioch Apollo Middle Prep • • •
Stanford Elementary McGavock Montessori • • •
Stratton Elementary Hunters Lane Madison Middle Prep • • •
Sylvan Park Elementary Hillsboro West End Middle Prep Paideia • •
Tom Joy Elementary Maplewood Jere Baxter Middle Prep • • • •
Tulip Grove Elementary McGavock DuPont Tyler Middle Prep • • • •
Tusculum Elementary Overton McMurray Middle Prep • • •
Una Elementary Antioch Margaret Allen Middle Prep • • •
Warner Elementary Stratford Stratford STEM Magnet School Paideia • • • •
Waverly Belmont Elementary Hillsboro JT Moore Middle Prep • • •
Westmeade Elementary Hillwood Bellevue Middle Prep • •
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ەناخباتوق پورگ FEEDER HIGH SCHOOL یتەباب ێمارگورپ
OPTIONAL 

SCHOOL
اساپ

ێنتساهوگەڤ

ایەدرەورەپ

نەیاخژێرد

Antioch Middle Prep Cane Ridge Cane Ridge High School • • •
Apollo Middle Prep Antioch Antioch High School • • •
Bellevue Middle Prep Hillwood Hillwood High School IB • •
Brick Church College Prep • •
Cameron College Prep Glencliff Glencliff High School, LEAD Academy High • •
Creswell School of the Arts Whites Creek Nashville School of the Arts Arts • •
Croft Middle Design Center Overton Overton High School Cambridge • • •
Donelson Middle Prep McGavock McGavock High School Cambridge • • •
DuPont Hadley Middle Prep McGavock McGavock High School AVID • • •
DuPont Tyler Middle Prep McGavock McGavock High School • •
East End Prep • •
East Nashville Magnet Middle Stratford East Nashville Magnet High School Paideia • •
Goodlettsville Middle Prep Hunters Lane Hunters Lane High School IB • •
Gra-Mar Middle Prep Maplewood Maplewood High School AVID • • •
HG Hill Middle Prep Hillwood Hillsboro High School • •
Haynes Middle Prep No Cluster Whites Creek High School • • •
Head Middle Magnet Whites Creek MLK Magnet Academic Magnet • •
Intrepid Prep • •
Isaac Litton Middle Prep Stratford Stratford STEM Magnet School STEM • • •
Jere Baxter Middle Prep Maplewood Maplewood High School • • •
JF Kennedy Middle Prep Antioch Antioch High School AVID • •
Joelton Middle Prep Whites Creek Whites Creek High School • • •
John Early Middle Prep Pearl Cohn Pearl Cohn High School/Hume-Fogg Museum • • •
JT Moore Middle Prep Hillsboro Hillsboro High School IB • • •
KIPP Academy

KIPP Nashville College Prep • •
Knowledge Academies • •
Knowledge Academy at The Crossings • •
LEAD Prep Southeast • •
Liberty Collegiate Academy • •
Madison Middle Prep Hunters Lane Hunters Lane High School • • •
Margaret Allen Middle Prep Antioch Antioch High School • • •
Martin Luther King Pearl Cohn Martin Luther King • •
McKissack Middle Prep Pearl Cohn Pearl Cohn High School • • •
McMurray Middle Prep Overton Overton High School • •
Meigs Middle Stratford Hume-Fogg Academic Magnet • •
MLK Magnet Pearl Cohn MLK Magnet Academic Magnet • •
Nashville Academy of Computer Science • •
Nashville Prep • •
Neely’s Bend Middle Prep Hunters Lane Hunters Lane High School • • •
Neely's Bend College Prep (ASD) • •
New Vision Academy • •
Oliver Middle Prep Overton Overton High School Cambridge • • •
Rose Park Middle Prep Hillsboro MLK Magnet Academic Magnet • •
STEM Prep Academy • •
Stratford STEM Magnet School Stratford Stratford STEM Magnet School

STEM, Cambridge, 
Academies • •

Strive Collegiate Academy • •
Thurgood Marshall Middle Prep Cane Ridge Cane Ridge High School • • •
Two Rivers Middle Prep McGavock McGavock High School • • •
Valor Flagship Academy • •
Valor Voyager Academy • •
West End Middle Prep Hillsboro Hillsboro High School IB • • •
Wright Middle Prep Glencliff Glencliff High School • • •

قوتابخانێن ناڤنجی
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قوتابخانێن ئامادەیی

قوتابخانێن تایبەتی

ەناخباتوق GRADES SERVED ێنتساهوگەڤ  اساپ
  - ایەک یرپ

یرکشێکشێپ

ایەدرەورەپ

نەیاخژێرد

Harris-Hillman School Pre-K–12 • • •
Cora Howe School K-12 • •
Murrell School K-8 •
Johnson Alternative Learning Center 5-12 • •
The Cohn Learning Center 9-11 •
Bass Alternative Learning Center 9-12 •
Academy of Old Cockrill Ages 17-21

Academy of Opry Mills Ages 17-21

Academy of Hickory Hollow 12

ەناخباتوق پورگ یتەباب ێمارگورپ
OPTIONAL 

SCHOOL
اساپ

ێنتساهوگەڤ
SCHOOL HOURS

Antioch High School Antioch IB, AVID, Academies • 7:15 AM - 2:15 PM

Cane Ridge High School Cane Ridge Cambridge, Academies • 7:05 AM - 2:05 PM

East Nashville Magnet High School Stratford Paideia • 8:00 AM - 3:00 PM

Glencliff High School Glencliff AVID, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Hillsboro High School Hillsboro IB, AVID, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Hillwood High School Hillwood • • 7:05 AM - 2:05 PM

Hume-Fogg Pearl Cohn Academic Magnet • 8:00 AM - 3:00 PM

Hunters Lane High School Hunters Lane IB, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Intrepid Prep • •
KIPP High School • •
Knowledge Academies High School • •
LEAD Academy High School • •
LEAD Prep Southeast • •
Maplewood High School Maplewood AVID, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

McGavock High School McGavock AVID, Cambridge, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Middle College High Hillwood Dual Enrollment • 8:00 AM - 3:00 PM

MLK Magnet Pearl Cohn Academic Magnet • 8:00 AM - 3:00 PM

MNPS Virtual High No Cluster •
Nashville Big Picture Hillwood • 8:00 AM - 2:30 PM

Nashville School of the Arts Glencliff Arts • 8:00 AM - 3:00 PM

Overton High School Overton AVID, Cambridge, Academies • 7:05 AM - 2:05 PM

Pearl Cohn High School Pearl Cohn Entertainment, Academies • • 7:00 AM - 2:30 PM

RePublic High School • •
STEM Prep High School • •
Stratford STEM Magnet School Stratford STEM, Cambridge, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM

Whites Creek High School Whites Creek Cambridge, Academies • • 7:05 AM - 2:05 PM



خزمەتێن تایبەت

قۆتابخانێن میتڕۆ چەند بەرنامە ۆ خزمەتێن 
بەرفرەهـ پێشکێش دکەن بۆ دۆپاتکرنا وێ چەندێ 

کۆ قۆتابی ۆ خێزانێن وان دهێنە پاڵپشتیکرن ژ 
ناڤ ۆ ژ دەرڤەی پۆلێ. ئەف پرۆگرامێن لخارێ 

د بەرهەڤن ۆ د بێ بەرامبەرن ژبۆ هەمی 
خێزانێن زارۆکێن وان ل قۆتابخانێن میرتۆ هێنە 

پێشكێشکرن. 
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قۆتابیێن کێم ئەندام (خاوەن پێداویستیەکانی تایبەت)
ئوفیسا پەروەردەیا نایاب هاریکاریێ ۆ سەرچاوان پێشکێش دکەت ژبۆ وان قۆتابیێن کێم 

ئەندام. ئەگەر خێزانەک هەست بکەت کۆ زارۆکێ وان یێ کێم ئەندامە، ئەو دکارن داخاز 
بکەن کۆ ئەو زارۆک بهێتە تاقیکرن. ۆ رەنگە ئەو داخازا " تیام هاریکاریێ" ژی بکەن، کۆ ئەو 

کۆمەکا مامۆستایا ۆ زانایانە کۆ دکارن پێداچوونا نیگەرانیا بکەن ۆ پالنەکا پالپشتیێ پێشڤە ببەن 
ئەگەر قۆتابی هەژی خزمەتێن تایبەت یێن پەروەردەیی بیت، پالنەکا پەروەردەیی یا تاکانەیی 

دێ هێتە پێشڤەبرن بۆ پێگەهشتنا پێتڤیێن قۆتابی یێن پەروەردەیی.

خزمەتێن زمانێ ئنگلیزی (EL) ئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی پالپشتیێ 
پێشكێشی وان قوتابیان دکەت یێن نەژێهاتی د زمانێ ئنگلیزی دا. . لدەمێ ئەو دچنە 

قۆتابخانێ  ، ئەو قۆتابیێن ب زمانەکێ دی دئخاڤن ژبلی زمانێ ئنگلیزی ل ماڵین خۆ دڤێت 
بهێنە تاقیکرن. 

 ل سەنتەرێ تۆمارکرنا قۆتابیێن نیڤدەوڵەتی، کۆ دکەڤیتە
Fessey Park Road, Nashville 37204 615. ئەڤەژی ژبەر وێ چەندێ یە دا بزانین 

کا دڤێت ئەم چ خزمەتگۆزاریان پێشکێشی وان بکەین. فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی 
خزمەتگۆزاریان وەردگرن د ماوێ رۆژێن دەواما قۆتابخانێ دا ژ مامۆستایەکێ پاڵپشت. . 
فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی هەر ساڵ دهێنە تاقیکرن ژبۆ شارەزاییا زمانێ ئنگلیزی. ئەگەر 

زارۆک پلەیەکا باش بدەستخۆڤە بینیت، ئەو ئێدی پێتڤی ب خزمەتێن زمانێ ئنگلیزی 
نابیت.

قۆتابیێن بەهرەمەند ۆ بەهرەدار  ئوفیسا قۆتابیێن بەهرەمەند ۆ بەهرەدار پرۆگرامێ ئانکۆرێ 
پێشکێش دکەت، بەرنامەکێ هەرە پێشکەفتی یێ ئەکادیمی یە، هاتیە دیزاینکرن ب تایبەتی دا 

پێتڤیێن قۆتابیێن بەهرەدار ۆ بەهرەمەند بانگەشە بکەت ل قۆتابخانێن سەرەتایی ۆ ناڤنجی 
قۆتابی دشێن ڤان پرۆگرامان وەرگرن د رێیا پیشاندانا ئەنجامدانا وانێن پەروەردەیی یێن 

پێشکەفتی دا، ئەنجامێن بلند لسەر تاقیکرنێن ئەنجامدایی بدەستڤە بینن ۆ بەلگە بۆ هزرکرنا 
ئاست بلندتر.

دێ چیە کیرێ بو هاریکاریێ ئەگەر زاروکێ پێتڤی ب ڤان هاریکاریان بیت، پەیوەندیێ 
 4636 (INFO)-259 (615)بکە ب ژمارا تێەفونا                                      دا دگەل کارمەندەکێ میرتو باخڤی. 
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هەمی قۆتابیێن قۆتابخانێن میرتۆ خارنا بەیانی ۆ نیڤرۆ 
وەردگرن بێ بەرامبەر . ڕێسپی ئانکو ڕەچەتێن خارنا دهێنە 

درۆستکرن ژالیێ شێفەکێ  )تەباخەکێ(  بسپۆر ڤە دگەل 
شارەزایێ خواردەمەنیان دا تژی کەرەستێن خوراکی دناڤدا 

بن ۆ دا شەهیا سنێلەیان پێ ڤەبیت.  

ئەم ئالەڤێن بژارتنا خارنێ دناف دۆنی دا بکار نائینین ل 
قۆتابخانێن مە، ۆ ئەم تەنها پێخارنێن ژ دانەوێلەی هاتینە 
درۆستکرن بکاردئینین وەک نان ۆ مەحکەرۆن ئانکۆ پاستا 

ۆ نانێ برگەرا. هەمی خارنێن مە گەلەک کێم قەلەوی ۆ 
سۆدیۆم یا تێدا هەی، ۆ لێنانگەهێن مە خارنا هەمیا نوی د 

لێنیت هەرگاڤا دەرفەت هەبیت. ئەم هەردەم کەرەستێن 
نوی بکاردئینین، دگەل زەالتێن کۆ بدەست دکەڤن لهەمی 

قۆتابخانا هەر رۆژ دگەل میوە ۆ زەرزەواتێن نوی کۆ دهێنە 
ئامادەکرن. 

هەر رۆژ تشتەکێ نوی ژ لێنانگەها مە دهێتە پێشكێشکرن، 
بگرە ژ مریشکا رسارچی یا بهنگڤین تا ماسیا هاتیە بژارتن 

دگەل خوشرتین تشتێن کەڤن مینا هەمبەرگەر و عەلوکا 
تێرتازینی. 

تەماشەکرنا مینیویێن خارنێ

 سەرەدانا مالپەرێ خزمەتگوزاریێن خوراکی بکە لسەر
.mnpsnutritionservices.org  مالپەرێ

 داگرە بێ بەرامبەر و کلیکێ لسەر MNPS ئەپلیکەیشنێ
“school menus” لێبدە.

دوو رێک یێن هەین بو دیتنا مینیویا خارنا سپێدێ و نیڤرو:

لدویف مە وەرن!

پێتڤیێن تایبەت یێن خارنێ ۆ هەبوونا حەساسی ژ 
خارنا

هەر خێزانەکا داخازا خارنێن تایبەت بکەت بو زاروکێ 
وان ل قوتابخانێ دڤێت بەلگەیەکا نوژداری پێشكێشی 
قوتابخانێ بکەت کو ئەو خارنێن خراب بو زاروکێ تێدا 

دیارکربن. خزمەتگۆزاریێت خواردەمەنی  دگەل هەر 
قۆتابیەکێ ب تاکانە کاردکەن بۆ هندێ دا بزانن کا ئەگەر 

قۆتابیەک هەبیت خارنێن تایبەت بۆ بهێنە درۆستکرن ژبەر 
کێشێن تەندرۆستی، وەک ئەو قۆتابیێن خارنێن تابیەت 

دخۆن یان ئەوێن حەساسی هەی ب هندەک خارنا. 
بسپورێ خواراکی دگەل پەرستیارا قۆتابخانێ کاردکەت ۆ 

دگەل پالنا پەروەردەیی یا تاکانە یا قۆتابی بۆ دابینکرنا 
هەمی پێتڤیێن خوراکی بو قۆتابی.

خارنێن ئالتەرناتیڤ   خارنا بەیانی ۆ خارنا نیڤرۆ هندەک 
خارنێن ئالتەرناتیڤێن شینا گۆشتێ بەرازی ۆ گۆشتێ چێلێ 

بکاردئینین وەک گۆشتێ مریشکێ، گۆشتێ عەلۆکێ، 
ماسی ۆ هندەک ئالتەرناتیڤێن دی. ناڤ یان نیشان ب 

ئاشکەرایی دهێنە دانان ل هنداف هەر خارنەکێ دا 
قۆتابی بزانن کا کیژ خارن بەرازە، کیژ مریشکە ۆ کیژ 

ماسی یە. بۆ ئەو قۆتابیێن گۆشت نەخار، ئەو دشێن ژ 
مەنیۆیا رۆژانە خارنێ بخۆن، کۆ ئەوژی پێک دهێن ژ 
ماسی، زەرزەوات ۆ فێقی ۆ شیر ۆ خارنێن دانەوێلەی.

خزمەتگوزاریەکانی خوراکی

.1

.2

لسەر تورا کومەالیەتیا تویتەری ناڤونیشان @
MNPSChefRebecca و ئنستگرام دا هەمی خارنێن 

مو خوش ببینی یێن دهێنە پێشكێشکرن دناف 
قوتابخانێن میرتو دا لهەمی رۆژان. 
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ئاڤاکرنا سێنیەک )ماعۆنەکا( ساخلەم   دا ئەم بشێن هاریکاریێ ژ وەزارەتا گشتۆکالی یا ئەمریکا وەرگرین کافیتێریایێن قۆتابخانێن 
میرتۆ دڤێت وان خارنا پێشكێش بکەن یێن دگۆنجن دگەل وان پێناسەیێن رەزامەندی لسەر هاتینەکرن ژالیێ وەزارەتا گشتۆکاڵی  یا 

ئەمریکا ڤە. . گوێرەی وەزارەتا گشتۆکاڵ یا ئەمریکا، خارنێن قۆتابخانان دهێنە پێناسەکرن وەک:

ارنا سپێدێ

خارنا نیڤرو

١ کۆپەکێ فێقی یان 
زەرزەواتی

دوو جارا دانا نانی /
دانەوێلە

٢ ئانسێن گوشتی یان 
ئالتەرناتیڤێ گوشتی

٨ ئانسێن شیری

٨ ئانسێن شیری دوو جارا دانا نانی /
دانەوێلە 

٢/١-١ کوپێ میوە و ٤/٣-١ 
کوپێ زەرزەواتی
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ڤەگـــــــــــــــــــــوهاسنت

ل قۆتابخانێن میرتۆ کاروانێ ٧٠٠ پاسێن زەر یێن 
قۆتابخانان هەر رۆژ ب ئارامی نێزیکی ٥٠،٠٠٠ 

قۆتابیان ڤەدگۆهێزن ژ مال بۆ قۆتابخانێ ۆ ژ قۆتابخانێ 
بۆ مالێن وان .  وان . ستافێ مە یێ ڤەگۆهاستنێ 

هەردەم هەولێن جددی ددەت بۆ ئاسانکرنا سیاربوونێ 
ل پاسان ب هەر رەنگەکێ هەبیت.

پەیوەندیێ ب سەنتەرێ خزمەتگۆزاریێن 
هاوالتیان ڤە بکە بۆ هاریکاریێ  بۆ 

زانیاریێن زێدەتر دەربارەی خزمەتگۆزاریان تێلەفۆنا ژمارە 
4636 (INFO)-259 (615) ئەو پەیوەندیا کۆ بەرپرسەک 

بکاریت هاریکاریا تە بکەت: 

جهێ راوەستان ۆ خشتەیێ پاسا خۆ 
لسەر ئنتەرنێتێ بزانە

کی دکاریت سیاری پاسان ببیت؟
هەمی قۆتابیێن ئاسایی یێن پەروەردەیی ژ باخچێ 

ساڤایان تا قۆناغا دووازدێ ئەوێن دچنە وان قۆتابخانێن 
ل دەڤەرێن وان ۆ ئەوێن دژین زێدەتر ژ ١.٢٥ میالن 
دوویر ژ قۆتابخانێ ۆ ١.٥میالن بۆ قۆتابیێن ئامادەیی 

ئەوێن هەژی کۆ سیاری پاسێن قۆتابخانا بنب. بنب .پێشبینی 
دهێتەکرن بۆ هندەک جهێن تایبەت ئەوێن هاتن ۆ چوون 

ب پیا نەیا ئارامبیت ژ بۆ قۆتابیان.

سەرەدانا www.mnps.org بکە

کلیکەکێ لسەر " Your Bus Stop" بکە لژێر " 
Quick Links" ل ناڤەراستا الپەری

مەنیۆیا دهێتە خارێ بکاربهینە دا قۆتابخانا خۆ 
ببینی ۆ پاشی کلیکەکێ لسەر "Submit" بکە

قۆناغا زارۆکێ خۆ دیارکە، ئەدرەسێ خۆ یێ مالێ 
تێدا بنڤیسە ۆ کلیکەکێ لسەر "Submit"  بکە

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

رێک یان جهێن راوەستانا پاسێ

جهێ پاسا درەنگ دهێت بزانی

رێکخستنێن یایبەت یێن ڤەگـــۆهاستنێ
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ڤەگۆهاسنت ژبۆ پەروەردەیا تابیەت، بۆ قۆناغا بەری باخچێ ساڤایان ۆ 
خزمەتگۆزاریێن تایبەت  ئەو خێزانێن زارۆکێن وان دناف پەروەردەیا تابیەت دا، یان ل قۆناغێن 
بەری باخچێ ساڤایان یان ئەوێن هەژی هندەک خزمەتگۆزاریێن دی رەنگە ڤەگۆهاستنا تایبەت 

بۆ وان بهێتە دابینکرن .  ئەف رێکخستنەژی دهێنەکرن ژبۆ کەیسێن تاکانە.

سواربوون ل پاسێن MTA ب رێیا پرۆگرامێ StrIDe یێ ڤەگۆهاستنا گەنجان
زێدەباری پاسێن نەریتی یێن قۆتابخانان، قۆتابخانێن میرتۆ ۆ دەستهەالتداریا رێڤەبەریا 

ڤەگۆهاستنا میرتۆ ل نەشڤل کۆ دبێژنێ MTA هەڤکارن دگەل ڤەگۆهاستنێن دی یێن پاسا بۆ وان 
قۆتابیێن پێتڤی پێ بیت.

برێیا بەرنامێ StrIDe، هەمی قۆتابیێن قۆتابخانێن ئامادەیی
میرتۆ دشێن سیاری پاسێن MTA  بنب بێ بەرامبەر ۆ تەنها ب بکارئینانا ناسنامێن خۆ یێن 

قۆتابخانێ . قۆتابیێن قۆتابخانێن ناوەندی ئەوێن دچنە وان قۆتابخانا یێن ژ دەرڤەی دەڤەرێن 
وان هەروەسا د هەژینە سیاری پاسێن MTA بنب بێ بەرامبەر، لێ دەیک ۆبابێن وان دڤیت فۆرما 
دەستویردانێ داگرن ۆ بزڤرینەڤە بۆ ئۆفیسا سەرەکی یا قۆتابخانێ . بۆ زانیاریێن زێدەتر دەربارەی 

 ڤی پرۆگرامی، پەیوەندیێ ب سەرنتەرێ خزمەتگۆزاریێ MTA ڤە بکە لسەر ژمارا تێلەفۆنا
.www.NashvilleMTA.org  5950-862 )615(  یان سەرەدانا مالپەرێ
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گرێدای مبینە

خزمەگۆزاریێت هاوالتیان
بۆ زانیارییان، پرسیاران، کۆمێنت ۆ تێبینیان، بێزەحمەت پەیوەندیێ ب سەنتەرێ خزمەگۆزاریێت هاوالتیان  ڤە بکە لسەر 

ژمارا تێلەفۆنا 
 INFO-259 )615( یان برێیا چاتی دگەل کەسەکێ بەرپرسیار ژ سەنتەرێ خزمەگۆزاریێت هاوالتیان برێکا کلیک کرن 

لسەر بۆکسا چات لدەستێ راستێ لبنێ شاشێ لسەر مالپەرێ پەروەردێ  www.mnps.org. تۆ هەروەساژی دکاری 
ئیمێلەکێ بۆ customerservice@mnps.org فرێکەی

تێلەفۆنا سەنتەرێ مە یێ خزمەتگۆزاریێن هاواڵتیان ژ دەمژمێر 6:30 سپێدێ  تا 5:30 ئێڤار.  ژ رۆژا دووشەمبی تا رۆژا 
هەینی ددەمێ رۆژانێن دەوامێ دا.

ددەمێ پشوو ۆ بهێنڤەدانا هاڤینێ دا هێال تێلەفۆنا مە دخزمەتدا یە ژ 8:00 سپێدێ  تا 4:30 ئێڤاری.

پەیوەندیکرن
قۆتابخانێن میرتۆ سیستەمێ پەیوەندیان 
بکاردئینیت بۆ پارڤەکرنا زانیاریان دگەل 

دەیک ۆ باب ۆ خێزانێن قۆتابیان. دێ 
پەیوەندیەکا تۆمارکری بۆتە هێت ژ 

پەروەردێ ۆ ژ وان قۆتابخانان 
یێن زارۆکێ هەوە دەوامێ لێ دکەن 
ئەگەر هیچ پەیوەندی بۆ تە نەهێن

یا ژمارا تە هاتبیتە گهورین، پەیوەندیێ 
ب قوتابخانا زاروکێ ڤە بکە دا وان 

زانیاریان نویژەن بکەی.

زانیاریێن ئونالین ئانکۆ لسەر ئنتەرنێتی 
مالپەرێ مە  www.mnps.org زانیاری یێن 

هەین لسەر چەندین بابەتا، دگەل وانژی 
مەنیۆیا خارنا نیڤرۆ، پێتڤیێن ئەکادیمی، 

لیستێن قۆتابخانان ۆ زانیاری لسەر 
ڤەگۆهاسنت ۆ هاتن ۆ چوونا قۆتابیان بۆ 

قۆتابخانێن لدەڤەرا وان. 



25  |  رێبەرێ بلەز بو هەلبژاردنا قوتابخانێ

قوتابخانێن گشتی یێن میرتو نەشڤل پوتالەکێ ئونالینێ یێ 
هەی کو دێ هاریکاریا هەوە کەت هوین گرێدای مبینن 

دگەل پولێن زارکێن خو د قوتابخانێ دا. ئەو دهێلیت 
کو خیزان ئێکسەر تەماشەی پلە و کارێ مالێ و ژڤانێ 

کارێن داهاتی و ئامادەبوونا قوتابی و زانیاریێن رەوشت و 
دیسپلین و گەلەک تشتێن دی یێن زاروکێ خو بکەن.

دهێلیت کو پەیوەندیەکا موکومرت دنیڤبەرا ماموستا و 
دەیک و باباندا دروست بیت برێکا ئیمەیل و ناما و 

هشیاریێن موبایلێ.

پورتالێ خێزانێ دێ جهێ Gradespeed گریت، و 
هەروەسا هندەک ژ کارێن دی یێن قوتابخانێ و وێبسایتێ 

ماموستایان. و هەروەسا گەلەک تشتێن نوی پێشكێش 
دکەت

وەک خاسلەت و فیچەرێن بەری نوکە نەبوون بو خێزانا 
برێکا خزمەتگوزاریێن میرتو یێن هەین. یێ بەردەستە 

لسەر ئونالین و لسەر موبایلێ ژی.

رێکخراوا دەیک و بابا
ئێک ژ گرنرتین جهان د تێکهەلیا دەیک و باباندا د ناف قوتابخاناندا هەبوونا دەنگێ وانە کو بهێتە بیسنت دناف 

دانا پروسە و پروسیجەراندا لسەر ئاستێ قوتابخانێ. باشرتین پر ئانکو رێک بو دەیک وبابا کو پرت تێکهەلی 
قوتابخانا بنب و تێبینیێن وان بهێنە بەرچاف وەرگرتن 
برێکا رێکخاراوا ماموستا و دەیک و بابا نە بو منونە 

)e.g., PTO, PTA, PTSO( لهەر قوتابخانەکێ. دا پرت 
فێرببی دەربارەی رێکخراوا ماموستا و دەیک و باب 
ل قوتابخانا خو، پەیوەندیێ ب ئوفیسا سەرەکی یا  

قوتابخانا زاروکێ خوڤە بکە.

تایبەمتەندێ تێکهەلیێن خێزانی  قوتابخانێن میرتو ١٢ 
بسپورێن تێکەهلیێن خێزانی یێن هەین لسەر ستافێ کاری، 

هەر ئێک خزمەتا کالستەرەکێ ئانکو گروپەکێ جیاواز یێ 
قوتابخانا دکەت دناف پەروەردێ دا. ڕولێ جان بسپوران 

دابینکرنا پالپشتیا ئێکسەریا خێزانا یە و هاریکاریکرنا وان دا 
پرت تێکهەلی قوتابخانا بنب.

تیمێ بسپورێن تێکەهلیێن خێزانی:
•  وورکشوپ و کومبوون و هاریکاریا پێشكێشی خێزانا 

دکەن دناف جڤاکێ قوتابخانا دا بو پرت تێکهەلی 
بوونێ

پالپشتیکرنا خێزانا و پێشنیارکرنا قوتابیان  •
•  کاردکەت بو زێدەکرنا دەنگ و سەرکردایەتیکرنا 

دەیک وبابا دناف قوتابخانێ دا

زێدەباری ڤێ چەندێ، بسپور هاریکارن بو گرێدانا جڤاکی 
دەیک وبابا ب کەسێن خوبەشڤە بو قوتابخانا.



26  |  رێبەرێ بلەز بو هەلبژاردنا قوتابخانێ

بەشــــدار ببە

Parents University زانکویا دەیک و بابا ئانکو
پەرێنت یونیڤێرستی بەرنامەکە هاتیە دیزاینکرن دا هاریکاریا دەیک وبابا بکەت د پالپشتیکرنا 

پەروەردەیا زارکێن وان دا. ئەف پروگرامە دەرفەتەکێ دابین دکەت بو دەیک وباب و قوتابخانا و 
جڤاکی کو بهەڤرا تێکهەلی پەروەردێ بنب. پەرێنت یونیڤێرستی راهێنانا ددەتە دەیک وباب و چاڤدێرا، 

و زانیاریان و سەرچاوێن ئەو پێتڤی دبن دا بشێوازەکێ زێدەتر پوزەتیڤ کاریگەریێ لسەر ژیانا زاروکێن 
وان بکەت. ئەف پروگرامە هەروەسا رێبەریا دەیک وبابا دکەت دا ببنە پێشنیارکەرێن بهێزتر بو فێربوونا 

زاروکێ خو و دا ب تەواوی بەشداربن بو پێشڤەبرنا قوتابخانێن مە و جڤاکێ قوتابخانا.

تەماشەی کورسێن پەرێنت یونیڤێرستی یێن لبەردەست بکە و داخازا وی کورسی بکە یێ بو تە گونجاو 
برێا سەرەدانکرنا 

www.mnps.org,  لسەر وێرێ کلیکێ لسەر ”Parents & Community“ بکە لسەری دا مەنیویا 
هەلبژاردا دیاربیت و پاشی کلیکێ لسەر Parent University لێبدە.
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هێال هاریکاریا جڤاکی
گەلەک فاکتەر و هەڤرکی یێن هەین دناف خێزاناندا کو ببنە ئەگەرێ زەحمەتیان بو زاروکێ کو رەوشا 

باش برێڤە بچیت دناف قوتابخانێ دا. ئێک ژ ساناهیتیرن رێک کو تو هاریکاریێ بدەستخوڤە بینی 
ئەوە کو تە پەیوەندیێ ب خزمەتگوزاریێن جڤاکی یێن ویالیەتا تێنسسی ڤە بکەی برێکا ژمارا ١-١-٢. 

لدەمێ تو پەیوەندیێ دکەی، دێ کەسەک دگەل تە ئاخڤیت و ئەو کەس دێ هاریکاریا تە کەت تو 
پێتڤی یێن خو بو وی دیارکەی، و ژمارا تێلەفونا دەتە و ناڤونیشانێن نێزیکرتین جهــێن تو بشێی 

هاریکاریێ ژێ وەرگری.

سەنتەرێ سەرچاوێن خێزانی        سەنتەرێن سەرچاوێن خێزانی پابەندن ب زێدەکرنا سالمەتیا زاروکێ 
و خێزانا وی/وێ دا. هەر سەنتەرەکێ سەرچاوێن خێزانی هەڤکارە دگەل دابینکەرێن خزمەتێن جڤاکی 

و تەندروستی، دانیشتوان و قوتابخانا و بازرگانیا و جهــ و رێکخراوێن ئولی، هەمی بهەڤرا کاردکەن 
بو ئاڤاکرنا هێزێ و بەرچاڤکرنا پێتڤیێن دەڤەرێ و گەرەکی. سەرەدانا مالپەرێ لخارێ بکە بو زانیاریێن 

زێدەتر

وەرگرتنا هاریکاریێ

. www.mnps.org/family-resource-centers
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تێگەهشتنا دەربرینێن هەڤبەش

 ئەکادیمیێن نەشڤل

هەمی ١٢ قوتابخانین ئامادەیی یێن نەشڤل مودێلێ ئەکادیمیێن نەشڤل بکاردئینن. ئەکادیمی دەرفەتێ ددەنە قوتابیان کو ئەو 
کورسەکێ وەرگرن لسەر بابەتەکێ تایبەت. قوتابی ئەکادیمیایێ د هەلبژێرن گوێرەی حەزێن وان و بەشداریکرنا وان د وان بوارێن 

گریدای ب پیشەسازیێ ڤە دکەن، ئەزموونا چاڤدێریکرنا کاری، و دامەزراندنا دەمکی و پرۆژەیێن دوو سمستەردا.

(AP) جێبەجێکرنا پێشکەفتی 
ئەو کورسێن دهێنە خاندن ل قوتابخانێن ئامادەیی د ئاستێ کولیژێ دا نە بو قورسیێ قوتابی دڤان کورساندا دکارن پلە ئانکو 

کرێدتێت کولیژێ بدەستڤەبینن ئەگەر ئەو دەرچوون ل تاقیکرنا دومایکا سالێ ئانکو AP یێ.

(ALC) سەنتەرێن فێربوونا ئالتەرناتیڤ 

سەنتەرێن فێربوونا ئالتەرناتیڤ ئەو قوتابخانەنە ئەوێن خزمەتا وان قوتابیان دکەن ئەوێن بو چەند ئەگەرێن رەوشت و دیسپلینێ 
هاتیەن دویرئێخسنت ژ قوتابخانێن خو یێن ئەو دەوامێ لێ دکەن. قوتابی رەنگە بکارن دەوامێ ل سەنتەرێن فێربوونا ئالتەرناتیڤ 

بکەن بو ماوێ چەند حەفتیەکا یان مانگەکا بەری بشێن ڤەگەرێن بو قوتابخانێن خو.

AVID پێشكێشكرن برێکا پابەندبوونا تاکەکەسی 

AVID رامانا وێ پێشكێشكرن برێکا پابەندبوونا تاکەکەسی.  AVID پروگرامەکە کو هانا قوتابیان ددەت دا بەشداریێ د کولیژێ دا 
بکەن.

 کامربێج

تاقیکرنێن کامربیج یێن نیڤدەولەتی پروگرامەکێ پێشکەفتی یێ ئەکادیمیە کو بدەست دکەڤیت هەر ژ باخچێ ساڤایان تا قوناغا ١٢ێ 
د ناف قوتابخانێن میرتو دا. ئەڤەژی بەشەکە ژ پروگرامێن زانکویا کامربیج ل وەالتێ بەریتانیا کو دەرفەتێ ددەتە قوتابیان پلەیێن 

کولیژێ بدەستخوڤە بینن د قوناغا ئامادەیی دا ل قوتابخانێ.

 قوتابخانێن چارتەر

قوتابخانا چارتەر قوتابخانەکا گشتی یە کو هاتیە دروستکرن ژالیێ گروپەکێ ڤە دناف کومەلگایی دا. ئەو سەربەخو دهێنە برێڤەبرن 
ژالیێ بوردێ پەروەردێ ڤە و تیمێ سەرکردایەتیا قوتابخانێ ئەوێن کو بابەتێ خاندنێ دادرێژن و پروگرامان پێشكێش دکەن. ژ بەرکو 

قوتابخانێن چارتەر قوتابخانێن گشتی نە، ئەو هاریکاریێن ماددی بو هەر قوتابیەکێ وان هەی وەردگرن و ئەو نەشێن پارا ژ کەسێ 
وەرگرن بو دانا وانا ئانکو تویشنا.

 دەستکەفتێن جڤاکی

دەستکەفێ جڤاکی پروگرامەکێ قوتابخانێن میرتو یە کو سەرچاوە و خزمەتێن جڤاکی یێ کومەلگایی ئێکسەر دئێخیتە دناف 
قوتابخانێن میرتو دا. ئەو پالپشتیا ئەکادیمی و هەستی و جڤاکی و جەستەیی پێشكێش دکەت بو قوتابیان برێکا هەڤکاریکرن دگەل 

الیەنێن نە سوودمەند و هەروەسا دشێن خزمەتێن وەکی دوالبێن جلوبەرگان و خارن و رشیناهی و ئاهێن ساخلەمیێ و وانێن 
پەروەردەیی بومەزنا پێشكێشکەن.

 سەنتەرێ فێربوونا بەروەخت

سەنتەرێ فێربوونا بەروەخت ئەو قوتابخانێن ئێکسەرن یێن هاتینە دروستکرن بو زاروکێن قوناغا پێش-باخچێ ساڤایان.

 ئانکور

ئانکور ئەو پروگرامەیە ئەوێ پێتڤیێن وان قوتابیێن ب ژیری د بەرهەمەند و ب ئەکادیمی د بەهرەدا دابین دکەت  ئەف پروگرامە 
دهێتە پێشكێشکرن بو قوتابیێن قوناغێن سەرەتایی و ناڤنجی
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(EL) فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی 

ئەو قوتابیێ کو زمانێ وی یێ ئیکێ زمانێ ئنگلیزی نەبیت و پێتڤی ب خزمەتێن زێدەترهەبیت دا فێری زمانێ ئنگلیزی ببیت و 
هەروەسا وانێن دناف پولێ دا دهێنە دان.

 پەروەردەیا نایاب (تایبەت)

پەروەدەیا نایاب کو بەری نوکە دگوتنێ پەروەدەیا تابیەت، کو بابەتێ خاندنێ و وانا و کەلوپەلێن وانەگوتنێ د گونجینیت بو 
قوتابیان یێن کێامسیێن پەروەردەیی هەین یان خاوەن پێداویستیێن تایبەت.

 فێربوونا درێژخایەن

قوتابخانێن فێربوونا درێژخایەن رۆژەکا درێژتر ژ رۆژێن سادە یێن دەوامێ بو قوتابیان دابین دکەن  و چاالکیێن ئەکادیمی و 
دەولەمەندکرنێ پێشكێشی قوتابیان دکەن بو هاریکاریان دکەن د وان دەمێن زێدەتر دا.

(FRC) سەنتەرێن سەرچاوێن خێزانی 

ئەف سەنتەرە سیستەمەکێ پالپشتیێ بو قوتابیان و بو جڤاکێ قوتابخانا ئاڤە دکەت برێکا گرێدانا سەرچاوێن جڤاکی و 
خزمەتگوزاریێن جڤاکی دگەل خێزانا دا هاریکار بن بو الدانا ئاستەنگان.

(IB) بەکالوریا نیڤدەولەتی 

پروگرامێ بەکالوری یێ نیڤدەولەتی سەرکردەیەکێ باوەری پێکریە د بوارێ ئەکادیمیێن پێشکەفتی دا. بابەتەکێ پێشکەفتی یێ 
نیڤدەولەتی پێشكێشی قوتابیان دکەت و دەرفەتێ ددەتە هەر پلەیەکا کولیژێ د قوناغا ئامادەیی دا.

 قوتابخانێن دواناڤنجی

قوتابخانێن دواناڤنجی یێن میرتو نوکە دبێژنێ قوتابخانێن ناڤنجیێن ئامادەکار.  قوتابیان دەرفەت یا هەی کو ئەو پلەیێن قوناغا 
ئامدەیی بدەستخوڤە بینن، کورسێن زمانەکێ بیانی وەرگرن و خو ئامادەکەن بو قوناغا ئامادەیی برێکا کورسێن ئێک-ب-ئێک یێن 

قوتابخانا ئامادەیی.

 موزیک مە دروست دکەت

کارەکێ هەڤبەش دنڤیبەرا قوتابخانێن گشتی یێن میرتو و ئوفیسا رێڤەبەرا شارەوانیێ و پیشەسازیا موزیکێ بو دابینکرنا پەروەدەیا 
ئاست بەرز یا موزیکێ بو قوتابیان. ئەڤەژی سەرچاوێن دەولەمەند یێن موزیکێ دابین دکەن دناف پولێن قوتابخانا دا و دەرفەتەکێ 

ددەنە قوتابیان کو کالسێن ئالتەرناتیڤ یێن موزیکێ وەرگرن وەکی وانێن تەبلێ )دەهولێ( باندێن ڕاک و سرتان نڤیسینێ.

 بەرسڤ بو دەست تێوەردان و ناڤبژیوانکرنێ

ئەڤە پروگرامەکێ ئەکادیمی یە کو داخازکریە ژالیێ ویالیەتا تێنسسی ڤە کو وانێن تاکەکەسی دابین دکەت دگەل قوتابیێن قوناغێن 
سەرەتایی و ئامادەیی لهەمی رۆژان.

(SEL) فێربوونا جڤاکی و هەستی 

SEL پێگەهەکە بو فێربوونا گشتی کو هاریکاریا قوتابیان دکەت بو ئاڤاکرنا هێزێ  د نیاسین و برێڤەبرنا هەستا و چارەسەریا 
کێشەیان برەنگەکێ کاریگەر و ئاڤاکرنا پەیوەندیێن ئەرێنی دگەل کەسێن دی.

STEMزانست، تەکنولوژی و ئەندازیاری و بیرکاری 

رامانا وێ زانست و تەکنولۆژی و ئەندازیاری و بیرکاری.
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قۆتابخانێـن گشـتی یێـن میـرتۆ ل نەشـڤڵ جیاوازیـێ ناکـەن لسـەر بنیاتـێ نـەژاد، ئایـن، بـاوەری، رەگـەز، ناسـنامەیا رەگـەزی، ئاراسـتەییا دوورەگەزی، بنچینـا نەتەوی، رەنـگ، تەمەن، و بـارێ کـەم ئەندامبوونـی د رێپێدانـێ دا، رێهەبوون، یـان کارکرن دهـەر بەرنامەکێ 
قۆتابخانـان دا، یـان خزمەتگۆزاریـان، یـان چاالکیـان. قۆتابخانێـن گشـتی یێـن میـرتۆ ل نەشـڤڵ جۆداهیـێ ناکـەت د دامەزراندنێ دا یـان د هەلێـن فەرمانبەریێ دا.

Kurdish


