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خێزانێن هێژا،

ئەز گەلەک یێ کەیفخوشم بهاتنا سالەکا  دی یا نوی یا هەری باش یا خاندنێ و ئەز شانازیێ دبەم کو هەوە . ٢٠١٩-٢٠١٨بخێر بهێن بۆ ساال خاندنێ یا 

م بەرپرسیارەتیا خو گەلەک ژدل وەردگرین ئو بتەمامەتی د پابەندین ب ئە. قوتابخانێن گشتی ێین میترو ل نەشڤل هەلبژارتینە بو پەروەردەکرنا زاروکێن خو

 .پەروەردەیی یا هەرەباش بو هەر زاروکەکێ( ئەزموونەکا)دابینکرنا سەربوورەکا 

ا و ستافێ مە کاتێ خو یێ مامۆست. ئەز هانا هەوە ددەم بو سوود وەرگرتنێ بتەمامەتی ژ زانیاریێن سەرەکی و سەرچاوێن هاتینە دابینکرن دناف ڤێ نامیلکێ دا

هەروەسا ئەم تێدگەهین کو . تەرخانکری بو خزمەتکرنا قۆتابیێن مە ئو رادبن ب دابینکرنا ژینگەهەکا فێرکرنێ یا بەرهەنگار و پشتەڤانیکری بو قۆتابیا

 ئارمانجا مە ئەوە بو گەهاندنا .ا قۆتابیا ژ پێشبینیائەندامێن خێزانێ و سەمیانێن بەشداربووی د پرۆسا خاندنێدا هەڤبەشێن گرنگن بو پشتراستکرنا دەربازبوون

هەر قۆتابیەکێ، هەمی رۆژا ـــ ئو ئەم پێتڤی ب بەشداریکرنا هەوە یا تەواوین و پالپشتی و تێکهەلیێ بو بدەستڤەئینانا پەروەردا گشتی یا گەلەک باش بو 

 .سەرکەفتنێ

تە و زاروکێ تە هەردووکا ماف یێن . رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ زارۆکێ تە و قوتابخانا تە ئودناڤبەرا تە و ( رێکەفتنەکە)ئەڤ نامیلکە وەک گرێبەستەکە

ئەوێ /ئەوا ئەوهەین د پەروەردێ دا، و مە بەرپرسیارەتیێن هەڤبەش یێن هەین ئەم دووپات بکەین کو زارۆکێ تە پەروەردەکا ئاست بەرز بدەستخوڤە د ئینیت 

. زارۆکێ تە دکەت ب رێکا ئەکادیمی و جڤاکی و هەستی( هەڤرکیا)خو دزانیت و بشانازیڤە گەشە دکەت و بەرهەنگاربوونا قوتابخانێن میترو ب ئەرکێ. هەژی

 .ئەف نامیلکە ژی کار دکەت وەک سووزنامەک کو ئەم بهەڤرا کار بکەین دا ئەم ڤان ئەرکان ئەنجام بدەین

ەلتوورەکێ ئەرێنی یێ قوتابخانێ د رێکا پرۆسێن دارژتی دا دا هاریکاریا قۆتابیا بکەت د ئاڤاکرنا مە بو تە ئەوە ئەم دێ رابین ب دابینکرنا ک( بەلێنا)سووزا

و سووزا مە هەروەسا دابینکرنا پێگەهشتنا قوتابیان بخوڤە دگریت بو خزمەتگوزاریێن کو ئەو پێتڤی بن وەک . پەیوەندیێن ئەرێنی و شارەزایێن جڤاکی ساخلەمدا

 .خزمەتگوزاریێن فێرخوازێ زمانێ ئنگلیزیپەروەردەیا تایبەت یان 

ریەکا زێدەتر هەبیت، تو ئەگەر تە پێتڤی ب هاریکا.  بو رێنمایکرن و رێبەریکرنێ بدرێژایا ساال خاندنێبکاربینە ( ژێدەر)تکایە ڤێ نامیلکێ کەوەک سەرچاوە

 (٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦ندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە بکەی لسەر ڤێ ژمارا تێلەفونێ وەدشێی پەی

 دگەل رێزگرتنێ،

جۆزێف شاوون. دکتۆر

رێڤەبەرێ گشتی یێ پەروەردا قۆتابخانا



 زانیاری (پێزانین)
(٦١٥)-٢٥٩-٤٦٣٦لسەر ڤێ ژامارا تێلەفۆنێ  ( MNPS)سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل ئەڤێ تکایە پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی بکە پرسیار؟

 .زارۆکێ خۆڤە بکە قۆتابخانا یان پەیوەندیێ ب رێڤەبەرێ

 :کۆپیەک ژ ڤان یاسایان یا بەردەستە ل ڤان جهێن لخارێ. یاسایێن ڤێ نامیلکێ رەنگە بهێنە گۆهرین یان زێدەکرن بدرێژایا ساال خاندنێ دا 

مالپەرێ ئنترنێتێ یێ قوتابخانێت   « 

 نەشڤل  گشتی یێت میترو ل 

www.mnps.org 

 قوتابخانا تە یا دەڤەرێ«    

 سەنتەرێ زانیارییێن خێزانی سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل«    

2601Park Ave Nashville, TN 37204 

Berry Hill Rd( جادا)دەرگەهێ گشتی لسەر شەقامێ

(٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦ 

 .ێ بدەست کەڤیت ب زمانێن عەرەبی، بورمی، نیپالی، کۆردی، صۆمالی ۆ ئەسپانیئەڤ نامیلکە هەروەسا د

http://www.mnps.org/




یا پێتڤیە( ئیمزا)واژوو
ابخانەکا ئەوێ فۆرمێ بزڤرینەڤە بۆ هەرقۆت وتکایە بۆ هەر قۆتابیەکێ د خێزانا تەدا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤلێ ڤە تەنها ئێک فۆرم ئیمزا بکە بەر و  پشتا 

 .زارۆکێ تە لێدخوینیت

دەیک ۆ بابا-قۆتابی( رێبەریا)بدەستخستن و بدەستڤەئینانا نامیلکا

 ل یا لبەردەستە لسەر ئونالینێ لسەر ڤی لینکییشڤان ب قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل ئەڤا سەر ٢٠١٩-٢٠١٨دایک و بابا یا ساال ( رێبەریا)ئەز دزانم کو نامیلکا

www.mnps.org/handbook. ل یشڤاب قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ندەیک ۆ بابان ئەڤێن گرێدای -لخارێ دیاردکەت کۆ من یاسایێن نامیلکا قۆتابی( ئیمزا)ئەف واژووا

 .هەمی خاندن ۆ ئەز تێگەهشتم

: (بنڤیسە تکایە)ناڤێ قۆتابی 

: (بنڤیسە تکایە)خانێ ناڤێ قۆتاب

: (بنڤیسە تکایە)ناڤێ دایک و بابی یان سەمیانی 

بەروار  میانیسە یان ئیمزا دایک و بابی

 دەیک باب یا قوتابخانێت گشتی-قۆتابی ێئەگەر تە ئەف فۆرمە ئیمزانەکر ۆ نە زڤراندە قۆتابخانێ قۆتابی ژ بەرپرسیارەتیا بەرهەنگاربوونا رێبەر: تێبینی

 یێت میترو ل نەشڤل قۆرتاڵ ناکەت

ئامادەبوون ل قوتابخانێ و درەنگهاتن

و کۆ نەچوویە قۆتابخانێ یان ئەز هەروەسا تێدگەهم کۆ زارۆکێ من لژێر یاسا چوونا قۆتابخانێ یا بزووری دڤێت ئامادەبیت هەمی رۆژان ۆ ئەگەر هات ۆ زارۆکێ من دیاربو

مافێ هەی کۆ زارۆکێ من ببەتە زیندانەکا دەمکی ۆ لوێرێ  یهەرگاڤ درەنگ دگەهیتە قۆتابخانێ، کەسەکێ بەرپەرسیار یان پولیس یێ غایب بووی بێ ئەگەر یان ژی وەک

 (.MSAC)وی یان وێ رەوانەی سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیان بکەت کۆ دبێژنێ 

بەروار  سەمیانێ قۆتابی یان ئیمزا دایک و بابی

http://www.mnps.org/handbook
http://www.mnps.org/handbook
http://www.mnps.org/handbook


(دانێرێپێ)فۆرما دەستویردانێ
 .ئەز بەشداربوونا زارۆکێ خو دبوارێن هاتینە دیارکرن و دەستنیشانکرن لخوارێ پەسەندکەم یان رەدکەم

Y N 

(چاپەمەنیێبکە بو زانیاریێن زێدەتر بتێر و تەسەلی دەربارەی  33تەماشەی الپەرێ )  چاپەمەنی()میدیا

نگەکێ ئاشکرا و لەبەرچاڤێن خەلکی زارۆکێ من قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل دەستویری یاهەی برە

 .خەالتبکەن، ۆ ژونرا برێکا میدیایێ ژی

قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل دەستویری یاهەی کۆ وێنا بو زارۆکێ من بکێشن ۆ بشێوێ دجیتال 

 .تۆمار بکەن ژبۆ کارێن رۆژنامەڤانی ۆ بەالڤکرنا وانا لسەر مالپەران

یری یاهەی کۆ بهێتە وێنەکرن یان بهێتە تۆمارکرن بشێوەیێ دیجیتال ژالیێ دەزگەهێن زارۆکێ من دەستو

 ناشڤیل.ب قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل راگەهاندنێ ڤە یان مەدیایێن نە سەر 

(بکە بو زانیاریێن زێدەتر  بتێر و تەسەلی 33تەماشەی الپەرێ ) رێکخەرێ سەربازی 

دەستویری یاهەی کۆ زانیاریێن پەیوەندیکرنێ دەربارەی ( MNPS)شڤلنا قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل

 .زارۆکێ من دابەشبکەن دگەل رێکخەرێ سەربازی

(بکە بو زانیاریێن زێدەتر  و بتێر و تەسەلی 33تەماشەی الپەرێ ) پشکنینێن ساخلەمی 

، بلندی، ۆ (سەنگ)کێش، دیتنێ، نێۆ بەشداربیت د پشکنینێن گۆهلێبووزارۆکێ من دەستویری یاهەی ک

 .پەستانا خوینێ

الپتوپ

زارۆکێ من دەستویری یاهەی کۆ الپتۆپێ پەرتۆکخانا قۆتابخانێ بکاربینیت ۆ ئەز دزانم کۆ ئەگەر زارۆکێ 

بهایێ  . من هەر زەرەرەکێ بگەهینیتە الپتۆپێ قۆتابخانێ یانژی بەرزەکر دڤێت قۆتابخانە بهێتە قەرەبووکرن

 .دۆالرێن ئەمریکی $ ٦٠٠الپتۆپەکێ دێ بیتە  ژخرێ پترێ بو هەر

:تکایە بنڤیسە

 (: دوماهیکێ ناڤەراستێ، ،ئێکێ)ناڤێ قۆتابی 

 :قۆتابخانێ ناڤێ

 (:دوماهیکێ ئێکێ، ناڤەراستی،)سەمیانی /ناڤێ دایک و بابا

 :یەکێ/ژمارا شقێ :ناڤ و نیشانێ ئاکنجیبوونێ

 : زیپکوود : ویالیەت : باژێر

: ناڤ و نیشانێ ئیمێلی :ژمارا تلەفوونێ

 بەروار سەمیانێ قۆتابی یان ئیمزا دایک و بابی

نەخێر  بەلێ



الدان ژ پێشینەیا کارئینا خزمەتگوزاریا
.زاروکێ تە ڤان خزمەتگوزاری یا وەربگریت  نەڤیائەڤان دەقێت خوارێ ئیمزابکە تەنها  ئەگەر تە 

 .الدان ژ پێشینەیا کارئینانا خزمەتگوزاریا هەلبژارت، فورما ئیمزاکری بو قوتابخانێ بزڤرینە ئەگەر تە ئێک ژ فورمێن

 ل و رازیبوونا نە راستەوخوویشڤات قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نفورما الدان ل ئەنجامدانا راپرسیێ

رسیا ئەنجام بدەت ئەڤێن ژالیێ قۆتابخانێت گشتی یێت میترۆ ل تە نەڤێت تو دەستویریێ بدەیە زاروکێ خو کو ڕاپ تەنها ڤێ فورمێ داگرە ئەگەر

 .ناشڤل دهێنە برێڤەبرن

 قۆناغا قۆتابیێن بو ڤەدکێشن خۆلەکا (  ١٥حەتا  ١٠) راپرسیێت کۆرت ئەڤێن  ٤حەتا  ٢ برێڤەبرنا رادبیت قۆتابخانێت گشتی یێت میترۆ  ٢٠١٩-٢٠١٨ ساال خاندنێدا ساال دماوێ

د  بەشداربوونا زارۆکێ تە . رسڤدانا ڤان راپرسیا دێ هاریکاریا مە کەن زیاتر بزانین دەربارەی قۆتابیێن مە ئو تێبینی و تیگەهشتنا وانا بو قۆتابخانێبە. دا سەر و سێ یێ

ڕاپرسیاندا ل هەردەمێ تەڤیا بەری برێڤەبرنا ڤان دکاری قوتابیێ خو قورتال بکەی ژ بەشداریکرن د ڤان تو (. لدویف حەزا قۆتابیە)بەرسڤدانا ڤان راپرسیا یا ئیلزامی نینە ئانکو

زێدەباری ڤێ چەندێ، زارۆکێ تە دکاریت بهەلبژێریت کا ئەو بەشداریێ بکەت د ڕاپرسیێ دا یان بەرسڤێ لسەر هەر پرسیارەکا تایبەت . ڕاپرسیان برێکا داگرتنا ڤێ فورمێ

 .ڕاپرسیان دا ە نەڤێت بەشداریێ بکەت د ڤان نابیت ئەگەر تە یان زارۆکێ ت( سزایەک)هیچ لێپرسینەوەیەک .بدەت

 ژینگەها قۆتابخانێ( یێن)راپرسیا

ئەف راپرسیە دێ پسیارا ئاراستەی زارۆکێ تە کەت سەبارەت . مەبەستا راپرسیا ژینگەها قۆتابخانێ بو هاریکاریکرنا مەیە بو پێشڤەبرنا ژینگەهـ و کەلتۆرێ قۆتابخانێ

 ژینگەها ئو سەرانسەرێ  سالمەتیێ، لسەر ب قۆتابخانێڤە، نێرین و بوچوون ابخانێ، ژوانرا پەیوەندیێن دگەل ماموستایا، گرێدانوی دگەل قۆت( ئەزموونێن)سەربوورێن

 ایبەتمەندیاپاراستنا ت بو درۆستکرن هاتینە یێت ئو ناڤن دبێ ب ئێکجاری راپرسی یە ئەف .چێبن نا تە زارۆکێ بو مەترسی چ راپرسیا تەمامکرنا و بەرسڤدان .قۆتابخانێ

 .وان زارۆکێن خو بکەنە دڤان راپرسیان دا کو ببنە ئەگەرێ ناساندنا ناسنامەیا  کو کرن ناهێتە زاروکان ژ هیچ پرسیار  .زارۆکی

 تاخی و بەختەوەریێ( یێت)راپرسی

( ئاسوودەییا)ڤەی قۆتابخانێ بو بشتەڤانیکرنا بەختەوەریاقۆتابیانە ژدەر( ئەزموونێن)مەرەما راپرسیا تاخی و بەختەوەریێ بو زانینا زیاترە دەربارەی سەربوورێن 

بەرسڤدان و . اکیراپرسی دێ پسیارا ئاراستەی زارۆکێ تە کەن دەربارەی سەربوورێن وان دناف تاخێ وانادا، دگەل هاڤالێن وانا، ئو  پێشڤەبرنێن هەستی و جڤ. قۆتابی

وی ئو دێ هێتە پاراستن ئو دێ د نهێنیبن ژالیێ ئوفیسا /زارۆکێ تە دێ هێنە گرێدان دگەل ناسناما وێ ێن بەرسڤ. تەمامکرنا راپرسیا چ مەترسی بو زارۆکێ تە نا چێبن

 .ل نەشڤل ڤەکولینێ ئەڤا سەر ب قوتابخانێن گشتی یێن میترو 

 ەبەریا پەروەردێڤت ناساندنێ دگەل قۆتابخانێ و ستافێ رێقوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل دێ ئەنجامێ راپرسیێ قۆناغ قۆناغ پێکڤە بەالڤەکەن بێ ئاشکراکرنا زانیاریێ

ئاشکراکرنەکا زانیاریا بو  هەر بێ راپرسیێ پێشکێش بکەت یێت کەسی بەرسڤێن رەنگە قۆتابخانێت گشتی یێت میترۆ ل ناشڤل .چاڤێن خەلکی لبەر دابەشکرن بهێنە داتا رەنگە ئو

برێکا ڤان راپرسیێت بێ ناڤ رەنگە بهێنە ئەرشیفکرن برێکا پەیمانگەها نیشتیمانی یا دادپەروەری وەک بەشەک  ی ئەڤێناتا و زانیاریێت  کومڤەکرئەف د. ڤەکۆلەرێن دەرەکی

 .وانا سەالمەتیا گەنجا و بەختەوەریاژ ڤەکولینا درێژەکی یا 

تە دەرفەت هەبیت تو تەماشە ڤان ڕاپرسیان بکەی لسەر ئونالینێ یان ل دێ . ئو تێبینی و ئاگەهداریێن تێلەفوونێ بوتە دێ هێنە فرێکرن بەری هەر ڕاپرسیەک بهێتە برێڤەبرن

 .قوتابخانا زاروکێ خو بەری ئەف ڕاپرسیە دەست پێبکەن

ئیمێلەکێ بنێری بو  یان، تو دشێی. خۆ زارۆکێ قۆتابخانا بو بو بزڤرینە ئو داگرە الپەری ڤێ لپشت فۆرما تکایە بکەت، دا راپرسیا ڤان د بەشداریێ تە زارۆکێ ڤێت نە تە ئەگەر

 .ئو ژمارا قۆناغێ دگەل ناڤێ  زارۆکێ تە، مێژۆیا ژدایک بوونێ،  ناڤێ قۆتابخانێ، و   laura.stiver-walsh@mnps.orgلەورا ستیڤەر والش لسەر ڤی ئیمێلی . دکتورە

.ئەگەر پێتڤیکر ئیمزا بکە، بهێتتکایە ئەف الپەرێ 

mailto:laura.stiver-walsh@mnps.org


.(بەردەوامبە)ل و رازیبوونا نە راستەوخوویشڤات قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نفورما الدان ل ئەنجامدانا راپرسیێ

ئو  نیشان بکە، خوارێ کسێنبو ڤان تکایە ل نەشڤل، سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو  راپرسیێت د ئەنجامدانا بیت بەشدار تە زارۆکێ ڤێت نە تە ئەگەرەکێ هەر ژبەر ئەگەر

 .زارۆکێ خو قۆتابخانازڤرینە بو ئو ب دابگرە فۆرمێ ڤێ

  ل نەشڤل د راپرسیا ژینگەها قوتابخانێت گشتی یێت میترو دبیت بەژدار نەبیتزاروکێ من ب نیشانکرنا ڤێ بوکسێ مەبەستا من ئەوە کو.

  د راپرسیێن بەختەوەریێ و تاخێ ئەڤێن سەر ب قوتابخانێت  دار نەبیتدبیت بەژزاروکێ من ب نیشانکرنا ڤێ بوکسێ، مەبەستا من ئەوە کو

.ل نەشڤل گشتی یێت میترو

 .بدەت  شرۆڤەکریپێ نەهێتە دان بەرسڤا راپرسیێت ل سەری  رێکتکایە بزانە کو بتنێ لسەر تە پێویستە ڤێ فۆرمێ دابگری و بنێری ئەگەر زارۆکێ تە 

  (: هیکێدۆما ئێکێ، ناڤەراستێ،)ناڤێ قۆتابی 

 :قۆتابی ناڤێ

 / / (:سال/رۆژ/هەیڤ) قۆتابی مێژویا ژدایکبوونا

 بەروار قۆتابی یا سەمیانێ  ئیمزا دایک و بابی

ئەف فۆرمە کاردکەت بتنێ ل سەر راپرسیێت تایبەت و دیاریکری ئەڤا ژالیێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل دهێتە برێڤەبرن ئەڤێن 

ڤەکوولەر و هەلسەنگاندکەرێ بەرنامەی ژ دەرڤە و ژناڤ رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێدا دەبیت داخازا . هاتینە بەحسکرن لهنداڤێ

 .دەستویردانا سەربەخو بکەن بو هەر راپرسیەکا رێڤەبەریا پەروەردێ و قۆتابخانە پەسەندکەت



الدان ژ پێشینەیا کارئینا خزمەتگوزاریا
.زاروکێ تە ڤان خزمەتگوزاری یا وەربگریت نەڤیاە تەنها ئەگەر تە ئەڤان دەقێت خوارێ ئیمزابک

 .ئەگەر تە ئێک ژ فورمێن الدان ژ پێشینەیا کارئینانا خزمەتگوزاریا هەلبژارت، فورما ئیمزاکری بو قوتابخانێ بزڤرینە

 فۆرما الدان ژ بکارئینانا پەرتۆکخانێن بێ سنوور

.ر تە نەڤێت زارۆکێ تە پەرتۆکخانێن بێ سنوور یێن بکاربینیتبکە تەنها ئەگە( ئیمزا)ڤێ فۆرمێ واژوو

زارۆکێ من دەستویری نابیت وان  (بکە بۆ زانیاریا 33تەماشەی الپەرێ )کارئینانا پەرتۆکخانێن بێ سنوور بهێتە بێ بارکرن ژ( ێ ١٢ێ تا  ٣قۆناغێن )من دڤێت زارۆکێ من 

 بو رێپێدانا دەستویریامن نا بیتقوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل . رەوانەکرن بو قوتابخانێ بدەستخۆڤە بینیتکەرەستێن دگەهنە پەرتۆکخانێن گشتی ئەوێن دهێنە 

ئەگەر تۆ فۆرما پەرتۆکخانێن بێ سنوور واژوو نەکەی دێ وەسا دیارکەت کۆ زارۆکێ تە دەستویری یا هەی . د کارئینانا پەرتوکخانا بێ سنوورزاروکێ من کو سودمەند بیت 

 .بۆ بکارئینانا پەرتۆکخانێن بێ سنوور

بەروار  قۆتابی یان سەمیانێ  ئیمزا دایک و بابی

 الدان ژ یاسا بکارئینانا تەکنولوژیێ

.بکە ئەگەر تە نەڤێت زارۆکێ تە دەستویری هەبیت کۆ ئنتەرنێتا قۆتابخانا بکاربینیت( ئیمزا)تەنها ڤێ فۆرمێ واژوو

 گرۆپەکێ ئەنترنێت کو دزانم ئەز (.زانیاریا بو بکە ێ 31 الپەرێ تەماشەی) بکارئینانا تەکنەلۆژیایێ یا خاندنی رازیبوونا یا ل ناشڤل یێت میترۆ گشتی قۆتابخانێت پۆلسیا من

ماڵپەرێنن  ڤان درێ یا یان لسەر، ردەستلبە تشتێن ناڤەرۆکا چاڤدێریا نەشێت ل ناشڤیل یێت میترۆ گشتی قۆتابخانێت ئو پێکڤەگرێدایە جیهانێ لسەر ئاستێ کۆمپیوتەری یە تۆرێن

رنێتێ دهێنە ئەز هەروەسا دزانم کۆ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ناشڤیل دێ کارەکێ مۆکم ب باوەریەکا مۆکم ئەنجامدەن دا بشێن وان تشتێن لسەر ئنتە. ئەنترنێتێ هەین

ژبەرهندێ، من . بکارئینان لێ رەنگە ئەف فیلتەرکرنە ناڤەرۆک ۆ هەمی تشتا بتەمامی بلۆک نەکەت تەماشەکرن کۆ بهێنە فیلتەرکرن کۆ رەنگە ژالیێ قۆتابیێن میترۆڤە بهێنە

کو رێکێ ب زارۆکێ من بدەت  من نینە دەستویریاقوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل  .دڤیت ئەز زارۆکێ خۆ سنوورداربکەم ژ بکارئینانا ئنتەرنێتا قۆتابخانێن دەڤەرێ

 بدەستخستنا ئەنترنێتا هەی یا دەستویری تە زارۆکێ دکەت بهندێ ئاماژە ئیمزاکرن هاتە نە تەکنەلۆژیایێ خزمەتگوزاریێت بکارئینانا ژ الدان فۆرما ئەگەر .یتئەنترنێتێ بکاربین

 .قۆتابخانێت میترۆ

 بەروار  قۆتابیئیمزا 

 بەروار قۆتابی یان سەمیانێ  ئیمزا دایک و بابی

 رئینانا خزمەتگوزاریێن جڤاکی یێن قوتابخانێفورما الدان ژ کا

.بکە تەنها ئەگەر تە نەڤێت زاروکێ تە دەستویری هەبیت کو خزمەتگوزاریێت جڤاکی بکاربینیت د قوتابخانێ دا( ئیمزا)ئەڤێ فورمێ واژوو

 کارێ  خزمەتگوزاریێت نەشێت من زارۆکێ (.زانیاریا بو بکە ێ 33 الپەرە تەماشەی) ل قۆتابخانێ جڤاکی کارێ خزمەتگۆزاریێت ژ باربکەم بێ خو زارۆکێ حەزدکەم ئەز

دابین بکەن بو لقۆتابخانێ کو خزمەتگوزاریێت کارێ جڤاکی  قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل دەستویری ژالیێ منڤە نینە. داهاتۆدا لبینیت بکار  ل قۆتابخانێ جڤاکی 

الدانا ڤان خزمەتگوزاریا بو زاروکێ تە ئەم دێ وەسا تێ گەهین کو زاروکێ تە دەستویری یا هەی ژالیێ قوتابخانێ ڤە بو ئەگەر تە ئەف فورمە واژوو نەکر . زاروکێ من

 .وەرگریت ئەڤان خزمەتگوزاریا

 بەروار قۆتابی یان سەمیانێ  ئیمزا دایک و بابی
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 ێنهەلسەنگاندن

 ٢٠١٩-٢٠١٨ساال خاندنێ 



پێشەکی

سەرچاوا

-و -



پێشەکی

مەرەما نامیلکێ
یا قوتابخانێت گشتی یێت میترو  ٢٠١٩-٢٠١٨ساال  دایک و بابا یانامیلکا 

ب یا سەر  گشتی پەروەردا بۆردا یاسایێن لدویف هاتیە نڤیسین ل نەشڤل

 .ڤە تێنسی ویالیەتا یا پەروەردێ وەزارەتا یاسایێنئو قۆتابخانێن میتروڤە 

ێ یێن بەرپسیارەتیا ۆ مافێن جڤاکێ قۆتابخان دەیک ۆ بابا-نامیلکا قۆتابی

تێدا، کۆمەکا بەرسڤێن دیسپلینان، ۆ یاسایێن قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ 

قۆتابیان، دەیک  ژوانراهەمی ئەندامێن کۆمەلگەها قۆتابخانێ، . ل نەشڤل

زارۆکان، رێڤەبەران، ستافێ قۆتابخانێ، ۆ ئوفیسا  میانێنۆ بابان ۆ سە

ییا ارقۆتابخانا دەڤەرێ ماف ۆ بەرپرسیارەتیێت هەین کۆ هاریک

تەکەزێ ل  سپلنکرنێیبەرسڤێن د بکەن. کۆمەلگایێ بهێز یێ قۆتابخانا

نا بەرسڤێن ئەرێنی دکەت، ستراتیژیا وسەر پێشڤەچو

بتنێ  یا کۆرت خایەن قوتابیفەسلکرنا ئو بکارئینانا ( مایتێکرنێ)تێخستنێ

 .یک چارەسەریهێ بو دومانسپلنکریوەک پیڤەرێ د

پرەنسیپێن نامیلکێ
یا قۆتابخانێن گشتی  ٢٠١٩-٢٠١٨دەیک و بابا یا ساال -بینامیلکا قۆتا

یێن میترۆ ل نەشڤل ب پێنج پرەنسیپان پێک دهێت کۆ هاتینە رێزکرن 

ئەڤان پرەنسیپان بنیاتەکێ گرنگ پێشکێش . دناڤ بۆکسێن تاریکری دا

کەسی ۆ دئاستێ  دکەت دا ببیتە رێبەر بۆ رەوشت بهەمان شێوێ تاکە

ئەگەر قوتابیان پێگری ب ڤان . ست و هەڤاالدا پەیوەندیێن دناڤبەرا دو

 .پرانسیپا کرن، دێ ژینگەها فێرکرنێ دهەمی قوتابخانادا بهێزتر لێهێتن

ل ( کارئانین ) دهێتە سەپاندن  دایک و بابا-ل هەمی دەما نامیلکا قوتابی

سەر قوتابیان هندی ئەو  ل ناڤ ئاڤاهی و مولکێن قوتابخانێت گشتی یێت 

دا، دەمژمێرێن دەواما قوتابخانێ ماوێێ بن د MNPS میترو ل نەشڤل

قوتابخانێ لدەمێ هاتن و چونێدا ب هەروەسا ئیکسەر پشتی و بەری 

ێ ڤە ، ئو  MNPSرێکێن ڤەگوهاستنێن هاتینە سپونسەریکرن ژالیێ 

، دگەل سەریکرن برێکا هەر قۆتابخانەکێدادهەر چاالکی یە کا دهێتە سپون

رەنگە بهێنە دیسپلینکرن  قۆتابی .ی قۆتابخانێێن قوتابیا بو ژدەرڤەسەیران

ژالیێ قۆتابخانێ ڤە ئەگەر هات ۆ کارێن وان یێن ژدەرڤەی قۆتابخانێ 

 ببنە ئەگەرێ درۆستکرنا نە ئارامیێ ۆ ڤەقەتیانێ لناڤ ژینگەها قۆتابخانێ

ۆکاریگەریێ لسەر مەرەما فێربوونا وی بکەت، یان ببتە هەرەشە لسەر 

ن بارێ ژیانا قۆتابی یان قۆتابیێن دی یان کەسانێن ساخلەمیێ، ئارامیێ یا

 .دی یێن قۆتابخانێ

ێ ئەگەر هاتە دیارکرن کۆ قۆتابی یێن تێکهەلی زورداریکرنێ یان پ

نە ددەمێ دەواما قۆتابخانێ دا بیت ۆ ئەو رابواردنا لسەر ئنتەرێتێ بۆین 

ەت د رەوشت کاریگەریەکا دژوار لسەر ئارامی ۆ رەوشا قۆتابیێن دی دک

قۆتابخانێ دا، قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل رەنگە ناڤ بژیوانیێ 

بسەپینن یان رێکێن دیسپلینکرنێ بکاربینن بۆ بەرانگاربوونێ وەک دیار 

  .دایک ۆبابان دا هاتی-د نامیلکا قۆتابی

تن بهێنە هاڤێ زێدەترقۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل ب فەر دزانن کۆ پێنگاڤێن 

داخازێ  دەیک ۆبابا-نامیلکا قۆتابی. لدەمێ ئەو قۆتابیێن پەککەفتی دهێنە دیسپلینکرن

رێنمایێن   ،ەت کۆ لدویف یاسایێن پەروەردێقۆتابخانێ دکژ رێڤەبەر ۆ ستافێ 

کارگێری یێن رێڤەبەرێ پەروەردێ، یاسایێن ویالیەتێ ۆ یێن فیدرال دەربارەی 

رێبازێن دیاردکەن کا ئایا ئەف رەوشتێ ڤی  وانپەککەفتی، دگەل  دیسپلینا قۆتابیێن

وی یان نە، بگرێدانا چەند تاقیکرنێن کردارێن  ب کێم ئەندامەتیاقۆتابی یێ گرێدای 

قوتابخانێن میترو هەروەسا د . ۆ پالنێن دەستویردانێن هەلسۆکەوتی زارۆکی رەفتارا

ن بۆ هزرا ۆ بێ پەنابر دادپەروەربشێوەیەکێ ێ یاسایێ پابەندن بکارئینانا ڤ

نەژاتپەرستیێ لسەر بنەمایێ پرۆگرامێ پەروەردەیا تاکەکەسی یا قۆتابی کۆ دبێژنێ 

IEP ناسناما ژانری، (جنس)، رەگەز، نەتەوە، بنچینەیا نشتیمانی، ژانر ٥٠٤، پالنا ،

 .بۆچوون و حەزێن  جنسی یان ئاینی

ژینگەهـ ۆ کەلتوورێ قۆتابخانێ
ل ژینگەها قۆتابخانێ پێناسە دکەت وەک قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤ

شەنگستە د قۆتابخانێ دا ۆ گرێدایی ب پەیوەندیانڤە، فێرکرن ۆ فێربوونێدا، ژینگەهـ 

پەیوەندیێن ئەرێنی گەلەک د گرنگن بۆ درۆستکرنا . و سەالمەتیا جەستەییدا

 سەرکردێن قۆتابخانێ ئاواز و پێشبینیان بۆ  گشت. ژینگەهەکا ئەرێنی ل قۆتابخانێ

کۆمەلگایێ قۆتابخانێ ددانن، رێیەکێ ڤەدکەن بۆ هەمی ئەندامێن ڤی کۆمەلگایی کۆ 

 .پێنگاڤێن ئاسان ۆ واتادار بهاڤێن ژبۆ باشترکرنا ژینگەها قۆتابخانێ

 :قۆتابخانێن کەلتوورەک ۆ ژینگەهەکا ئەرێنی هەین ئەون ئەوێنئەو 

ۆ باب ۆ بەژدار، دەیک -پەیوەندیێن ئەرێنی هەین دگەل هەمی کەسێن«

 .سەمیانان، قۆتابیان، مامۆستایان ۆ هەمی ستافێ قۆتابخانێ

 راهێنان ۆ سەرچاوە بۆ چارەسەرکرنا پەڤچوونا بشێوەیەکێ ئاشتیانە ۆ ب« 

بتنێ وەک پێڤەرەکێ  ا کۆرت خایەنفەسلکرنڤە، دگەل  رێزگرتن

 .دیسپلینێ بو دۆماهیک رێک بۆ چارەسەکرنێ

گرفتێن هەستیاری هەین، ئازارێن  پشتەڤانی بۆ وان قۆتابیان ئەوێن« 

دەروونی یان هەڤرکیێن دژوار دناف مالێن وانادا هەین یان دناف 

 .جڤاکیدا

بەشداریکرنا ئەکادیمی ۆ کار و چاالکیێن ژدەرڤەی مەنهەجی پەروەردێ « 

 .بۆ قۆتابیان دا بگەهنە پێتڤیێن رەوشتی ۆ ئەکادیمی

 .دەیک ۆ بابان ۆ کۆمەڵگادا پەیوەندیێن کاریگەر دناڤبەرا قۆتابخاناندا،« 

باشترکرنا ژینگەهێن قوتابخانێ ئەڤێن ب ئاشکرایی دەربرینا  پاقشکرن و« 

 .شانازی و حەزا فێربونێ ل قوتابخانێ هەی

ستافێ قوتابخانێ هەست ب ئارامی و  ژینگەهەکا فێرکرنێ ئەڤا قوتابی و« 

.سالمەتیا هەستی و فیزیکی هەی
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پەیڤێن من، کریارێن من ۆ هەلویستێن من دەربرینێ دکەن کۆ رێزێ لخۆ ۆ 

 .کەسانێن دی دگرم دهەمی دەماندا

دەم کۆ وان ئێش ۆ ژانا چارەسەربکەم ئەڤێن من گەهاندینە کەسێن ڵدئەز هەۆ

 .اکێ قوتابخانێدادی د جڤ

ئەز شانازیێ بخۆ دبەم، ب پاشەرۆژا خۆ، ب قۆتابخانا خۆ، کۆ ئەز ددەمێ 

خۆدا دگەهم بۆ دەوامێ، جل ۆ بەرگێن رێک پێک دکەمە بەرخۆ، ئەمادەمە 

 .کۆ تەکەزێ بکەمە سەر خاندنێت خۆ

ئەز هەردەم ل سالمەترین رێکان دگەریێم بۆ چارەسەرکەنا پەڤچوونا ۆ 

اریکاریا ژ مامۆستایان، رێڤەبەران، یان ستافێ قۆتابخانێ لدەمێ بدەسڤەئینانا ه

 .ئەز نەشێم پەڤچوونێ چارەسەرکەم بتنێ

ئەز شانازیێ بخۆ دبەم بۆ پێشڤەبرنا ژینگەهەکا پاقژ ۆ ئارام یا فێربوونێ ل 

 .قۆتابخانا من

(بناغە)پێنج  پرەنسیپ 

1

2



مافان و بەرپسیارەتیان

یاسا تایبەتمەندی و مافێن خێزانی یێن 
 پەروەردەیی

ئاگاداریا ساالنە بو دابینکرنا  قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤلێ بەرپسیارە 

 بو (FERPA)کو دبێژنێ  یا یاسایا تایبەتمەندی و مافێن پەروەردەیی بو خێزانێ

 (FERPA)یاسایێت تایبەتمەندیێ و مافێن خێزانێ یێن پەروەردەیی . دایک و بابا

رادبیت ب دانا مافێن دیاریکری بو دایک و بابا، قوتابیا ئەڤێن تەمەنێ وانا زیاتر 

 وەرگرتنا تومارێن ساال ئو یێن دیترێ یێن شایستە لدویف بەرچاڤ ١٨بیت ژ 

 .قوتابی یێن پەروەردەیی

 :ن ژپێکدهێ ەماف فئە

 ٤٥مافێن پشکنین ۆ پێداچوونا تۆمارێن پەروەردەیا قۆتابی دماوێ  .1

رۆژاندا ژ رۆژا قۆتابخانە ڤێ داخازیێ وەردگریت بۆ 

دڤێت ( هەژی)دەیک ۆ بابێن وان قۆتابیێن شایستە. پرۆسەکرنێ

یان فەرمانبەرەکێ )داخازەکا نڤیسکی بدەنە رێڤەبەرێ قۆتابخانێ

دیاربکەت ئەڤێن وانا دڤێن بهێنە  وان تۆمارا (گونجای ل قۆتابخانێ

رێکخستنا پروسەکرنا ئو  فەرمانبەرێ قوتابخانێ دێ ب. پشکنین

ئاگەهدارکرنا دایک و بابان یان قوتابیێ شایستە دکەت دەربارەی 

 .بهێتە پشکنینکرن دەم و جهێ تومارا قوتابی کو رەنگە

تومارێن پەروەردەیی یێن قوتابی ئەڤا  مافێ داخوازا راستڤەکرنا .2

ێدابن کو ئەف تۆمارە دایک و باب یان قوتابیێ شایستە دوێ باوەر

دەیک ۆ باب یان ئەو قۆتابیێ شایستە رەنگە . د شاشن نە دروستن و

پرسیارێ ژ قۆتابخانێ بکەت بۆ راستڤەکرنا تۆمارا قۆتابی ئەوا 

دڤێت ئەو بۆ رێڤەبەرێ . ئەو هزردکەن یا درۆست نینە یان یا شاشە

، نامەکێ (انبەرەکێ بەرپرسیار یێ قۆتابخانێیان فەرم)قۆتابخانێ 

بنڤیسن کۆ بروونی ئاشکەراکەن کا چ پارچە ژ تۆمارا قۆتابی بهێتە 

بۆچی ئەو پارچە نەیا  راستڤەکرن یان گوهرین، ۆ دەستنیشانکەن کا

ئەگەر قۆتابخانێ بریاردا کۆ ئەو (. خەلەتە)درۆستە یان شاشە

دایک ۆ بابا یان ژالیێ تۆمارا قۆتابی یا هاتیە داخازکرن ژالیێ 

قۆتابی یێ شایستەڤە نەهێتە راستڤەکرن، لوی دەمی قۆتابخانە دێ 

دەیک ۆ بابا یان قۆتابی ئاگەهدارکەت لسەر وێ بریارێ ۆ دێ 

ئامۆژگاریا وان کەت کۆ وان مافێ دانیشتنا گوهداریکرنێ یێ هەی 

زانیاریێن زێدەتر دەربارەی . دەربارەی داخازا راستڤەکرنێ

کرن بۆ دەیک ۆ بابا نن دانیشتنا گوهداریکرنێ دێ هێنە دابیپێنگاڤێ

یان قۆتابیێ شایستە لدەمێ ئەو دهێنە ئاگەهدارکرن لسەر مافێ 

 .دانیشتنەکا گۆهداریکرنێ

دناڤ  مافێ رازیبوونێ لسەر بەالڤکرنا زانیاریێن کەسایەتی ئەڤێ  .3

زانیاریان ئەوێن  تۆمارا پەروەردەیا قۆتابی دا، ژبلی وان 

FERPA  رێکێ پێددەت کۆ بهێنە بەالڤکرن بێی دەستویریا دەیک

ژبلی ئێک جۆداکاری، کۆ رێکێ ددەتن بو . ۆ باب یان قۆتابی

ئاشکراکرنا زانیاریان بێی رەزامەندی، ئەو ئاشکراکرن بو 

فەرمانبەرێن قۆتابخانێ بهێنە کرن دگەل بەرژەوەندیێن یاسایی یێن 

ێ قۆتابخانێ ئەو فەرمانبەرەکێ بەرپرس ی. پەروەردی هەبیتن

کەسەیە ئەوێ هاتیە دامەزراندن ژالیێ قۆتابخانێ ڤە وەک 

ژوانرا )رێڤەبەر، بەرپرس، مامۆستا یان ئەندامێ پالپشتیا ستافی 

؛ ئەو (ستافێ ساخلەمی یان پزیشکی و ئەندامێ یەکا ئەولەکاریێ

بۆردا پەروەردا گشتی کاردکەت؛ یان ئەو کۆمپانی یە  کەسێن ل

نە دگەل دا رێکەفتنێ بۆجێبەجێکرنا کارەکێ ئەوا قۆتابخا 

ردبین، راوێژکارێ یان دەرمانکارێ ووەک پارێزەر، و)تایبەت 

؛ دەیک ۆ بابەک یان قۆتابی د کۆمیتەکا فەرمی دا، (پزیشکی

دیسپلینکرنێ یان کۆمیتا سکاالیان، یان وەک کۆمیتا 

هاریکاریکرنا کەسەکێ دی یێ بەرپرسیار یێ قۆتابخانێ کۆ 

ئەنجام ددەت؛ یان پارێزەر ژ بەشێ وەزارەتا دادێ  کارێ خۆ

فەرمانبەرێ . پەروەردەیی یێن یاسایی دگەل بەرژەوەندیێن

یاسایی یێ پەروەردەیی یێ هەی  بەرپرس یێ قۆتابخانێ مافێ

ئەگەر فەرمانبەر پێویستی ب پێداچوونەکێ ل سەر تومارا 

وێ  /پەروەردەیی بکەت داکو بەرپسیارەتیا پروفشنال یا وی

لسەر دخوازیێ، قوتابخانە دشێت تومارێن . بجهبینیتن

پەروەردێ ئاشکرابکەت بێی رەزامەندی لسەر بهێتەکرن ژالیێ 

فەرمانبەرێن  قۆتابخانەکا دیترێ سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا 

دەڤەرێڤە ئەوا قۆتابی لێدگەریت و داخازدکەت کۆ لوێرێ بهێتە 

دەڤەرێ ێن انداخازێ ژ قوتابخ FERPA: تێبینی) . تۆمارکرن

دایک و بابا  دکەت کو هەولەکا گونجای بدەت بو ئاگادارکرنا

 یێن قۆتابی تۆمارێن کرنابو داخاز یان قوتابیێ شایستە

د ئاگادارکرنا  بەحسکرن ژبلی هندێ کو هاتبیتە پەروەردەیی

 لدویف دکەت فرێکرنا تومارێن قوتابی ئەڤا بمەبەستا داساالنە

 .(ێیداخواز

ێشکرنا سکاالیێ بو وەزارەتا مافێ هەی بو پێشک .4

کرنا ێبەجێسەبارەت نە ج پەروەردێ یا ویالیەتێن یەکگرتی

 FERPAرێنمایێت پاراستنا تومارێن قوتابی لدویف یاسایا 

( ناڤ و نیشانێ ) ناڤ و ئەدرێسێ . ژالیێ قوتابخانێڤە

 :ئەڤەیە دکەت FERPAئوفیسێ ئەڤا رێڤەربرنا 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, 

SW Washington, D.C. 20202-4605 

رێبەرێ زانیاریێن قۆتابی یا سنووردارکریە بهەماهەنگی دگەل رێنمایێن 

FERPA . ئەگەر تە نەڤێت قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل زانیاریێن

هاتینە دیارکرن د ئەڤێن  بن یان هەمی بن زارۆکێ تە ئاشکرابکەت چ هندەک

مەندییا نڤیسکی ژالیێ ەزان پەروەردەیا زارۆکێ تەدا بەری رتۆمارا زانیاریێ

سەنتەرێ زانیاریێت خێزانی یێ قۆتابخانێن گشتی  ، دڤێت تۆهاتبیتە دان تەڤە

یانژی داگرتنا فۆرما  بیت برێکا نامەکا نڤیسکی چ یێن میترۆ ئاگەداربکەی

بدەست کەڤیت لسەنتەرێ زانیاریێت خێزانی  هەلوەشاندنا رەزامەندیێ، ئەوا کۆ

ێ هەیڤا نەهـــ،ساال  ١یێ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل، تا رۆژا 

قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ناشڤیل ئەڤ زانیاریێن لخارێ یێن . ٢٠١٨

 :درۆستکرین وەک رێبەرێ زانیاریێن قوتابی

 ناڤێ قوتابی  «

 ناڤ و نیشانێ ئاکنجیبوونێ « 

 فوتوگراف/وێنە  «

 جهــ و رۆژا ژ دایکبوونێ  «

 خاندنێ بیاڤێ  «

 مێژویێن ئامادەبوونێ  «

 بەشداریکرن د وەرزشا و چاالکیا ئەڤێن ب فەرمی هاتینە باوەرپێکرن  «

 درێژی ۆ کێشا وان کەسێن وەرزشڤان یێن دناف تیمێن وەرزشی دا « 

 نان، ۆ خەالت وەرگرتینەباوەرنامە، رێزلێ « 

هیک دەزگایێ پەروەردێ یان پەیمانگەهێ بەشداری تێداکریدۆما  «
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ماف و بەرپرسیارەتیێن قوتابی
:قۆتابی مافێ هەی بو 

نان د قوناغێن ەفبکەن بو بدەستڤەئینانا سەرکەفتپەروەدەکێ کو وان بەره .1

وەرگرتنا  ئەڤەژی پێکدهێت ژ. پەروەردەیا پشتی دواناڤنجی دا

هاریکاریێ و ئامۆژگاریێ ژ بەشێ خاندنێ، مەنهەجەکێ ئەکادمی یێ 

زانیاریێن دهەمی هەلبژاردنێن . د ناف پولێ دا بهێز، و پێشبینیێن بلند

پشتی قوناغێن پەروەردەیا دواناڤنجی دڤێت دەست پێبکەن بکێمی د ساال 

 .قوناغا نەهێ یا خاندنێ دا

دبنە ئەگەرێ و رێڤەبەرا  دگەل ماموستایاوداهی بێ جپەیوەندیێن  .2

ئەکادمی دێ خودیکرنا پێشخستنا  کوسالمەت و ب رێزپەیوەندیێن 

 فێربوونێ یادروستکرنا ژینگەهەکا دێ بیتە ئەگەرێ هەروەسا کەتن، 

 .پاراستی

ا گشتی یا گونجای و بێ ئامادەی قوتابخانێ ببە ئو پەروەردەک .3

.سایێ ڤە بهێتە دابینکرنکو ژالیێ یا وەربگرە بەرامبەر 

ئارام  ئاڤاهییەکێ پاقژ و. بهێنە فێرکرن ژ داقد ژینگەهەکا ئارام و پا .4

 یان جەستەیی نەکەتئەو ژینگەهە کو چ مەترسی ل سەر سالمەتیا 

دەبیت قوتابیان بەژداریێ . بکەت فێربوونێێن رێگریا شیان

 .بکەن و سالمەتیا قۆتابخانادا دبەردەوامیا پاقژبوون

ژالیێ   دەریەکا ب رێز و ب یەکسانی دگەلدا بهێتەکرنو سەرە .5

.قوتابخانێ ڤە قوتابیێن دی و ستافێ

کوپیەکا نڤیسکی ژ یاسایێن هەلبژاردە یێن پەروەردەیا دەڤەرێ و یێن  .6

ندنێ یا ل دەستپێکا ساال خا( ئیجرائات)قوتابخانا دگەل پروسیجەرێن

بخانێ ت یاسا و پروسیجەرێن قوتاێقوتابخانێ وەربگریت و بش

 .دا بدەستخوڤە بینیت د ساال خاندنێ

ستافێ  سکاال وگلە و گازندێن خو بینە بو دەف رێڤەبەرێ قوتابخانێ یان .7

.دا کاری و ل چاڤەرێ بەرسڤەکێ بە د دەمەکێ گونجای

بال بوتە بهێتە گوتن ب زارەکی یان ب نڤیسین، ئەگەرێن بریارێن  .8

نێ دی ئەوژی ەن بو الیەدەرفەتێ بد تەمبیکرنێ و(دیسپلنکرنێ)

.سحبەتا خو بکەن ژئالیێ خو

هەر تشتەکێ د  شروڤەکرنا نڤیسین یاب داخازی یان بەرهەنگاری  .9

.وان یا پەروەردەیی دا تومارا

داخازیکرنا پێداچوونێ  وەرگرتنا زانیاریان دەربارەی پروسیجەرا بو .10

.تەمبیکرنێ لسەر بریارێن

د کونفرانس و بەشداریێ  بال دەیک یان باب یان سەمیانێ زاروکێ  .11

.بکەت دانیشتنێن تەمبیکرنێدا 

لدەمێ پەیوەندی ب  بال فەرمانبەرەکێ قوتابخانێ یان رێڤەبەر ئامادەبیت .12

پولیسا ڤە دهێتەکرن، و بال دەیک و باب بهێتە ئاگەهدارکرن د دەمێ 

 پولیس پرسیارا ژ زارۆکی دکەت د پروسەیا لێكولینێ دا تەنها ئەو کاودان

روکی دهێتەکرن یان دهێتە ەلسوکەوت دگەل زانەبن دەمێ ب خرابی ه

 .هاڤێتنپشتگو

ئەوێن کاریگەریێ  بەشدارببە و ببە بەشەک ژ دانا بریارێن یاسایان دا .13

.و قوتابخانا دکەن لسەر قوتابیا

  ترس و خەم هەستکرن ب بێی لقۆتابخانێ هەست ب ئارامیێ بکە .14

.و دەروونی مێشکی ب ساخ و سەالمەتیا جەستەیی و

ەمبیکرنێ کو تسان، دگەل یاسایێن پەروەردێ یێن ەکا یەکتەمبیکرن .15

دڤێت ئاستێ ئەنجامێن . بهێنە بجهکرن ب یەکسانی د هەمی قوتابخانا دا

هەۆڵ دێ هێنە . ل سەر بنامایێ ئاستێ سەرپێچیێ بیت  تەمبیکرنێ

( کێشێن)پەڤچوونێن ریکرنا قوتابیان د چارەسەرکرنادان بو هاریکا

 .وان یێن کەسایەتی دا

( فێقی)ئەڤەژی پێکدهێت ژ میوە  .قۆتابخانادا دناڤ ساخلەم رنێنخا .16

و سەبزە و گوشتێ جورێ باش و ڤەخارنێن پر سوود  یێن هەین ل 

.کافیتێریایێ و ئالەڤێن خارنێن سڤک

:قۆتابیان بەرپرسیارەتی یا هەی کو
یێن مالێ  د بەرهەڤبن بو وانێ و ئەرکێن خو روژانە بچن بو دەوامێ و .1

.شیانێن خو باشترین  مەزاختناماهی بینن دگەل هەمیان بدو

قوتابخانێ ئەوێن هاتینە دان  زانین و جێبەجێکرنا هەمی رۆڵ و رێنمایێن .2

 .قوتابخانێ ڤە ژالیێ رێڤەبەر و ستافێ

دەربارەی هەر رەوشتەکێ مەترسیدار یان ستافێ قوتابخانێ ئاگەهدار بکە  .3

 دەرڤەری ان ژهەر چاالکیەکا روویبدەت لسەر ئەردێ قوتابخانێ ی

ویدان بیتە ئەگەرێ تێکدانا تابخانێ ئەگەر تو بزانی دێ ئەو رئەردێ قو

 .رەوشا خاندنێ د قوتابخانێ دا

.دەستویردان تەنها وان کەرەستان بینە بو قوتابخانێ یێن دهێنە .4

 جڤاکێ ڤە رەفتارێ بکە دگەل هەر کەسەکێ د ناف ب رێزگرتن .5

 .قوتابخانێ دا

ستافێ کاری ئاگەهداربکەن د کێشێن گرێدای  ببەردەوامی دەیک و باب و .6

بقوتابخانێڤە و هەمی کەرەستێن بو مالێ دهێنە رەوانەکرن بو دایک و 

بابا و سەمیانا و رادەستی وانا بکەن ئەڤێن ژالیێ  قوتابخانێن میتروڤە 

 دهێنە دابینکرن.

دەنگ و بیروبوچوونێن خو دیارکەن د رێکێن ئاڤەکەردا و بەشداری  .7

ورسمینارێن گرنگ ببن ئەوێن ئێکسەر کاریگەریێ لسەر کومبوون و ک

پەروەردەیا زاروکێن تە و قوتابخانا وان دکەن و هانا دەیک و بابان 

 و بیر ن هەر دەمێ دەرفەت هەبیت بو دانابدەن دا بەشداریێ بکە

 بووچوونێن جڤاکی.

 ائەرێنی ی اێ دا بەرپرسیار بکەن دگەل فشارەکقوتابیێن دناف پول .8

ئاگەهداریا الیەنێن بەرپرس بکەن لدەمێ هەڤالپۆلێن وان هەڤالینی. 

چەکی هەلدگرن یان هەر تشتەکێ دی کو رەنگە وەسا بهێتە دیتن و 

زانین ئەو تشت وەک هەرەشە بو سەر وان. هاریکاربیت بو ئاڤاکرنا 

ژینگەها پولێ کو تێدا هانا فێڕبوونێ بدەت و پالپشتیێ بدەت ب 

 کاریگەر.دوورئێخستن ژ رەوشتین خراب و 

ا و شیانێن خو هەمی ئەرکێن خو یێن مالێ ب دوماهی بینیت د دەمێ خود .9

قوتابی د رازینە کو بگەهنە قوناغێن هەلبژاردێن   هەمیان بدەتە پال.

پشتی دواناڤنجی و د کارابن بدەستڤەئینانا خالێن بدویف دا )وەک، خاندن 

شیانێن خو  تاقیکرنێ، بخو بگەهنە کولیژێ، و هتد.( دا ئەنجامدانابو 

دوپات بکەن بو شایستەبوونا هەلبژاردنا رێکا خو. قوتابی ئارمانج و 

پالنێن پشتی قوناغا دوواناڤنجی پارڤە دکەن دگەل ئەندامێن دەستەکا 

 وانەبێژا.

خو ب بەرپرسیار بزانن بو کارێن خو. ئەو قوتابیێن هزر دکەن کو  .10

ڤە بچنە الیێ برەنگەکێ  نە یەکسان یێن هاتینە تەمبیکرن دڤێت ب ریز

 ئەندامەکێ ستافی و وی بارودوخی  دگەل دا گەنگەشە بکەن.

ماموستایان بنیاسە و رێزێ ل ماموستایا و کارمەندێن کارگێری بگرە.  .11

لدەمێ پێتڤی دکەت، قوتابی دێ رەخنەیا ئاڤاکەر پێشكێش کەن د دەمێ 

 دروست دا بێی شەرم و هەست ب کێماسی کرنێ.

بەرپرس بزانن  بو پاک و خاوێنکرنا ئەو و هەڤالێن خو هەمی خو  .12

قوتابخانێ.

بژاردێن ساخلەمتر ئەنجامبدەن لدەمێ هەلبژادێن خارنێ بو وان دهێنە  .13

پێشكێشکرن.
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ماف و بەرپرسیارەتیێن دەیک و باب و 
  سەمیانێ زاروکی

:مافێ هەی کو دەیک وبابا و سەمیانێن قوتابیان

.پەروەردەیا زاروکێن خو ببن ب چاالکانە بەژداری خاندن و  .1

ستافێ  و سەرەدەری دگەل بهێتەکرن ب رێز و ب یەکسانی ژالیێ .2

.ڤە رێڤەبەرا قوتابخانێ و

 :ب گرێداییبگرە ئەڤێن و پەیوەندیا وەر زانیاریا .3

 ێت قوتابخانێ و بوردێ قوتابخانێیاسا و پروسیجەر« 

 ەکادمی و راپورتێن رەفتارا قوتابیگەشەکرنا ئ« 

یان /ت هەلسوکەوت و رەفتارەکا خەلەت وئاگادارکرنا ب لەز سەبارە« 

 .کریارێن تەمبیکرنێ

 بو ئەڤێن پێویست ارەی پروسیجەرێن پرۆسا یاساییزانیاریا دەرب« 

 (ێ بکە  49ئاماژە ب الپەرێ ) ئەنجامدانا تەمبیکرنێ 

 ن ئەکادمی و هەلسوکەوتێن قوتابیرێکێن بو باشترکرنا پێرفورمانسێ« 

خزمەتگوزاری بو فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی ئو دگەل قوتابیێن کێم « 

 ئەندام

 خزمەتگوزاریێن وەرگێرانێ« 

 :دەیک وبابا و سەمیانێن قوتابیان مافێ هەی کو

دووپات بکەن کو زاروکێن وان بدروستاهی ئامادەی قوتابخانێ دبن و  .1

ەمێ زاروک نە چیتە قوتابخانێ، دەبیت نامەکا ددەمێ خو یێ درۆستدا، لد

. نڤیسکی یا ئەگەرێ نە ئامەدەبوونا وی رەوانەی قۆتابخانێ بکەی

 قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ دەربارەی زەحمەت نەبیت تەماشەی پولسیا

 .بکە 25 قوتابخانێ دالپەرە لبێ ئەگەر  ائامادەبوونێ وغائیبوون

رۆلەکێ گرنک  ترو ل نەشڤل بکە وێت گشتی یێت میپشتەڤانیا قوتابخان .2

ئو  ببینە ژبو زاروکێن وانا، دگەل زاروکێن وانا پاخڤە سەبارت قۆتابخانێ

ئو ل سەر بها و قیمەتا پەروەردێ و  یێن قۆتابی رەوەشتێن چاڤەرێکری

 .شروڤەکەبو  کریارا فێرکرنێ برێکا پەیڤا و

دیترێ، ، دایک و بابێت یو دەستخوشیێ سەرەدەریێ دگەل ستاڤب رێز  .3

ب . سەمیانا، ئو قوتابیا بکە لدەما کو ل قوتابخانێ و چاالکیێن قوتابخانێ دا

ئەنجامدانا رەفتارەکا نە گونجای رەنگە بیتە ئەگەرێ سنوردارکرن ژ 

دایک و . چوناژورا قۆتابخانێ، ئەردێ قوتابخانێ ئو چاالکیێن قوتابخانێ

 .رێکا نڤیسینێ سەمیان دێ هێنە ئاگادارکرن ب باب یان

گشتی  رادەستی قوتابخانێتپەیوەندیکرنێ یێت نوژەنکری  زانیاریێنساالنە  .4

قوتابخانا زاروکێت وانا یان هەردەمێ پێزانینێن  ئویێت میترو ل نەشڤل بکە 

بەلگێن شرعی دابینکرنا هەمی . بکەرادەست گوهرین هاتنە پەیوەندیکرنێ 

بو رەوشێن ان زاروکی یبکارئینان بو  بنچاڤکرنا ئەڤێن دهێنە و یاسایی 

 .خو یێ دیارکریدا قوتابخانێ بکەن ددەمێتایبەت و رادەستی 

مەجالی بدە زاروکا دا ئەرکێ خو چێکەن یان دەرفەتێ بدەنێ بو  .5

بەژداریکرنا وانا د پروگرامێن پشتی دەواما قوتابخانێ دا هاریکاریا وانا 

 .ئەرکێ مالێ بهێتە کرنێ بو چێکرنا

ژدەرڤەی مەنهەجی بکەن ئەڤێن  چاالکیێن قوتابیا هانبدەن دا بەشداریێ د .6

کومەالیەتی و هەستیاری دبوارێ هونەرێن  گەشەکرنا ئەگەرێ دبنە

 .ئو وەرزشێ داهێنانێ، موزیکێ 

دا سەرەدەریێ دگەل هەر  رێڤەبەری و ستافێ قوتابخانێ بکە کاری دگەل .7

ئاریشەکا ئەکادمی یان یا رەفتاری یان دبیت دگەل گلە و گازندێن دکەڤنە 

 . رێیا زاروکانداد

پولسی و یاسایێن رێڤەبەریا بوردا پەروەدا گشتی دگەل ئەڤێ نامیلکا دایک و  .8

.قوتابی  بخوینە و شارەزابە تێدا-باب

بەرپسیارەتی و مافێن رێڤەبەرا و ستافێ 
  قوتابخانێ

:رێڤەبەر و ستافێ قۆتابخانێ مافێ هەی کو

ز  دگەلدا بهێتە کرنێ ژالیێ سەرەدەریەکا ب حورمەت، دادپەروەرانە، ئو  برێ .1

قوتابیانڤە، دایک و بابانڤە یان سەمیانانڤە، ئو دگەل ستافێ دیترێ یێ 

 .قوتابخانێ

 .ب رێک و پێکداد ژینگەهەکا ب ئارام  و کارکردن  .2

گەهاندنا پشنیار و سکاال  و گلە و گازندا بو ئوفیسا رێڤەبەریا قوتابخانێت  .3

 .بەرسڤێ  ددەمەکێ  گونجایداگشتی یێت میترو ل نەشڤل ئو وەرگرتنا 

 .وەرگرتنا راهێنان و خولێنپێشڤەچوونا پروفیشنال یێن هاریکار  .4

دا رێنمایێن کوالتی و فەرمانا  رادەست رچاوە و ژێدەرێن پێتڤیی وەربگرن سە .5

 .بکەن و بگەهینن

:رێڤەبەر و ستافێ قۆتابخانێ بەرپرسیارەتی یا هەی د

دارشتی بکاربینن، -ن بن،  پالنێن باشروژانە بەشداری کاری ببن، د ووردبی .1

 .ۆ سەرقالێ پالنێن رێنمایی دا کاربکەن لهەمی رۆژان داهێنەربن،

ببەردەوام ژینگەهەکا قوتابخانێ یا بسالمەت و رێک و پێک دابینبکەن برێکا  .2

تیژێن پاراستن و رێڤەبرنەکا باش، ئو  دویف چوون و اکارئینانا ستر

قوتابی سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت /گوهدارکرنا نامیالکا دایک و باب

 میترو ل نەشڤل

ب رێز و حورمەت سەرەدریێ  دگەل قوتابیا، دایک و  بابان ئو سەمیانان  .3

 .بکەن، خزمەتێ بکەن وەک کەسێن سەرکێش بۆ قۆتابیان

ببەردەوامی دایک و بابان و سەمیانان ئاگاداربکەن سەبارەت پێشڤەچوونا  .4

، دروستکرنا دەرفەتێن پر رامان بو  قوتابی یا ئەکادمی  ئو رەفتارا

بەژداربوونا وانا دگەل دابینکرنا پەیوەندیپێکرنەکا ب رێک و پێک ب 

 .زمانەکێ کو ئەو تێبگەهن

 یا پەروەردا گشتیرێبازێن بوردا رێڤەبەر ال وە زانین لسەر پولسی و یاسا وب .5

 .کاربینن ب ئێکسانی و بەردەوامی ئو هەبن

باز و یاسایێت فیدرال و ویالیەتێ هەبن دەربارەی بال هەوە زانین سەبارەت رێ .6

 .،  قوتابیێ کێم ئەندامژی بخوڤە دگریتەیا  تەمبیکرنێ  بو هەمی قوتابیاپروس

یان یا ، ئۆ بەرسڤا سکاال گەنگەشەبکەن ، پێشبینیان ۆ نیگەرانیانیاسایان .7

 بدەننیگەرانیان ژالیێ قۆتابیان ڤە ۆ دایک بابان ڤە یان سەرپەرشتیاران ڤە 

 .ددەمەکێ گۆنجاو دا ۆ بزمانەکێ کۆ ئەو تێبگەهن

بهێتە دۆپاتکرن کۆ قۆتابی هەمی دهێنە رەوانەکرن بۆ کۆمیتەیێن ب رێک ۆ  .8

پێک، بەش ۆ ئوفیس ۆ لق، ۆ ئاژانس ۆ رێکخراوان لدەمێ هاریکارییا 

 .دەرەکی یا پێتڤی بیت

ب دەستوری  دابینکرنا دەم و کار بو قەرەبوکرنا وان قوتابیێن ب یاسایی ئانکو .9

ئەو قوتابیێن حازر نەبوین ل قۆتابخانێ ژبەر ئەگەرێن ) نەهاتی یە قوتابخانێ 

 (تەمبیکرنێ دهێنە هەژمارتن ژقوتابیێن بهێنە قەرەبوکرن 

 .بەشداریکرن د دەرفەتێن پرۆفیشنال یێن داخازکری دا .10
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نانا رێکخراوێن جڤاکی بو پشتگریکرنا پێداویستیێت کەسی یێن بکارئی .11

وانا دهێتە کرن ژالیێ جڤاکێ  قوتابی و خێزانێن ئەڤێن خزمەتا

 .قوتابخانێ 

بەرپرسیارەتیێن ئوفیسا پەروەردا قەزایێ

ستافێ ئوفیسا پەروەردەیا قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل 

 :بەرپرسیارەتی یا هەی کۆ

پەیوەندیداربن دگەل جڤاکیدا بۆ درۆستکرن ۆ سەپاندنا  هاریکار ۆ .1

یاسایا ۆ پرۆسیجەران ئەوێن قۆتابخانێن زێدە کاریگەر بهێزتێخن 

ئەوێن ئارام ۆ گرێدای ب سەرکەفتنا قۆتابی ۆ ستافێ قۆتابخانێ، ۆ 

 .جڤاکی ڤە

دۆپاتکرن لسەر وێ یەکێ کۆ هەر قۆتابخانەکێ سەرکردە ۆ سەرچاوە  .2

 .ۆ پاراستنا سەرکەفتنا قۆتابی ۆ قۆتابخانێ هەبن بۆ هاریکاری

ستافێ قۆتابخانێ، رێڤەبەران، قۆتابیان، پاراستنا مافێن یاسایی یێن  .3

 .دەیک ۆبابان ۆ سەمیانان

دگەل قۆتابیان، دەیک و بابان  ێزدار ۆ ب رێز ۆ دادپەروەرانە بند ر .4

 .یان سەمیانان، ستافێ قۆتابخانێ ئو رێڤەران

یێ  ەر بنەمایەکێ بەرفرەهە و هەمەجورخاندنێ لس دابینکرنا مەنهەجەکێ  .5

 .گرێدای ب پەروەردێ ڤە هەی دا هەمی پێتڤیێن قۆتابیان دابین بکەت

مافێن  یاسایی یێن هەمی قۆتابیان بهێنە دڵنیاکرن، دگەل قوتابیێن پەککەفتیژی  .6

 .بخوڤەدگرن

ێتڤیێن دابینکرنا ستافێ کاری ئەوێن هاتینە راهێنانکرن ژبۆ گەهاندنا هەمی  پ .7

 .قۆتابیان

دابینکرنا هاریکاری ۆ راهێنانێن پێشڤەچوونا پرۆفیشنال بۆ رێڤەبەران ۆ  .8

 .ستافێ قۆتابخانێ دا دهاریکاربن بۆ پالپشتیکرنا قۆتابیان

پالپشتیکرنا رێڤەبەران ۆ ستافێ قۆتابخانێ د ئەنجامدانا بەرپرسیارەتیێن  .9

یک ۆبابان دا ژالیێ دە-تەنبیکرنێ وەک هاتیە پێناسەکرن د نامیلکا قۆتابی

 .قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل ڤە

دایک و بابان یان سەمیانان ئاگادار بکەن بەری کریارا تەمبیکرنێ بو  .10

 .دەرێخستانا قوتابی ژ قوتابخانێ بهێتە ئەنجامدان
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سەرچاوا

 ێردایی بمیــــنەگ

سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی

بۆ زانیارییان، پرسیاران، کۆمێنت ۆپشنیاران، تکایە پەیوەندیێ ب سەنتەرێ 

یان  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦خزمەگۆزاریێت خێزانی ڤە بکە لسەر ڤێ ژمارا تلەفوونێ 

لیک گۆزاریێت خێزانی برێکا کتبرێیا چاتی دگەل نوینەرەکێ ژ سەنتەرێ خزمە

کرن لسەر بۆکسا چات لدەستێ راستێ لبنێ شاشێ لسەر مالپەرێ پەروەردێ 

(www.mnps.org .) تو دشێی ئیمەلکێ بو مە فرێکەی لسەر

familyinfo@mnps.org. 

ا سپێدێ  ت 6:30تێلەفۆنا سەنتەرێ مە یێ خزمەتگۆزاریێن خێزانێ ژ دەمژمێر 

ئێڤاری ژ رۆژا دووشەمبی تا رۆژا هەینی ددەمێ رۆژانێن ئاسایی یێن  5:30

یە لدەمژمێر مە دخزمەتدا ددەمێ پشوو ۆ بهێنڤەدانا هاڤینێ دا هێال تێلەفۆنا . دەوامێ

 .ئێڤاری 4:30سپێدێ  تا  8:00

زانیاریێن ئونالین ئانکۆ لسەر ئنتەرنێتی

زانیاری یێن هەین لسەر چەندین  ،www.mnps.orgمالپەرێ مە 

بابەتا، دگەل وانژی مەنیۆیا خارنا نیڤرۆ، مەرج و پێدڤیێن ئەکادیمی، 

لیستێن قۆتابخانان ۆ زانیاری لسەر ڤەگۆهاستن ۆ هاتن ۆ چوونا قۆتابیان 

  .بۆ قۆتابخانا

CALLOUTSفرێکرنا نامێن دەنگی یێن تومارکری 

خانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل سیستەمێ پەیوەندیان بکاردئینیت قوتاب

دەنگ و باسێت گرنک و زانیاریان دگەل دەیک ۆ باب ۆ بەالڤەکرنا بۆ 

رێڤەبەریا تۆمارکری ژالیێ  دێ پەیوەندیێنهوین . خێزانێن قۆتابیان

وان قۆتابخانا ئەڤێن زارۆکێن هەوە لێدهێنە و پەروەردا قەزایێ 

چ پەیوەدنیێن تلەفوونی نە وەرگرتن، تکایە  ەر تەئەگ. تۆمارکرن

پەیوەندیێ ب قۆتابخانا زارۆکێ خوڤە بکە یان سەنتەرێ زانیاریێت 

بو نویژەنکرنا زانیاریێت  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦خێزانی لسەر ڤێ ژمارێ 

ئەگەر ژمارا تلەفوناتە هاتە گوهرین، تکایە . تە یێت پەیوەندیکرنێ

وڤە بکە یان پەیوەندیێ ب سەنتەرێ پەیوەندیێ ب قۆتابخانا زاروکێ خ

خێزانی ڤە بکە بو دابینکرنا ژمارا تە یا تازە ئو دوپاتبکە کو زانیاریێن 

 .دێ بەردەوام پەیوەندیێن مە وەرگری

پورتالێ خێزانی یێ قوتابخانێن گشتی یێن میترو

پورتالێ خێزانی سەر ب قوتابخانێن گشتی یێن میترو  لناشڤیل ڤە 

نە کو دێ هاریکاریا خێزانا کەت ب گرێدایی بمینن پورتالەکێ ئونالی

ئەو رێکێ بخێزانا ددەت کو  ئێکسەر . دگەل پولێن زارۆکێن خو دا

تەماشەی پلە و کارێ مالێ و ژڤانێ کارێن داهاتی و ئامادەبوونا قوتابی و 

زانیاریێن رەوشت و تەمبیکرنێ و گەلەک تشتێن دی یێن زاروکێ خو 

 .بکەن

ندیەکا موکمتر دناڤبەرا ماموستا و دەیک و باباندا رێکێ دەت کو پەیوە

 .دروست بیت برێکا ئیمەیل و ناما و هشیاریێن موبایلێ

. پورتالێ خێزانی یێ بەردەستە لسەر ئونالین و لسەر موبایالن ژی

رتن بو رێنمای و زانیاریێن بو بدەستڤەئینانا پورتالێ خێزانی دهێنە هنا

وەندیێ ب بەشێ پۆرتالێ خێزانی ل پەی .هەوە ژ الیێ قۆتابخانێ ڤە

 قۆتابخانا زارۆکێ خو بکە بو هەر پسیارەکێ.

شنا مە لسەر موبایلێیداگرتنا ئەپلیکە

قوتابخانێن گشتی یێن میترو ئەپێ بەالش یێ هەی بو داگرتنی لسەر هەردوو 

لێ بگەریێ لژێر ناڤێ . ئەپ ستوور و گووگلە پلەی ستوور

Metropolitan Nashville PS  هەرگاڤا تە داگرت تو دشێی وەرگرتنا

زانیاریان هەلبژێری ژ تێبینیان ئەکتیڤ بکەی بو وەرگرتنا زانیاریان ژ 

لسەر  بەالڤەدکەتئەپێ موبایلێ دەنگوباسا دەربارەی قوتابخانا . قوتابخانا

 مالپەرێ و توورێن جڤاکی و هەروەسا رێڤەبەریێ و هێلێن هاریکاریێ و

 .مینیویێن قوتابخانێ و دگەل چەندین تشتێن دیترێ
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گرێدای بمینە

(PAC)ئەنجۆمەنێ راوێژکارییێ دەیک ۆبابا 

ئەنجۆمەنێ راوێژکارییێ دەیک ۆبابان یێ هاتیە درۆستکرن بۆ 

بەشدارببن د دا بهێزکرن ۆ رێک و پێکرن ۆ جۆالندنا دەیک ۆبابان 

دا ژبۆ زارۆکێ وان، ۆ هەروەسا، دیارکرنا وان پەروەردەییا دۆمدرێژ

ئاستەنگا یێن دەیک باب تێدا بەشداردبن ۆ کارکرن دگەل کەسایەتیێن 

 .قۆتابخانێن میترۆ بۆ کێمکرن یان الدانا ڤان ئاستەنگان

رێ بو زانیاریێن زێدەتر یان بەشدارببی، تکایە پەیوەندیی بکە ب رێڤەبە

 .قوتابخانا زاروکێ خوڤە

دەستکەفتێن جڤاکی

دەستکەفتێن جڤاکی دەستپێشخەریەکا جڤاکی یە ب ڕێڤەبرنا قوتابخانێت 

دەستکەفتێن جڤاکی یێن قوتابخانا . گشتی یێت میترو ل نەشڤل یە

جڤاکی و پێشڤەچوونا  ەتگوزاریێن تەندروستی وتەکەزێ لسەر خزم

 .ەردێ و فێرکرنێگەنجان دکەن بو باشتکرنا رەوشا پەرو

هەڤکار و بەشدارا لهەڤ  واریدا رێڤەبەرەک یێ هەی کارێ ویدڤی ب

پالپشتیێ بو زاروکان و دەرفەتان و رێژەکا مدکەت بو پێشکێشکرنا کوو

ردەست ەێن سەرچاوێن لبنموون .گەنجان و خیزان و ئەندامێن جڤاکی

ژ خارن و سەنتەرێن سەرچاوێن خێزانی و جلوبەرگ و : پێکدهێن

 .مەزنا پشتی دەواما قوتابخانێ و وانە بوفەتێن دەر

قوتابخانێن بەشدار

Antioch High School 

Antioch Middle Prep Buena 

Vista Elementary Cole 

Elementary Creswell Middle 

DuPont Hadley Middle Prep Glencliff 

High School 

Mar Middle Prep Hunters -Gra

ewood School Ingl Lane High

Elementary Jere Baxter Middle 

Joelton Middle Prep Madison 

Middle Prep Maplewood High 

 McKissack Middle Prep Napier

Elementary 

Cohn Entertainment Magnet High Stratford STEM -Pearl

Magnet 

Two Rivers Middle Prep 

Tusculum Elementary 

ght Whitsitt Elementary Wri

Middle Prep 

بو دەستڤەئینانا نویترین لیستا ناڤێن قوتابخانێن بەشدار، تکایە سەرەدانا 

 :ئەڤی مالپەری بکە

www.communityachieves.org

هەڤکاریێ  وەربگرە

هێال هاریکاریا جڤاکی

نی ئەوە کو تو ئێک ژ ساناهیتیرن رێک کو تو هاریکاریێ بدەستخوڤە بی

پەیوەندیێ ب خزمەتگوزاریێن جڤاکی یێن ویالیەتا تێنسی ڤە بکەی لسەر ڤێ 

لدەمێ تو پەیوەندیێ دکەی، دێ کەسەک دگەل تە ئاخڤیت و . 2-1-1ژمارێ 

ئەو کەس یێ هاتی یە راهێنان کرن کا دێ چەوا هاریکاریا تە کەت تو پێتڤی 

ێلەفوونا و ناڤونیشانێن دویفدا دێ ژمارا ت یێن خو بو وی دیارکەی، و ل

 .نێزیکترین جهــێن تو بشێی هاریکاریێ ژێ وەرگری ئاراستەی تە کەت

.خزمەتگوزاریێن راوێژکاریا جڤاکی یا قوتابخانێ

خزمەتگوزاریێن راوێژکاری یێن ل هەمی قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل 

تابیان بەشێ کاروبارێن جڤاکی یێ پابەندە بو هاریکاریکرنا قو. نەشڤل هەین

 . داکو بگەهنە بەرزترین ئاستێن خاندنا ئەکادیمی

هندەک جاران کێشێن کەسی یێن هەین کو ئاستەنگا بو فێربوون و پەروەردەیا 

راوێژکارێن جڤاکی یێن قوتابخانێ دێ راوێژکاریا بێ . زاروکی درۆستدکەت

نا ل قوتابخان د دەمێ دەواما قوتابخانێ دا و بەرامبەر دابینکەن بو قوتابیا

هەمی تومارا دەربارەی کومبوونێن قوتابی دگەل راوێژکارێن جڤاکی . وانادا

یێن قوتابخانێ دێ هێنە پاراستن بنهێنی ژبلی ئەگەر هاتبنە داخازکرن ژالیێ 

 .یاسایێ ڤە

بو خێزانێن قوتابیێن د تەنگاڤیاندا دەربازدبن HEROپروگرامێن 

-McKinneyا بنڤاێ بهەڤکاری دگەل یاسا هاریکاریا بێ مال و حاال ی

Vento   لژێر ناڤونیشانێVII-B Title IX  بەشێ ئێکێ یێ یاسا پێتڤیێن هەمی

قوتابیان، زاروک و گەنجێن جهێ خەوێ یێ یان شەڤێ یێ لێرازانێ نەبیت 

رەنگە د شایستە بن بو ڤان خزمەتگوزاریان برێکا پالپشتیا پروگرامێن 

 theر پروگرامێ خزمەتگوزاریێن هەژیبوونا لژێ. بن HEROبناڤێ 

McKinney- Vento Act  لدویف بەرسڤێن وان پرسیارێن گرێدای ب

ڤەیە ئەوێن هاتینە دیارکرن د فورما  بارودوخێ ئاکنجیبوونا قوتابیان

    . دا  the McKinney- Ventoهەلسەنگاندنا شایستەبوونا پروگرامێ 

ال ئەڤێن بتنێ بو قۆتابیێن بێ مال وح McKinney-Ventoیاسایا ( Aفورما )

دگەل دایک و بابێن یان سەمیانێن یاسایی یێن بێ مال و حال دژین نینە، لێ 

هەروەسا بو وان کەسایاژی یێ هەی ئەڤێن کەسێ خو نەبیت کو لجهێن بێ 

فورمێت داگرتنا . مالوحاالندا دژین بێی دەیک وباب یان سەمیانێ یاسایی

کەڤن ل سەنتەرێن ب شایستەبوونا ڤان خزمەتگوزاریان رەنگە  بدەست هەوە

تومارکرنا قوتابیان یان قوتابخانێن زاروکێن هەوە یان هوین دکارن 

-٨٧٢٩پەیوەندیێ ب ئوفیسا مەڤە بکەن ئێکسەر لسەر ڤێ ژمارا تێلەفونێ 

ددەی دێ  ئەو بەرسڤیت تو لسەر فورما شایستەبوونێ ٦١٥-٢٥٩

ێ ڤان هاریکاریا قوتابخانا کەن بو دیارکرنا وێ چەندێ کا قوتابی شایست

فەرق و جوداهی دگەل قوتابی ناهێتەکرن . یە یان نە خزمەتگوزاریانە

لسەر وان زانیاریێن ئەو لسەر ڤێ فورمێ دابین دکەت، و ئەو زانیاریێن 

خیزان و قوتابی دکارن . هوین دابین دکەن دێ ب نهێنی هێنە راگرتن

لێن داخازا ڤان خزمەتگوزاریان بکەن د هەر دەمەکێ دا ل هەرگاڤا وان ما

بریارێن شایستەبوونێ بتنێ بو . خو ژدەستدان د تەواوێ ساال خاندنێ دا

ماوێ ئێک ساال خاندنێ یا رەوایە ئو فۆرمە و بەلگەنامێن نوی یێت 

ناڤ نڤیسینا  داگرتن بو هەر سالەکا خاندنێ بو پێشکێشکرنێ دەبیت بهێنە

ێ یێ شایستەبوونێ ئەگەر هات و قۆتابیەک ببەردەوامی جهەکێ نڤستنا شەڤ

 .جێگیر و گونجای نەبیت

دبن  McKinney-Ventoئەو قوتابیێن شایستەی خزمەتگوزاریێن پروگرامێ 

ماڤێ هەی کو ئێکسەر ناڤێن وان بهێنە تومارکرن حەتا ئەگەر بەلگەنامێن وان 

ئەو قۆتابیێن شایستەی بو خزمەتگوزایێن . یێن پیتڤی هەمی نە لبەردەستبن

  قوتابخانا زوونێدا خو تۆماربکەن ل دشێن McKinney-Ventoپرۆگرامێ 
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بو ناڤ و نیشانێن ئاکنجیا وان یا دەمکی یان دکارن د وێ قوتابخانێ دا  

بمینن ئەوا وان دوماهیک جار دەوام لێکری لدەمێ وان خانیێ خو 

شتیێن دی پێکدهێن ژ لێ خزمەتگوزاریێن زیدەتر دگەل پالپ. ژدەست دای

نە سنووردار بو ڤەگوهاستنێن بو ژدەرڤەی زوونا قوتابخانێ، جلوبەرگێن 

ستاندارد یێن دەواما قوتابخانێ، دگەل کەلوپەلێن قوتابخانێ و سەرچاوێن 

 .بو قوتابی دهێنە رەوانەکرن، هەروەسا لبەردەستن

 ڤە بو وان خێزانێن د HEROتکایە پەیوەندیێ بکە ب پروگرامێ 

ئەگەر تە  ٦١٥-٢٥٩-٨٧٢٩تەنگاڤیاندا دەربازدبن لسەر ژمارا تێلەفونا 

 .تو یێ پێتڤی ب هاریکاریێ بی هەبیت یان هەر پرسیارەک

STRIDE پروگرامێ

-٩هەمی قوتابیێن د قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل دا ژ قوناغێن 

ڤل ببن دكارن سواری پاسێن دەسهەالتا ڤەگوهاستنا میتروپولیتان نەش ١٢

بێ بەرامبەر برێکا بەرنامەکێ داهێنەر بناڤێ  MTAئەوێن دبێژنێ 

StrIDe . ێ ئەوێن دوامێ ل قوتابخانێن ژ دەرڤەی ٨-٥قوتابیێن قوناغێن

دەڤەرێن خو ئانکو ژدەرڤەی زوونێن مالێن خو دکەن لوی جهێ ئەڤێن 

خزمەتگوزاریا پاسێن زەر نەبن، شایستەنە بو خزمەتگوزاریێن 

پەیوەندیێ بکە ب . برێکا دەستویردانا دایک و بابا StrIDeپرۆگرامێ 

ئوفیسا قوتابخانا ناڤنجی ڤە بکە بو فورمێن دەستویریێ وزانیاری لسەر 

 .شایستەبوونێ

کارتێن قوتابیێن قوناغا ئامادەیی یێن قوتابخانێن میترو کاردکەت وەک 

ربوون ل ناسناما وانا یا قۆتابخانێ و دکارن بکاربینن وەک پلێتان بو سوا

کارت یێن هاتینە دروستکرن دا کاربکەن لسەر هەمی  .MTAپاسێن  

قوتابی دەبیت وان کارتا داننە سەر ئەو  .دا MTAسندوقێن دناف پاسێن 

سندوقا پارەدانێ و خو لسەر جهێن وێنێ چاڤێ گای لسەر کو دکەڤیتە 

 ئەو دەنگ ژی ئاماژە .بگرن تا کارتا وان دهێنە خاندن و تیتکەک لێددەت

دکەت کو کارتا قوتابی هاتە خاندن و قوتابی دێ هێتە دەستویردان 

 .سواری پاسێ ببیت

هێتە دابینکرن بو قوتابی لدەستپێکا دەواما ناسنامەکا نوی یا قوتابخانێ دێ 

تەنها ناسنامەیە کو . قوتابخانێ د ساال نوی یا خاندنێ دا و ناهێتە ڤەگوهاستن

ێتە دێ ناسنامە بو قوتابیان ه. MTAاسێن دهێتە بکارئینان ژبو سواربوون ل پ

 ١٥کرنا وێ ناسنامێ ەبهایێ نویکرن یان بەرز. دابینکرن د قوتابخانێن واندا

دێ تەنها مافێ سێ  قوتابیا .دۆالرن و دێ هێتە بدەستخستن ژ قوتابخانێن وانا

 .ناسناما هەبیت بو هەر وەرزەکێ سالێ

یف هەمی رێنامایێن پاسێن ئەو قوتابیێن ڤێ خزمەتێ بکاردئینن دڤیت لدو

MTA یاسایا هەلسوکەوتا دێ هێتە بەالڤکرن . بچن یێن خزمەتێن ڤەگوهاستنێ

دناف هۆال سەنتەرێ میوزیک سێنتراڵ دا و هەروەسا لسەر مالپەرێ 

NashvilleMTA.org. 

بو زانیاریێن زێدەتر دەربارەی رێک یان دەمێن پاسێ، پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ 

 (615) -862-5950هاۆالتیان ڤە لسەر ژمارا تێلەفونێ خزمەتگوزاریێن 

دایک وبابا( ژێدەرێن)سەنتەرێ سەرچاوە

سەنتەرێن سەرچاوێن خێزانی پابەندن ( FRCs)سەنتەرێ سەرچاوێن خێزانی 

هەر سەنتەرەکێ . وێ دا/ب زێدەکرنا سالمەتیا زاروکێ و خێزانا وی

ن جڤاکی و تەندروستی، سەرچاوێن خێزانی هەڤکارە دگەل دابینکەرێن خزمەتێ

، هەمی بهەڤرا اینیدانیشتوان و قوتابخانا و بازرگانیا و جهــ و رێکخراوێن ئ

 .کاردکەن بو ئاڤاکرنا هێزێ و بەرچاڤکرنا پێتڤیێن دەڤەرێ و گەرەکی

 (بەرێخوبدە لیستا جهان و زانیاریێن پەیوەندیکرنێ د الپەرێ دویڤدا ) 
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سەنتەرێن سەرچاوا بو خێزانا

:ئینانا لیستا نویکری یا جهـ و زانیاریێن پەیوەندیکرنێ یا سەنتەرێ سەرچاوێن خێزانی، زەحمە نەبیت سەرەدانابو بدەستڤە

www.unitedwaynashville.org/programs/family-resource-centers

ANTIOCH HIGH SCHOOL 

37013 Hobson Pike, Portable 18 | Antioch, TN1900  

Lead Agency: PENCIL Foundation 

5400 Ext. 2010-641 )615(Telephone:  

RS OF NASHVILLEBETHLEHEM CENTE  

Charlotte Avenue | Nashville, TN 372031417  

Lead Agency: Bethlehem Centers of Nashville 

3386 Ext. 119-329 )615Telephone:(  

COLE ELEMENTARY SCHOOL 

Colemont Drive | Antioch, TN 370135060  

s Services’Lead Agency: Family & Children  

5043 ext. 1815-333 )615( Telephone:  

IVANETTA H. DAVIS EARLY LEARNING CENTER 

South Hamilton Road | Nashville, TN 372181910  

Lead Agency: PENCIL Foundation 

6355 Ext.101-291 )615(Telephone:  

EDGEHILL FAMILY RESOURCE CENTER 

Edgehill Avenue | Nashville, TN 372031001  

ad Agency: Organized Neighbors of EdgehillLe  

4617-256 )615( Telephone:  

HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL-FALL  

 Wedgewood Avenue | Nashville, TN 37203510 

Lead Agency: Family and Children Services  

6380 ext. 8-291 )615(Telephone:  

GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

Pike | Nashville, TN 37211 Antioch160  

Lead Agency: PENCIL Foundation 

5070 ext. 301-333 )615(Telephone:  

MADISON MIDDLE PREP 

Old Hickory Boulevard | Madison, TN 37115300  

Lead Agency: PENCIL Foundation 

1791 Ext. 213-254 )615(Telephone:  

BRYAN CENTER’MARTHA O  

th 7th Street | Nashville, TN 37206Sou711  

Bryan Center’Lead Agency: Martha O  

1791 Ext. 213-254 )615(Telephone:   

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

Walton Lane | Nashville, TN 37216401  

Lead Agency: PENCIL Foundation  

6770 Ext. 1100-262 )615(Telephone:  

جهـ و زانیاریێن  پەیوەندیکرنێ

DER FAMILY RESOURCEC. E. MCGRU

CENTER

 2013 th Avenue North | Nashville, TN 25

37208 

Lead Agency: Matthew Walker Comprehensive 

Health Center

4681-242 )615(Telephone:  

NAPIER ELEMENTARY SCHOOL 

Fairfield Avenue | Nashville, TN 3721060  

Service s’Lead Agency: Family & Children  

6400 x 655376-291 )615(Telephone:  

PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 

Park Avenue | Nashville, TN 372093703  

Lead Agency: Family and Children Services  

8412 ext. 659159-298 )615(Telephone:  

COHN ENTERTAINMENT MAGNET -PEARL

HIGH SCHOOL 

North | Nashville, TN 37208th Avenue 26904  

Lead Agency: Family and Children 

Services  

8150 x 1121-329 )615(Telephone:  

MAGNESS POTTER \SALVATION ARMY

CENTER 

Stockell Street | Nashville, TN 37207611  

Lead Agency: The Salvation Army/Red Shield 

Family Initiative 

0554-255 )615(Telephone:  

SOUTH NASHVILLE FAMILY RESOURCE 

CENTER 

Edmonson Pike #204 | Nashville, TN 4928

37211 

Lead Agency: Catholic Charities 

1944-834 )615(Telephone:  

S COMMUNITY HOUSE’ST. LUKE  

New York Avenue | Nashville, TN 5601

37209  

munity Houses Com’Lead Agency: St. Luke  

7893-350 )615(Telephone:  

TUSCULUM ELEMENTARY SCHOOL 

Nolensville Road, Portable 17 | 4917

Nashville, TN 37211 

Lead Agency: PENCIL Foundation 

5179 ext.155-333 )615(Telephone:  
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یاسا )پۆلسیا(

__  ۆ  __

ۆسیجەراپر



یاسا و پروسیجەرێن قوتابخانا

ئامیرێن  /نتەرنێتێ ەخراب بکارئینانا ئ
 ئەلەکترۆنی

نابیت قۆتابی ئامیرێن خۆ یێن ئەلەکترۆنی بکاربینیت ددەمێ پۆلێ دا تەنها 

ێ نەبیت د دەمێ وانەگوتنێدا، لسەر داخازا یئەگەر ژبۆ کارێن هاریکار

 و قۆتابیێ ئامیرێ خۆ یێئە . مامۆستای یان رێڤەبەریا ئاڤاهیێ قۆتابخانێ

هیچ  .ئەلەکترۆنی بینیت بۆ قۆتابخانێ لسەر بەرپرسیارەتیا خۆ دهینیت

دویفداچوون بۆ هیچ ئامیرەکێ ئەلەکترۆنی یێ بەرزەبیت لێگەریان یان 

تەکنۆلۆژیا کەسایەتی پێک دهێت ژ، لێ نە سنووردارە بتنێ، . ناهێنە کرن

یان  mp3یان  iPod, iPadمۆبایالن، ئامیڕێن گۆهی یێن وایرلس ، 

هێدفوون دڤێت . ئامیرێ ژمێریاری یان هەر ئامیرێەکێ یاریا یێ دەستی

ی بۆ گۆهداریکرنا تەنها بۆ تەکنۆلۆژیا کەسایەتی بکاربهێت ئەوژ

ئەگەر قۆتابی ئەف ئامیرێن ئەلەکترۆنی . کرنا ڤیدیۆیانەمۆزیکێ ۆ تەماش

ت ۆ لژێر ڤێ لدەف بن ل قۆتابخانێ دێ سەرپێچیا یاسا قۆتابخانێ کە

تەماشەی پۆلسی و یاسایا قوتابخانێت گشتی . یاسایێ دێ هێتە تەمبیکرن

 یێت میترو ل نەشڤل بکە

(هەرزەکار)یاسا گۆنەهبارێ سنێلە

دادوەرێ دادگەها سنێلەیان رەنگە , TCA 55-10-701گوێرەی یاسا  

فەرمانا نەهێشتنا هاژووتنا ترۆمبێلێ دەرکەت بۆ هەر تاوانەکێ یان هەر 

ئەف  .دا -TCA55-10-801رەوەشتەکێ قەدەغەکری وەک دیار د یاسا 

بەشە دهێتە جێبەجێکرن لسەر هەر تاوانەکا جینایی، تاوانا رەوشێ، 

سەرپێچی، خەلەتی ۆ رەوشتێن دی یێن قەدەغەکری دگەل هەبوون، 

بکارئیان، فرۆتن یان خارنا هەر ڤەخارنەکا کحۆلی، شەراب، بیر یان 

-TCA 39ەک هاتیە پێناسەکرن گویرەی یاسا هەر کەرەستەکێ دی، و

یان هەبوونا یان هەلگرتنا چەکان ل قۆتابخانا وەک هاتیە , 17-4

 .TCA 38-17-1309(b) or (c)دیارکرن د یاسا 

بکاربینیت یان فۆرما  رەفتارکرنێد تاوانا ئێکێ دا، رەنگە دادوەر مافێ 

نا ترۆمبێلێ پاشەکشێکرنێ واژوو بکەت بۆ دووبارە دانا مافێ لێخۆری

 .پشتی سێ مەها

، رەتکرن یان راگرتنا مافێ کریسنووردار ێنژدەرڤەی ڤێ کاودان

-TCA 55-10مولەتا لێخۆرینا ترۆمبێلێ وەک هاتیە دیارکرن د یاسا 

 .دا 702

بۆ زانیاریێن زێدەتر، بێزەحمەت پەوەیندیێ ب بەشێ خزمەتگۆزاریێن 

 .پالپشتیێ ڤە بکە

دابینکرنا جهێ ئارام 
ابی دشێت بچیتە الیێ بەرپرسەکێ قۆتابخانێ ب شێوەیەکێ خۆبەخش قۆت

ئالەڤێ خۆ رادەستی وی کەسی بکەت، ئەو ئالەڤێ کۆ هەبوونا وی ل 

ئەو تشتێ . کرننغەیە لدویف یاسا و رێبازا، هاتینە دابیقۆتابخانێ قەدە

لدەف قوتابی کو دڤێت ب یاسایی رادەستێ قوتابخانێ بکەت پێکدهێت ژ 

م دابینکرنا جهێ ئارا ئەف .و نەک چەک بیت( چەقوا بەریکێکێر یان ) 

ا ئالەڤا بەری هنگی ل قوتابخانێ ناهێتە سەپاندن ئەگەر لێگەریان

 .دەستپێکربیت

ئەگەر قۆتابی بچیتە الیێ بەرپرسەکێ قۆتابخانێ ۆ بشێوەیەکێ خۆبەخش هەر 

ئەو قۆتابی ناهێتە راسپاردن بۆ . تشتێ ڤێ رادەستی وی کەسی بکەت

رێڤەبەر دێ پاشی بریارێ . یسپلینکرنێ لژێر ڤان رۆلێن هاتینە شرۆڤەکرند

دەت بۆ ڤەگەراندنا وی کەرەستی یان ئالەڤی بۆ دەیک باب یان سەمیانێ 

 .زارۆکی لدەمێ گۆنجای دا

ئەگەر قۆتابی تشتەکێ نە یاسایایی دیت ل قۆتابخانێ وەک، چەک یان هەر 

ل قۆتابخانێ، یان ( تن یان کحۆلتی ؛بۆ نمۆنە)تشتەکی دی یێ قەدەغەکری 

دناف پاسێ دا، ئەو قۆتابی دڤێت بچیتە الیێ کەسێن بەرپرس بۆ ئاگەهدارکرنا 

ئەو قۆتابیێ ڤی کاری ژی دکەت . وێ دیتی/وان لسەر ئەو تشتێ وی

ئۆتۆماتیکی ناکەڤیتە د سەرپێچیێ دا لدویف یاسایێن قۆتابخانێ بتنێ ژ بەر 

 .ئاگەهدارکرنا لسەر ڤی کاری

ەرپرسێن قۆتابخانێ دێ بریارێ دەن دا دیارکەن کا ئەگەر بارۆدۆخێ ب

دەۆرۆبەرێن وی قۆتابی ئەڤێ لسەر هاتی یە راپورتکرن کا پتر بهێتە لێکۆلین 

 .یان نە

1لێگەریان ۆ دەستەسەرکرن

ئەف پرۆسیجەرێن لخارێ دهێنە جێبەجێکرن بۆ لێگەریان دناف دۆالبێن 

بخانێ، دگەل پاسێن قۆتابخانێ، جهێن کۆ هاتنە قۆتابیان دا، جهێن دی یێن قۆتا

دان بۆ قۆتابیان دا کەرەست ۆ تشتێن خۆ لێ هەلگرن یان راگرن، پاکێت ۆ 

 .هەلگرێن کەلۆپەالن ئەوێن دهێنە دناف قۆتابخانێ دا برێکا قۆتابیان یان مێڤانا

ل قۆتابخانێن گشتی یێن  دۆالب ۆ جهێن دی یێن هەلگرتنا کەرەستێن قۆتابیان

پشکینین دێ هێتە جێبەجێکرن  .ترۆ ل نەشڤل هەمی دێ هێنە پشکینینکرنمی

ژالیێ رێڤەبەری یان ئەو کەسێ دهێتە دەستنیشانکرن د پرۆسەیا شاهدحالیا 

 .مەزناندا

بۆ دەسهەالدارێن قۆتابخانێ دا بشێن *  دڤێت ئەگەرەکێ گۆنجای هەبیت «

ت کۆ ببیتە دیفچوونێ بکەن ئەگەر قۆتابی یان مێڤانی تشتەک ڤێ هەبی

 .ئەگەرێ تاوانەکی یان بنپێکرنا رۆلێن قۆتابخانێ بیت

ئەگەر کاودانێن هەر قۆتابخانەکێ بخازن رەنگە پشکنینەکا ژ نیشکەکێ    « 

کەلۆپەلێن دی یێن قۆتابیان رەنگە  ڤە بهێتەکرن دناف دۆالب یان ئەو 

 .پشکنینکرن هەروەسا بهێنە 

ە بەالڤکرن کۆ هەمی جهێن دێ تێبینیەک ژالیێ قۆتابخانێ ڤە هێت « 

پاراستنا کەلۆپەالن، دۆالب ۆ پاکێج ۆ دەفر و هەر تشتەکێ دهێتە دناف 

قۆتابخانێ دا ژالیێ قۆتابیان ڤە یان مێڤانان ڤە دێ هیتە پشکنینکرن بو 

 .لێگەریانا کەرەستێن قەدەغەکری، کەرەستێن بێهۆشکەر ۆ چەکان ڤە

 رۆمبێلێن  قۆتابیان ۆ مێڤانانلسەر تئەف پروسا هەنێ دێ هێتە ئەنجامدان 

پشکینین دێ هێتە . راوەستاندن دناف پارکا قۆتابخانێ دائەوێن هاتینە 

جێبەجێکرن ژالیێ رێڤەبەری یان ئەو کەسێ دەستنیشانکری بو ڤی کاری د 

 .ئامەدەبوونا دیدەڤانەکێ مەزنڤە

دڤێت ئەگەرەکێ گۆنجای هەبیت بۆ دەستهەالتدارێن قۆتابخانێ دا بشێن   «

رۆمێال قۆتابی یان مێڤانی ب پشکنن بۆ لێگەریانا ماددێن بێهۆشکەر، ت

.چەکان، کەرەستێن بێهوشکەر یان کەرەستێ دی یێن قەدغەکری
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و براشکاوەیی کو گومانێن بهێزهەنە کو کەسەک یان  ەمامیئاخفتن یان راستیێن کەسەکێ ئاسایی یێ چاڤدێر و ژیر باوەردکەت یا هەستدکەت ب ت لدویفگومانا گومانلێکری دهێتە پێناسەکرن * 

 .ی یێ ئەنجامدایرگەلەک کەسان کارەکێ گومانلێک
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رەنگە پشکنینەکا تایبەت یان یا گشتی  ،ازیتوئەگەر بارۆدۆخ بخ  «

 .لسەر ترۆمبێال بهێتە ئەنجامدان

تێبینیەک دێ هێتە بەالڤەکرن ل هەمی جهێن قۆتابخانێ دێ  «

ئاگەداریا قۆتابیان پێ هێتە کرن و ئاماژە بهندێ دهێتە کرن کو  

ەکێ سەر ب قوتابخانێڤە ببیت ترومبێلێن هاتینە راوەستاندن ل جه

 .دێ هێنە پشکنینکرن

تە ئەنجامدان دلێگەریانا کەرەستێن قوتابی ێپرۆسا هەنێ یا پشکنینێ دێ ه

نین و لێگەریان دێ هێتە جێبەجێکرن ژالیێ پشک .کو ڤێگاڤێ د ڤێهەبن

رێڤەبەری یان ئەو کەسێ دەستنیشانکری بو ڤی کاری د ئامادەبوونا 

 .دیدەڤانەکێ مەزندا

پشکنین دێ هێتە ئەنجامدان ل جهەکێ تایبەت ۆ ب ئامادەبوونا  « 

بەس د کاودانێن دبنە ئەگەرێ هەبوونا  .دیدەڤانەکێ مەزنڤە

 هەرەشەکا ئێکسەر لسەر ئارامی ۆ بارێ ئەمنی یێ

قۆتابیان و ستافێ کاری، لدویف هەلسەنگاندنا بەرپرسەکێ 

کەلوپەلێن بو دەستەسەرکرنا وان  قۆتابخانێ بیت بو ڤێ هەرەشێ،

ئەڤێن پێتڤی بیت بهێنە پشکنینکرن، و رەنگە پشکنین بهێتە  قوتابیا

ژێر چاڤدێریا کەسەکێ  ئەنجامدان لجهەکێ نەیێ تایبەت و نە ل

مەزنڤە بیت، بەس دەبیت مەرجێت جێبەجێکرنا هەمی داخازیێت 

 .گومانلێکریێت گونجای ئەڤێن لهنداڤێ ئاماژەپێکری

لسەر کەرەستێن  دێ هێتە جێبەجێکرنئەف پروسەیا پشکنینێ لخارێ 

ئەڤا دەمێ پشکنین ۆ لێگەریانێ دا ل یان دەستەسەرکرن /دهێنە دیتن ئو

هەر کەرەستەکێ ب ئاوایەکێ  .هێتە لدارخستن دناف قۆتابخانان دا د

بەربچاڤ کو  پێویستە بهێتە رەوانەکرن بو پرۆسەیا دادگایکرنێ دێ 

 .یدار یێن یاساییئێکسەر هێنە ئاراستەکرن بۆ بەرپرسێن پەیوەند

هەیە پشکنینا هەر تشتەکێ بکەن دارێن قوتابخانێ ەستهەالتد بو « 

ئەگەر هەست ب تشتەکێ گومانلێکراو بکەن و بزانن ئەو تشت دێ 

دێ هێتە بکارئینان بو  بیتە هەرەشە بوسەر ئارامیا کەسێن دی یان 

 .پەروەردەیی تێکدانا یان دەستێوەردانا پروسەیێن

ویالیەتێ مۆلەتێ ددەتە بەرپرسێن قۆتابخانا ئامیرێ یاسا : تێبینی

هەروەسا صەیێن  ورەستا بکاربینن یان ئامیرێن دی، پشکنینا کە

، ۆ چەکی ربێهۆشکە کەرەستێنهاتینە راهێنانکرن بۆ لێگەریانا 

سەر  ل بێهۆشکەر کەرەستێنبۆ هاریکاریکرنا دیتنا چەکا ۆ 

چەقۆ، دارێن شەڤێ، ) قاچاخ وەک هەر کەرەستەکێ  .قۆتابخانان عەردێ

دێ هێنە ( یان هەر تشتەکێ گرێدای بکارێن گەنگ ۆ عەسابا ڤە هەی، هتد

ددەمێ لێگەریان ۆ ۆپشکنینێ دا یان دێ هێنە رەوانەکرن بۆ  -دەستەسەرکرن

ستافێ قۆتابخانێ کۆ ئەو لدەف خۆ دێ هەلگرن ل ئوفیسا پاراستنا قۆتابخانێن 

 رۆژان،  ئەو تشتێ ٦٠پشتی ماوێ  . رۆژان ٦٠میترۆ بۆ ماوێ 

 .خۆدان پێ نەهاتە دەر دێ هێتە ژناڤبرن یان هاڤێتن

دەستەسەرکرنا قۆتابی
دەیک ۆ باب یان سەمیانێ وی زارۆکی ئەڤێ هاتیە دەستبەسەرکرن ل قۆتابخانێ  

یان د ناف چاالکیەکا قۆتابخانێ دا دێ هێنە ئاگەدارکرن پشتی رێڤەبەر یان جێگرێ 

نە ئاگەهدارکرن لسەر دەستبەسەرکرنا وی قۆتابی ۆ پشتی بەشێ رێڤەبەری دهێ

      .پۆلیسان تەخمینا جهێ چاڤدێریا وی قۆتابی دکەن

(هەرەشا)هەلسەنگاندنێن گەفا
رەنگە هندەک دەم هەبن لدەمێ قۆتابیەک گەفەکا نڤیسکی، زارەکی یان ب 

بو رێکا ئەلکترۆنی کو دبیت پالنەکا دیاریکری، باوەپێکری 

دڤان  بخو. یان قۆتابخانێ ێ قۆتابخانێئازارگەهاندنا قۆتابیا، ستاف

حالەتاندنا، تیمەکێ هەلسەنگاندنا گەفا رەنگە مایتێکرنێ بکەت و راببیت 

 :بو پرۆسەکرنا

 هەلسەنگاندنا گەفا ئەڤێن ژ رەفتارێن کوژەک و زەرەدار دهێن « 

 دیارکرنا ئاستێ مەترسیێ و هاڤێتنا پێنگاڤێن پێتڤی « 

 تابخانێ و سەرچاوێن جڤاکی و دگەل ستراتیژیارێکخستنا قۆ « 

سەرەدەریکرنا کاودانا ژوانرا قۆتابیێن رابوین ب سەپاندنا هەرەشا  « 

 لسەر کەسانێن دیترێ

هاریکاریا پاراستنا هەستێ ئارامیا دەروونی دناف ژینگەها جڤاکێ  « 

 قۆتابخانێدا

ئو  نا بژاردا قوتابخانا نە ئارامدهەلبژار
 وانێن توندوتیژیێقوربانیێن تا

ئەو قۆتابیێن بەشداریێ د قۆتابخانا سەرەتایی یان دوواناڤنجی یا گشتی دا دکەن 

یان ئەو " نەئارام"کۆ هاتنە دیارکرن ژالیێ ویالیەتێ ڤە وەک قۆتابخانێن 

قۆتابیێن دبنە قۆربانیێن تاوانێن تۆندۆتیژیێ لدەمێ ئەو د ناف قۆتابخانان دا، 

رال ڤە، دڤێت دەرفەت بۆ ڤان قۆتابیێن دەێ یاسا فوەک هاتینە دیارکرن ژالی

هەنێ بهێتە دان دا بشێن ناڤێن خۆ ل هندەک قۆتابخانێ دی یێن ئارام بنڤیسن 

قوتابیێن  بو ەگۆهاستنڤ .قەزایێ دا پەروەردا هەر سەر ب هەمان رێڤەبەریا

قۆتابخانێن خو داین دەبیت بهێتە گۆهرینا بریارا  ئەڤێن (هەژی)شایستە

. ێ مای یا ساال خاندنێمەبۆ ئەو دالیێ  ژڤە قۆتابخانێ  ژالیێدابینکرن 

ئەڤا لقۆتابخانەکێ ئامادەبیت وی قۆتابی ئەڤێ خێزانێن ڤێ چەندێ،  زێدەباری 

 یان/ئو تۆندوتیژیێ شێوازەکێ ژبەر "بسالمەت"دیارکرن وەک نە یا “هاتیە 

 یقۆتاب دشێن وی لقۆتابخانێ، تاوانەکا تۆندوتیژیێ یە قۆربانیێ قۆتابیێ

. نە ئارامقۆتابخانا وەک دشێن وی دی یا قۆتابخانەکا بو ڤەگۆهێزن، 

 .خزمەتگوزاریا ڤەگۆهاستنێ دێ هێتە دابیکرن ژالیێ پەروەردا قەزاێ ڤە

دئارامن وەک هاتینە هەمی  لناشڤیل یێت میترۆ گشتی قۆتابخانێت نۆکە،

 .پەروەردێ ڤە وەزارەتاژالیێ دیارکرن 

پێشیلکرنا مافێن کەسی

رپێچی دهێتە هەژمارتن ژ بۆ هەر قۆتابیەکێ، مامۆستایەکێ، یان ب سە

رێڤەبەرەکێ یان فەرمانبەرەکێ دی یێ پەروەردا قەزاێ کۆ مافێن کەسی یێن 

 هەر کو ئەوە کەسی مافێن (بنپێکرنا)سەرپێچیکرنا .پیشێل بکەن انێن دیترێکەس

ەیی جەستکارئینانا هێزا  قەشمەریپێکردنێ،/هەراسەنکرنێگەفکرنێ،  کریارەکا

سامانێ یان بهێتە ئاراستەکرن دژی هەر کەسەکێ جەستەیی هێزا  گەفکرنایان 

ژبەر یان بیت دۆژمنکاریێ پارێزەری چ لبەر ئەگەرێ سەرەکی یێ یان وانا 

وەسا هزربکەت یان رەگەزی بدروستاهی  بوبەشەکێ ڤی ئەگەری بیت 

نرا ناسنا ژوا)رەگەز،  بیر و باوەریا ئاینی،، (خلفیة)باگراوند( نفش)ئەتنیک

درۆستکرنا نیازا دگەل سکسی، حەزا یان کێم ئەندامەتی، ، تەمەن (رەگەزی

ل وەرگرتن خۆشی یان ئازاد کارئینانا سنۆردارکرنا بو، گەفکرنێ، یان ترسێ 

تێنسی ویالیەتا یاسایێن یان دەستۆری ژالیێ پاراستنا ئیمتیازاتا یان مافەکێ هەر 

 .یێیاسا  سیبەرا ژێرلنە ئەنجامدان یان هاتبیتە ئەگەر کو 

(EL) فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی

سەنتەرێ ناڤەندی یێ هەلسەنگاندنێ

ژبەر کۆ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل هاریکاریێن دارایی ژ حکۆمەتا 

فیدرال وەردگرن، یاسا فیدرال داخازێ ژ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل 

ابیەکێ بکەن ئەوێ شارەزاییا زمانێ ئنگلیزی دکەت کۆ هەلسەنگاندنێ بو هەر قۆت

دانا  ن میترۆ ل نەشڤل یا بەرپسیارە بوقۆتابخانێن گشتی یێ. بۆ کێشە بیت

خزمەتگۆزاریێن زمانێ ئنگلیزی بۆ هەمی وان قۆتابیان ئەوێن نە گەلەک د شارەزا 

د زمانێ ئنگلیزی دا بۆ دۆپاتکرنا وێ ئێکێ کۆ هەر کەسەکێ دەرفەتا یەکسان یا 

 .ەی ژبۆ ناڤەرۆک ۆ فێربوونا ئەکادمی ل قۆتابخانێه

سەنتەرێ دامەزراندنێ کە باشترین ۆ   /هەبوونا هەلسەنگاندنا ناڤەندی 

کاریگەرترین رێکە کۆ قۆتابی پێ بهێنە هەلسەنگاندن و بجهکرن بو زانینا ئاستێ 

ناڤ  دکەڤیتە لسەر ڤی کۆ  وان یێ زمانی سەنتەرێ تۆمارکرنا قۆتابیێن نیڤدەولەتی،

هندی دشیاناندابن  ،37211Fessey park rd Nashville, TN  615 و نیشانێن 

هاریکاریا دەیک ۆ بابێن قۆتابیان دکەت ب زمانێ وان یێ دایکێ، هەروەسا 

.هاریکاریێ دکەت وەک سەرچاوە ۆ پالپشتیێ بۆ خێزانا ۆ قۆتابخانا
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 تگوزاریێنئو خزمە( EL)هەلسەنگاندنا زمانێ ئنگلیزی 

(EL)زمانێ ئنگلیزی 

دا دووپات بکەن کۆ قۆتابی باشترین پالپشتیێ وەردگریت، قۆتابخانێن گشتی 

یێن میترۆ ل نەشڤل دەبیت تاقیکرنا شارەزاییا زمانێ ئنگلیزی ب قۆتابیان 

 WIDA-Accessیا دبێژنێ  تاقیکرنا دامەزراند ۆ بجهکرنا قۆتابیان. بکەن

(W-APT)  هیچ کاریگەری لسەر تاقیکرن ۆ پلەیێن قۆتابخانێ یێن قۆتابیان

دەرفەتەکا باشتر ددەتە مامۆستایان بۆ تێگەهشتنا ئاستێ پالپشتیا زمانی . نینە

 .یا قۆتابیێ پێتڤی د ناف پۆلێ دا وەک فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی

رخوازێن زمانێ ئنگلیزی، ئەو دێ لدەمێ قۆتابی دهێنە دیارکرن وەک فێ

 ESLخزمەتگۆزاریێن زمانێ ئنگلیزی وەرگرن ددەمێ دەواما قۆتابخانێ دا 

ئەف  .راسپاردن ژ مامۆستایێ فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی ئەوێ هاتی یە

-Wب ئەنجامدانا تاقیکرنا ئنگلیزی وەرگرتی  بزمانێ ئاستێ پرۆفشنال قۆتابیێن 

APT (WIDA-ACCESS Placement Test)  زمانێ ،خزمەتگوزاریێن

 .وەرناگرنئنگلیزی 

، هەمی فێرخوازێن زمانێ پشتی تاقیکرنا بنجهکرنا دەستپێکی یا قوتابی

دێ هێنە هەلسەنگاندن ساالنە بۆ دیارکرنا ئاستێ شارەزاییا وان یا ئنگلیزی 

بو زانینا ئاستێ زمانێ ئنگلیزی  ACCESSزمانێ ئنگلیزی برێکا تاقیکرنا 

ئەگەر زارۆک نمرەکا باش . (ELLs)ازێن زمانێ ئنگلیزی یا فێرخو

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

 (HLS)دئاخڤن  راپرسینا زمانێ مالێ پێ

دەبیت هەر قۆتابیەک فۆرمەکا تەمام ۆ یا ئیمزاکری یا راپرسیا زمانێ مالێ 

دەیک و باب یان  .وێ دا/ئەڤێ پێدئاخڤن هەبیت دناف گشت فایال وی

سەمیانێ قۆتابی دەبیت فۆرما راپرسیا زمانێ مالێ بدۆماهی بینیت بۆ 

زاروکێ خۆ لدەمێ ئێکەم جار زاروک دچیت بۆ ناف قۆتابخانێن گشتی یێن 

ئەف فۆرمە دەبیت بهێتە بدۆماهی ئینان ب تەمامی ۆ بهێتە  .میترۆ ل نەشڤل

 .ینئیمزاکرن ۆ رۆژ ۆ بەروار لسەر بهێنە نڤیس

ئەگەر ئەف فۆرمە ئاماژە پێبکەت کۆ زارۆک ب زمانەکێ دی د مالێ دا 

دئاخڤیت یان زمانەکێ دی د ماال زارۆکی دا دهێتە ئاخافتن، دەبیت دەیک ۆ 

سەمیانێ زارۆکی ژڤانەکێ دروستبکەت دگەل سەنتەرێ تۆمارکرنا /باب

شێن ژڤانا هوین د .ئۆفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی قۆتابیێن نیڤدەولەتی ل

 .615.259.8608بگرن برێکا پەیوەندیکرنێ بڤێ ژمارا تێلەفۆنێ  

زمانی خزمەتگوزاریێن

بکەن بۆ هەر  )موتەرجمی(خێزانا مافێ هەی کۆ داخازا وەرگێری

، پەیوەندیێ ب بو داخازکرنا وەرگێری. پەیوەندیکا هەبیت دگەل قۆتابخانان

یان ئۆفیسا فێرخوازێن زمانێ  ( مامۆستا یان رێڤەبەر) قۆتابخانێ ڤە بکە 

 (615)259-8608ئنگلیزی لسەر ژمارا تێلەفۆنا 

قۆتابیێن کێم ئەندام

پەروەردەیا تایبەت گوزاریێنخزمەت

ئەندامە ئەگەر تە گومان هەبیت کو زاروکێ تە یێ کێم

ئەندامن، دشێن برێیا  ئەو خێزانێن گومان هەین کو زاروکێن وان دکێم

بکەن کۆ قۆتابخانە پرۆسەیا تیما پالپشتیێ  نڤیسینێ داخازێ ژ قۆتابخانێ

پرۆسەیا تیما پالپشتیێ دێ پێداچوونێ لسەر  .دەست پێبکەت بۆ زارۆکێ وان

خێزان  .مەترسی و پالنەکا پێشخستنێ پێشکێشی تیمێ پالپشتیێ دکەت

هەروەسا دشێن داخازێ بکەن ب نڤیسین کۆ سیستەمێ قۆتابخانێ زارۆکێ 

ئەگەر هاتۆ زارۆکەک  .نەکا کێم ئەندامەتیێوان تاقیبکەت لسەر هەر گوما

هاتە دەستنیشانکرن بۆ وەرگرتنا خزمەتگۆزاریێن پەروەردەیا تابیەت، 

 .دێ هێتە پێشئێخستن( IEP)بەرنامەکێ پەروەردەیی یا تاکە کەسی 

(تەمبیکرن)دسپلنکرن          

قۆتابیەکێ  ئەگەر قۆتابیەکێ ئەڤێن خزمەتگۆزاریێن پەروەردا تایبەت وەردگریت یان

هەی سەرپێچیا یاسایێن قۆتابخانێ (IEP)ئەڤێ بەرنامێ پەروەردا تاکەکەسی

یانژی سەرپێچیا یاسایێن رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ کر ئەڤێ هاتینە بەحسکرن 

لدویف یاسایا ( تەمبیکرن)ئەوێ دێ هێتە دیسپلنکرن/دناڤ ڤێ نامیلکێدا، ئەو

ۆمەتا فەدرال و ویالیەتێ ئەڤێن رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ و یاسایێن حک

سەرەدەریا پەروەردا تایبەت دکەت، وەکی یاسایا پەروەردا کەسانێن کەم ئەندام 

(IDEA .) ،بۆ زانیاریێن زێدەتر دەربارەی تەمبیکرنێ ۆ ئەو قۆتابیێن کێم ئەندام

 .بکە Notice of Procedural Safeguards نامیلکا بێزەحمەت تەماشەی

ەوێن هێشتا نەهاتینە پاراستن ژبۆ وان زارۆکان ئ

ەت ۆ دەستنیشانکرن بۆ شایستەبوونا پەروەردەیا تایب

(34CFR §300.534) خزمەتگۆزاریێن گرێدای بوێڤە

و هاریکاریێت ئەگەر زارۆکەك هێشتا نەهاتبیتە دەسنیشانکرن بو پەروەردا تایبەت 

تابییا رپێچییا یاسایەکێ ژ یاسایێن هەلسوکەوتا و رەفتارێت قۆەپێڤە گرێدایی ئو س

دەستنیشانکرن  یە وەك هاتی)بکەت، بەلێ رێڤەبەرییا قۆتابخانا پێزانین لسەر هەبن 

بەری ئەنجامدانا رەفتارا بویە ئەگەرێ سزایا پێتڤی یا تەمبیکرنێ کو زارۆك ( لخارێ

ژ وان زارۆکێت کێم ئەندامە، ڤێجا زارۆك دشێت رازیبیت لسەر هەر پروسیجەرەکا 

 .رن د نامیلکێداپاراستنێ ئەڤا هاتی یە دیارک

م ئەنداما هەی ژالیێ پەروەردا ێانینا ئاریشێت پێتڤی تەمبیکرنا کبناغێت زانستی بو ز

ك ئێك ژوان زارۆکێت کێم پێتڤییە رێڤەبەرییا قۆتابخانێ بزانیت کو زارۆ: قەزایێ ڤە

ئەگەر، بەری ئەنجامدانا وێ رەفتارا بویە ئەگەرێ جێبەجێکرنا پێنگاڤا  ئەندامە

 :زاروکی تەمبیکرنا

دەربرینا نیگەرانیا دایك و بابێ زارۆکی بنڤیسین هاتبیتە پێشکێشکرن بو  .1

کارمەندێ چاڤدێریێ یان کارمەندێت کارگێری یێن سەر ب ئاژانسا پەروەردا 

گونجای، یان مامۆستایێ زارۆکی کو دیارکربیت زاروک یێ پێتڤی یە بو 

 یان: دا وەرگرتنا پەروەردا تایبەت ۆ وان خزمەتگۆزاریێن دگەل

کا گرێدایی ب شایستەبوونێ ڤە دناف ەدایك و باب داخازا هەلسەنگاندن .2

ریێت ەتگوزادکەن ئو خزم( Special Education)بەرنامێ پەروەردا تایبەتدا 

 ؛ یان IDEAیا  Bشێ ەگرێدایی پێڤە لژێر ب

ەت نیگەرانیێت تایب ێقۆتابخانن دی یێن مامۆستایێ زارۆکی، یان کارمەندێ .3

دووبارەکرن ژالیێ  دەربارەی شێوازێن رەفتارێن ئەڤێن دهێنە کربنپێشکێش

 Special)زاروکی ڤە، هەر راستەخو بو رێڤەبەرێ پەروردا بتایبەت

Education )یا پەروەردا چاڤدێر لرێڤەبەر تێی یا دەڤەرێ یان کارمەندێت دی

 .قۆتابخانا

 :ناوەرگرن ئەگەررێڤەبەرییا پەروەردا قەزایێ ڤان جورە زانیاریا بەرچاڤ 

دایك و بابێ زارۆکی رازی نەبیت بو ئەنجامدانا هەلسەنگاندنا زارۆکی  یان  .1

 خزمەتگوزاریێن پە روەردا تایبەت رەدکربیت ؛ یان

زارۆك یێ هاتیە هە لسە نگاندن ئو یێ هاتیە دیارکرن کو نە ژوان زارۆکێت  .2

 . IDESیا  Bکێم ئەندامە لژێر بە شێ 

: 504خزمەتگوزاریێن 

، یاسایە  1973یێ ساال " Rehabilitation"یێ یاسایا چاککردنێ  504بە شێ 

مافێ  دگەل مافێن کەسێن کێم ئەندام د پارێزیت( مەدەنیە)کا فیدرالە یا مافێن سڤیلە 

قوتابیێن کێم ئەندام مسوگەر دکەت بو دەستڤەئینانا دەرفەتا بەژداریکرنا پەروەردا 

 .تایبەت ب شێوەیەکێ یەکسان

ئەوێن الوازیا لەشی یان دەروونی هەی و ئێك ژ چاالکیێن ( شایستە)لێهاتی قوتابیێن

تە ژیانێ یێت سەرەکی سنورداربکەت، وبەلگەنامەیەک بڤێ الوازیێ هەبیت، یان بهێ

ونجاو یا گشتی و یا بێ ، پێدڤییە خوێندنەکا  گهەژمارتن وەك الوازیەک یا هەی

گرتنا دگەل مافێ وەربینکرن و بو ڤان قوتابیان بهێتە دا (FAPE)مبەربەرا

.بهێتە پێشکێشکرن چاڤدێریا یاسایێ پروسیجەرێن پاراستنێ ل ژێر
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 کە قوتابێ یێ شایستە ندێەرێ وێ چەنیشانکرنا الوازیێ نا بیتە ئە گدەست

 .504شێ ەلژێر ب برەنگەکێ ئوتوماتیکی بیت

خزمەتگوزاریێ بیت ل ژێر ( تێشایس)داکو قوتابیێ کەم ئەندام یێ لێهاتی 

، دەبیت قوتابی بهێتە هەلسەنگاندن و بریارا لێهاتنێ لژێر بەشا 504بەشا 

ئەو خێزانێن گومان هەین کو . ڤە 504بهێتە دان ژ الیێ تیمەکا  504

دکارن داخازێ ژ قوتابخانا زارۆکێ  زارۆکێ وانا کەم ئەندامی یا هەی،

سا بو دەستپێکرنا پرۆ خو بکەن چ بنڤێسین یان بزارەکی بیت

چوونەکێ ل دێ پێدا 504تیمێ . 504هەلسەنگاندنێ درێیا تیما بەشا 

دێ رابیتن ب پروسەکرنا هەلسەنگاندنا سەرهەمی نیگەرانیا دکەت و 

 .504لێهاتنێ یا بەشا ژمارە 

:504 پێنگاڤێن بو دەستڤەئینانا خزمەتگوزاریێن

 ۆکێ  خو بکەلقوتابخانا زار 504پەیوەندیێ ب رێکخەرێ  .1

 م ئەندامیێێە  بو پێشکێشکرنا بەلگانامەیێن کخو ئامادە بک .2

 504ئامادەبە لکومبوونێت  .3

 .سا قوتابخانێداببە بەشدارەکێ چاالك دگەل پرۆ .4

(سزادان)دیسپلینکرن

بریار لسەرهاتییە دان کو یێ لێهاتییە  ٥٠٤ئەگەر قوتابییەکێ لژێر بەشا 

و ئەڤی قوتابی سەرپێچییا  ٥٠٤ەکا ژ الیێ تیم ٥٠٤بو خزمەتگوزارییا 

یاسایێت قوتابخانێ یان پولسیێن رێڤەبەرییا قوتابخانا ئەوێن دیارکرێ 

لپەرتووکا قوتابێ و دایك و بابا بکەت، ئەڤ قوتابی یە دێ هێتە 

تەمبیکرن لدیف پولسیا رێڤەبەرییا قوتابخانا، یاسایێت ویالیەتێ و یێت 

ی و یاسا ١٩٧٣ککردنێ یا ساال یا یاسایا چا ٥٠٤فیدرال ئەوێن بەشا 

 Individuals with Disabilitiesخوێندنا کەسێن کەم ئەندام 

Education Act, IDEA . دەربارێ تەمبیکرنێ و  ،زێدەتر زانیاریێنبو

یان  /خو بکە ئوقوتابیێن کێم ئەندام، پەیوەندیێ بقوتابخانا زارۆکێ 

 Notice ofبکە داکو نامێلکا  www.mnps.orgا ڤی مالپەری سەرەدان

Procedural Safeguards  بەدەستخوڤە بینی ٥٠٤و نامێلکا بەشا. 

پاراستنا زارۆکا ئەڤێن هێشتا شایستەبوونا وانا بو خزمەتگوزاریا نە 

 هاتی یە پەسەندکرن

گوزاریێت خزمەتەستنیشانکرن کا یێ لێهاتیی یە بوئەگەر زارۆکەک نە هاتبیتە د

ئو سەرپێچییا یاسایەکا ژ یاسایێت دیارکرێ لپەرتووکا قوتابی و دایك و  ٥٠٤

بابا بکەت، بەالم رێڤەبەرییا قوتابخانا دزانیت پێشی چیبوونا سەرپێچیێ ئەوا 

بویە ئەگەری تەمبیکرنێ کو ئەڤ زارۆکە زارۆکەکێ کەم ئەندامە، د وی دەمی 

استنا دیارکری لڤێ ئاگەهداریێ دا دا زارۆك دکاریت داخازا هەر جورەکا پار

 دەڤەرێ قۆتابخاناکا بو دەستنیشانکرنا وێ هندێ  بکەت داکو بریارێ بدەن

پەروەردا  رێڤەبەریا، ئەندام  کێم کیم خودان زارۆکی کو هەبوو زانینێ بنەمایەکێ

هاتینە دابینکرن لژێر یاسایا  ئەڤێنرێنمایان چن هەمان لدویف دێ قەزایێ 

IDEA تایبەتخزمەتگۆزاریێن پەروەردا لژێر بەشێ ینە بەحسکرن ئەڤێن هات. 

یاسایێن سەر ب رێڤەبەریا قوتابخانا
ئەڤ پێزانینێت دڤی بەشیدا شروڤەکرنەکا کورتە ل سەر بەهرا پتر 

ئەڤ پێزانینێن بخوڤە گرتین وەسفا پولسیا . ژێدەرێن پولسی و پروسیجەرا

دناڤ بەشێ یاسایا و بتمامەتی نە کری یە بەس دهێنە دیتن ب تمامەتی 

پولسیادا ل سەر مالپەرێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل ڤە بو 

بو بدەستڤەئینانا پسیارا یان هاریکاریێ، . بدەستڤەئینانا پولسیێ بتمامەتی

پەیوەندیێ ب سەنتەرێ پێزانینێن خێزانی سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت 

615-259-4636میترو ل نەشڤل ڤە بکە لسەر ژمارا 

دەست هەالتا پەروەردا قەزایێ 

برن ژ الیێ بۆردێ برێڤە قۆتابخانێن گشتی یێن میترو ل ناشڤیل  دهێتە

تا می بوجا وان ژالیێ حکومەڤا هەترۆپولیتان ئەردا مەروهپە

رەکێ بەپەروەردێ رێڤە ئەف بۆردا. دان ترۆپولیتان ناشڤیل دهێتەمە

 گشتی ددامەزرینیت 

ی دا کو تی، فیدرال، ئو ناڤچەرمانێن ویالیەمی یاسا و فەجێکرنا هەبو جێبە

پارێ بۆدجەیا پەروەردێ ۆ کارێن وێ دهێتە . تببەرێ برێڤەڤەقۆتابخانێن ده

 .دابینکرن و پەسەندکرن ژالیێ ئەنجۆمەنێ حکۆمەتا میترۆ یا ناڤخۆیڤە

یێ قۆتابخانا بو بۆردا پەروەردێ دەستهەالتێ دەتە رێڤەبەرێ گشتی 

دامەزراندنا هەمی پرۆسیجەرێن کارپێکرنێ و پرۆتوکوال دناف رێڤەبەریا 

ئەندامێن تیمێن سەرکردایەتیا جێبەجێکرنێ سەر ب .  پەروەردا قەزایێ

سپونسەری و سەرپەرشتیا پولسیێن هاتینە پەسەندکرن و  (ELT)رێڤەبەریڤە 

ێ هێنە پێشکێشکرن بو ئەڤان پرۆسیجەرا د. گونجاندن بو بەشێن وانا دکەن

رێڤەرێ گشتی یێ قوتابخانا بو پەسەندکرنێ د گەل تیمێ سەرکردایەتیا 

رێڤەبەرێ گشتی یێ پەروەردا . بهێتە گوتوبێژکرن (ELT)جێبەجێکرنێ 

قەزایێ بەرپرسە ژ پەسەندکرنا هەمی پرۆسیجەرێن کارپێکرنێ یێن پەروەدا 

ک و پێک لسەر هێتە ئەڤان پرسیجەرا دێ پێداچوون برەنگەکێ رێ. قەزایێ

کرن ئو دێ هێنە بەالڤەکرن لسەر ئونالینێ، ئو رەنگە بهێنە راستڤەکرن 

کۆپیەک ژ ڤان پرۆسیجەرێن کارپێکرنێ یا بەردەستە ل . بدرێژایا ساال خاندنێ

 :ڤان جهێن لخارێ

www.mnps.orgمالپەرێ قوتابخانێن گشتی میترو ل ناشڤیل   « 

 هەمی قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل  « 

 سەنتەرێ زانیارییێن خێزانی سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل  «

2601Park Ave Nashville, TN 37204 

Entrance off of Berry Hill Rd 

٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ 

پولسی و کومبونێن بۆردا پەروەردا گشتی

ل هەمی سێ شەمبێن حەفتیا دووێ وەردێ دهێنە گێران ومبوونێن بوردێ پەرک

ئەو کەسێن دخوازن دگەل بوردی باخڤن د  .حەفتیا چوارێ لهەر مانگەکێو 

کومبوونا بوردی دا، دەبیت داخوازنامێ برێکا نڤیسینێ دەربارەی پرسیارێن 

بو پێشکێشکرنا  .board.administrator@mnps.orgوان  فرێکەن بو 

پسیارا سەبارەت ئامادەبونا بەری کومبوونا بوردی، پەیوەندیێ بکەن لسەر ڤێ 

خولەکێن کومبوونێن بوردێ دهێنە بەر .  615.259.8487ژمارا تێلەفونێ 

بەالڤکرن لسەر مالپەرێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤلێ زێدەتر 

ن وەرگرە دەربارەی بوردا پەروەردا گشتی و ئەندامێن بوردێ لسەر زانیاریا

 .www.mnps.org مالپەرێ قۆتابخانێت میترو 

بو  قۆتابخانێ( نەچوون)ئامادەبوون ۆ خوڤەدزین 

 سالیێ ١٧تا  ٦یاسا ویالیەتا تێنسی داخازێ ژ زارۆکێن تەمەنێ وان دناڤبەرا 

ئامادەبوونا روژانە بو قۆتابخانا هاریکاریا سەرکەفتنا . دا پێتڤیە بچنە قۆتابخانا

بەس نەچوون بۆ قۆتابخانێ دبیتە . قۆتابیان دکەت ب شێوەیەکێ ئەکادیمی

ئەگەرێ ئاریشا  بۆ قۆتابی لسەر ئاستێ ئەکادیمی، کۆمەالیەتی ۆ  

 .دەروونیژی

ن نە ئامادەبوویە ل قۆتابخانێ ئەگەر هاتە زانین قۆتابیەک کۆ نەیاسایی یێ

یان هەردەم نەهێتە دەواما قۆتابخانێ بێ ئەگەرۆ /برەنگەکی نە یاسایی ئو

شرۆڤە، ئەو قۆتابی رەنگە بهێتە دەستەبەسەرکرن ژالیێ هێزێن یاسایی ڤە ۆ 

بهێتە رەوانەکرن بۆ سەنتەرێ ئامادەبوونێ یێ قۆتابخانێن گشتێ یێن میترۆ ل 

دادگەها سنێال رەنگە بەشداریێ د ڤێ دۆزێ دا (. M-SAC)نەشڤل ئانکۆ 

 .بکەت ئەگەر هات ۆ قۆتابی یێ بەردەوامبیت لسەر نە هاتنێ بۆ قوتابخانێ

سەمیانێن زارۆکی یێ هەر قۆتابخانەکا گشتی یا میترۆ ل نەشڤل  /دەیک ۆ باب

دڤێت ببەردەوامی ناڤ ۆ نیشانێن ئاکنجیبوونێ ۆ ژمارێن تێلەفۆنێنا خۆ نویژەن 

دگەل قۆتابخانا ۆ ستافێ وان یێ کاری دا قۆتابخانە بشێت پەیوەندیێ بکەن 

هەر زانیاریەکا دەربارەی ئامادەبوون ۆ نەهاتن بو قۆتابخانێ یا . بوانا بکەت

قۆتابی دێ هێتە هنارتن بۆ مالێن وان برێکا پۆستێ ئەمریکا، یان پۆستێن 

.ئەلەکترۆنی ۆ پەیوەندیێن تێلەفۆنی یێن تومارکری
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ئەو چ نەئامادەبوونن دهێنە هەژمارتن نەئامادەبوونێن لێبووری؟

 نەخوشیا کەسی یا قوتابی « 

کەسەکێ خێزانێ یێ نەخۆشبیت ۆ پێویستی ب هاریکاریا قۆتابی یا   « 

 دەمکی بیت

 (رۆژان  ٣تا ) کەسەک د خێزانێ دا بمریت  « 

و باب یان سەمیانێ زارۆکی خو توماری لەشکەری بکەت یان دەیک  « 

رۆژەکێ لدەمێ ئەو کەس دچیتە ئەرکی، )خزمەتا وەالتی بکەت 

رۆژان ژی لدەمێ ئەوکەس  ١٠رۆژەکێ لدەمێ ئەو دهێتەڤە؛ بۆ ماوێ 

 (دهێتە بهێڤەدانا دەمکی ل مال

رۆژان هەر جارەکا  ٣) کەتنا رشک ۆ سپهـا بو سەرێ بچیکی «

 (رویبدەت

گێران ببەردەوامی  جەژن ۆ بیرەوەرێن ئاینی یێن گۆنجایی کۆ بهێتە «

 .ئۆلێ قۆتابی ڤە ژالیێ کەسانێن

 روینشتنێت دادگەهێ یان کۆمبوونێن فەرمانێن کارێن یاسایی «

رۆژان؛ تنێ بۆ قۆتابیێن  ٣سالێ ) سەرەدانێن کۆلیژێ یێن تۆمارکری  «

 (ساال دۆماهیێ ۆ پێشی دۆماهیێ

ەر رەنگە بشێت رێكێ بدەتە ڤان کاودانێن لخارێ کۆ بهێنە رێڤەب « 

هەژمارتن وەک نەئامادەبوونێن لێىووڕی ئەگەر دەیک ۆ بابا داخازیەکا 

 :نڤیسکی پێشکێشی قۆتابخانێ کر

کۆ تێدا رویدانەکا نە چاڤەرێکری ئانکۆ تەنگاڤیەک رویبدەت وەک  •

 رویدانا ترۆمبێلێ

 هەبیتکۆنفرانسەک  چافپێکەفتنا کاری یان  •

 ددانا ژڤانێ نۆژداری یان نۆژدارێ  •

هندەک کاودانێن دی وەک هاتینە داخازکرن ب نڤیسکی ژالیێ  •

نەئامادەبوونا  سەمیانێ قۆتابی ڤە کۆ رێڤەبەر ل  /دەیک بابان

 .وەرگریتقۆتابی بەرچاف 

نەئامادەبوون چەوا دڤێت بهێنە دۆکیۆمێنتکرن بۆ وێ چەندێ 

 بهێنە لێبوورین؟

سەمیانێ قۆتابی دڤێت نڤیسکارەکێ فرێکەت ۆ تێدا  /ابدەیک ۆ ب « 

رۆژان دا  ٣نەهاتی یە قوتابخانێ ل ماوێ  دیارکەت کا بۆچێ قۆتابی

وێڤەتر نەبوریت ژدەمێ قۆتابی ڤەدگەریێت بۆ قۆتابخانێ پشتی ئەو 

 .قوتابخانێنەهاتبو 

ژبەر هندەک جارا قۆتابی تێبینیان بەرزە دکەن یان ژبیر دکەن ب  « 

سەمیانێ زارۆکی دڤێت دۆپات  /ینن بۆ قۆتابخانێ، دەیک ۆ بابزڤر

ئوفیسا پێشوازی  یێ دیارکری ئەڤێن ل بکەت کۆ ستافێ قۆتابخانێ 

 .کو ئەو نڤیسکار یا وەرگرتی کاردکەن

سەمیانێ زارۆکی دڤێت کۆپیەکا وێ نڤیسکارێ لدەف خۆ /دەیک ۆباب « 

 .بهێلیت ژبۆ مەرەمێن کەسایەتی

کار لێبۆرینێ نەگەهشتە ستافێ قۆتابخانێ، نەئامادەبوونا ئەگەر ئەو نڤیس « 

 .قۆتابی ناهێتە لێبوورین

لسەر تۆمارا نەئامادەبوونا قۆتابی وەک  نەئامادەبوون دێ هێنە نڤیسین « 

سەمیانێن زارۆکێ دکارن /دەیک بابان. لێبوورین یان لێنەبوورینێ

یا قۆتابخانا  کۆپیەکا تۆمارا ئامادەبوونا زارۆکێ خۆ ژ ئوفیسا سەرەکی

 .داخازبکەن وی

رێڤەبەری چ رۆل هەیە د بریاردانا لێبوورین یان لێنەبوورینا نە 

 ئامادەبوونا قۆتابی دا؟

هەر رێڤەبەرەک رولێن جیاواز د دامزرینیت دەربارەی یاسا  « 

دەیک ۆباب ۆ سەمیانێن زارۆکان دڤێت یاسایێن . نەئامادەبوونا قۆتابیان

ن بزانن ل وان قۆتابخانان یێن زارۆکێن وان نە ئامادەبوونا قۆتابیا

 .بەشداریێ تێدا دکەن

لدەمێ تێبینیەکا نڤیسکی هاتە رەوانەکرن بۆ قۆتابخانێ، رەنگە  «

 :رێڤەبەرێ قۆتابخانێ ئەڤێن لخارێ ئەنجام بدەت

 لێ ببۆریت نەئامادەبوونێ •

 نە ئامادەبوونێ رەتبکەت یانژی لێبوورینا •

ڤیسکی ۆ زارەکی بکەت ژ دەیک ۆ یانژی داخازا شرۆڤەکرنەکا ن •

زارۆکێ وان بۆ  بابێن زارۆکی دەربارەی ئەگەرێن نەهاتنا

 .قۆتابخانێ

یان داخازا هندەک بەلگە ۆ دۆکیۆمێنتێن زێدەتر بکەت کۆ رێڤەبەر  •

 .هزربکەت د باش بن ژبۆ لێبوورینا نە ئامادەبوونێ

یان داخازا بەلگەیەکا نۆژداری بکەت تێدا دیاربکەت کۆ ئەو   •

 .ۆژێن زارۆک تێدا نە ئامادەبووی ژبەر ئەگەرێن نەخۆشیێ بوونر

یان داخازا بەلگەیەکا نۆژداری بکەت کۆ تێدا نۆژدار رەزامەندیێ  •

بکەت لسەر ڤەگەریانا زارۆکی بۆ قۆتابخانێ ۆ دەست ب چاالکیێن 

 .دی یێن قۆتابخانێ بکەت

پا ئەگەر نیگەرانیەک هەبیت دەربارەی درۆستیا تۆمارا 

 وونا قۆتابی؟ئامادەب

سەمیانێ زارۆکی نیگەرانیەک هەبیت دەربارەی  /ئەگەر دەیک ۆ باب «

ئەوێ دشێت پەیوەندیا /درۆستیا تۆمارا ئامادەبوونا قۆتابی، ئەو

نیگەرانیێن لسەر نە . قۆتابخانێ بکەت بو گفتوگووکرنا ناکووکیا 

ئامادەبوونا زارۆکێ بۆ قۆتابخانێ رەنگە بهێنە بلندکرن بۆ الیێ 

 .، کۆ ئەو دێ بریارا دۆماهیێ دەتەبەرێ قۆتابخانێرێڤ

گەهشتنا درەنگ بۆ قۆتابخانێ ۆ زوی چوون بو مالێ

گەهشتنا قۆتابخانێ ددەمدا و مانا . هەمی دەمێن جێبەجێکرنا رێنمایا دگرنگن

قۆتابخانێدا رۆژێ هەمیێ رێ بقۆتابیا ددەت هەمی رێنمایێت  قۆتابی د

ی و سەربورێن جڤالکی و د چاالکبەردەست وەربگریت، بەشداریکرن 

گوهدانا ئاگاداریێت گرنگ، ئو بەرەفپێشڤەبرنا نەریتێن ئەرێنی هەستیدا، 

دژیانێ خرێ دا بئاڵوگوریڤە، قۆتابیێن درەنگ دگەهن یانژی زۆی بجهبێلن دێ 

دەمێ جێبەجێکرنا رێنمایا و وانەگوتنێ یێ بها ژدەست دەت، رێڤەچوونا پولێ 

 .ن دێ هێتە گیروکرندێ هێتە تێکدان، فێرکر

هەر قۆتابخانەکێ دەبیت خشتەکێ ئەنجام و سزایێن گەهشتنا درەنگ یا قۆتابی 

و بابا یان سەمیانا دابینبکەن بو قۆتابخانێ و زوی چوونا وی بو مالێ بو دایک 

ئەڤان ئەنجاما نابیت ژدەستدانا دەمێن دیترێ یێن وانا . پەیوەندیێ پێڤەبکەنو 

خستنا قۆتابی ل داخلێ قۆتابخانێ یان دەرێخستنا بخوڤەبگریت وەکێ دەرێ

 .قۆتابی بو ژدەرڤەی قۆتابخانێ

دەبیت قۆتابی بو ماوێ نیڤ روژا دەوامێ ئامادەبیت ل قۆتابخانێ حەتا  «

 .بهێنە هەژمارتن ئامادە ل قۆتابخانێ

ئەگەر هەر زارۆکەک کێمتر ژ نیڤ روژێ بەشداریێ دەواما قۆتابخانێ  «

. تابی دێ هێتە هەژمارتن وەک نە ئامادە ئانکۆ غایبدا بکەت، ئەو قۆ

لێبوورینەکا نڤیسکی دڤێت بهێتە هنارتن بۆ ئوفیسا سەرەکی یا قۆتابخانێ 

بۆ ڤێ مەرەمێ دا ئەو نە ئامادەبوونا زارۆکێ بهێتە هەژمارتن وەک 

 .لێبووری

ئەو قۆتابیێن دگەهنە قۆتابخانێ پشتی وی دەمێ هاتیە دیارکرن ژالیێ  «

ئەو قۆتابیێ . خانێ ڤە دێ هێنە هەژمارتن وەک درەنگ هاتیقۆتاب

قۆتابخانێ بجهبهێلیت بەری دەواما قۆتابخانا بدوماهیک بهێت دێ هێتە 

 .هەژمارتن وەک زووی چوون بو مالێ

رێڤەبەرێ قۆتابخانێ دێ دیارکەت کا ئەو قۆتابیێن درەنگ هاتینە  « 

ابی تێبینیەکێ لسەر دڤێت قۆت. دەوامێ کەنگی ئێکسەر بچن بۆ پۆلێن خۆ

بینیت ژ دەف ستافێ کاری  admit slipپارچە کاغەزەکێ کۆ دبێژنێ 

 .یێ ئوفیسێ لدەمێ ئەو دگەهیتە قۆتابخانێ
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نابیت قۆتابی زوی بهێنە بەردان ژ قوتابخانێ حەتا لپێشوەخت  « 

یک ۆ باب یان سەمیانی قۆتابی قۆتابخانە دەستویریێ ژ دە

 .وەرنەگریت

ناڤێن وان مەزنان ئەوێن دەستویریا راکرنا قوتابی ژ قوتابخانێ  « 

هەین دەبیت ناڤێن وانا بهێنە تومارکرن د ناڤ فایال قوتابی ل 

بێی ئاگە هداریکرنا پێشوەخت یا دەیک ۆ باب یان . قوتابخانێدا

ەسەکێ بهێتە هنارتن سەمیانێ زارۆکی، نابیت قۆتابی دگەل هیچ ک

 .بۆ مال ئەگەر ناڤێ وی کەسی دناف فایلێ قۆتابی دا نەبیت

ئەوێ ناڤێ وی دناف فایلێ سەمیان یا مەزنەک  /دەیک ۆ باب  «  

قۆتابی دا هەی دێ داخاز ژێ هێتەکرن کۆ ناسناما خۆ نیشا ستافێ 

ئوفیسا سەرەکی یا قۆتابخانێ بدەت بۆ هندێ دا ئەو کەس بشێت 

 .قۆتابخانێ وەرگریتژ  قۆتابی

یان وانێن ژ قۆتابی چووین  ئەرک( قەرەبوکرنا)بەدەلڤەکرنا

 دماوێ نە ئامەدەبوونێ ل قۆتابخانێ

ن لێ دەستێوەری هەین دێ دەرفەت یئەو قۆتابیێن نە ئامادەبوو « 

هەبیت کۆ وی کاری دووبارەبکەن یێ ژوان چووی لدەمێ ئەو نە 

ریگەریێ لسەر ئاستێ کارێ نەئامادەبوونا قۆتابی کا. ل قۆتابخانێ

 .بەدەلڤەکری یێ بدۆماهی ئینایی یێ قۆتابی نەکەت

دەبیت دەیک ۆ باب داخازێ ژ قۆتابخانێ بکەن دماوێ سێ  « 

روژادا پشتی قوتابی دزڤریتە قۆتابخانێ بۆ دووبارەکرنا کارێ وی 

مامۆستا ۆ قۆتابی دێ رازی بن لسەر دەست . ئەڤێ ژێ چووی

دۆماهیێ ئینانا بەدەلڤەکرنا ئەو کارێ ژ  نیشانکرنا رۆژەکێ بۆ ب

 .وی چووی دا قۆتابی بشێت کرێدتا وەربگریت

 نەئامادەبوونش لێ نەبووری دێ وەک خۆ  لێنەبووری مینیت خۆ  « 

 .ژێ چووێ ئەگەر قۆتابی کارێ خۆ بدۆماهی ژی بینیت ئەوێ 

قوتابخانێ  بو (نەچوون)بەرسڤ بو خوڤەدزین 

قۆتابخانێ ( ەچیتان) ارتن کۆ  خودڤەدزیتقۆتابی دێ هێتە هەژم « 

 .رۆژان نەهاتبیتە دەوامێ بێی مۆلەت د سالێ دا ٤پشتی ئەو پتر ژ 

چەندین بو درۆستکەت رەوانەکرنەکێ دشێت ستافێ قۆتابخانێ  «   

 دادگەها بنەمایێ قۆتابخانێ، لسەر بەرنامێن پشتەڤانیکرنێ، ستافێ

کەوەک لقۆتابخانێن میترو، -ا و سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیگەنجا 

بەشەک ژ  ستراتیژیا تێخستنێ بو بەرەفپێشڤەبرنا ئامادەبوونا قۆتابیا 

بو ئاسانکرنا هەر لسەر ئاستێ رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ 

د بکەت بەشداریێ رەنگە کو خێزانی یان جڤاکی، هەستی ئاریشەکا 

هەروەسا خانێ قۆتابرەنگە ستافێ . قۆتابی( غائیبوونا)نەئامادەبوونا 

جڤاکی بەشداریکرنا خزمەتگوزاریێن بو داخازا قۆتابیا بکەت 

پشتی دەواما کۆرسێن کۆرسێن شەمبیا یانقۆتابخانێ، لسەر بنەمایێ 

 .ئامادەبوونێ بو باشترکرناقۆتابخانێ وەربگرن ئەڤێن هاتینە دانان 

بو دەرێخستنا قۆتابیا دناف قۆتابخانێ، یان دەرێخستنا قۆتابیا  « 

 پالنێن ژ بەشەک وەک کە بهێتە بکارئینان بیت ناڤەی قۆتابخانێ دەر

ژالیێ بو  پێشڤەبرنا ئامادەبوونێ ئەڤێ هاتیە درۆستکرن  تێخستنا

 .قۆتابخانێ پۆلێ یانل بێ مۆلەت بو نەئامادەبوونێن قۆتابخانا 

رەنگە لدەمێ قۆتابی پێنچ نە ئامادەبوونێن بێ مۆلەت هەبن،  « 

دا ( هەرزەکارا)سنێالدادگەها بو بکەت انە رەوڤی کەیسی رێڤەبەر 

قۆتابی دگەل رەوشا نە ئامادەبوونا بشێت ناڤبژیوانیێ بکەت دادگەهـ 

هاتە ئەنجامدان، سنێال رەوانەکرن بو دادگەها ئەگەر . قۆتابخانێ ل

 ئو ئامادەبیت دادگەهێ ل دەبیت قۆتابی سەمیانێیان  دایک و باب

 ب ئەڤێن (تێچوونێن) حەقێ اهەروەس دادگەهێ، پێداچوونێن

 لسەر بەردەوام بیتقۆتابی  ئەگەر .بدەت دچن دادگەهێڤە رێڤەبرنا

لوی دادگەهێ ئامادەنەبیت،  لقۆتابخانێ هەر ۆ قۆتابخانێ نەهاتنا

یان ماال دایک و بابا ژ کو ئەڤی زارۆکی یا هەی دەستهەالت دەمی 

 .ببەت سەمیانێن وی

قۆتابخانە نامێ پەروەردا تاکە کەسی بیت، بەرئەگەر زارۆکەک یێ بەشداری  « 

داکو دیارکرنا ڤێ چەندێ دەبیت رابیت ب ئەنجامدانا پێداچوونا 

کێم ب پەیوەندی نەئامادەبوونا ڤی قۆتابی هەرێ کا دەستنیشانبکەت 

ئەگەر . دادگەها سنێالرەوانەکرن بو هاتبیتە بەری هەیە قۆتابیڤە ئەندامەتیا 

غائیبوونێ، نە دگەل هەبیت راستەوخو ەندیەکا پەیوکێم ئەندامەتیا قۆتابی 

دێ سنێال دادگەها بو ئامادەبوونا ژدل، رەوانەکرن ژبەر نە ئامادەبوونێ 

 .ئەنجامدانهێتە 

 سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێن سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا میترۆ
(M-SAC) 

-M)ێن میترۆ ، دادگەها سنێال یا میترۆ سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابی٢٠٠٨ل ساال 

SAC ) رێکخست بۆ کێمکرن ۆ نەهێالنا نە ئامادەبوونا ژدل یا قۆتابیان بو

-M)سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێن سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا میترۆ  .قۆتابخانێ

SAC ) کار دکەت دگەل قۆتابیان ئەوێن هاتینە بەندکرن ژالیێ پۆلیسان ڤە ژبەر

بخانێ لدەمێ دەواما قۆتابخانێ یان ئەوێن هاتینە قۆتا بۆراندنا دەمان لدەورۆبەرێن

 ٤ئەوێن زێدەتر ژ )دیارکرن ژالیێ قۆتابخانان ڤە کۆ خودڤەدزن ژ دەوامێ 

سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێن سەر ب (. رۆژان نەهاتیە قۆتابخانێ و بێ بهانە

دگەل داخۆیانیێن قۆتابی ۆ دەیک ، (M-SAC)رێڤەبەریا پەروەردا میترۆ 

ەمیانان، دێ وان ئەگەرێن لپشت ڤێ چەندێ هەمیا هەلسەنگینن کۆ قۆتابی س/بابان

سەنتەرێ ئامادەبوونا ئەگەر پێتڤی بوو، . نە یێ ئامادەیە ۆ ژدل نەچویە دەوامێ

دشێت رەوانەکرنێ ( M-SAC)قۆتابیێن سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا میترۆ 

ا جۆدا بۆ رێکپئێخیت بۆ ئاژانسێن خزمەتگۆزاریێن کۆمەالیەتی یێن جۆد

سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێن سەر ب . قۆتابی دابینکرنا پالپشتێن زێدەتر بۆ 

ژ نێزیکڤە کاردکەت دگەل قۆتابخانێن ( M-SAC)رێڤەبەریا پەروەردا میترۆ 

 بشێوەیەکێ کاریگەر لسەر گشتی یێن میترۆ ل نەشڤل دا کۆ قۆتابخانە هەمی

 .ئامادەبوونا قۆتابیان ب راوەستن

قوناغا ئامادەییتاقیکرنا یەکسان دگەل  -مەزنا خاندنێ یێمێ پروگرا

کو تاقیکرنا  سال یان مەزتربن دێ هێنە وەرگرتن ١٧ ئەو قوتابیێن تەمەنێ وان

 لشوینا ( HiSET)وەکهەڤ یا قوناغا ئامادەیی ئەنجام بدەن کو دبێژنێ 

یێ رێڤەبەرێ  بدەستڤەئینانا بەکەلوریا ئامادەیی دگەل دانا رەزامەندیێ ژ ال

هەی دهێنە هاندان کو  the HiSET ئەف قۆتابیێن حەزا تاقیکرنا. قوتابخانێ

یا کو ژالیێ  HiSETناڤێن خو توماربکەن د پروگرامی تاقیکرنا ناڤبری 

قۆتابیەکان دەبیت داخازنامەکا نڤیسکی بو . ویالیەتێ هاتبیتە پەسەندکرن

 /بەر یا خزمەتێن پالشتیکرنێئەنجامدانا تاقیکرنێ بو ئوفیسا کارمەندێ رێڤە

دیزاینەر بو پێشبینیکرنێ کو بهێتە بدەستڤەئینان بو رێڤەبەرێ گشتی یێ 

دەبیت چافپێکەفتن دگەل هەمی کاندیدا بهێتەکرن دا د ئامادەبن بو . قوتابخانا

 .تاقیکرنا هاتیە پێشبینیکرن

لێخوشبوون د ئامادەبوونا ب زووڕی

رەنگە بهێنە لێبوورین ژ   سالیێ ١٧ ئەو قۆتابیێن تەمەنێ وان گەهشتیە

 :لژێر ڤان کاودانێن خوارێ ئامادەبوونا ب زووری

 ئەگەر قۆتابی بشێەوەیەکێ دیار دبیتە ئەگەرێ تێکدانا فێربوونا قۆتابیێن دی « 

 بەردەوام ۆ گرنگ هەبیت( بیکرنامتە) رەوشتێ قۆتابی پێتڤی ب دیسپلینکرنا  « 

 ی برەنگەکێ بەرچاڤ مفایی ژ چوونا قۆتابخانێ نەبینیتئەگەر قۆتاب « 

(Homework) رێنمایێن ئەرکێ مالێ

سەرەتایی

(:خەلفیە)پێشینە 

گونجاوی دهێتە  رەنگەکێ ڤەکوولین بەلگەیێن بهێز دابین دکەت، دەمێ ب

 ,Good & Brophy)بکارئینان، ئەرکێ مالێ مفای ددەتە دەستکەفتێن قوتابی 

2003; Cooper, Robinson, & Patall, 2006) 
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ژبەر کو ئەرکێ مالێ گەلەک یێ بمفایە و گرنگە ب گشتی بو پروگرامێ 

 .قوتابی؛ کارێ مالێ یێ پێویستە د قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل

زانیاریێن گشتی

االکیێن فێربوونێ کو قوتابی بەژداردبیت؛ ئەرکێ مالێ ئێکە ژ گەلەک وان چ

 :کو مەرەما وێژی ئەڤەیە

بەرفرەهکرنا فێربوونێ، دابینکرنا پراکتیکرنێ لسەر تێگەهـ و  « 

پێشڤەبرنا شیانان د ناڤەروکێ دا یان ئەو شارەزایێن سەرەتایی دهێنە 

پێشكێشکرن د پولێ دا و قوتابی دکارن ب سەربەخوی ئەنجام بدەن بو 

 زانین و تیگەهشتنا خو؛ قوولکرنا

 دابینکرنا دەرفەتانە بو کارێ سەربەخو؛ «

 دابینکرنا دەرفەتانە بو دەوڵەمەندکرنا پەروەردەیی؛ «

دابینکرنا دەرفەتانە بو بەژداریکرنێ د رێکەکا پەروەردەیی د پێشنێرینا  «

پولێدا، لڤێرێ بەرهەفکرنا چاالکیێن ئەرکێ مالێ ژالیێ قوتابیانڤە 

 چاالکیێن پوولێ یێن کاریگەر؛ ئو، دگرنگن بو

دابینکرنا دەرفەتانە بو لێگەریانێ بو تێگەهشتنێ ئو بو دویڤداچوونا  «

مومکین یێن رینمایکری لدەمێ قوتابی ئاستەنگا ببینن و خەلەت ل 

 .بابەتی تێگەهشتبن

:لدەمێ پالندانان و ڕاسپاردنا ئەرکێ ماڵێ، دەبیت ماموستا

کەن کا کارێ مالێ چەوا یێ گرێدایە ب پوال وانڤە هاریکاریا قوتابیان ب « 

گەنگەشێ لسەر کارێ مالێ دگەل قوتابیان )و ئارمانجێن وانەگوتنێ 

 ؛(بکە

ئەرکا راسپاردەی وان کەسا بکە ئەوێن ڤان ئەرکا ب واتادار دبینن و  « 

بەرچافکرنا جوداهیێن تاکەکەسی و پێتڤی و شیانان دناڤ بەرا 

 قوتابیاندا؛

مالێ یێ ب ( کارێ)کو ئەرکێ  تلسەر وێ چەندێ بکەتەکەزێ  « 

هەڤرکیە و د ئاستێ دروست یێ زەحمەتیێ دایە؛ دیزانیکرنا کارێ مالێ 

دەبیت . )بو بەرزکرنا دەرفەتان کو قوتابی دێ بدوماهیک ئینیت

قوتابیەکان بشێن کارێن مالێ یێن بو وان هاتینە راسپاردن بدوماهی بینن 

ن بەرز یێن سەرکەفتنێ، لێ دڤێت ئەو ب سەربەخویانە دگەل رێژەیێ

 ؛.(حەزا وان بن ئەرکێن قورس پەیداکەن کو ب

دووپات بکە کو قەبارا ئەرکێ مالێ ئەڤێن هەمی ماموستا دەنە قوتابیا  « 

 ٢دهێتە راسپاردەکرن حەفتیێ )دگونجایبن ئو ئەو قەبارێ ئەرکێ مالێ 

 ,Cooper)یێن " خولەکی نە ١٠"و لسەر رێنمایێن ( جاران ٤تا 

دیاردکەت کو کارێ مالێ یێ رۆژانە یێ " خولەک ١٠"رۆلێ (. 2007

خولەک پێ بچن تا دهێتە بدوماهی ئینان  ١٠دهێتە کومکرن دڤێت تەنها 

خولەک بو هەر  ١٠بو نموونە، . لێکدانی دگەل قوناغا قوتابی بکە

کەی و باخچێ زاروکا، -شەڤەکا ئەرکێ مالێ بو قوتابیێن قوناغا پری

 ٢٠و هەر شەڤەکێ بو ئەرکێ مالێ بو قوناغا ئێکێ و خولەک ب ١٠

دی یا  زێدەتر بو قوناغاکا خولەکێن ١٠خولەک بو قوناغا دووێ و 

 (.بو قوناغا دوانزدێ خولەک ١٢٠بو نموونە، )بدویفرا دهێت 

دەمێ زێدە یێ گونجایی دڤێت بهێتە زێدەکرن لسەر  خاندنا پەرتوکا 

 ن ئەرکێ مالێ بخوڤەبگریت؛لمالێ بو خوشی و نابیت ب راپورت یا

داکوکییێ لسەر ئەرکێن مالێ بکە و پروسیجەران بو بدەستڤەئینانا وان  « 

و دەمێن دڤیت ئەرکێ مالێ بهێنە زڤراندن هەمی د روون و ئاشکەرا 

 بن؛ 

ستراتیژیان دیاربکە بو پالپشتیکرنا قوتابیان ئەوێن رەنگە پالپشتی ل مال  «

 نا کارێن وان یێن مالی؛وەرنەگرن دگەل بدوماهی ئینا

لدەمێ ئەرکێ مالێ بو قوتابیان دهێتە راسپاردن، دڤێت قوتابخانە هزرا  «

خو د بوونەوەر و ئاهەنگێن کەلتووری و بنچینەی نەتەوایەتی و ئاینی و 

یان بویەرێن دیروکی بکەن یێن /ئاهەنگێن دی یێن هەمەجوردا  ئو

 گرێدای ب ئەندامێن کومەلگایێ مەڤە؛

ل رۆژانێن ( دان)ئەرکێ مالێ بو قوتابی بهێتە راسپاردن نابیت «

بهێنڤەدانێ یێن وان یێن ئاینی لدەمێ قوتابی نە د ئامادە ئانکو غایب 

 ژبەر بوونەوەرێن وان یێن ئاینی؛

نابیت ئەرکێ مالێ بهێتە ڕاسپاردن بو قوتابیان  لدەمێ بهێنڤەدانێن  «

 ؛(بو نموونە، بهێنڤەدانا زڤستانێ)قوتابخانا 

ئەو قوتابیێن هاتیە دەستویردان ژ قوتابخانێ ژبەر کارو و ئاهەنگێن وان  «

یێن ئاینی یان هەر کارەکێ دی یێ یاسایی دڤێت دەرفەت بو وان 

 بهێتەدان دا بکارن ئەرکێن خو یێن مالێ دووبارە بکەنەڤە؛

هەڤبەشی دگەل خێزانا دا پروسەیا فێربوونێ بهێزبکەن و دەرفەتێن «    

ی بەرفرەهترلێدکەن بو قوتابیان برێکا زانینا دەیک وبابا پەروەردەی

لسەر پروسیجەرێن ئەرکێن وان یێ مالی یێ هاتیە لدارخستن ژالیێ 

 ماموستایێ کەسی یێ قوتابی ڤە و؛

دایک و بابا بەژداربکە برێکێن گونجای د ئەرکێن مالێ یێ قوتابی  بێی  «

نیکرنا تەمامکرنا کو دەیک وباب کاربکەن وەک ماموستا یان پارێزڤا

 ئەرکێ مالێ یێ قوتابیان؛ و

ب واتادارکرنا ئەرکێ مالێ بو قوتابی برێکا تەکەزکرن لسەر هەڤکاریێ  « 

و پەیوەندیکرنێ دناڤبەرا ماموستایان و دەیک وباب و سەمیانێن قوتابیان 

 .دا

 :پلەدانان و راپورتکرن

وون لسەر بهێتەکرن ئەرکێن مالێ ئەڤێن هاتینە بدوماهی ئینان دەبیت پێداچ«  

دگەل تێبینیێن لسەر ( یان کەسێ دەستنیشانکری) ژالیێ ماموستایان ڤە 

 .بهێنە دیارکرن وەکی پێتڤی

ئەرکێن مالێ دێ هێتە راگەهاندن لسەر ریپورت کارتا برێکا بکارئینانا «  

 :ڤان هەر چار خالێن پیڤەر یێن لخوارێ

 هیچ ئەرکێ مالێ ناهێتە چێکرن – ٠ •

 ,ێتە  چێکرنکێم ده – ١ •

 ,هندەک جارا  دهێتە  چێکرن – ٢ •

 گەلە جارا دهێتە چێکرن  و – ٣ •

 ,هەمی گاڤا دهێتە  چێکرن– ٤ •

قوناغا ناڤنجی و ئامادەیی

(:خەلفیە)پێشینە 

ڤەکوولین بەلگەیێن بهێز دابین دکەت، دەمێ ب گونجاوی دهێتە بکارئینان، 

 ;Good & Brophy, 2003)ئەرکێ مالێ مفای ددەتە دەستکەفتێن قوتابی 

Cooper, Robinson, & Patall, 2006 ) ژبەر کو ئەرکێ مالێ گەلەک یێ

بمفایە و گرنگە بو پروگرامێ گشتانە یێ قوتابی؛ کارێ مالێ یێ پێویستە د 

 .قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤلێ

:زانیاریێن گشتی

بەژداردبیت؛  ئەرکێ مالێ ئێکە ژ گەلەک وان چاالکیێن فێربوونێ کو قوتابی

 :کو مەرەمێن وێژی ئەڤەنە

بەرفرەهکرنا فێربوونێ، دابینکرنا پراکتیکرنێ لسەر تێگەهـ و  « 

پێشڤەبرنا شیانان د ناڤەروکێ دا یان ئەو شارەزایێن سەرەتایی دهێنە 

پێشكێشکرن د پولێ دا و قوتابی 

٢٠١٩-٢٠١٨نامیلکا قوتابی و دەیک وبابا یا ساال |  28



ەربەخوی ئەنجام بدەن بو قوولکرنا زانین و تیگەهشتنا دکارن ب س

 خو؛

 دابینکرنا دەرفەتانە بو کارێ سەربەخو؛ « 

 دابینکرنا دەرفەتانە بو دەوڵەمەندکرنا پەروەردەیی؛ « 

دابینکرنا دەرفەتانە بو بەژداریکرنێ د رێکا پەروەردەیی د  « 

ئەڤا ئێکەم نموونەکا فێربوونێ یە )پێشنێرینا پولێدا یا وانەگوتنێ 

جار خستنەبەرچاڤا قوتابی بو کەرەستێن نوی یێن فێربوونێ یێن 

پولێدا برێکا بکارئینانا ئەرکێ مالێن یێن بەرهەفکری،  ژدەرڤەی

خواندنان یان کەرەستێن دیترێ یێن فێربوونێ؛ کەرەستێن نوی 

پاشان دێ تەڤلی و بەژداربن، ئەپلیکەیشن یان وانە دەستویریێ 

لدەمێ ( ونا چاالک و  هزرکرنا ئاڤاکەر د پولێداپتری دەن بو فێربو

بەرهەڤیا چاالکیێن ئەرکێ مالێ دگرنگ دبن بو چاالکیێن کاریگەر 

 ئو، یێن پوولێ؛

دابینکرنا دەرفەتانە بو لێگەرین بو تێگەهشتنێ ئو بو دویڤداچوونا  « 

مومکین یێن رینمایکری لدەمێ قوتابی ئاستەنگا ببینن و خەلەت ل 

 .تبنبابەتی تێگەهش

:لدەمێ پالندانان و ڕاسپاردنا ئەرکێ ماڵێ، دەبیت ماموستا

هاریکاریا قوتابیان بکەن کا ئەرکێ مالێ چەوا یێ گرێدایە ب پوال « 

گەنگەشێ لسەر ئەرکێ مالێ دگەل ) وانڤە و ئارمانجێن وانەگوتنێ 

 ؛(قوتابیان بکە 

دبینن و  ئەرکا راسپاردەی وان کەسا بکە ئەوێن ڤان ئەرکا ب واتادار « 

بەرچافکرنا جوداهیێن تاکەکەسی و پێتڤی و شیانان دناڤ بەرا 

 قوتابیاندا؛

تەکەزێ لسەر وێ چەندێ بکە کو کارێ مالێ یێ ب هەڤرکیە و د 

ئاستێ دروست یێ زەحمەتیێ دایە؛ دیزانیکرنا کارێ مالێ بو 

دەبیت )  .بەرزکرنا دەرفەتان کو قوتابی دێ بدوماهیک ئینیت

ێن مالێ یێن بو وان هاتینە راسپاردن بدوماهی قوتابی بشێن کار

بینن ب سەربەخویانە دگەل رێژەیێن بەرز یێن سەرکەفتنێ ،لێ 

 ؛.(دڤێت ئەو ئەرکێن قورس پەیداکەن کو ب حەزا وان بن

دوپات بکە کو قەبارا ئەرکێ مالێ ئەڤێن هەمی ماموستا دەنە قوتابیا « 

راسپاردەکرن  دهێتە) دگونجایبن ئو ئەو قەبارێ ئەرکێ مالێ  

) یێن " خولەکی نە ١٠"و لسەر رێنمایێن ( جاران ٤تا  ٢حەفتیێ 

دیاردکەت کو کارێ مالێ " خولەک ١٠"رۆلێ  (.٢٠٠٧کووپەر 

خولەک پێ بچن تا  ١٠یێ رۆژانە یێ دهێتە کومکرن دڤێت تەنها 

بو نموونە، . دهێتە بدوماهی ئینان لێکدانی دگەل قوناغا قوتابی بکە

-ر شەڤەکا ئەرکێ مالێ بو قوتابیێن قوناغا پریخولەک بو هە ١٠

خولەک بو هەر شەڤەکێ بو ئەرکێ  ١٠کەی و باخچێ زاروکا، 

 ١٠خولەک بو قوناغا دووێ و  ٢٠مالێ بو قوناغا ئێکێ و 

بو نموونە، )خولەکێن زێدەتر بو قوناغاکا دی یا بدویفرا دهێت 

 (.خولەک بو قوناغا دوانزدێ ١٢٠

تە زێدەکرن برەنگەکێ گونجایی لسەر دەمێ زێدەتر دەبیت بهێ

کارێن روژانە یێن خاندنێ یێن ماڵ بو خوشی ژێدیتنێ و نابیت 

تکایە )پەرتووکا راپورتا یان ئەرکێ مالێ بخوڤەبگریت؛ 

بو ]ئاگاداربە، ئەف قۆتابیێن کۆرسێن قۆرستر وەردگرن، 

رەنگە زیاتر ئەرکێ مالێ بو وانا [ AP/بموونە؛تێخستنا پێشکەفتی

 ؛(سپاردنبهێتە 

بزەاللی بو دایک و بابێن قۆتابیا شرۆڤەبکە دەربارەی گرنگیا  « 

چاالکیێت ئەرکێ مالێ کە وەک بەشەک ژ دەرسا و چاالکیێت پۆال 

پێشبینڤە، ژوانرا ئەرکێن 

گرێدای ب سالمەتیێ ڤە ئو کا چەوا نە ئەنجامدانا ئەرکێ مالێ ژالیێ 

بکەت د چاالکیا گرێدای ب قۆتابیا ڤە رەنگە بەشداریکرنا وان سنۆردار

 ئەگەر قۆتابی نەشیا ئەرکێ مالێ یێ گرێدایی ب پولێڤە،. پۆلێڤە

دبتە ( ژوانا چاالکیا پوال پێشبینڤە)دەرسێڤە، تاقیگەهێڤە، یان چاالکیێ ڤە 

ئەگەرێ سنوردارکرنا وانا د بەژداریکرنا سالمەت و بەرهەفکریدا، 

 .بەژداریکرنێ رەنگە رێک پێ نەهێتە دان بو 

داکوکییێ لسەر ئەرکێن مالێ بکە و پروسیجەران بو بدەستڤەئینانا وان و  «

 دەمێن دڤیت ئەرکێ مالێ بهێنە زڤراندن هەمی د روون و ئاشکەرا بن؛

ستراتیژیان دیاربکە بو پالپشتیکرنا قوتابیان ئەوێن رەنگە پالپشتی ل مال  «

 نەبن دگەل بدوماهی ئینانا کارێن وان یێن مالی؛

کێ مالێ بو قوتابیان دهێتە راسپاردن، دڤێت قوتابخانە هزرا خو لدەمێ ئەر «

د بوونەوەر و ئاهەنگێن کەلتووری و بنچینەی نەتەوایەتی و ئاینی و 

یان بویەرێن دیروکی بکەن یێن /ئاهەنگێن دی یێن هەمەجوردا  ئو

 گرێدای ب ئەندامێن کومەلگایێ مەڤە؛

ل رۆژانێن ( دان ) ن نابیت ئەرکێ مالێ بو قوتابی بهێتە راسپارد « 

بهێنڤەدانێ یێن وان یێن ئاینی لدەمێ قوتابی نە د ئامادە ئانکو غایب 

 ژبەر بوونەوەرێن وان یێن ئاینی؛

نابیت ئەرکێ مالێ بهێتە ڕاسپاردن بو قوتابیان  لدەمێ بهێنڤەدانێن قوتابخانا « 

 ؛(بو نموونە، بهێنڤەدانا زڤستانێ)

ژ قوتابخانێ ژبەر کارو و ئاهەنگێن وان ئەو قوتابیێن هاتیە دەستویردان « 

یێن ئاینی یان هەر کارەکێ دی یێ یاسایی دڤێت دەرفەت بو وان 

 بهێتەدان دا بکارن ئەرکێن خو یێن مالێ دووبارەبکەنەڤە؛

هەڤبەشی دگەل خێزانا دا پروسەیا فێربوونێ بهێزبکەن و دەرفەتێن «    

زانینا دەیک وبابا  پەروەردەیی بەرفرەهترلێدکەن بو قوتابیان برێکا

لسەر پروسیجەرێن ئەرکێن وان یێ مالی یێ هاتیە لدارخستن ژالیێ 

 ماموستایێ کەسی یێ قوتابی ڤە و؛

دایک و بابا بەژداربکە برێکێن گونجای د ئەرکێن مالێ یێ قوتابی  بێی  « 

کو دەیک وباب کاربکەن وەک ماموستا یان پارێزڤانیکرنا تەمامکرنا 

 بیان؛ وئەرکێ مالێ یێ قوتا

ب واتادارکرنا ئەرکێ مالێ بو قوتابی برێکا تەکەزکرن لسەر هەڤکاریێ و « 

پەیوەندیکرنێ دناڤبەرا ماموستایان و دەیک وباب و سەمیانێن قوتابیان 

 .دا

:پلەدانان و راپورتکرن

ئەرکێن مالێ ئەڤێن هاتینە بدوماهی ئینان دەبیت پێداچوون لسەر بهێتەکرن «  

دگەل تێبینی لسەر ( یان کەسێ دەستنیشانکری) ڤە ژالیێ ماموستایان 

 .بهێنە دیارکرن وەکی پێتڤی

چێکرن و رادەستکرنا ئەرکێ مالێ دێ هێتە هەژمارتن دەهـ ژ سەدێ  «  

ئەکادیمی یێن ئاست  ب دابینکرنا تێبینیێن. حەفتیێن پلەدانانێ ٩بو هەر 

ین بهێتە کو ب باشتر بەرز رێکەکا پێشبینی کریە ژ الیێ پەروەردێ ڤە 

جێبەجێکرن؛ هەرچەندە، ئەو ژمارا دروست یا پلەدانانێ ئاماژە بو رێژا 

دەهە ژ سەدێ دهێتە . ژ سەدێ دکەت نەیا پێدڤیە بو پلەیا کارێ مالێ

 .یان ووردبینیا ئەرکێ مالێ/هەژمارتن لسەر چێکرن و

راپوتکرنا  داواکاریا
ارام یا فێربوونێ ۆ ڤاال ژ قۆتابخانێن میترۆ د پابەندن ب دابینکرنا ژینگەهەکا ئ

زورداریکردنێ ۆ هەڕاسانکرنێ لسەر بنیاتێ نەژاد، رەنگ، ئاین، بنچینەیا 

ئاینی، کەم ئەندامبوونێ، ئاراستەیا سێکسی، رەهێشت، رەگەز، دگەل ناسنامەیا 

ۆ ( پێ رابواردن)زورداریکردن  .رەگەزی، بیرۆرا ۆ سەر و بەری

 .نە لێ بووراندنهەراسانکرن هەردوو د قەدەغەنە ۆ ناهێ
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یا ( پێڕابواردن) هەر قۆتابیەکێ پێزانین لسەر هندێ هەبن کۆ زورداری

. دهێتە کرنێ دەبیت ئاگەهداریا رێڤەبەرێ قۆتابخانێ بکەت

پێ رابواردن ۆ هەراسانکرن، ترساندن یان ( زورداریکرن)

ئەڤا دهێتە راگەهاندن بۆ هەر کارەمەندەکێ دڤێت  قەشمەریپێکردن

تەماشەی پولسیا قوتابخانێن . هەروەسا بهێتە راگەهاندن بۆ رێڤەبەریژی

گشتی یێن میترو لناشڤیل ئو دێ یا لبەر دەستبیت لسەر ڤی مالپەری  

www.mnps.org. 

ریێ د قۆتابخانێ دا بکەن د ژینگەهەکا هەمی قۆتابیان مافێ هەی بەشدا

دەربرینەکە بۆ ( گەف)هەرەشە. ئارام دا ۆ یا گرێدای ب فێربوونێ ڤە

ئازاردانا کەسێن دی یان کەسەکێ برێکا دانۆستاندنا نڤیسکی، زارەکی 

هەر هەرەشەک دێ ژدل هێتە وەرگرتن ئەگەر . یان بکارئینانا هێمایان

اپۆرتکرن ژالیێ کەسێن هەرەشە هاتە بەحسکرن، تێبینکرن یان هاتە ر

بۆ ڤێ . لێدهێتەکرن یان کەسێ سیێ ئەوێ هایداری هەرەشێ

دابینکرن بۆ  ، یاسا ۆ پرۆسیجەر یێن هاتینە(ئەگەری)سەدەمێ

بەرسڤدان بۆ هەر  هەرەشێ ۆ هاریکاریکرنا لێکۆلینا تیما هەلسەنگاندنا 

ئەگەر تیمێ . هەرەشەکا زەرەرێ ل سەر خو یان کەسێن دی بکەتن

هەلسەنگاندنا هەرەشێ ئەنجام بدوماهیک ئینابیت کو هەرەشە یا 

ئەنجام بۆ وی کەسی یان وان کەسان یێن هەرەشێ دکەن  هاتیەکرن،

رەنگە پێکدهێن لێ نە دسنووردارن بۆ؛ پێشئێخستنا پالنەکا ئارامیێ، 

رەوانەکرن بۆ چەند ئاژانس یان رێکخراوێن ژدەرڤەی پەروەردێ، 

، ڤەگوهاستن بو (راگرتن) انێ، دویرئێخستنئەنجامێن ئاستێ قۆتابخ

 .ماوێ سالەکێ دیترێ ۆ  فەسلکرن ژ قۆتابخانێ بۆ قۆتابخانەکا

هەرەشە برێکا ئامیرێت ئەلەکترۆنی

دەبیت قۆتابی ۆ فەرمانبەر ۆ خۆبەخشا ئاگەهداریا الیەنێن پەیوەندیدارێن 

قوتابخانێ بکەن دەربارەی هەر زانینەکا هەبیت لسەر هەرەشێن 

 .کترونیئەل

(ڤەگۆهاستن)نەخۆشیێن دهێنە ڤەگر( پۆلسیا)یاسایا

ئەگەر زارۆکی نۆکە نەخوشی یەکا ڤەگر هەبیت یان تۆشی نەخۆشیەکا 

ڤەگر ببیت، ئەو دەبیت بەشداریێ د دەواما قۆتابخانێ دا نەکەت بۆ وی 

 .ماوی یێ هاتیە دیارکرن ژالیێ بەشێ تەندرۆستی یێ میترۆ ڤە

ی وۆکی ۆ پشتگۆهاڤێتنا ازاردانا زاریاسایا ئ

تییا هەر المەر سەت لسەدلنیا دکە وههە رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ

ر گومانەک هە لگور یاسای،. و گوهداریا مە زارۆکەکێ لژێر پارستن

ل زارۆکی دهێتە کرن دەبیت می دگەکێ خراپ و بێخەل سەر کاره

گشتی یێت میترو ل  ند ئەڤێ ئێکێ راپورت بکەت قوتابخانێتکارمە

ناشڤیل دێ نڤیسینا راپورتێ ئەنجامدەن لسەر ئازاردانەکا گومانلێکری 

بو بەشێ پولیسێن میترو ئو بو بەشێ خزمەتگوزاریێن زاروکا ل 

 .ویالیەتا تێنسی

یاسایا سکاال

رێ قۆتابخانێ بەندیێ ب مامۆستای و رێڤەیوهپە دایك و باب پێتڤییە

ری کێ بەیەر سکاالیەکێ یان ئاریشەهە رکرناسەبکەت بو  چاره

تگوزارییا هاوالتییا رێ خزمەنتەناردن بو سە سمی بهێتەسکاالیەکا ره

615-259-4636 ر ژمارهلسە

سەرەدانکەرێن  /سەمیان/دەیک و بابێن

 دیترێ ئەڤێن رەوش تێکدەر

 نەەفتارێن وان دبڤێن رهرێن دی، ئەدانکەرهسەمیان ئو سە/دایک و باب

ر رێ ئالوزکرنا ئارامیێ ئو تێکدانا رێکخستنا قۆتابخانێ، لسەگەئە

رپرس، چێدبیت پێتڤی کێ قۆتابخانێ یێ بەندهکا گۆنجای یا کارمەبریاره

 ری بهێتەرگریت بەداخازکرن کو رێ پێدانێ وه بیت کو ژێ بهێتە

ەغەکرنا وی یا رێ قگەئە ت دێ بیتەکەر داخاز نەگەقۆتابخانێدا یان ئە

 .می پشکێن قۆتابخانێبێ لێبورین ژ هە

کێ یان ترسیەپاتکەن ژبەر مەرخو قەدەرگەهی لسە مێ کو قۆتابخانەده

ند تی و هێمنییا کارمەالمەوای بیت، پال ئێکێ سەش و هەرێ گرێدایی بکەگەئە

بخانێ پێتڤییە رێن دی ئەڤێن دهێنە قۆتادانکەرهدایك و باب یان سە. و قۆتابینە

مێ فریاکەوتنێ لدویف رێنمایێن جێبکەن لدهجێبە رمانێت قۆتابخانێ فە

 .مینیتپاتکرنا قۆتابخانێ رابیت ئانکو نەتا قەندێت قۆتابخانێ هەکارمە

کێ ئانکو ژبەر نەبوونا ترسییەرێ مەگەپاتکرن ژبەر ئەرخو قەمێ لسەلده

مێ لده. ی قۆتابخانێرڤەژوور ژ ده ك بهێتەسەئاسایشێ، نابیت هیچ کە

رەنگە  وایبیت، قۆتابخانەش و هەرێ کەگەقەپاتکرنا دەرگەهی لسەر خو ژ ئە

ما رهژوور بو مە ی قۆتابخانێ کو بهێنەرڤەسێن لدهو کەت بو ئەرێپێدانێ بده

 .ندا کو خو بپارێزنر کارمەپێتڤی لسە مێ کو ببیتەتا دهپاراستنا وان هە

(بابەتێن خاندنێ)یاسایا پارڤەکرنا مەتریاال

 ..هتد رۆژناما، بەالڤووکالوۆتابخانێ برێکا پەرتۆکا، دهێنە دابەشکرن زانیاریێ 

دەستێ رێڤەبەرێ رێڤەبەرێ  دەستێ لسەر پەسەندکرن بهێتە لدەستپێکێ دەبیت

 .پەیوەندیا ل رێڤەبەریا پەروەردێ ئوفیساقۆتابخانێ یان

بو وەرزشڤانا یاسایا شایستەبوون

شایستەبوون بۆ بەشداریکرنا وەرزشی د قۆتابخانێن میترۆ دا دهێتە برێڤەبرن 

ڤە، ( TSSAA)ژالیێ لیژنەیا وەرزشیا قۆتابخانێن ناڤنجی یێن میترۆ ل نەشڤل 

. لدویف یاسایا و  پولسیا رێڤەبەریا پەروەردێ ئو وەرزشا قوتابخانێن ناڤنجی 

بخانا دێ هێنە بێ بەهرکرن ژ مافێ ئەو قۆتابیێن خۆ ڤەدکێشن ژ قۆتا

قۆتابی  TSSAAشایستەبوونا وەرزشی بۆ ماوێ سالەکێ، لدویف بریارێن 

دڤێت داخازێن خۆ هەمیا ئاراستە بکەن بۆ ئۆفیسا سەرەکی یا قۆتابخانێ بەری 

 بەشداریرکرنێ د پرۆگرامێن وەرزشی دا،

یاسایا لێبوورین ژ تاقیکرنا

ئەوێن مافێ شایستەبوونێ هەی بۆ لێبوورینێ ژ  دەبیت قۆتابیێن قوناغا دوازدێ

دەبیت قوتابی بهێنە ئاگادارکرن بەری . وانا ناهێتە داخازکرن کۆ تاقیرنێ بکەن

ئەگەر ئەو قوتابیێ . روژا تاقیکرنێ بو وی کورسی ئەڤێ  لێبوورین ژێگرتی

مافێ شایستەبونێ هەی د لێبوورینا تاقیکرنێدا ئەوی هەلبژارت کو تاقیێ 

ەڤ ئەنجامێ بدەسڤە دئینیت دەبیت بو بهێتە هەژمارتن و بهێە بکەت، ئ

دحالەتێ قۆتابیەک هاتبیتە لێبوورین و هیچ تاقیکرنەک نەکربیت، . تومارکرن

هیچ . ژ رێژەیا سمستەری% ٥٠حەفتیان دێ هێنە هەژمارتن  ٩پلەیێن هەر 

لێبوورینەک ناهێتەکرن دناف وان کۆرسان دا ئەوێن مەرجێن وان بدۆماهی 

لێبوورینێن تاقیکرنێن قۆتابیێن قوناغا دوازدێ  .نانا تاقیکرنا دۆماهیکێ بنئی

 ..سمستەرەکێدا  دێ هێنە دیارکرن گویرەی دەرسێن کەسی دهەر

ردا سکسی و ژیانا خێزانی روهیاسایا پە

تی لگور یاسایێن ویالیە زراندیڕێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ پولسیەک یا دامە

ك پارێزا خوارنێ،ئافسی ئانگو تا وهبرنا فێرکرنا  ڤان بابەو فیدرالی بو رێڤە

گوهاستن، ڤە خوشیێن دی ئەڤێن برێکا سکسی دهێتەئو نە HIVدوو گیان، ئایدز

ژدار بیت دناڤ داکو قۆتابی بشێت بە (منع ألحمل)خوپارستن ژ دوو گیانیێ 

زا رێپێدانێ دایك و باب کاغە کرن، پێتڤییە ڤان کورسێن کو باسی سکسی دهێتە

شدارکرنێ ژ بو بە زارۆکێ خوه ت دایەن کو وان مولەن و تێدا دیار کەبده

 .ندناڤ ڤان کورسادا ئو ئیمزا بکە

یاسایا لێبوورینا دانا رسووماتا

ند کرن ژالیێ سەلسنگاندنا بها و لێچوونێن هاتینە پەچێدبیت هە قۆتابخانە

. ها ئو  بو کەرەستێن پۆلێستێن تاقیگەرهبو کە( ردێروهکومیتا پە) بوردیڤە

ڤ قۆتابیێن شایستەبن د خوارنا نیفرودا یا بەالش یان ئەرزان، رەنگە دێ ژ ئە

 .لێچوون و پارێندژی هێنە لێبوورین
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یاسایا گەشتێن بو دەرڤەی قۆتابخانێ

بیت ژ الیێ دایك و هە( دەستویردانێ)رێپێدانێ کاقۆتابی نامە پێتڤییە

 .قۆتابخانێ   یدانی یێنشتێن مەدناڤ گە ژداریکردنێبابانڤە بو بە

یاسایا ساخلەمی و ساخ و سەالمەتیێ

ندکری کو ساخ و سەالمەتیێ و سەك یا پەحکومەتا فیدرال یاسایە

 ەروەرداپ رێڤەبەریا .می رێڤەدبەت دناڤ قۆتابخانێت گشتی داساخلە

ئو  لەشی چاالکیێن ئەڤا دامەزراندی یا یاسایێ ڤێ لگۆر یاسایەک قەزایێ

 .دگریت ر ئەردێ قۆتابخانێ بخوڤە لسەتگوزارییا خارنێ خزمە

(HIPAA) یێهیپپا ڕۆلێ نهێنیا

دەستویریێ دەتە نوژدار و جهێن ساخلەمیێ کو ( HIPAA)یاسایا نهێنیا 

دەربارەی قوتابیا بدەنە پەرستارا (PHI)زانیاریێن نهێنی یێن ساخلەمیێ 

قوتابخانی و پزیشکا یان جهێن دی یێن ساخلەمیێ یێن پەیوەندیدار بو 

بو . مەرەمێن چارسەریێ بێی دەستویریا قوتابی یان سەمیانێ قوتابی

پێتڤیێن دی یێن  نموونە، نوژدارێ سەرەکی یێ زاروکی رەنگە دەرمان و 

ەشە بکەت کو ئەو پەرستاردێ قوتابی دگەل پەرستارا قوتابخانێ گەنگ

رابیت ب دابینکرنا چارەسەری و دەرمانێن قوتابی دگەل دابینکرنا 

زێدەباری ڤێ چەندێ، . چارەسەریێ لدەمێ قوتابی ل قوتابخانێ

ڤاکسینێن قۆتابی  رەنگە بەلگەنامێن (پزیشک)دابینکەرێ ساخلەمیێ

شانکری براستەوخو بو پەرستارا قۆبخانێ یان کەسەکێ دیترێ یێ دەستنی

ئاشکرابکەت بو وەرگرتنا تۆمارێن ڤاکسینا ئەگەر ل  لقۆتابخانێ 

قۆتابخانێ هاتبیتە داخازکرن ژالیێ ویالیەتێڤە یان یاسایەکا دیترێ بو 

ڤێ بەلگەنامێ بو ناسکرنا قۆتابی و دایک و بابی، سەمیانی،  وەرگرتنا

یان کەسەکێ دیترێ وەک دایک و بابی رازیبوونا خو دیارکر بیت بو 

     یاسایێ بکە  تەماشەی دەقێ. ئاشکراکرنێ ڤێ چەندێ 

45 CFR 164.512(b)(1)(vi). 

یاسایا تەکنولوژیێ و رەزامەندیا بکارئینانێ

ر ك داخازا سنووردارکرنا زاروکێ خو بکەت لسەر دایك و بابەهە

دانا فۆرما نرێپێنە ییەنترنێتێ و تورێن ئەنترنێتێ پێتڤکارهێنانا ئە

لپێشیا ڤێ  Opt-Outلۆژیێ کو دکەڤیتە لسەر هەلبژارتنا فورما کنەتە

ئەگر  تە  .بو قۆتابخانا زارۆکێ خو ڤەرینتەگەت ئو ڤەنامیلکێ ئیمزابکە

فورما  نە کارئینانا تەکنەلوجیایێ تمام نەکر و  ئیمزانەکر  دێ هێتە 

بکارئینانا  ئەنترنێتا  قوتابخانێن هەژمارتن کو  زاروکێ تە  دەرفەتا 

دان بو دایك و بابان ئو  یاسا بتەمامەتی دێ هێنە دەڤەرا میتروی یا هەی

 ر سایتێ قۆتابخانێت گشتی یێت میترۆ ل ناشڤیلخش کرن لسەپە دێ هێنە

www.mnps.org/policies-and-procedures . سەرچاوێن بکارئینانا

ستافێ قۆتابخانێت میترۆ یان ئەندامێن قۆتابیاڤە، ژالیێ تەکنەلۆژیایێ 

ئیمتیازەکە و سەرەدانکەرێن قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل 

 یێن ڤەدرالڤە ویالیەت و  یاسایێن ئو ئەف چەندە لسەر هەمیمافەکە 

ر رپرسن لسەقۆتابی بە . چەسپاندن ێنەده قەزایێڤە قۆتابخانێت رێڤەبەریا

تگوزاریێت رێ بو خزمەڤەرێت پەروەردا دهبکارهێنانا کومپیوتە

 .ییردهروهکا باش ئو پەفتارهنترنێتێ برهئە

لۆژییا قۆتابخانێت گشتی یێت میترۆ ل کنەتە( رێنژێده)می سەرچاوێنهە

ر یان ووستکرن لسەمی زانیاریێت هاتینە پرۆسەکرن، درناشڤیل ئو هە

بەر مەرجێن  ڤنەدکە MNPSلۆژییا کنەرێت تەگوهاستن برێکا ژێدهڤە

کێ ناهێتە مەلهیچ ده. یاسایێن تۆارێن گشتی ئەڤێن کار پێ دهێت کرن

ر کارێت تایبەت ئەڤێن ستکەند یان گرێبەچاڤەرێکرن قۆتابی، کارمە

 لۆژیایێ،کنەرێت تەمێ ژێدهبواناڤە گرێدای بکاربینن ده

تۆرێن ئەنترنێا قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل، سستەمەکێ سەربەخۆ 

رێڤەبەریا پەروەردێ مافێ هەی بو پشکنینێ، . یان ئامیرێن دیترێ بکاربینن

لدویف حەزا وێ، هەر زانیاریەکا بهێتە پرۆسەکرن برێکا کۆمپیوتەر، تۆرێن 

زانیاریا ئەڤێ سەر ب رێڤەبەریا ئەنترنێتێ یان پێکئینانێن دیترێ یێت سستەمێ 

ئەف پشکنینە رەنگە بهێتە کرن بزانین یان ببێ زانینا پێشیێ یا . پەروەردێ

مێ کارهێنانێدا یان ر لدهپشکنینکرن هە سێ بکارهێنای ئو چێدبیت بێتەکە

 .لێت بکارئیناییان پشکنینا ئەو فایە/مێژوویا بکارئینانێ ئو

ترو ل ناشڤیل چێدبیت چاڤدێرییا بکارهێنەرێ قوتابخانێت گشتی یێت می

ئو چاالکیێت ئیمێلی /نترنێتێ یانر ئەگوزارییا لسەت، خزمەئەنترنێتێ بکە

کنیکی داکو ڤێ کا تەبیت یان پێویستەکێ گونجای یان یاسایی هەرهگەمێ ئەده

رێت ئەنترنێتێ ئەڤێن سەر ب قوتابخانێت گشتی بکارهێنە. چەندێ ئەنجامبدەن

رێت یاسایی بژێدهندکری یان نەسەپەکێ نەیێت میترو ل ناشڤیل کاره

 .لۆژی ناکەتکنەتە

 ی بکارهێنانا تەکنەلوژیێ ژالیێ قۆتابی دهێت پێتڤییەربارهرپێچیێت دهڤ سەئە

ڤ مێ ئەرشتییا قۆتابی دکر دهرپەریپۆرتکرن بو مامۆستاێ سە بهێتە

ن بو رپێچیێ ریپۆرت کەسە ند دێان کارمەمامۆستا ی. روودای رپێچییەسە

ل تیبینیێت رێك و ر ڤێ روودانێ، دگەت لسەرێ کو دێ لێکولینێ کەبەرێڤە

کا ر پشتی لێکولینێ پشتراستییەگەئە. لۆژیکنەشێ زانیاریێت تەپێك ژ بە

ر دێ بە، رێڤەرپێچیێ کو روودایەر ڤێ سەبێگومان درووست بو لسە

هێلیت نە می یان بئێك جاریڤەر دانیت چێدبیت کێمکرن دهسەکێ لسنووره

سەرپێچیێت مەترسیدار یێن ئەنترنێتێ یان یێن . نترنێتێ بکاربینیتقۆتابی ئە

یان کارئینانا ئیمێلی رەنگە /دووبارەکری، خزمەتگۆزاریێت ئونالینێ ئو

نانا یان مافێن بکارئی/دئەنجامدا ئەنترنێتێ، خزمەتگوزاریێت ئونالینێ ئو

ئیمێلی، بئێکجاری لدەستبدەن، ئو پێنگاڤێن تەمبیکرنێ ئەڤێن دگەل یاسایێن 

نجامدانا ر ئەگەئە.  نامیلکا دایک و باب و قۆتابی بگونجیت بهێنە هاڤێتن

یان ئیمێلی /تگوزارییا نێتی ئونترنێتێ، خزمەبکارهێنانا خراب یا قۆتابی بو ئە

ریپۆرتکرن بو  ڤ بکارهێنانا خراب دێتەرپێچییا یاسای، ئەرێ سەگەئە بویە

ك تاوان سزادان وه التدارێن بەرپرس بو ڤێ چەندێ ئو چێدبیت بێتەسهەده

 .سەردەری دگەل بهێتە کرن

 ،blogging، tweetingنترنێتێ بو مەرەمێن کەسیر ئەچوونا ژوورێ لسە

tweetingنها تەێ نەلك، بەوه)ت یا مالپەرێن جڤاکیی، ئو بکارهێنانا تایبە

ندکرنا مامۆستای بو سەب بێ پە رێپێدان بو نینە( ، تویتەر ، ئو فیسبووکڤەئە

زێدهباری ڤێ . ما کورسێن خاندنێ کو قۆتابی هاتیە تۆمارکرن دناڤدارهمە

رێت قوتابخانێت کرن بو پۆستکرنێ کو ژێدهغەدهقە چەندێ، قۆتابی هاتینە

ی ڤەرنترنێتێ لدهکێ ئەر سایتەیت بو هەگشتی یێت میترو ل ناشڤیل بکاربین

ر ناشڤیل،یان برێکا هە تروپۆلیتان سمی یا قۆتابخانێت گشتی ل مەتۆرکا رهنە

ت یان ستنیشانکەکێ کو قۆتابییا دهر تشتەلکترۆنی، یان هەرێکەکا مەدیایا ئە

ربخو ئو مافێ ندییا سەتمەتبن لگور یاسایا تایبەت کو تایبەرخانکەزانیارییا تە

یان لگور بیما ساخلەمیێ یا بەرپسیارەتی و  (  FERPA)یا خێزانیردهروهپە

 (.HIPPA) ڤەگوهاستنێ

مێ دەواما رۆژا قۆتابخانێ یاسایا درێژییا ده

رۆژا دەواما قوتابخانێ یا هاتیە دیزانکرن بو پیشکێشکرنا وانان و خارنا نیڤرو 

وەردە داخازدکەت کو قوتابی دەمەکێ پەر. د دەمێ هاتیە دەستنیشانکری دا

 .خولەکا ژی بو خارنا نیڤرو  ٣٠تایبەت ببورینن د هەر وانەکێ دا و بو ماوێ 

یاسایا بەشداریکرنا دایک و بابا بو پالپشتیکرنا فێرکرنا قۆتابی

و یا پرب  و گرنگە ند بهایەقۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ لناشڤیل دزانیت چە

ر ئاستێ  قۆتابخانێ و پەروەردا لسە ا دایك و بابی یا دووالیانەشداربونبە مانایە

ش دناڤ ڤ بەڤ کار ئانکو هەك هەوه دایك و باب داخاز کرینە. رێڤەده

ب بێ ( skills)می قۆتابیێن پێویست بزانین و پسپۆریێ هاریکاری کرنا هە

ئاستێ ئایین،  رکرنا دایك و بابی یان خێزانی لسەماشەرخودانا یانکو تەبە

ندامی و بێ شییانی، یان ری، نێر و مێیاتی، ئاستێ ژیانێ ئابووری، کێم ئەباوه

 .یاش/ژی
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یاسایا خزمەتگوزاریێن ئاگادارکرنێ بو دەیک وبابا

خانێت گشتی یێت ڤا کو  قوتابئە هدارکرنێ یەی ئاگەربارهڤ یاسایە دهئە

می دایك و باب لژێر یان کو بنێریت بو هە تەبده میترو ل ناشڤیل پێتڤیە

: نڤەئە نهاتە لێ نە، بەلدانەش دگەڤەئە. ت و فیدرالێ ڤەیاسایێن ویالیە

ند بناغە ر چەت ژێبگریت لسەتگوزارییا تایبەخزمە وهر زارۆکێ هەگەئە

ك فێرخوازێ زمانێ ئنگلیزی بی ئانکو ئنگلیزی وه یان فاکتەرێن جیاواز

ختبویە، کێ مشە، یان قۆتابییەکێ بێ مالەسە؛ یان کەزمانێ ئێکێ نەبیت

 یان خویندکارەکێ پەروەردا تایبەتە یان خویندکارەکێ بەهرەمەندە؛ 

 ژداره، یان یێ بەتیەنگاندنا ویالیەلسەر هەهێنانا قۆتابی لسەستڤەئاستێ ده

 کو داخازا دیارکرنا یەماف هە وه؛ ئو هەTitle 1ل قۆتابخانا 

 .یبکە راگەماموستایێت ژێهاتی و پیشە

  بەرێ کەسی ویاسایا سەر 

می قۆتابیێن سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل هەپێتڤییە 

سێ و کەئە. مێ قۆتابخانێدارگا یا قۆتابخانێ لدهندبن ب یاسایا جل بەپابە

 .ت دێ ئێکسەر هێتە سزادان ئانکو تەمبیکرنرپێچیێ بکەسە

( BYOD)یاسایا ئینانا ئامیرێ خو یێ تەکنەلوژی 

ئەف یاسایە دەرفەتێ بو قوتابیا دابین دکەت کو ئامیڕێن خو یێن 

و  تەکنولوژی بکاربینن د وانێ دا دناف قوتابخانێن گشتی یێن میترو دا 

بکارئینانا ڤان جورە . و مەرەما فێربوونێهەروەسا دناف پولێ دا ب

ئامیرێن کەسی یێن تەکنولوژی دڤێت بهێتە رێبازکرن  ژالیێ قوتابخانێ 

 .ڤە و ماموستایان ڤە بو پێگەهاندنا وانە و ئارمانجێن فێربوونێ

(هاژۆتنێ)یاسایا قۆتابی بو لێخۆرینێ

ر سی یە لسەت ڤە یا مەترکێ بێ مۆلەکێ ژالیێ شوفێرههاژوتنا ئوتومبیلە

ندێن قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل و قۆتابیێن دی، ئو کارمە

ت قۆتابی داوایا مۆلە پێتڤییە. تێرپێچیا یاسایا ویالیەسە ڤێن دی وەکئە

ر عەردێ قوتابخانێن ت ژ بو پارك کرنا ئوتومبیال خو لسەپێدانێ بکە

MNPS فۆرم پێک دهێت ژ ئەڤێن لخارێ. ڤە: 

تا هاژوتنێ یا ڤیگاڤێ و نەسەرڤەچوی یا ویالیەتا سناما مۆلەنا « 

 سی تێنە

هاتی یە دیار کرن ژ الیێ )پێویست( insurance)یا بیما نامەلگەبە « 

رپرسیارەتیا و زیانگەهاندنا کەلوپەلێن ل بەدگە( تێڤەویالیە

 ترومبێلێ

ر ت لسەبکەنامە یا دیارکرنا خودانێ ئوتومبیلێ داکو پارك لگەبە  « 

 ڤیا قۆتابخانێزه

ت کو شوفێر ند کەسەت و پەدیارکە خودانێ ئوتۆمبیلێ پێتڤیە « 

 .یەهە( insurance)تا هاژوتنێ و بیمە مۆلە

بێی پلێتا پارکرنێ یان پلێتا سەردانکەران ئەو ترومبێال سەرپێچێیێ دکەت 

خودانێ ( نێنلێچوو)دێ هێتە راکێشان بو جهێن پەیوەندیدار لسەر حسابا 

دایک و باب رەنگە داخازێ ل ترومبێلێ بکەن لدویف هەبوونا . وێ

دێ خودانێ ترومبێلێ بەرپسیاربیت د هەمی تێچوونێن . بەلگەیا گونجای

دەبیت هەمی سەرەدانکەرێت . راکێشانا ترومبێلێ و دەستەسەرکرنێ

قوتابخانا ترومبێال خو ل جهێ دەستنیشانکری براوەستینن ( مێهڤان)

 .ان موولەتا چونا ژورا پارکێ یا نە سەرڤەچوی پێشانبدەتی/ئو

یاسایا تۆمارێن قۆتابی

ل سەر داخازێ چێدبیت سەمیانێ یاسایی یێ قوتابی تومارێن قوتابی 

سالیێ چێدبیت  ١٨قوتابیێن ژیێ وانا زێدەتر بیت ژ . بدەستخو پێخیت

ئەڤێن  دێ پارە ژوانا هێنە وەرگرتن .هەروەسا داخازا تومارێت خو بکەن

زانیاریێن نهێنی یێن قوتابی هەردەم  داخازا کوپیێن تومارێن قوتابی دکەن

ئو بتنێ دێ زانیارییت وی هێنە ئاشکراکرن  FERPAپاراستینە ل ژێر 

 لدویف رازیبوونا دایک و بابێن قوتابی

یاسایا خرابکارئینانا کەرەستێن بێهۆشکەر

پاراستنا سەقایەکێ پشتگیر  قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل ببەردەوامی

بو وان قوتابیا دکەت ئەڤێن لێگەریانێ دکەن بو دەستڤەئینانا چارەسەریا 

ئەڤ دایک و بابێن گومانێ . پرسگرێکێن خرابکارئینانا کەرەستێن بێهوشکەر

دبەن کو  زاروکێن وانا یێن تەڤلی پرسکرێگێن خرابکارئینانا کەرستێن 

پەیوەندیێ ب ئوفیسا رەوشەبیرکرنا دبن، دەبیت ئەو ( هوژبەر)بێهوشکەر

 .بکەن 615-259-8683کەرەستێن هوژبەر ل سەر ژامارا 

یاسایا ڤەگوهاستنێ

ڤەگوهاستنا قوتابیا ب رێکا پاسا قوتابخانێ ئەو خزمەتگوزاری یە ئەڤا هاتی یە 

دابینکرن بو هەمی قوتابخانێن دەڤەرێ ئەڤێن سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت 

وەک ئەرکێ سستەمێ قۆتابخانێ، هەمی یاسا و  (. MNPS)میترو ل نەشڤل ڤە 

رول و رێباز ئەڤێن گرێدایی ب رەفتارێن قوتابیڤە دهێنە سەپاندن لسەر قوتابی ل 

هەڤبەشی . دەمێ ئەو  سیاربن د پاسێدا چ بەرف قوتابخانێڤە بچن یان بزڤرنەڤە

 تکێتێن( MTA)دگەل سستەمێ قۆتابخانێ، دەسهەالتا ڤەگوهاستنا میترو 

ێ سەر ب قوتابخانێت  ١٢ێ حەتا  ٩سیاربوونا پاسێ ددنە قوتابیێن قوناغا 

گشتی یێت میترو ل ناشڤیل داکو بشێن ڤەگوهاستنێ بکەن برێکا پاسێن 

داکو بشێن ل وێ قوتاخانێ ئەڤا وا لدویف حەزاخو ( MTA)دەستهەالتا میترو 

ێن قوتابخانێ یێ هەمی قۆتابیا مافێ ڤەگوهاستنێ برێکا پاس. هەلبژارتی ئامادەبن

هەی، ژبلی وان کەسا ئەڤێن هەلبژارتی لدویف حەزاخو  نە چیتە قوتابخانا 

یان ( تەمبیکرنێ)خو، هاتبیتە ژناڤبرن بو ئەگەرێن دسپلنکرنێ ( زونا ) دەڤەرا 

هاتبیتە دەرێخستن ژ قوتابخانێ ژبەر ئەگەرێ سەرپێچیا رێبازو رولێن 

زێدەتر یێن هەین بو ڤەگوهاستنێ وکی قوتابیێن کێم ئەندام ماڤێن . قۆتابخانێ

 .(IEP)هاتی یە ناسکرن د پالنا پەروەردەیا وانادا یاتاکە کەسی 

ەگوهاستنا قوتابیا بو نەخوشخاناڤیاسایا 

ئەگەر حالەتەکێ تەنگاڤی رویدا و برینداریژی دگەل دابیت ل سەر عەردێ 

ت ئێکسەر هەر قوتابخانەکا ژ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل، دەبی

ستافێ تەنگاڤیا دێ بریارێ دەن کا دێ . بهێتەر کرن  911پەوەندیێ ب ژمارا 

دێ هەمی شیان هێنە سەرفکرن دا  .زاروکی ڤەگوهێزن بو نەخوشخانێ یان نە

بشێن پەیوەندیێ ب دایک و باب یان سەمیانێ زاروکی ڤە بکەن ؛ لێ بەلێ 

ڤە بکەن، دێ هەر ئەگەر نەشیان پەیوەندیێ ب دایک و باب یان سەمیانی

قوتابخانێت  .زاروک هێتە ڤەگوهاستن بو نەخوشخانێ بو چارەسەریا تەنگاڤیێ

  ڤەگوهستنا( خەرجیێن)گشتی یێت میترو ل ناشڤیل بەپرسن نینن بو  تێجوونێن 

 .تەنگاڤیێ

پرۆسیجەرا یاسایا هەلبژاردنا قۆتابخانا ئە ئارام

ان دوواناڤنجی یا گشتی دا دکەن ئەو قۆتابیێن بەشداریێ د قۆتابخانا سەرەتایی ی

یان ئەو " نەئارام"کۆ هاتنە دیارکرن ژالیێ ویالیەتێ ڤە وەک قۆتابخانێن 

قۆتابیێن دبنە قۆربانیێن تاوانێن تۆندۆتیژیێ لدەمێ ئەو د ناف قۆتابخانان دا، 

دڤێت دەرفەت بۆ ڤان قۆتابیێن هەنێ بهێتە دان دا بشێن ناڤێن خۆ ل هندەک 

 .ن ئارام بنڤیسن هەر سەر ب هەمان رێڤەبەریا قەزایێ داقۆتابخانێن دی یێ

ڤەگوهاستن بو قوتابیێن شایستە  ئەڤێن بریارا گوهرینا  قۆتابخانێن خۆ داین 

دەبیت بهێتە دابینکرن ژالیێ قۆتابخانێ ڤە ژالیێ  پەروەردا قەزاێ ڤە بۆ ئەو 

 .دمێ مای یا ساال خاندنێ

ڤاهیێ قۆتابخانێیاسایا خوبەخش و سەرادانکەرێن دچنە ئا

بخێرهاتنا سەرادانکەرا دکەین بو قوتابخانێن مە بەس دەبیت ئەو رێزێ ل 

ژینگەها فێرکرنێ بگرن ئو سوپاسیا رولێ رێڤەبەری بکەن ژبەر 

پشتراستکرنا وی بو  پێدانا ئارامی و سالمەتییا هەمی قوتابیا و ستافێ 

نیشانبدەن ئو ناڤێ هەمی سەرەدانکەر دەبیت ناسنامەکا کارپێکری . قۆتابخانێ

خوبەخش دەبیت خو . خو تۆماربکەن بەری سەرەدانکەر  باجێ وەربگریت

 .www.schoolvolunteers.orgتومار بکەن لسەر ڤی مالپەری  
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ڤە( یاسا)ندیدار ب پولسیا دەستورنامێن پەیوە

دەستورانامێن دیاریکری پێتڤیی بەژدارکرنا قوتابیا هەیە د چاالکیێن ب 

دایک و باب یان سەمیان دەبیت د فۆرما . قۆتابخانێ ڤە گرێدای

دەستویردانێدا ئاماژە ب هندێ بکەت کا زارۆکێ وانا دەستویری هەیە 

 .بەشداریێ بکەت یان نە

مەدیا دجیتال و چاپکری

یان /سەرچاوێن مەدیایی ل خوارێ چ وێنە ، ڤیدیویێن تومارکری، ئو

کلیپێن دەنگی یێن هەر قۆتابی یەکێ دیاریکری ناهێنە پیشاندان ئانکو 

 :بەالفکرن بێ دەستوردانا نڤیسکی ژالیێ سەمیانێ قوتابی یێ یاسایی ڤە

مەدیا و تورێن کومەالیەتی و مالپەرێن ئەنترنێتێ سەر ب    « 

ە ژوانرا بلوگێ قوتابخانێن ێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل ڤقوتابخان

 و زاروک برێزا ئێکەم دهێن میترو

مەدیایا چاپکری سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل،     «

 ژوانرا پەرتوکێن بازارکردنێ و  بەالڤوکێن چاپکری

مەدیا و تورێن کومەالیەتی و مالپەرێن ئەنترنێتێ نەسەر ب  « 

 انێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل، ژوانرا هەفکارێن جڤاکیقوتابخ

مەدیایێن دی ئەڤێن نە سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل     «

نەشڤل، ژوانرا وێستگێن دەنگ و باسێن نافخوی، رۆژناما، ئو 

 .سەرچاوێندیترێ یێن دەنگ و باسا

تو دکاری دەستوردانێ بدەسڤە بینی یان رەدبکەی برێیا فورما 

سەرچاوێن مەدیا نە سەر ب . ستویردانێ ل پێشیا ڤێ نامیلکێدە

 قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤلێ دێ دئاگەداربن سەبارەت وان 

 .چاپەمەنیێن مەدیایی قۆتابیا ئەڤێن رازەمەندیا ب نڤیسین نەبیت بو  

رێکخەرێن لەشکەری

ڤل لدویف یاسایێ پێویستە لسەر قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەش

زانیاریێت پەیوەندیکرنێ یێن رێکخەرێن لەشکەری دابینبکەن بو قۆتابیێن 

قۆتابخانێن ئامادەیی دەمێ ژیێ وانا ژ خزمەتێن لەشکەری بگریت ژبلی 

ئەگەر دایک و باب داخازێ بکەن کو رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ 

ت زەحمە .دگەل چ الیەنێن دیترێ( بەالفنەکەن)پێزانینێن وانا پارڤەنەکەن 

نەبیت پەسەندا دەستوردانا پارڤەکرنا ناڤێ زاروکێ تە و  زانیاریێت 

پەیوەندیکرنێ بو رێکخەرێن لەشکەری ل سەر فورما دەستوردانێ ل 

حەتا تو دەستوردانێ رەدنەکەی، زانیاریێن . پێشیا ڤێ نامیلکێ بکە

 .زاروکێ تە دێ هەر هێنە پارڤەکرن

پشکنینێن تەندروستی

ن ژ الیێ ویالیەتا تێنسی ڤە، کو قوتابخانێت وەکێ هاتی یە داخازکر

گشتی یێت میترو ل نەشڤل پشکنینا گوها و جاڤا دابیندکەت بو ئاستێن 

پشکنینێن  .قوناغا دیارکری د هەردو قۆتابخانێن سەرەتایی و ناڤنجی

بلندایێ، ناڤنجیی و ئامادەیی، بو پیڤانا ل قۆتابخانێن سەرەتایی، زێدەترێ 

 .بو قۆتابیا دابینکرن دهێنە هەروەساپەستنێ ڤانا خوین پیئو ، (کێشە)گرانیێ

زەحمەت نەبیت دەستوێریا خو پەسەند بکە بو ئەنجامدانا پشکنینێ ل سەر 

 دەستویریێ رەدبکەی،تو کو ژبلی  .فورما دەستوێریێ ل پێشیا ڤێ نامیلکێ

 .هێنە کرنێ دێ بو زارۆکێ تەساخلەمیێ پشکنینێن 

پەرتوکخانێن  بێ سنور

خانێن بێ سنور، هەولدانەکا هەڤکاری یە دهێنە سەرەدەریکرن ژ پەرتوک

الیێ قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ڤە، پەرتۆکخانا گشتی یا نەشڤلێ، ئو 

ئارمانجا وێ بو پێشڤەبرن و  چاکرنا پەرتوکخانێن . دگەل ئوفیسا قایمقامی

. قۆتابخانێنە و ئاسانکرنا بدەستڤەئینانا سەرچاوێن پەرتوکخانا گشتی

 ٣تابیێن سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل ئەڤێن لقۆناغا قۆ

 ێ دشێن ١٢ێ حەتا قۆناغا 

پەرتۆکا و کەل و پەال ل پەرتۆکخانێن گشتیدا داخازبکەن و بگەهینە  

ئەو  هەروەسا دشێن وان کەلۆپەلێن پەرتۆکخانا .  قۆتابخانێ بو ئیستیعارەکرنێ

 ێ بو رادەستکرنێگشتی بزڤرینە پەرتۆکخانا قۆتابخان

دێ شێن داخازا کەل و پەال بتنێ ژ  - ێ ٤ێ و  ٣قۆتابیێن قوناغێن   « 

هەمی تشتێن . کومەلێن هەرزەکارا ل پەرتوکخانا گشتی یا نەشڤل دکەن

بەرزەدبن و  زیان لێدکەڤن دێ ل دویڤ بهایێ پەرتوکخانا ئاسایی دەبیت 

 .بهێتە قەربۆکرن بو پەرتوکخانا گشتی یا نەشڤلێ

یاسایێن لدویف دێ  - ێ ١٢ێ حەتا  ٥قۆتابیێن دناڤبەرا قوناغێن  « 

هەمی . ژالیێ پەرتۆکخانا گشتی یا ناشڤیلدانان ئەڤێن هاتینە چن لبەردەست 

 دەبیت ئاسایی پەرتۆکخانابهایێ دێ لدویف لێدکەڤن زیان و تشتێن بەرزەدبن 

 .یا ناشڤیلێ گشتی پەرتۆکخانا بو قەرەبۆکرن بهێنە

ابیێن سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل، ژمارا بو هەمی قۆت

ناسناما قۆتابی دهێتە هەژمارتن کە وەک ناسناما پەرتۆکخانێ د هەر دوو 

پەرتوکخانا گشتی یا نەشڤلێ دێ . پەرتۆکخانێن گشتی و پەرتۆکخانێن قۆتابخانا

رێبەرێ زانیاریێن زاروک ی بدەستڤە ئینیت بو دروستکرن و پاراستنا 

 .اونتێ پەرتوکخانێئەک

وێ ژ ناڤ خزمەتێن /ئەگەر دایک و بابا یان سەمیانی حەزکر زاروکێ وی

ئەوێ دەبیت فورما /پەرتوکخانا بێ سنور دەرپێخیت ئانکو بێ بار بکەت، ئەو

بێ بارکرنا پەرتوکخانێن بێ سنور ئیمزابکەت ل سەر الپەرێ بێ بارکرن ل 

ئەگەر تۆ فۆرما پەرتۆکخانێن بێ . پەرتوکخانێ کو دکەڤیتە ل پێشیا ڤێ نامیلکێ

سنوور ئیمزا نەکەی دێ وەسا دیارکەت کۆ زارۆکێ تە دەستویری یا هەی بۆ 

 .بکارئینانا پەرتۆکخانێن بێ سنوور

تەکنەلوژیا

دێ دەستویری بو قۆتابیان هێتە دان بو بکارئینانا ئەنترنێتێ یان ئیمێلی ل 

ان ئیمزایێ ل سەر فورما قۆتابخانێ ژبلی وێ ئەگەر دایک و باب یان سەمی

تەکنەلوژیایێ بکەت، کو دکەڤیتە د الپەرێ بێ بارکرنا ( الدانا)بێ بارکرنا

بدەستڤەئینانا زاروکێ /داکو  کارئینانا تەکنەلوژیایێ ل پێشیێ د ڤێ نامیلکێدا،

قۆتابیا دێ ناڤەکێ بەکارهێنەری  بو هەمی. وان بو  ئەنترنێتێ سنورداربکەت

ڤی . بخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل درۆستکەنو ئیمێلەکێ سەر ب قوتا

ناڤێ بەکارهێنەری رێکێ ب قۆتابیا ددەت سەرچاوێن تەکنەلۆژیایا پەروەردا 

ئەف ئیمێلێ هاتیە دابینکرن ژالیێ پەروەردا قۆتابخاناڤە . قەزایێ بکاربینن

مومکینە بهێتە بکارئینا بو پەیوەندیکرنێ دگەل قۆتابیا ژالیێ قۆتابخانێ ڤە، 

زەحمەت نەبیت یاسایا کارئینان . ڤەبەریا پەروەردێ یان قۆتابیێن دیترێ ڤەرێ

بخوینە ئو بریار بدە ئەگەر  ٣١و قەبولکرنا تەکنەلوژیایێ کو دکەڤیتە الپەرێ 

ئەگەر . تە ڤیا کارئینان و دەستڤەئینانا زاروکێ تە بو ئەنترنێتێ سنورداربکەی

 دابگرە و ( الدانێ)ا بێبارکرنێتە ڤیا کارئینانا تەکنولژیایێ رەدبکەی، فورم

s دەبیت بهێتە ئیمزاکرن ژالیێ هەردوو قۆتابی و دایکو باب یان سەمیانی

 .ماموستایێ زاروکێ خو بەری بزڤرینە ل دەف

جڤاکی یا قوتابخانێ( کارێ)خزمەتگوزاریێن راوێژکاریا

خزمەتگوزاریێن راوێژکاری یێن ل هەمی قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل 

بەشێ کاروبارێن جڤاکی یێ پابەندە ب هاریکاریکرنا قوتابیان . هەین ناشڤیل

هندەک جاران کێشێن کەسێ . کو بگەهنە بەرزترین ئاستێن خاندنا ئەکادیمی

راوێژکارێن جڤاکی یێن . یێن هەین کو تێکهەلی پەروەردەیا قوتابخانا دبن

ەمێ دەواما قوتابخانێ دێ راوێژکاریا بێ بەرامبەر دابینکەن بو قوتابیان د د

هەمی تومارێن دەربارەی کومبوونێن . قوتابخانێ دا و هەر ل قوتابخانا وانا

قوتابی دگەل راوێژکارێن جڤاکی یێن قوتابخانێ دێ هێنە پاراستن بنهێنی ژبلی 

 .ئەگەر هاتبنە داخازکرن ژالیێ یاسایێ ڤە

وێ بێ باربیت ژ /ئەگەر دایک و باب یان سەمیانی ڤیا زاروکێ وی

دەبیت ئەو فورما بێ  زاریێن راوێژکاریا جڤاکی یێن قۆتابخانێ،خزمەتگو

 ئیمزا بکەت ل سەر الپەرێ بێبارکرن ژ خزمەتێن راوێژکاریا جڤاکی 

 بارکرنێ
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ئەگەر تە ئەف فورمە نە ئیمزاکر بو الدانا ڤان . ل پێشیا ڤێ نامیلکێ

وزاریان بو زاروکێ تە ئەم دێ وەسا تێ گەهین کو زاروکێ تە خزمەتگ

وێ ڤە ئەڤان خزمەتگوزاریان /دەستویری یا هەی ژالیێ قوتابخانا وی

 .وەرگریت

دەق و ئاخفتنێن نە یێن نەژادپەرستیێ

جوداهیێ ناکەن لسەر ( MNPS)قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ 

ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەییا بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، 

دوورەگەزی، بنچینا نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و بارێ کەم ئەندامبوونی د 

رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا، یان 

خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان دگەل دابینکرنا بدەست ڤەئینانا گروپێ 

قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ . یشانکرینسنێال ئو گروپێن دیترێ یێن دەستن

 .دهەلێن فەرمانبەریدا یان ل نەشڤڵ جۆداهیێ ناکەت د دامەزراندنێ دا

سڤیل پێگریا مافێن
یا پابەندە ب ( MNPS)قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

گەرەنتیکرنێ کو هەمی قۆتابیا و  کەسانێن مەزن دەرفەتا فێربونێ بو 

کەت و بەژدار بیت د ژینگەهەکا دویر  ژ  بهێتە روخساندن، شول ب

 .نەژادپەرستیێ ب پێگریکرنا ب یاسایێن خوارێ

١٩٦٤یا بەندا یاساییا مافێن سڤیل  یا ساال  ٦تایتلێ ژمارە 

نەژادپەرستیێ  ١٩٦٤یا بەندا یاساییا مافێن سڤیل یا ساال  ٦تایتلێ ژمارە 

نگی پیستی قەدغەدکەت ل سەر بنەمایێ رەگەزی یان رەگەپەرستی، رە

 .یان بنچینا نەتەوایەتیێ

یا بەندا یاساییا پەروەردێ ئەڤا هاتیە  ٩تایتلێ ژمارە 

 ١٩٧٢گوهرین یا ساال 

نەژادپەرستیێ قەدغەدکەت ل سەر بنەمایێ جورێ  ٩تایتلێ ژمارە 

 (.رەگەزی)سکسی

یان تایتلێ  ٦ئەگەر تە بڤێت سکاال یان پسیار بکەی ل سەر تایتلێ ژمارە 

 حمەت نەبیت پەیوەندیێ بزە ٩ژمارە 

 بکە ٩و تایتلێ ژمارە  ٦مونەسقێ تایتلێ ژمارە 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

civilrightscomplaints@mnps.org: ئیمێل

 (٦١٥)-٢٥٩-٨٦٣٤: ژمارا تلەفوونێ

ئو تایتلێ  ١٩٧٣چاکردنەڤەیا ساال یا بەندا  ٥٠٤بەشێ 

١٩٩٠یا بەندا ئەمریکیێن خودان کێم ئەندام یا ساال  ٢ژمارە 

یا بەندا  ٢ئو تایتلێ ژمارە  ١٩٧٣یا بەندا چاکردنەڤەیا ساال  ٥٠٤بەشێ 

نەژادپەرستیێ قەدغەدکەت ل سەر  ١٩٩٠ئەمریکیێن  کێم ئەندام یا ساال 

 .بنەمایێ کیـم ئەندامەتیێ

ئاماژە بهندێ دکەت  ١٩٧٣یا بەندا چاکردنەڤەیا ساال  ٥٠٤ بەشێ ژمارە

کو نا بیت چ کەسێن شایستە بهێنە ژدویر ئێخستن دهەر بەرنامەیەکێدا 

دناڤ وەالتێ ئەمریکادا  ژبەر ئەگەرێ کێم ئەدامەتیا وانا و بهێنە بێ 

بارکرن دهەر بەرژەوەندی یەکێدا یان بیتە جهێ نەژات پەرەستیێ لژێر 

 .ەکێدا یانژی لژێر وەرگرتنا هاریکاریێت فیدرالهەر  بەرنام

 ١٩٩٠یا بەندا هاوەالتیێت ئەمریکی یێن کێم ئەندام ئەڤا ساال ٢تایتلێ ژمارە 

دەرچووی ئاماژە ب پاراستنا کەسانێن شایستە دکەت ژ  ئەنجامدانا 

نەژاتپەرەستیێ ل سەر بنەمایێ کێم ئەندامەتیێ د وەرگرتنا خزمەت گوزاریادا، 

دا، ئو دگەل چاالکیا ئەڤێن ژ الیێ ویالیەتێ و دەزگەهێن حکومەتا بەرناما

 .نافخویی دابینکرین

ئاگاداری

دێ ناڤێ مونەسقا و  ناڤ و ( MNPS)قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

و  بەندا هاوالتیێن  ٥٠٤نیشانێن ئوفیسێ ئو ژمارا تلەفونا مونەسقێن بەشێ 

 .بەردەست دکەتئەمریکی یێن کێم ئەندام بەرهەڤ و 

ئاگاداریا بەردەوام و دەستپێکی یا رێڤەبەریا پەروەردێ رەنگە بەالفکرنا 

ئاگاداریا، چاپکرنا روژناما، ئو برێکا نامیلکێن قۆتابی و فەرمانبەرا، 

دابەشکرنا یادگاریا، یان رێکێن دیترێ یێن راگەهاندنا بشێوێ بنڤییسینێ 

 .بخوڤەدگریت

٥٠٤ە پروسیجەرێن دانا سکاال ژمار

یا نە ( گلەیی)پروسەیا سکاالیا : دوو  پروسەیێن پێشکێشکرنا سکاال یێن هەین

 .فەرمی و پروسەیا سکاالیا فەرمی

پرۆسیجەرێت هەر کەسەک دشێت  :پێشکێشکرنا سکاالیاپرۆسەیا  « 

گرێدای ب سکاالیێت  ئاگاداریکرنا بونەفەرمی بکاربینیت سکاال 

ناکەت پێویست . ەسەرکرنا وێکێم ئەندامەتیێ ڤە و چار جوداهیکرنا

سکاالیا دژی پێشکێشکرنا بکاربینی بەری پرۆسەیا سکالەیا نەفەرمی 

دایک و باب یان سەمیان دهێنە هاندان ئێکەم تشت . زیان و ئازارێ

، ٥٠٤بکەن ئەوژی دگەل مونەسقێ قوتابخانێ یا سکاالیا بەشێ ژمارە 

ما چارەسەرکرنا ماموستای یان رێڤەبەرێ ئاڤاهی ئەڤێ بەژدار د مەرە

ڤێ پرسگرێکێ بلەز و ب شێوەیەکێ نە فەرمی گەنگەشا سکاالیێ 

ئەگەر سکاال نە هاتە چارەسەکرن پشتی کومبونێ، یان ئەگەر . بکەن

، دایک و پروسەیا سکاالیا نە فەرمی بازدەتخودانێ سکاالیێ ڤیا خو ل 

 .پێشکێشبکەن باب یان سەمیان رەنگە بشێن سکاالیێ

دێ مونەسقێ رێڤەبەریا پەروەردێ  :یا پێشکێشکرنا سکاال فەرمیپروسە « 

سکاالیا نەژادپەرستیێ لسەر . ٥٠٤گوهێ خو دەتە سکاالیا بەشێ ژمارە 

بنەمایێ کێم ئەندامەتیێ رەنگە ب شێوەیەکێ زارەکی یان ب نڤیسین بهێتە 

پێشکێشکرن بو مونەسقێ رێڤەبەریا پەروەردێ ئەڤێ هەوڵ ددەت ب 

سەریەکا ب لەز و یەکسان بو سکاالیێن هەر کریارەکا کو جهئینانا چارە

دێ دەرفەت بو . ٥٠٤بەشێ ژمارە /ADAرەنگە بهێتە قەدغەکرن ژالیێ 

خودانێ سکاالیێ و بابەتێ سکاالیێ هێتە دابینکرن بو پێشکێشکرنا دیدەڤان 

دێ مونەسق بەرسڤێ ب نڤیسین ددەت بو هەمی سکاالیا . و بەلگە و نیشانا

اندا ، هەروەسا دانا زانیاریا ل سەر پروسیجەرێت زێدەتر روژ ٢٠دماوێ 

ەر الیەنێ سکاالکەر رازی یێت سکاالیێ ئەڤا رەنگە لدویفدا بهێت ئەگ

 .چارەسەریا پشنیارکری ژالیێ مونەسقیڤە نەبوو ب

پروسەیا پێداچوونەوە

ل سەر بریارا  ئەگەر دایک و باب یان سەمیانێ قوتابی حەز بکەن پێداچوونێ

ئەو دێ عەریزەکا  یا رێڤەبەریا پەروەردێ بکەت،  ٥٠٤ێ بەشێ مونەسق

ئیمزاکری بو پێداچونێ پێشکێشی رێڤەبەرێ جێبەجێکردنا خزمەتگوزاری 

رۆژان پشتی وەرگرتنا  ١٠وێ کەتن دماوێ /پشتەڤانیکرنێ یان وەکیلێ وی

رێڤەبەرێ جێبەجێکار یا . بەرسڤێ ژالیێ مۆنەسقێ رێڤەبەریا پەروەردێ

ەڤانیکرنێ یان کەسێ دەستنیشانکری بو ڤی کاری دێ دگەل خزمەتێن پشت

هەمی الیەنێن پەیوەندیدار کوم ڤەبیتن،دێ گەهنە دوماهیک ئەنجام ئو دێ 

 .روژادا دەن ١٥بەرسڤێ ب نڤیسین بو سکاالیێ د ماوێ 
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ێنگاڤا هاڤێتن بو رێگریکرنا ئەگەر یا گونجای بیت، دێ قۆتابخانە پ

دووبارە کرنا هەر هەڕاسانکرنەکێ ئو چاککرنا کاریگەریێت 

 .نەژادپەرستیێ ل سەر قۆتابی و  یێن دیترێ بکەت

رەنگە خودانێ سکاالیێ سکاالیا خو  پێشکێشی ئوفیسا وەزارەتا 

پەروەردێ یا ویالیەتێن ئێکگرتی بکەت بو  مافێن سڤیل دهەر دەمەکێ 

 .اوێ پروسیجەرێن سکاالکرنێبەری یان دم

، دەبیت بهێتە پێشکێشکرن ٢یان تایتلێ  ٥٠٤لێپرسین و سکاالیێن بەشێ 

 :بو

Shree Walker 

 ٥٠٤مونەسقێ بەشێ 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

shree.walker@mnps.org: ئیمێل

 (٦١٥)٢٥٩-٨٧٨١: ونێژمارا تلەفو

Henry Flenory 

 (ADA)یا بەندا هاوالتیێن ئەمریکی یێن کێم ئەندام ٢مونەسقێ تایتلێ ژمارە 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

henry.flenory@mnps.org: ئیمێل

 (٦١٥)٢٥٩-٨٥٣١: ژمارا تلەفوونێ

بو دەستڤەئینانا ( MNPS)لینکێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

. پولسیا هەڕاسانکرنێ و زورداریکردنێ

http://www.mnps.org/policies-and-

procedures/2016/7/19/sp-6110-bullying-cyber- 

bullying-discrimination-intimiation-harassment-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment 

بو چەوانیا ( MNPS)لینکێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

. راپورتکرنێ سەبارەت هەڕاسانکرنێ و زورداریکردنێ

http://www.mnps.org/policies-and-

procedures/2016/7/19/spp-6100-reporting-
and-investigating-bullying-cyber-bullyzing- harassment-

discrimination-intimidation-and- 

hazing?rq=bullying%20and%20harassment 

تو دشێی قۆتابیان  خزمەتگۆزاریێت و ماف دەربارەی زیاتر زانیاریێن بو

 :بکەی ا ویالیەتا تێنسی ڤەب بەشێ پەروەردپەیوەندیێ 

Andrew Johnson Tower 

710 James Robertson Parkway Nashville,

 TN 37243 

 (615)741-2731: ژمارا تلەفوونێ

www.state.tn.us/education

نێ، سەرەدانا ڤی لینکی بکە نەژادپەرست-بو زانیاریێن زێدەتر ل سەر هایدارکرنا نە
https://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/ contactus.cfm 

ناڤ و نیشانا و ژمارا تلەفونا ئوفیسا مافێن سڤیل ئەڤا ل دەڤەراتە کاردکەت، یانژی بو 

 .١-٨٠٠-٤٢١-٣٤٨١پەیوەندیێ بڤێ ژمارێ بکە 

١٩٦٤ساال  یا بەندا یاساییا مافێن سڤیل یا( VII) ٧تایتلێ ژمارە 

یا پاراستنا مافێن کەسان ژ نەژادپەرستیێ د دامەزراندنا ( VII) ٧یاسا ژمارە 

کاری دا لسەر بنیاتێ نەژاد، رەنگ، ئاین، رەگەز، و هەروەسا بنچینەیا 

 .نەتەوەیی

یان تە لێپرسین  ٧ئەگەر تە بڤێت سکاالیەکێ توماربکەی لسەر پولسیا ژمارە 

 دامەزراندنێ، تکایە پەیوەندیێ ب بەرێزهەبن دەربارەی رەگەزپەرستیا 

Scott Lindsey 

 رێڤەبەرێ پەیوەندیێن فەرمانبەریڤە بکە کو دکەڤیتە

   2601Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 

scott.lindsey@mnps.org: ئیمێل

 (٦١٥)٢٥٩-٨٤٤٠: ژمارا تلەفوونێ

یا پابەندە بشێوەیەکێ ( MNPS)تابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤلقو

بکارئانینا پەروەردێدا، /بەردەوام سەرەدەریەکا یەکسان دبوارێ دامەزراندنێدا

خزمەتگوزاریادا، بەرنامادا، چاالکیادا ئەڤێن کەسانێن شایستە بئەگەرێ کێم 

 ایبەت یێن زیاتر بو زانیاریێن ت .ئەندامیێ بکاربینن و بەردەستێ وانا دکەڤن

 بکە  SBO 1.103تەماشایی بەندا   دەربارەی یاسایا پێگری و سکاال 
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رەفتار



بەرسڤێن رەفتارێن پێشڤەرو

کانە ب رێ یا گەهاندنا وانا بو رێکەکا فێرکرنا زارو رەفتارێن پێشڤەرو

قوتابخانێت گشتی یێت  .پێتڤیێن رەفتاری، جڤاکی، زانستی و هەستی

دزانیت کو گەلەک فاکتەرێن ژدەرڤە و دناڤ ( MNPS)میترو ل نەشڤل

ئارمانجا مە . ئاڤاهیێ قۆتابخانێدا کاریگەریێ ل سەر قۆتابیێن مە دکەن

ست بو قۆتابیا و پێوی ئەوە دابینکرنا ئالیکاریێ و خزمەتگوزاریێن

سەرەدەریکرنا ئەڤان پێداویستیا و رێگریکرنا قۆتابی ژ  خێزانێن وانا بو

 .کریارا کو پێویستی دسپلنکرنێ بکەت

ێن ئەرێنییوەندیپەپێشڤەبرنا 

هاریکاریا  یوەندیێن ئەرێنیینێن زانستی وەسا دیاردکەت کو پەڤەکول

و مالێن مە دویر بن ل  لدەمێ جڤاک، قۆتابخانە. فێرکرنا زاوروکا دکەت

ترسێ، تورەیێ و ئاستەنگێن دیترێ، زاروک دێ باشترێ گەشە و 

ئەم دزانین کو قۆتابی دێ باشترێ سەرکەڤن ئەگەر وانا هەست . پێشکەڤن

ب گرێدانێڤە کر دگەل خەلکێن دیترێ د ناڤ جڤاکێ خودا و دێ کێمترێ 

 .ۆتابخانێ دارەفتارا کەن ئەڤێن دبنە ئەگەرێ تێکدانێ د ناڤ ژینگەها ق

 Bonnie Bernard’s بو زانیاریێن زیاتر ل سەر ڤی بابەتی، بەرێخوبدە)

“Fostering Resiliency in Kids” and Robert Blum’s “A 

Case for School Connectedness,” Educational 

Leadership, April 2005). 

ئارامکرنا پەڤچووناپێزانین ل سەر 
ژ دل . تێدگەهی و دزانی وکێ خو کا توخو وەسا دیارکە بو زار « 

گوهێ خو بدە زاروکێ خو و گرنگیێ پێبدە داکو بشێی پەیوەندیێن 

ئەڤجا . زاروکێ خو و یێن دیترێ  ئەرێنی دروست بکەی دناڤ بەرا

باوەری پاشان دێ بیتە بنەما بو سەرکەفتنا ئەکادمی و  

 .پەڤچوونا چارەسەرکرنا

ئەڤە بو تە " بو نموونە، بێژە . بکە( ڤەکری)پسیارێن بێ دوماهیک « 

هوسا دێ ". بو من پتری دەربارەی ڤێ بێژە " یان " یا چەوا بو ؟

بدەستخوڤە ئینی و هاریکاریا " نەخێر"یان " بەلێ"زیاتر ژ بەرسڤا 

 .زاروکان دکەی بو گوتنا ئاریشێن خو

  د پەڤچوونێدا بکەیلدەمێ مایێ خو  گوهدانا بەربچاڤ بکار بینە   « 

کەسێ تورە رابگرە برێکا بەرچاڤ وەرگرتنا هەستێن کو  سەرنجا

بهێلە زاروک سحبەتا  .تە گولێبوین بێ کو حوکمێ بدانی یە سەر

 .هند پاخڤە هندی  هاریکاریا وانا بکەت -خو ڤەگێرن

. هاریکاریا زاروکێ خو بکە بو گەنگەشێن چارەسەرکرنا ئاریشا  « 

ب و گوهداریکرنا (  بێ دوماهیک)پسیارێن ڤەکری

وێ بکەت /بکاربینی دا هاریکاریا وی( االستماع التاملی)بیرکردن

باوەری دگەل پشتگریکرنێ، . دا هزربکەت دەربارەی کا چ چێبویە

 .ئەوێ دێ وێ چارەسەریێ دیارکەت ئەڤا کاردکەت/ئەو

بو ئاڤاکرنا ( کارسازیی)ستراتیژی و شیان 
 پەیوەندیێن ئەرێنی 

 پەیوەندیێ بکە ژبو تێگەهشتنێ«    

 سازکرنا ئەرکا بو بدەستڤەئینانا سەرکەفتنێ « 

 بهێزکرن و پالپشتیکرنا رەفتارا ب رەنگەکێ ئەرێنی«    

 ، سنورا، ئاکام و ئەنجاما(قواعد)دانانا دەستورا « 

 دروستکرنا ژینگەهەکا ئارام و باوەری پێبوون « 

 ب بێ الیەن بمینە ئانکو پشتا کەسێ نەگرە«    

 ەکێ بێ حوکم دانان لسەربکارئینانا زمان«    

 هنگی بەرسڤێ بدە ل دەمێ بەرسڤدان یا پێتڤی بیت«    

 .ب ئارام بمینە د رەوشێن توند و ئالوزدا«    

 لدەمێ تو  ژ سالمەتیا وان ب ترسی" دەرکرنا دلێخو " خەلکی هان بدەن بو  «

 (کردنگوهداریکرنا ببیر) گوهدانا زارۆکا بکەن و ئاخفتنا وانا دووبارەبکەن  «

دەستنیشانکرن و پولینکرنا هەستا، بهای و بابەتا ئەڤێت دەبیت بهێنە  «

 (گوهداریکرنا ستراتیژی)چارەسەرکرن

 .بکە( ڤەکری)پسیارێن بێ دوماهیک «

هاریکاریا یێن دیترێ بکە بکارئینانا پروسەیا چارەکرنا ئاریشا ب رەنگەکێ  «

 ئەرێنی 

وەندیێن ئەرێنیراهێنانێن قوتابخانێ بو ئاڤاکرنا پەی

پێتڤی یە قوتابی فێربن کا دێ چەوا پەیوەندیێ و سحبەتا : سحبەتێن روژانە« 

دگەل ئێک و دو کەن ب رێکێن کو بنە هاریکار بو ئاڤاکرنا پەیوەندیێن 

ساخلەم ل جیاتی تومارکرنا  راوەستاندن ژ دەوامێ و دەستەسەرکرنا 

ەکە یا هاتی یە تێخستن( الدردشة الیومیة)سحبەتکرنا روژانە. وانا

. دیزاینکرن دەربارەی پولینکرنێن سەرەکی یێن شیانێن جڤاکی و هەستی

کارکرن د بازنێن گفتوگوکرنێدا، ماموستا و ستافێ قۆتابخانێ دێ 

پەیوەندیێن ڤەکری دگەل قۆتابیان ئاڤابن داکو  بشێن لسەر بابەتی 

ڤە گفتوگوی بکەن و چارەسەریا ئاریشا بکەن بەری بەرەف توندوتوژیێ

( الدردشة الیومیة)زانیاریێن زیاتر سەبارەت سحبەتکرنا روژانە . بچیتن

دبەردەستن ل سەنتەرێ کونفرانسێن جڤاکی لسەر ڤی مالپەری 

 .www.communityconferencing.orgئەلکترونی 

لوێرێ ماموستا و هەمی قۆتابی  کومبوونێن پولێ :کومبونێن سپێدەهیا  «

 : پێکڤە کووم دبن بەهرا پتر جارا بو ئێک ئارمانجە ژ دوو ئارمانجا

جڤاکەکێ ئاڤاکەن ددەمەکێ رێژەیی و سالمەتدا یان بو چارەکرنا 

د کومبوونا سپێدەهیادا، قۆتابی ب شێوێ بازنێ دادنیشن و . پەڤچوونێ

ئاڤاکرنا چاڤدێری دکەت پێکڤە چاالکیا ئەنجامدەن کو ببیتە هاریکاریا 

بو قوتابیا   کومبوون جهەکێ. دناڤ گروپیدا و دناڤبەرا کەسانداژی

. " ڤەدیتنا جهەکێ هەڤبەش" دابیندکەت بو زانینا دروسترین رامان بو 

ئەو دهێن و ئامدەدبن داکو ئێکودوو بینن، لێکبورن و سوپاسیا ئێک و 

ریا ڤێ پروسێ بنەرەترین توخمێ چاڤدێریێ ئەڤێ هاریکا. دوو بکەن

 .دکەت ئەوژی حەزا راست و دروست بو گوهداریا بگرنگیڤە

هەمی روژا یان کێم روژا ل حەفتیێ قۆتابی وەک  :راوێژکارێن قۆتابی   «

گروپێن بچیک ئێک و دوو دبینن دگەل راوێژکارەکێ مەزن داکو 

قۆتابی . تەکەزێ بکەنە سەر گەشەکرنا کەسی و گەشەکرنا سڤیل

روژانە دکەن، بها و پرانسیپێن خو پێناسەدکەن، گفتوگویا ئاریشێن 

پێشڤەبرنا پەویوەندیا باوەرپێکری دگەل پشتەڤانیکەرەکێ مەزن، 

بەژداریکرن د دادپەروەریا  ێشڤەبرنا شیانێن پەویوەندیکرنێ وبەرەڤپ

راوێژکارێن قۆتابی . کومەالیەتی یان پروژێن فێربوونا خزمەتکرنێ

ابیا دکەت دماوێ ژیێ هەرزەکاریێ پشتەڤانیکرنا هەستی پێشکێشی قوت

بشێوەیەکێ نموونەی، ماموستایێ راوێژکار ئەو کەسە ئەڤێ قۆتابی . دا

 هەمی وی دنیاسن و  دشێن باوەریاخو بدەنێ و 
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چاالکی . قسە دەربارەی پێشڤەچوونێن خو د قۆتابخانێدا دگەلدا بکەن

لێکریدا و شێن رێزلێنانا هەڤاال دابین بکەت د ژینگەهەکا پێشوازی د

بەرسڤێن نەرێنی ژ هاڤاال د بوارێن  نەهێالنا الدانا فشارا هەڤاال و

 .دیترێدا

هەفکاریا دایک و بابان
هندەک دەمێن هەین زاروک شێوێن دووبارەکری یا رەفتارێن زەحمەت 

 :پشتەڤانیێ بو زاروکێ خو بکەیلدویف ڤان پێنگاڤا هەرە داکو . نیشانددەت

ئەگەر تو هەست پکەی زارۆکێ تە پێتڤی هاریکاریا زیاترە بو  .1

ڤەکوولەێ  وی، پەیوەندیێ ب مامۆستایێ زارۆکێ خو،/رەفتارا وێ

جڤاکی یانژی رێڤەبەری ڤە بکە ب نڤیسین داکو داخازا 

 .کۆمبوونەکێ بکەی بو گەنگەشەکرنا نیگەرانی و پرسگرێکێن تە

ومبوونێدا، دایک و باب و ماموستا دشێن گەنگەشا دماوێ ڤێ ک .2

 .دووبارەدبن چارسەریێن چاالک بکەن بو رەفتارێن

ئەگەر ئەف رەفتارە بەردەوام دووبارەبن پشتی کومبوونا دایک و  .3

یان ماموستا دەبیت  داخازا /بابا و ماموستا، دایک و باب و

}  بکەن( S-Team)کومبوونا تیمێ پشتەڤانیکرنا قۆتابی ئانکو 

( Interventio Strategies)تەماشەی وەسفا ل ژێر ناڤ و نیشان 

 {ستراتیژیاتێن تێخستنێ بو ئالیکاریێ بکە

( S-Team)ئەگەر تێخستنێن قوتابخانە پێرادبیت د سەرکەفتیبن،  .4

دێ ڤێ سەرکەفتنێ تومارکەن ب نڤیسین و رەنگە ببەردەوام بهێتە 

 .چاڤدێریکرنڤە هەرگاڤا پێتڤی کر

ەفتارە ببەردەوامی دووبارەبوون حەتا پشتی تێخستنێن ئەڤ رئەگەر .5

مەتیێ کر، دێ داخازا قوتابخانێژی و هەست ب هەبوونا کێم ئەندا

-S)هەلسەنگاندنێ هێتە کرن بو کومبوونێ ژالیێ  ەندێتایبەتم

Team )ڤە. 

ئەگر گومانەک هەبیت ب هەبوونا کێم ئەندامەتی دهەر دەمەکێدا  .6

دایک و باب دەبیت کومبوونەکێ  دڤێ پروسەیێ دا، قۆتابخانە و

روژادا دا رازیبوونا بنڤیسین یا دایک و  ١٠ئەنجام بدەن د ماوێ 

بابا بو هەلسەنگاندنێ بدەست خوڤە بینن کا قوتابی یێ هەژی یە بو 

 .٥٠٤خزمەتگوزاریێن پەروەردا تایبەت یان بەرنامێ بەشێ 

(مایتێکرنێ)ستراتیژیێن تێخستنێ 
بکەی چەوا سەرەدەریا هەلسەوکەوتا دگەل خودا داکو هاریکاریا زارۆکا 

بکەت برەنگەکێ گونجای، ئەف نامیلکە بو مە ستراتیژیێن تێخستن و 

رێگریکرنێ پۆلین دکەت ئەڤێن کو رەنگە بهێنە بکارئینان بەری یان 

 .زێدەباری بو هەر بەرسڤدانەکا تەمبیکرنێ بو رەفتارا قۆتابی دهێتە کرن

 :ێن خوارێ بخوڤە دگریتننموونێن ڤان ستراتیژیا ئەڤ

رێکێ بدەن ب قۆتابیا، ستافێ  :جڤاکی( مبوونێنکو)کونفرانسێن « 

قۆتابخانێ و یێن دیتڕێ ئەڤێن تۆشی پەڤچوونەکێ دبن کو گەنگەشا 

پەڤچوونێ بکەن و کا چەوا کاریگەریێ لسەر وانا دکەت، و 

 .چارەسەریا پشنیاربکەن

تن کو بەژداربن د رێ ب قۆتابیا ددە :خزمەتگوزاریا جڤاکی«    

ژوان نموونا . چاالکیەکێ دا بو خزمەتکرن و مفا وەرگرتنا جڤاکی

ئیشکرن د لێنانگەهێ ڤە، باقشکرنا جهێن گشتی، هاریکرن د 

 .ئاڤاهیێ دانعەمراڤە، هتد

بەژداریکرنا قۆتابیا،دایک و بابا،  (:کومبوون)کونفرانس « 

ا سەبارەت سەمیانان، ستافێ قۆتابخانێ و رێڤەبەرا د گەنگەشێد

ئەنجامدانا رەفتارێن نە دروست ئو هەروەها پێشکێشکرنا 

چارەسەریێن مومکین  ئەڤێن سەردەریا ئاریشێن کەسی، ئەکادمی 

 .ئەڤێن گرێدای ب رەفتارێ ڤە

قۆتابی دهێنە بهێزکرن و رێک بوانا دهێتە : چارەسەریا پەڤچوونێ « 

نا ب دان بو هەلگرتنا بەرپسیارەتیێ بو چارەسەرکرنا پەڤچوو

 .رەنگەکێ ئاسودە

قۆتابی، دایک و باب، سەمیان، ماموستا، ستافێ قۆتابخانێ، ئو رێڤەبەرا 

بەژداردبن د چاالکیێن هاریکاریا پێشڤەبرنا شیان و تەکنیکێن چارسەریا 

ئاریشا، وەک سەرەدەری دگەل تورەیێ و پەڤچوونا، گوهدانا چاالک و 

 .پەیوەندیا کاریگەر

پێکدهێت ژ کومڤەکرنا زانیاریا دەربارەی : ارکرنا کاراهەلسەنگاندنا رەفت«    

رەفتارا قۆتابی یا نە گونجای یان رەفتارا تێکدانێ و دیارکرنا رێکێن کو 

ستافێ قۆتابخانێ پێ رادبیت بو  راستڤەکرن و سەرەدەریکرنا رەفتارا 

پێشخستنا پالنا تێخستنا بو بکارئینان دهێنە زانیاریە ئەف  .قوتابی

 .قۆتابی بورەفتارا  (مایتێکرنا)

رێکەکە بو چارەسەرکرنا رەفتارا قۆتابی یا نە  :پالنا تێخستنا رەفتارا « 

گونجای و تێکدەر برێکا پالنەکێ کو هاتی یە دانان ژ الیێ ستافێ 

قۆتابخانێ ڤە بو پێشکێشکرنا تێخستنێن، ستراتیژیاتێن و پشتڤانیێن 

قوتابیێن کێم ئەندام و نە ئەف پالنە یا گونجایە بو وان . رەفتارێن ئەرێنی

 .یێت کێم ئەندام

ژوانرا گروپێن تاکەکەسان  :بەرنامێ پەروەردا تاکە کەسی( IEP)تیمێن  « 

ئەڤێن بەرپرس بو  دیارکرن و هەلسەنگاندنا قۆتابیێن کێم ئەندام؛ 

بو قۆتابیێن کێم ئەندامەتی هەین،  IEPsپێشخستن، پێداچوون و گوهارتنا 

کارا، پالنێن تێخستنا رەفتارا؛ ئو  دەستنیشانکرنا هەلسەنگاندنا رەفتارێن 

جهێن کێم ئەندامەتیا قۆتابی د ژینگەهەکا کێمترین سنورداکری بیت 

 .بخوڤە دگرن

ژوانرا رێکخستنا دانانا قۆتابیا دگەل  (:شیرەتکاری)بەرنامێ شێورداری « 

ڤەکۆلەرێ جڤاکی، مامۆستا و هەڤال پۆلەکێ یان ئەندامەکێ )شیرەتکارا 

ئەڤێن هاریکاریا پێشڤەچوونێن وانا یێن کەسی، ئەکادمی و ( یجڤاک

 .جڤاکی دکەن

پێوستە ستافێ قۆتابخانێ دایک و بابا یان  :ئاگادارکرنا دایک و بابا « 

سەمیانان ئاگاداربکەن سەبارەت رەفتارێن زاروکێن وانا ئو  داخازا 

ێن هاریکاریا وانا بکەن بو راستڤەکرنا رەفتارێن نەگونجایدا یان ی

ئاگادارکرن دهێتە کرن ب رێکا نڤیسینێ یان برێکا کرنا . تێکدەر

تلەفوونێ ب مەرەما هایدارکرنا دایک و بابا لسەر رەفتارا زارۆکێ 

وانا، تەمامکرنا ئەرکا و دەستکەفتنا، ئو  ژوانرا دشێن داخازێ ل دایک 

 .و بابا بکەن یاوەریا زارۆکا بکەن لدەمێ دچنە قۆتابخانێ

رێکەکە ژ رێکێن چارەسەرکرنا پەڤچوونا : ێ یا هەڤاالئالیکرن بر « 

لڤێرێ قۆتابی هاریکاریا قوتابیێن دیترێ دکەن بو سەرەدەریکرن و پێش 

 .ئێخستنا  چارەسەریان بو پەڤچوونا

ات و رەوانەکرنا قوتابی بو خزمەتگوزاریێن شێوەرمەندیێ ئەگر ه  «

دەما ئەف هنارتنە رویددەت ل :کەرەستێن هوژبەر کارئیناین

هەلسوکەوتێن گرێدای ب کارئینانا کەرستێن هوژبەرڤە یان بو وان 

کەسان ئەڤێن ئەگەرەک هەبیت کو باوربکەن پێویستی ب 

. خزمەتخوزاریێن شێوەرمەندی یاهەی ژبو کارئینانا کەرەستێن هوژبەر

 .خزمەتگوزاری رەنگە ژ الیێ قۆتابخانێ یان جڤاکی ڤە بهێنە دان

خزمەتێن ( هنارتنە)ئەڤ رەوانەکرنە :ن جڤاکیرەوانەکرن بو رێکخراوێ «

جورە و جور بخوڤە دگرن، ژوانرا بەرنامێ پشتی دەواما قۆتابخانێ، 

شێوەرمەندیا ب شێوێ گرووپ یان بشێوێ تاکە کەسی، پێشخستنا 

 .سەرکردایەتیێ، چارەسەریا پەڤچوونێ و وانە گوتنا تایبەت

ساخلەمیا دەرونی  ساخلەمی و( نورینگەهـا)رەوانەکرن بو کلینیکا « 

ئەڤ  :سەر ب قۆتابخانێڤە یان خزمەتگوزاریێن جڤاکیێن دیترێ

رەوانەکرنە شێوەرمەندیێ و هەلسەنگاندنان بو  قۆتابیێن پێتڤی 

هاندانا قۆتابی دهێتە دان بو بەژداریکرنا نیگەرانی و ئاریشا . دابیندکەت

 ب شێوەیەکێ تایبەت ئەڤێن دبنە ئەگەرێ رەفتارێن نەگونجای یان

 تێکدەر یان  
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د . کارتێکرنەکا نەرێنی  لسەر سەرکەفتنا ئەکادمی دکەت

روینشتنێن شێوەرمەندیێ دا، قۆتابی ئارمانجا گەنگەشەدکەن  ئو  

فێری تەکنیکا دبن دا هاریکاریا وانا بکەن دەربازببن ل هەڤرکیێن 

ک و باب ب شێوەیەکێ رێک و پێک بهێنە دەبیت دای. کەسیدا

ئاگادارکرن د پێشکەفتنا قۆتابیدا دماوێ رونشتنێن شێوەرمەندیێدا و 

روینشتن چێدبیت هەروەسا ئەندامێن خێزانێ . ل قۆتابخانێژی

 .بەشداربن یان چێدبیت بهێتە کرن ب شێوێ گروپا

کرن تێخستنێن هاتینە دیزاین :دادوەریا بەرخودانێستراتیژیاتێن «    

داکو زەرەرێ دەستنیشانبکەت و سەرەدەریێ دگەل وێ زەرەرێ 

بکەین ئەڤا ژ ئەگەرێ رویدانەکێ دروستبووی و پالنەکێ بدانین 

 .پێش بێخین بو چارەسەرکرن و راستڤەکرنا ڤێ رەوشێ

ب پرانی جارا ئەف تیمە پێکدهێت ژ  :تیمێ پشتەڤانیکرنا قۆتابی« 

ۆلەرێن جڤاکی و دایک و بابا مامۆستایا، رێڤەبەرێن قۆتابخانا، ڤەک

ئو رەنگە هەروەسا پێکبهێن ژ پەرستارا، شارەزایێن ساخلەمیا 

دەروونی، دەرووناسا ئو نوینەرێن هندەک دەزگەهێن دی یێن 

دەرکی ئەڤێن هاریکاریا پێشڤەبرنا رێک و تەکنیکێن پاراستن و 

تێخستنا و ستراتیژێن شویندار ئەڤێن لدوماهیکێ دبنە رێکخۆشکەر 

لدەمێ رەفتارێن قۆتابی پێتڤی تێخستن و . ەرکەفتنا قۆتابیبو س

سەرەدەریێ بکەت، تیمێ پشتەڤانیکرنا قۆتابی دێ پالنەکێ دانیت 

 .کو سەرەدەریێ دگەل ڤێ رەفتارێ بکەت
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(مبیکرنتە)دسپلنکرن

رێک و پروسیجەرێت تەمبیکرنا قوتابی
پێنگاڤا تەمبیکرنێ دهێتە هاڤێتن بو فێرکرن و ئاراستەکرنا قۆتابی بو 

گرنگیا وانا بو  ا هەستا، نیشاندانا چاڤدێریکرن وزانین و سەرەدەریکرن

بریارێن باش  کەسانێن دیترێ، پەویوەندیێن ئەرێنی بەرەف پێشڤە د بەن،

 .رەفتارا دکەن برێز و ببەرپسیارەتیڤە ددەن، ب رەوشت و

فەلسەفا تەمبیکرنێ د قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل 

 (MNPS)نەشڤل

دێ مە پشت راست کەن  (MNPS)قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

کو هەرە زاروکەک دێ سەرەدەری دگەل هێتە کرنێ ب جوانی و 

ت گشتی یێت میترو رێڤەبەر و ستافێ قوتابخانێ. یەکسانی و داپەروەری

ژئەگەرێ رەفتارێن  دێ ئەنجامێن سروشتی ئەڤێن( MNPS)ل نەشڤل

و تێخستنێن هەلسوکەوتی داکو هاریکاریا زاروکا بکەن  قۆتابی دەرکەتین

دێ ( MNPS)قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل ژ شاشیێت خو فێربن

 .بەردەوام ژینگەهێن فێرکنێ ساخلەم و سالمەت پارێزیت

لدەمێ زاروکەک شاشی یەکێ دکەت یان سەرپێچیا  :نەرمیدل « 

وێ /دایک و بابا دکەت، دێ سەرەدەریێ دگەل وی-نامیلکا قۆتابی

 .حورمەت ڤە هێتە کرن ب رێز و

بێ ئالینگەر وەرگرن ژ  قوتابی دێ سزایێن دادپەروەر و :ئێکسانی « 

 .ئەنجامێ هەلسوکەوتێت وانا

تاکە کەسی لدویف پێتڤیێت هەر  سزا دێ هێنە دان بو :دادپەروەری« 

رێڤەبەر و  .چاککرنا زیانێروکەکێ، دگەل حەزا هاریکاریێ بو زا

ستاڤێ قوتابخانێ دێ مەترسیا سەرپێچیێ، دگەل پال زیانێ ئەڤا 

هەلسوکەوتێ بەری  ،، ڤێجا کا یا ب مەبەست بو یان نەرویدای

انێ نوکە یێ قۆتابی، ئو کارتیکرنا رویدانێ ل سەر جڤاکێ قۆتابخ

 .بەرچاڤ بهێنە وەرگرن

(تەمبیکرنێ)بەرسڤێن  دسپلنکرنێ
ستانداردێن بلند ( MNPS)قوتابیێن قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل 

پێشبینی ل قۆتابیا دهێتە کرن بو پیشاندانا رێز بو خو ئو . یێ لدەف هەین

لدەمێ رەفتارێن قۆتابی یێت تێکدانێ . کەسانێن دیترێژی د هەمی دەمادا

تابخانێ و رێڤەبەرا دهێتە ن یان نە گونجای بن، پێشبینێ ل ستاڤێ قۆب

یکی، گونجای ژان هەلسوکەوتا بکەن بشێوەیەکێ لوسەردەریا ڤ کرن کو

بیکرنێ یا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو مخشتێ تە. و  بەردەوام

جورێت هەلسوکەوتا دکەت، مەترسی زیاتر  ٥وەسفا ( MNPS)ل نەشڤل

بو نموونە، . ٥بو هەلسوکەوتا جورێ  ١ەکسوکەوتا جورێ لێدهێت ژ ه

سەرپێچیا جل و بەرگێ فەرمی یێ قۆتابخانێ دهێتە هەژمارتن  

، بەلێ ل دەمێ ئینانا چەکی بو قوتابخانێ دهێتە ١هەلسوکەوتا ژ جورێ 

 .٥هەژمارتن هەلسوکەوتا ژ جورێ 

ا نە هەلسوکەوتمومکین بو ئاستێن بەرسڤدانا ٥ئەڤی خشتی هەروەسا 

هەر هەلسوکەوتەک . (Eبو ئاستێ  Aئاستێ )گونجای بخوڤە دگریت

دهێتە دەستنیشانکرن بو ئێک یان زیاتر ژڤان ئاستێن تێخستنێ و 

رێڤەبەر و ستافێ قۆتابخانێ دەبیت بتنێ ئاستێن پشنیارکری . بەرسڤدانێ

بەرسڤ و تێخستنان دەبیت پێشڤەروبن . بو هەر هەلسوکەوتەکێ بکاربینن

یان زیاتر ئاستێن  ٢لسوکەوتەک هاتبیتە دەست نیشانکرن بو ئەگەر هە

بەرسڤدانێ، نزمترین ئاستێ تێخستنێ دەبیت ب شێوەیەکێ گشتی 

زەحمەت نەبیت تەماشەی خشتێ تەنبیکرنێ  . لدەستپێکێ بهێتە بکارئینان

 .بکە ٤٣-٤١د الپەرێن 

کیندا، ل دەمێ هەلبژاردنا بەرسڤدانا ئاستێ بلند د مەودایێ بەرسڤێن موم

 :رێڤەبەر دەبیت ڤان تشتا بەرچاڤ وەربگریت

ژیێ قۆتابی، ساخلەمی، کێم ئەدامەتی، شیانێن دانا بریارێ، مێژویا  « 

 تەنبیکرنا برەی نوکە

 (زیانێ)حەزا قۆتابی بو راستڤەکرن و چاککرنا زەرەێ  «  

 مەترسیا کریارێ   « 

ر برینداری یەک ئەو زیانا رویدای یان رەنگە دێ رویدەت، ژوانرا هە « 

 .رویدابیت

 مەودایێ تێکدانا درۆستی بو  ژینگەها فێرکرنێ « 

 ئەگەر کریار یا ب مەبەست بیت  «  

رێڤەبەرەک دەبیت ب زەاللی ئەگەرا تۆماربکەت ژبو  بکارئینانا بەرسڤێن 

هەلبژارتی برێکا بەحسکرنا فاکتەرێن هنداڤێ لدەمێ رەوانەکرنێ بو 

دا، رێڤەر و ستاڤێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل دهەر حالەتەکێ. تەمبیکرنێ

دێ دووپات کەن کو ئەڤ سزایین هاتینە سەپاندن دێ ژمارا ( MNPS)نەشڤل

فەسلکرنا قۆتابی یا کۆرت خایەن و . دەمێ وانێ ئەڤێن ژدەستدای دێ کێم کەن

چ جارا . وێ یا ئێکجاری ژ قوتابخانێ دوماهیک هەلبژاردەیە/دەرێخستنا وی

ناهیتە داخازکرن قۆتابی ژ قوتابخانێ بهێتە فەسلکرن حەتا  ژ رێڤەبەری

 .نەبیت، ئانکو  لێبوردن هەر بئێکجاری نابیت ٥رەفتارا قۆتابی ژ جورێ 
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فەسلکرنا کۆرت خایەن بەرسڤ(یاسا)کۆدرەفتار
بو دەرڤەی قۆتابخانێ

( کرنافەسل)دەرێخستنا
ژ قوتابخانێ رێژخایەند

1 رەفتارێن جورێ ژمارە

100Aبو قۆتابخانێ یان پولێ( گیروبوون)درەنگ گەهشتن
نەخێرنەخێر

نەخێرنەخێر102Aنەپابەندبوون لسەر داخازەکا گونجای

103Aهاندانا قۆتابیێن دیترێ
نەخێرنەخێر

نەخێرنەخێر104Aکارئینانا زمانەکێ پیس و ناشرین

نەخێرنەخێر105Aهەلگرتنا دەرمانا بێ دەستوردان

نەخێرنەخێر106Aهەلگرتنا یاریێت ئاگری

نەخێرنەخێر107Aسەرپێچیکرنا جلوبەرگێت فەرمی یێن قوتابخانێ

نەخێرنەخێر108Aقوپیاکرن

2 رەفتارێن جورێ ژمارە

سەرپێچیێن دووبارەکری یا رەفتارا 

، دگەل هەبوونا بەلگێن  تێخستنا ١ ژجورێ

 بو هاریکاری

200A, Bنەخێرنەخێر

نەخێرنەخێر202A, Bهەلگرتن و کارئینانا بەرهەمێن تیتنێ

کارئینانا خەلەت یا موبایلێ، : ئامیرێت ئەلکترونی

 ئنترنێت یان ئامیرێن ئەلکترونی
203A, Bنەخێرنەخێر

نەخێرنەخێر204A, Bنگەها قۆتابخانێ داتێکدانا رەوشا خاندنێ د ژی

نەخێرنەخێر206A, Bتێکەلیکرن و پەیوەندیێن سکسی یێت نە گونجای

نەخێرنەخێر208A, Bقمارکرن

نەخێرنەخێر210A, Bتشت و مشتێن کەرەستێن هوژبەر

نەخێرنەخێر211A, Bرڤین ژ پوال خاندنێ

ای دگەل پەیوەندیکرنا جەستەیی یا نەگونج

 قۆتابیێن دیترێ

3 جورێ ژمارە ەفتارێنر

212A, Bنەخێرنەخێر

 ەفتارێنرسەرپێچیێن دووبارەکری یا 

، دگەل هەبوونا بەلگێن  تێخستنا 2ژجورێ 

 بو هاریکاری

300A, B, Cنەخێربەلێ

زمانێ پیس و ناشرین ئاراستەی کەسەکێ خودان 

نەخێربەلێ301A, B, Cدەستهەالت ل قوتابخانێ بکەت

نەخێربەلێ302B, Cبجهێالنا عەردێ قۆتابخانێ

نە پێگریکرن بو ئاراستەکرنا کارگێری
303B, Cنەخێربەلێ

نەخێربەلێ304B, C$٥٠٠وێرانکرنا کەل و پەال ب بهایێ لژێر 

نەخێربەلێ305B, C$٥٠٠دزیکرنا کەل و پەال ب بهایێ ل ژێر 

نەخێربەلێ306B, Cرنا تومارێن قۆتابخانێتەزویرک

نەخێربەلێ307B, Cرەفتارا سکسی یا نە گونجای
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خشتێ تەمبیکرنێ



بەرسڤ(یاسا)کۆدرەفتار
فەسلکرنا کۆرت خایەن 

بو دەرڤەی قۆتابخانێ
( فەسلکرنا)دەرێخستنا

خانێژ قوتاب رێژخایەند

نەخێربەلێ311C, Dئەنجامدانا شەر و پێکدادانێ

. فەخارنا فەخارنێن کحولی یان وەکی  کەرەسێن هوژبەر

نەخێربەلێ312B, Cکارئینان و هەلگرتن، ل ژێر کاریگەریا

نەخێربەلێ1313B, Cنمرا ( گەف)هەرەشە

هەلگرتنا چەکێ نە کوژەک یان تەقلیدا چەکێ کوژەک بیت
314B, Cنەخێربەلێ

نەخێربەلێ317B, C, Dهەلگرتنا چەکێن دیترێ

دەربازبوون ژ سنوورێن خو بو کەلوپەلێن کەسانێن دیترێ ل 

سەر عەردێ قۆتابخانێ
318B, Cنەخێربەلێ

گەهشتناتە یا جەستەیی یا نە گونجای بەرامبەر 

نەخێربەلێ319B, C ستافێ قۆتابخانێ

تومارکرن، نیشاندان یان هەلگرتنا (: عەصابە)ەقاوا چاالکیێن ش

نەخێربەلێ320B, Cنیشان و کارئینانا کەرەستێن هوژبەر

4جورێ ژمارە  فتارێنرە

هەلسوکەوتا سەرپێچیێن دووبارەکری یا 

، دگەل هەبوونا بەلگێن  تێخستنا بو 3ژجورێ 

 هاریکاری

400C, D, Eبەلێبەلێ

پەالماردان لسەر قۆتابیهێرشکرن و 

رەنگە قوتابی بهێتە دەرێخستن ژ قوتابخانێ ئەگەر 

پەالمار یان برین د مەترسیداربن

401D, Eبەلێبەلێ

بەلێبەلێ402C, D, Eل ژێر کاریگەریا کەرەستێن هوژبەر یێن نە یاسایی

بەلێبەلێ٢403D, Eنمرا  (گەف)هەرەشە

 زورداریکردن

ی بهێتە دەرێخستن ل قوتابخانێ ئەگەر پێڕابواردن رەنگە قوتاب

دووبارەبوو پشتی بورینا دەمی و بەردەوامژی بو پشتی 

 .مایتێکرنا رێڤەبەریێ

405C, D, Eبەلێبەلێ

پێرابواردنا برێکا ئنترنێتێ

رەنگە قوتابی بهێتە دەرێخستن ل قوتابخانێ ئەگەر پێڕابواردن 

بەردەوامژی بو پشتی  دووبارەبوو پشتی بورینا دەمی و

.مایتێکرنا رێڤەبەریێ

406 C, D, E

بەلێبەلێ

هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ رەگەزی، رەنگێ 

بەلێبەلێ407C, D, E پیستی یان بنچینەیا نەتەوایەتی

بەلێبەلێ408C, D, Eهەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ ئاینی یان بیروباوەرا

، ناسناما (جورێ رەگەزی)ژانریهەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ 

بەلێبەلێ409C, D, E رەگەزی، یان حەزا سکسی

بەلێبەلێ410C, D, Eهەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ کێم ئەندامەتیێ

بەلێبەلێ411C, D, Eهەڕاسانکرنا سکسی

بەلێبەلێ412D, Eهێرشکرنا ل سەر ماموستا و ستافێ کاری

 گەها قۆتابخانێ داتێکدانێن دژوار د ژین

رەنگە قۆتابی بهێتە دەرێخستن ژ قوتابخانێ بتنێ ئەگەر 

مەترسیا کارا هەبیت بو  زیان گەهاندنا هندەک قوتابیێن 

 دیترێ

413C, D, Eبەلێبەلێ

بەلێبەلێ414D, Eشەرکرن و پێکدادان ب شێوێ گرووپ

بەلێبەلێ416C, D, E(عەصاباڤە)ترساندن ژالیێ شەقاواڤە
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فەسلکرنا کۆرت خایەن بەرسڤ(یاسا)کۆدرەفتار
بو دەرڤەی قۆتابخانێ

( فەسلکرنا)دەرێخستنا
ژ قوتابخانێ رێژخایەند

هەلسوکەوتێ قوتابی ژ دەرڤەی ئاڤاهیێ قوتابخانێ

ژێر  ژبو تاوانبارکرنا تاوانێ ل •

T.C.A.§49-6-3051(b)(1) یان 

قۆتابیێن  هەر کریارەک بهێتە ئەنجامدان دژی ئەندامەکێ •
جڤاکێ قۆتابخانێ کو بیتە ئەگەرێ گەفێ و مەترسیێ لسەر 

 سالمەتیا قۆتابخانێ

417C, D, Eبەلێبەلێ

بەلێبەلێ418D, Eهێرشێن سکسی

بەلێبەلێ419D, Eدزێکرن

بەلێبەلێ420D, Eا بێ گوهداریکەفتنا د مەترسیێدا ژئەگەرێ سەرپێجیی

بەلێبەلێ421D, Eشەر و پێکدادان دووبارەبوون

بەلێبەلێ423C, D, E$٥٠٠وێرانکرنا کەل و پەال ب بهایێ لژێر 

بەلێبەلێ424C, D, E$٥٠٠دزیکرنا کەل و پەال ب بهایێ ل ژێر 

رێگریکرن یان رەڤین ژ لێگەریانا کەرەستێن بێهوشکەر یان 

قۆتابی دێ هێتە فەسلکرن بتنێ ئەگەر بەلگێن  چەکی

 پشتراستکرنا کەرەستێن بێهۆشکەر یان چەکی
425C, D, Eبەلێبەلێ

5 جورێ ژمارەرەفتارێن 

بەلێبەلێ501E(اغتصاب)زورداریکرنا ل سەر جهی 

بەلێبەلێ502Eولدانا کوشتنێهە

بەلێبەلێ503Eکوشتن

)هەر بئێکجاری ت ئامیرێت ئەلەکترۆنیهەرەشە برێکا نامێ

لێبوورین نینە(
504Eنەخێر

ژقوتابخانێ یا   فەسلکرن

پێویستە، بەلێ نە مەرجە کو 

یا سالنامێ ببیتە سالەکا تەمام 

( لێبوورین ب ئێکجاری نینە)کەرەستێن هوژبەر

کارئینان، هەلگرتن یان دابەشکرنا کەرەستێن 

 T.C.Aکرن د وەک هاتینە دیار( بێهۆشکەر)هوژبەر

§§39-17-403 

Through 39-17-415, T.C.A. § 39-17-454  ئو

T.C.A. § 53-10-101

505Eنەخێر
ئیلزامی  فەسلکرنا()دەرێخستنا

 بو ماوێ سالەکێ

پەالماردانا دژوار ل سەر ماموستا یان ستافێ قوتابخانێ 

(لێبوورین بئێکجاری نینە)

506Eنەخێر
امی ئیلز (فەسلکرنا)دەرێخستنا

 بو ماوێ سالەکا سالنامێ

نەخێر507E(لێبوورین بئێکجاری نینە)تەقەمەنی
ئیلزامی  (فەسلکرنا)دەرێخستنا

 بو ماوێ سالەکا سالنامێ

نەخێر508Eجڤت/تڤەنک/دەبانجە :(لێبوورین بئێکجاری نینە)چەک
ئیلزامی  (فەسلکرنا)دەرێخستنا

 بو ماوێ سالەکا سالنامێ
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اریێ و بەرسڤدان بو مایتێکرن بو هاریک

٢قۆتابی رەفتارێن

مفا وەرگرتن ژ سزایێن سروشتی ئەڤێن دهێنە بەرهەمئینان ژئالیێ 

دێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل  قۆتابی و سازکرنا تێخستنا، رەفتارا

هاریکاریا باشتکرنا هەلسوکەوتێ قوتابی کەتن و ئارامیا ( MNPS)نەشڤل

هندەک بەرسڤدانێن مومکین بو لخوارێ . قۆتابخانا پارێزیتن

 .یێن هاتینە بەحسکرن هەلسوکەوتێن قۆتابی

دایک و /قۆتابی/ماموستا - Aبەرسڤدانێن ئاستێ 

 ستافێ قۆتابخانێ/باب

گێریت ئو دایک و باب  یان قوتابی ژالیێ خوڤە دێ چێروکا خو ڤە .1

 .دێ پێ هێنە ئاگادارکرن سەمیان

ماموستا و یان کەسێ دەستنیشانکری بو ڤی کاری دێ هێتە  .2

 .شانکرن بو شێوەرمەندیا  قۆتابیدەستنی

ماموستا یان ستافێ دەستنیشانکری بو ڤی کاری دێ دیارکەن کا  .3

دێ قۆتابخانە، بسپورێ جڤاکی، پەرستار، شیرەتکارێ قۆتابخانێ، 

یان , IEP، تیمێ ٥٠٤تیمێ ,  Sدەروناس، شیکارێ رەفتارا، تیمێ 

 .بەژداربن یان نە Clusterتیمێ پشتەڤانیا 

هەمی تێخستن و دان و . زیاتر دێ هێنە دەستپێکرن تێخستنەک  یان .4

ستاندن دێ هێنە تومارکرن د سێستەمێ رێڤەبەرنا قۆتابی کو 

 Infinite Campusدبێژنێ 

رەوانەکرن ل سەر ئاستێ رێڤەبەریێ -Bبەرسڤدانا ئاستێ 

قوتابی ژالیێ خوڤە دێ چێروکا خو ڤەگێریت ئو دەرفەت دێ هێتە  .1

 .ان  ئاخفتناتەرخانکرن بو تومارکرنا ڤ

رێڤەبەری دێ کومبوونێ دگەل دایک و بابا یان سەمیانا ئەنجام  .2

دەتن و دێ دیارکەن کا شیوەرداریا زیاتر دگەل ستافێ یان تیمێن 

 .قۆتابخانێ یا پێویستە  یان نە

شکێشکرن بو 'تێخستنێن هاتینە تومارکرن بەری نها دێ هێنە پێ .3

 .دایک و بابا

 .دەستپێکرن بشێوەیەکێ گونجایتێخستنەک  یان زیاتر دێ هێنە  .4

هەمی تێخستن و دان و ستاندن دێ هێنە تومارکرن د سێستەمێ 

 Infinite Campusرێڤەبەرنا قۆتابی کو دبێژنێ 

روژاژێ دشێن  ٣ئەگەر یا پێتڤی بو، مومکینە بو حەتا ماوێ  .5

قوتابی دناڤ قۆتابخانێدا بدەن یان خزمەتێن  بریارا هەالویستنا

 .بهێنە بکارئینانبەراوردکری رەنگە 

بریارا هەلبژارتنا فەسلکرنا  -cبەرسڤدانا ئاستێ 

 قوتابی ژ قوتابخانێ

 Bدهێنە دووبارەکرن ل ئاستێ  ٤حەتا  ١پێنگاڤێن  .1

ژ  (ISS)ئەگەر پێتڤیکر، رێڤەبەر رەنگە بریارا راگرتنا قوتابی .2

روژا دناڤ قۆتابخانێدا بدەن یان خزمەتێن  ٣روژەکێ حەتا 

روژا بریارا راگرتنا قوتابی  ٣روژەکێ حەتا بەراوردکری ، یان 

روژا  ٣بدەن، بەس نابیت ژ  (OSS)بو دەرڤەی قۆتابخانێ

 .دەربازبیت

بریارا هەلبژارتنا راگرتنا قوتابی  -Dبەرسڤدانا ئاستێ 

 دناڤ قوتابخانێدا

ژبلی وێ چەندێ کو  ،Cوەکی ئاستی بەرسڤدانا  Dئاستێ بەرسڤدانا  . 1

( ISS)اگرتنا قوتابی ژ ناڤ قوتابخانێ بدەتن رێڤەبەر دشێت بریارا ر

 /روژا ئو ٣یان خزمەتێن بەراوردکەری دگەلدا ژ روژەکێ بو 

ژ روژەکێ بو حەتا ( OSS)یانژی راگرتنا قوتابی بو دەرڤەی قوتابخانێ 

ئەگر بریارا  :تێبینی .روژا تێپەریت ٥روژا ئەگەر پێتڤیکر، نابیت ژ  ٥

روژا یانژی زیاتربیت،  ٥ماوێ راگرتنا قۆتابی لقوتابخانێ بو 

رێڤەبەرێ قوتابخانێ دێ پالنەکێ سازکەت بو باشتکرنا هەلسوکەوتێن 

 قوتابی

بریارا هەلبژارتنا دەرێخستنا  -Eبەرسڤدانا ئاستێ 

 ژقوتابخانێ( فەسلکرنا قوتابی)قوتابی
(روژا یان زیاتر ١٠قوتابی ل قوتابخانێ بو ماوێ  فەسلکرنا)

یە، ژبلی وێ چەندێ کو رێڤەبەر دشێت  Dوەکی ئاستێ  Eئاستێ  .1

 .قۆتابی ژ قوتابخانێ دەرپێخیت ئەگەر پێتڤیکر

بەری بریارا . قوتابی دوماهیک هەلبژاردەیە( فەسلکرنا)درێخستنا  .2

دەرێخستنا قوتابی، هەمی فاکتەرێن خوارێ دەبیت بهێنە بەرچاڤ 

مەترسیا کریارێ؛ ئازارا هاتی یە رویدان، ژوانرا هەر : وەرگرتن

نداریەک بیت؛ حەزا قۆتابی بو چارەکرنا ئازارێ؛ ماوێ تێکدانا بری

دروستی یا ژینگەها فێرکرنێ؛ هەرێ ئەف کریارە یا ب مەبەست بو؛ 

، شیانێن دانا بریارێ ئو  مێژویا ژیێ قوتابی، ساخلەمی، کێم ئەندامەتی

 .یتەنبیکرنا بەری نها یا قوتاب

هەر : ینب نڤیس( فەسلکرنێ)تومارکرنا بریارا دەرێخستنێ .3

هاتبیتە بکارئینان بەری بریارا دەرێخستنێ دەبیت   تێخستنەکا

برەنگەکێ زەالل بهێتە تومارکرن بنڤیسین د سێستەمێ رێڤەبەرنا 

هەمی ئەگەر بو .  Inifinite Campusقۆتابیدا کودبێژنێ، 

دەرێخستنا زاروکەکی بەری کارئینانا ئاستێ نزمترێ یێ 

 .ارکرنبەرسڤدانێ دەبیت بووردی بهێتە دی

سەرپێچی ناهێنە لێبورین وەکی هاتی یە پێناسەکرن ژالیێ یاسایا  .4

هەمی ئەو . هەی Eویالیەتێ ڤە ئەڤا پێویستی ب بەرسڤدانا ئاستێ 

هەرەشەکرن "ژبلی  سەرپێچی ئەڤێن ب ئێکجاری لێبورین نەبیت

پێتڤی فەسلکرنا ئیجباری هەیە بو  " برێکا ئامیرێ ئەلکترۆنی

تەماشەی خشتێ . ا قۆتابخانێرۆژێن دەوام ١٨٠ماوەی 

تەنبیکرنێ بکە ل قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل 

 (MNPS)نەشڤل

رەفتارایاسا و پێناسێن 
لخوارێ پێناسێن هەلسوکەوتانە کو رەنگە پێتڤییێ بەرسڤدانێن دسپلنکرنێ و 

بێزەحمەت بزانە کو یاسایێن قۆتابخانێ جودانە ژ  .تێخستنێن هاریکاریێ هەنە

 .اریی سەر ب ویاالیەتا تێنسی ڤەیاسایا تاوانب

١جورێ ژمارە  رەفتارێن

گیروبوون بو قۆتابخانێ یان پولێ |١٠٠یاسایا ژمارە 

 .درەنگ گەهشتن بو قۆتابخانێ، پولێ یان چاالکی یێ

     گونجاینە پێگریکرنا داخازەکا  | ١٠٢یاسایا ژمارە 

یێ ماموستا، رێڤەبەری یان نە پێگریکرنا داخازەکا راست و دروست ژال

 .ئەندامێ ستافی ڤە

گالتە پێکرنا نە   گێرە شێواندنا قۆتابیێن دیترێ | ١٠٣یاسایا ژمارە 

 .یان ژئێک ئالی ل هەمبەری یان بێزارکرنا قۆتابیێن دیترێ/خوازیار

 یان نە گونجای( ناشرین)زمانێ پیس |١٠٤یاسایا 

ل سەر ( جویندان)ەبەرگوتنکارئینانا زمانێ ناشرین و نە شیاو، وەک خ

ئەردێ قۆتابخانێ یان دناڤ چاالکیێت لبن سپونسەریا قوتابخانێ ڤە دهێنە 

 ئەنجامدەن

4216-6-TCA 492 (نی بیت، ژبلی بێنڤەدانێن هاتینە دەستنیشانکرن ژالیێئانکو ژ روژا دووشەمبی تا روژا ئەی :روژێن راگرتنا قوتابی بو ناڤ و ژدەرڤەی قۆتابخانێ دەبیت ژ روژێن سالنامێ بن

 .(رێڤەبەریا قەزایێ ڤە، ئو  دگەل روژێن گرێدایێ ب کەش و هەوایێ ئالوزڤە

44 | نلمیاکا قوتابی ەد ویک وبابا یالاس ا ٢٠١٩-٢٠١٨



هەلگرتنا دەرمانا بێ دەستوردان |١٠٥یاسایا ژمارە 

تە و بێ رەچەتە ئەڤێن نە هاتینە تومارکرن ل هەلگرتنا دەرمانێن بە رەچە

بو زانیاریێن زیاتر، تەماشەی یاسایا قوتابخانێت گشتی  .ئوفیسا قۆتابخانێ

یێت میترو ل ناشڤیل بکە، کو لبەردەستە لسەر ڤی مالپەری 

www.mnps.org. 

 رتنهەلگ: یاریێت ئاگری | ١٠٦یاسایا ژمارە 

هەلگرتنا یاریێت ئاگری ل سەر ئەردێن قۆتابخانێ بزانینڤە، دناف رێکێن 

ڤەگوهاستنێ ڤە لژێر سپونسەریا قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل 

 .یان د چاالکیێن ل بن سپونسەریا قوتابخانێ( MNPS)نەشڤل

سەرپێچیکرنا یاسایا جل وبەرکێن فەرمی   |١٠٧یاسایا ژمارە 

 یێن قوتابخانێ

رنا جل و بەرگا ئەڤێن نەگونجن دگەل یاسایا جلوبەرگێن ستاندارد بەرخوک

 .یێن قۆتابخانێ یان لدویف داخوازیێن جلوبەرگێن گونجای

 قوپیاکرن | ١٠٨یاسایا ژمارە 

کریارەکە بو بدەستڤەئینانا قازانجەکا نە دادپەروەر ل سەر چاالکیێن 

 .ئەکادمی کو نمرەژی هاتینە دیارکرن

٢ارە جورێ ژم رەفتارێن

دووبارەکرنا سەرپێچیێت رەفتارێت جورێ  | ٢٠٠یاسایا ژمارە 

 ١ ژمارە

ئەڤا بەردەوام دبیت   ١دووبارەکرنا شێوازێ رەفتارێن جورێ ژمارە 

سێ رویدان یان زیاتر ژ رەفتارا   .پشتی تومارکرنا تێخستنێن بەریا نها

 هنارتن بو تەنبیکرنێ .رەنگە نموونەکێ دروست بکەت ،١جورێ ژمارە 

 .دەبیت جێبەجێکرنا تێخستنان بهێنە تومارکرن بنڤیسین

 :نا سەرپێچیا یاسایا ئامادەبوونێ  یان  یاسایا جل و بەرگاەکردووبار

لهەف هاتن دگەل ( MNPS)قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

ئاگادارکرنێن وەزارەتا داد یا ویالیەتێن یەکگرتی  ل سەر ئەنجامدانا 

رێ دانە بکارئینانا نە دویفچوونا سەرپێچیکرنا نە تەنبیکرنێ، دوێ باوە

ئامادەبوونا قۆتابی بو قوتابخانێ دێ زیان و زەرەرێ گەهینیتە 

لسەر ڤێ چەندێرا، قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل  .دەسکەفتنێت قوتابی

دزانیت راوەستاندانا ئاشکرا بو ژینگەها فێرکردنێ ( MNPS)شڤلنا

 .ەها فێرکرنێئەنجامێن بەروڤاژی  دەتە ژینگ

 هەلگرتن یان کارئینان: تیتن | ٢٠٢یاسایا ژمارە 

هەلگرتن یان کارئینانا هەر بەرهەمەکێ تیتنێ، ژوانرا بەس نە بتنێ 

 .پاپەندە ب ، جگارا، چروتا، جگارا ئەلکترونی یان جینا تیتنێ

یاسایا ویالیەتا تێنسی داخازێ ژ رێڤەبەرا یان بەپرسێن  :تێبینی

 ١٨یێ دیدەڤانا بوەشینن بو قۆتابیێن ژێ وانا ژێر جێبەجێکرنا یاسا

 .ساالبیت ئەڤێ سەرپێچیا یاسایا قەدغەکرنا گەنجا بو بدەستڤە ئینانا تیتینێ

ژڤان سەرپێچیا کارئینان و، هەلگرتنو، کرین و یان بدەسڤئینانا بەرهەمێ 

 .تیتنێ بخوڤە دگرن

 ئامیرێن ئەلکترونی | ٢٠٣یاسایا ژمارا 

، ئامیرێن ئەلکترونی یان (وەک موبایل)ەلوجیا کەسی بکارئینانا تەکن

ئنترنێت، ژبلی وێ هندێ لدەمێ دهێتە بکارئینان بو مەرەمێن 

پەروەردەیی دگەل دەستوردانا مامۆستایێ پۆلێ یان رێڤەبەرێ قۆتابخانێ، 

 یان د سەرپێچیکرنا یاسا و رێسایێن قۆتابخانێ

ێتێکدانا ژینگەها قۆتابخان | ٢٠٤یاسایا ژمارە 

ببەردەوامی و ب مەبەست ژینگەها قوتابخانێ بهێتە تێکدان تا وی  

رادەی بشێوەیەکێ بەرچاڤ ئاستەنگ ب کەڤنە درێ یا فێربونا قۆتابیێن 

هنارتن بو تەنبیکرنێ دەبیت بەلگا  .دیترێ یان کارێ نورمەلێ قوتابخانێدا

چاڤ لێ قۆتابخانێ بشێوەیەکێ بەراانبدەن کو فێربوون یان کارێ نورمنیش

 .هاتبیتە تێکدان

گەهشتنا جەستەیی بمەرەما سکسی یا نە گونجای|  ٢٠٦یاسایا ژمارە  

 بمەرما سکسیگەهشتنا سڤک 

 :قومارکرن |  ٢٠٨یاسایا ژمارە 

 .شەرتانێ سەرا پارا یان تشتێن ب بها د یاریادا یان د چاالکیادا

ستێن هوژبەرئامیرێن دروستکرن و کارئینانا کەرە|  ٢١٠یاسایا ژمارە 

هەلگرتنا هەر  ئامیرەکێ بهێتە بکارئینان بو دروستکرن و بکارئینانا 

ئامیرێن دروستکرنا کەرەستێن هوژبەر . کەرەستێن هوژبەر یێن نە یاسایی

ئەڤێن هەنێ بخوڤە دگرن بەس نە دپابەندن بتنێ ب نارگیلێ، ئامیرێ هەلگرتنا 

ە کارئینان بو کێشانا جگارا مەریوانایێ، کەفچکێ بچیک، و قەلینێن دهێن

 .کەرەستێن هوژبەر نە یاسایی

 دەرسالێدانا  |  ٢١١یاسایا ژمارە 

 ردانێدەستویوەرگرتنا نە ئامادەبوون د وانا یان د چاالکیێ دا بێ 

گەهاندنا جەستەیی یا نەگونجای دگەل قۆتابیێن دیترێ |  ٢١٢یاسایا 

دیترێ وەک پالدان،  بەژداری د گەهاندنا جەستەیی یا سادە دگەل قۆتابی یەکێ

 .ڤێکەفتن، یان یاریێن زڤر

٣رەفتارێن جورێ ژمارە 

٢دووبارەکرنا سەرپێچیێن رەفتارێت جورێ ژمارە | ٣٠٠یاسایا ژمارە 

ئەڤا بەردەوام دبیت   ٢نموونەکا دووبارەکری  یا هەلسوکەوتێن جورێ ژمارە 

هەلسوکەوتا سێ رویدان یان زیاتر ژ . پشتی تومارکرنا تێخستنێن بەریا نها

هنارتن بو تەنبیکرنێ . رەنگە نموونەکێ دروست بکەت ،٢جورێ ژمارە 

 .دەبیت جێبەجێکرنا تێخستنان بهێنە تومارکرن بنڤیسین

زمانێ پیس و ناشرین ئاراستەی کەسەکێ  |  ٣٠١یاسایا ژمارە 

 خودان دەستهەالت ل قوتابخانێ

دامێ ستافێ کاری یان ئاراستەکرنا زمانەکێ نا شرین و پیس بو ماموستای، ئەن

 .رێڤەبەری

بجهێالنا ئەردێن قۆتابخانێ بێ دەستوردان |  ٣٠٢یاسایا ژمارە 

بجهێالنا ئەردێن قۆتابخانێ بێ وەرگرتنا دەستوردانێ ژالیێ بەرپرسێن 

 .قوتابخانێ

 نە پێگریکرن بو ئاراستێن کارگێری |  ٣٠٣یاسایا ژمارە 

ێگریکرنا بەرسڤێن تەنبیکرنێ ئەڤێن رەدکرنا دویفچونا رێنمایێن کارگێری بو پ

 .هاتینە دەستنیشانکرن

دوالرا ٥٠٠بهایێ کێمتر ژ  وێرانکرنا کەل و پەال ب|  ٣٠٤یاسایا ژمارە 

. وێرانکرن و خرابکرنا کەل و پەلێت قۆتابخانێ یان یێت کەسی ب مەرەمڤە

دوالرا حەزا زاروکی بو چاکڤەکرنا  ٥٠٠ئەو زەرەرا گەهشتی کێمترە ژ 

لێن زەرەر لێ هاتی یە کرن یان قەرەبویێ بدەت دێ بەرچاڤ هێتە کەلوپە

 .وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێ

دزیکرن ژ کەل و پەلێن قۆتابخانێ یان یێن  |  ٣٠٥یاسایا ژمارە 

 دوالرا بن ٥٠٠کەسی  ببهایێ ژێر ل 

دان لێ بهێتە برنا کەل و پەلێن کەسەکێ دیترێ یان یێن قۆتابخانێ بێ دەستویر

بهایێ وی تشتی . وەرگرتن، بمەرەما بێ بارکرنا خودانی ل کەلوپەلێت وی

دۆالرانە حەزا زاروکی بو زڤراندن و  ٥٠٠ئەڤێ هاتی یە دزین ل ژێر 

 گوهارتنا کەلوپەلێن هاتینە برن یان  
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هێتە وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای قەرەبویێ بدەت دێ بەرچاڤ 

 .یێ بەرسڤدانێ

(تەزویرکرنا معامال)دەستکاریکرنا تومارا  | ٣٠٦یاسایا ژمارە 

شاشکرن و گوهرینا تومارێن قۆتابخانێ، ئەڤان بخوڤە دگریت، بەس نە 

پابەندە بتنێ بو ،تومارێن ب نڤیسین، ئەلکترونی یان تومارێن ئەلکترونی 

دێ سەرەدەری دگەل . قوپیاکرن ناهێتە هەژمارتن ژوانا. یێن قوتابخانێ

 .قوپیایێ هێتە کرن ل سەر ئاستێ پەروەردەییێ

 رەفتارا سکسی یا نە گونجای | ٣٠٧یاسایا ژمارە 

پیڤەرێ  رەفتارەکا ژ سرۆشتەکێ سکسیڤە گرێدای ئەڤا دگەل 

رەفتارا سکسی یا . هەڕاسانکرن و دەستدرێژیکرنا سکسیڤە نەگریت

ب هەلسوکەوتێت   بخوڤە دگریت، بەس نە یا سنووردارە بتنێ، نەگونجای

جەستەیی یان یێت زارەکی، پەیوەندیکرن ژ جورێ سکسی بیت، یان 

رەفتارێن سکسی بیت دناڤبەرا الیەنێن رازی ل سەر ئەردێ قۆتابخانێ 

 ..یان ل چاالکیێن کو قوتابخانە چاڤدێریێ لێ بکەت

 :(پەڤچوون)شەرکرن | ٣١١یاسایا ژمارە 

 .بەژداریا دووالیی د رویدانەکێدا کو توندوتیژیا جەستەیی بخوڤە بگریت

 .فەخارنا کحول یان مادێن وەکی کەرەسێن هوژبەر | ٣١٢یاسایا 

هەلگرتن، کارئینان یان  کارئینان و هەلگرتن، یان ل ژێر کاریگەریا وانا

ل ژێر کارتێکرنا فەخارنێن مروف پێ سەرخوشدبیت یان وان کەرەستێن 

بو ( هنارتنێ)دێ بریارا رەوانەکرنێ. رەنگە مروڤ پێ سەرخوش بیتن کو

شارەزایێ جڤاکی یێ قۆتابخانێ هێتە دان بو هەر قۆتابی یەکێ کو هاتبیتە 

یێ لێهاتی نینە بو بەرنامێ الدانا . ڤێ یاسایێ کربیت دیتن سەرپێچی یا 

 (فەسلکرنێ)کەرەستێن بێهۆشکەر یان دەرێخستنێ

 ١صنفا ژمارە (: هەرەشەکرن)گەفکرن | ٣١٣یاسایا ژمارە 

هەرەشا ببیتە ئەگەرێ ئازارگەهشتنا قۆتابیا، ستافێ کاری، یان قۆتابخانێ 

ئەف هەرەشە دەبیت . کو دتێدا چ پالن نەبن بو جێبەجێکرنا ڤێ هەرەشێ

 .ئەو بیت ئەڤا ترسێ لدەف کەسی پەیدا دکەت بو بریندارکرنا جەستەیی

( تەقلیدا)ە کوژەک یان السایا هەلگرتنا چەکێ ن | ٣١٤یاسایا 

 چەکێ کوژەک بیت

چەکێ کوژەک، گونەک، ( تەقلیدا)هەلگرتنا چەکێ نە کوژەک یان السایا 

، pellet، تڤەنگا  air soft gunتڤەنگا هەواًی یان , BBدەبانجا 

ئەو قۆتابی یێ دهێتە دیتن و . دەبانجا یاریا، یان دەبانجا یاریێت زاروکا

(. OSS)هێتە راگرتن بو ژدەرڤەیێ قۆتابخانێ تڤەنگا ئاڤێ ڤێبیت نا

رەنگە بتنێ بهێتە بکار ئینان ئەگەر هەلگرتنا چەکێ نەکوژەک  Dبەرسڤا 

یان السایا وی چەکی ببیتە ئەگەرێ مەترسیا دروست لسەر ئازارگەندنا 

سروشتێ دیارکری یێ مەترسیێ دەبیت بهێتە تومارکرن د . قۆتابییا

 .رەوانەکرنا تەنبیکرنێدا

هەلگرتنا چەکێن دیترێ | ٣١٧ایا ژمارە یاس

 :هەلگرتن یان ڤەگوهاستن

یان ( جوزان)کێرک، چەقوک، دەفکی سەرورها، کەتەرێ کارتونا « 

 .هندەک ئامیرێت دیترێ ئەڤێن وەکی ڤان ئامیرا دەڤێ تیژ کاربینن

 Billyبوکسینگ، یان  nun-chuncksتەقەمەنی، زنجیر،  «

clubs 

 Taserکترونی، وەکی ئامیر یان چەکێ ئەل«    

 (Pepper spray) بیبەر«    

چەکێن مینا ئەڤێن هاتینە بەحسکرن ل سەری کو شیانێن  « 

 .بریندارکرنا گران یا جەستەیی یا هەی

هەر چەکەکێ بهێتە دیتن ل سەر ئەردێ قۆتابخانێ یان ل جهێ کارێ 

قوتابخانێ لێدهێتە کرن دێ هێتە حجزکرن و رادەستێ دەست هەالتێن 

 یوەندیدارکەنپە

چوونا  .دەرباز بوون ل سەر ئەردێن قۆتابخانێ | ٣١٨یاسایا ژمارە 

مان د  .ژور یان مانا ل سەر  ملکیەتێ قوتابخانێ بێ وەرگرتنا دەستویریێ

 .جهێن قەدغەکری یێن قۆتابخانێ بێ دەستویری

گەهشتناتە یا جەستەیی یا نە گونجای بەرامبەر ستافێ  | ٣١٩ ژمارا یاسایا

 بخانێقۆتا

بەژداریا تە د گەهاندنا جەستەیی یا بچیک دگەل ستافی وەک پالدانەک یان 

لێکەتنا مەبەست بیت یان یا بێخەمیێ بیت یان رویدانێن دیترێ کو جەستە 

 .گەهشتبنە ئێک

 (عەصابا)چاالکیا شالتیا  | ٣٢٠یاسایا ژمارە 

وژبەر یان بەژداریکرن د نیشاندانا نیشان و ئامیرێن کارئینانا کەرەستێن ه

 (گروپەکێ دژوارە و تێکدەرە)پێشکێشکرنا قۆتابی بو شالتیا /تومارکرن

٤جورێ ژمارە  رەفتارێن

سەرپێچیێت دووبارەکری یا هەلسوکەوتێن  | ٤٠٠یاسایا ژمارە 

 ٣جورێ ژمارە 

ئەڤا بەردەوام دبیت پشتی  ٣دووبارەکرنا شێوازێ رەفتارا جورێ ژمارە 

سێ رویدان یان زیاتر ژ رەفتارا جورێ ژمارە . اتومارکرنا تێخستنێن بەریا نه

رەوانەکرن بو تەمبیکرنێ دەبیت . رەنگە نموونەکێ دروست بکەت ،٣

 Eبو دیارکرنێ کا بەرسڤا . جێبەجێکرنا تێخستنان بهێنە تومارکرن بنڤیسین

دەبیت بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن کا . دەبیت بهێتە ب کارئینان یان نە

المەتیێ یا ئارامیا قۆتابخانێ دروست دکەن هەلسوکەوت هەرەشێ ل سەر س

ژبەر دووبارەکرنا سەرپێچیا بەری  ئەگەر زارۆکەک هاتە فەسلکرن. یان نە

نوکە هاتی یە رویدان د ساال خواندنێدا، پێویستی ب سێ ئاستێن زیدەتر یێن 

یێت هەین بو  سەرپێچیێن زێدەترێ یێن دووبارەکری کو   ٣٠٠سەرپێچیێ 

 .یەپێویست ب فەسلکرنێ 

 ل سەر قۆتابی( پەالماردان)هێرشکرن | ٤٠١یاسایا 

پەالماردانا جەستەیی دژی قۆتابییەکێ دیترێ ب مەبەستڤە، بزانینڤە و بێ 

گەهەشتنا جەستەیی یا سڤک، وەکی پالدانێ یان . ئەگەر و بهانا

رەنگە قۆتابی هەمان . سەرئێکودوچوونێ، ناهێتە هەژمارتن وەک پەالماردان

رنێ وەرنەگریت ژبەر تەڤلیبوون د شەریدا ئەگەر رێڤەبەرێ ئەنجامێ تەمبیک

قۆتابخانێ دیاربکەت کو ئەوانا کریارا بەرگریا خو یا کری دا خو پارێزن ژ 

رەنگە بهێتە بکارئینان  Eبەرسڤدانا ( TCA ٤٩-٦-٣٤٠١)زەرەرا جەستەیی 

 Eن لدەمێ بەرسڤدا. پەالماردان یانژی برینداریێن دئەنجامدا گران بنئەگەر 

دهێتە بکارئینان، دەبیت دژواری و گرانیا رویدانێ یان هەر برینداریێن 

 .دئنجامدا دروستبن بهێنە تومارکرن د تومارا هنارتنێ بو تەنبیکرنێ

  یاساییدا لژێر کاریگەریا کەرەستێن هوژبەر یێن نە |٤٠٢یاسایا ژمارە 

ر عەردێن لژێر کاریگەریا کەرەستێن هوژبەر یێن نە یاساییدا دەمێ ل سە

دێ بریارا . قۆتابخانێ یان د چاالکیێن دهێنە گێران لبن چاڤدێریا قوتابخانێڤە

رەوانەکرنێ بو شارەزایێ جڤاکی یێ قۆتابخانێ هێتە دان بو هەر قۆتابی یەکێ کو 

لێهاتیە بو بەرنامێ الدانا کەرسەتێن . هاتبیتە دیتن سەرپێچی یا ڤێ یاسایێ کربیت

 بێهۆشکەر بو ئێکەم تاوان

 2 صنفا ژمارە(: هەرەشەکرن)گەفکرن | ٤٠٣یاسایا ژمارە 

بەلگە دەبیت . گەفکرنەک بو ئازاردانا قۆتابیا، ستافی یان قۆتابخانێ بیت

 پالپشتیا گەفکرنێ بکەت ئەڤا بدرۆستی یان رەنگە یا زیانداربیت یان
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 .یان بو جڤاکی/المەتیا قۆتابخانێ ئویا کۆژەک بیت بو سە

 (زۆرداریکرن)پێڕابواردن | ٤٠٥یاسایا ژمارە 

زورداریکردن ئەڤەیە کو هەر کریارەکا ب زانین و بمرەمڤە بهێتە کرن کو یا 

دژوار، بەردەوام، یان بەرفرەهبیت  ئو  بیتە ئەگەرێ دەستێکرنەکا زور د 

 :روەردەیی ئو کارتیکرن لسەرمفاو، دەرفەت و، پێرفورمەنسێت قوتابی یێن پە

 زیانا فیزیکی  بگەهینیتە قوتابی یان تێکدانا کەل و پەلێت قوتابی؛ .1

بزانینڤە قوتابی یان قوتابی یا بترسینیت ژ ئێشاندنا فیزیکی  یان تێکدانا  .2

 کەل و پەلێت قوتابی

 قوتابیا؛ ئەگەرێ نەرەحەتبوونا هەستێت قوتابی یان .3

 دوژمنکاری دروستکرنا ژینگەهەکا فێرکرنێ یا .4

ئەڤێت هەنێ بخوڤە دگریت بەس نە یا سنۆردارە ( زورداریکرن)پێڕابواردن

ب ترانێت بێخێر، گەفکرن، رەفتارێت ترساندێ، زورداریکردن برێکا : بتنێ

ئنترنێتێ ، زورداریکرنا فزیکی، قەشمەریپێکردنێ، دزیکرنێ، هەڕاسانکرنا 

ئەڤ زورداریکردنا . سکسی، ئاینیی، رەگەزی، ئو شەرمزارکرن لجهێن گشتی

دهێنە ئەنجامدان ل گروپێ پاراستی ژ ڤێ ئێکێ، دەبیت پێداچوون لسەر ڤێ 

رەنگە قوتابی . بهێتە کرن ژبەر دبیت بنپێکرنەک ل مفایێن سڤیل بهێت کرنێ

دووبارەبوو ( زورداریکردن)بهێتە دەرێخستن ل قوتابخانێ ئەگەر پێڕابواردن

 .رێڤەبەریێ( تێخستنا)تی مایتێکرنا پشتی بورینا دەمی و بەردەوامژی بو پش

قەشمەریپێکرن کریارەکا ب مەبەستە یان یا رەقە  لدهێتە کرن ل سەر 

کەلوپەلێت قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل ناشڤیل، برێکا قۆتابی یەکێ بتنێ یان 

دگەل هندەکێت دیترێ، بهێتە ئاراستەکرن دژی هەر قوتابی یەکێ دیترێ ئەڤا 

ییا مێشکی  یان یا جەستەی یان سالمەتییا قوتابی مەترسی ل سەرساخلەم

هەبیتن یان قوتابی پالبدەت و بکەڤیتە دمەترسیا ساخلەمی یا مێشکی یان 

 .جەستەیی یان سالمەتیێ

قەشمەریپێکرن بتنێ گەهشتنا جەستەیی بخوڤە ناگریت ئەڤا گرێدای ب 

هێتە رویدانێت وەرزشی ڤە، راهینانێن وەرزشی ڤە، یان دگەل بەریکانێ ب

 .ئەنجامدان ل ژێر چاڤدێریا سپونسەری  و راهێنەری ڤە

 :برێکا ئنترنێتێ( زورداریکرن) پێڕابواردن /  ٤٠٦یاسایا ژمارە 

بکارئینانا زانیاریا و تەکنەلوژیاتێن پەیوەندیپێکرنێ، ئەڤانا بخوڤە دگرن، بەس 

ی، نامێن ، ئیمێلێن دەنگpagersنە یا پابەندە بتنێ ب ئیمێلی، موبایال، ئامیرێ 

نڤیسین، نامێن وێنا یان یێن ڤیدیویا، نامێن فەوری، مالپەرێن زیاندار، مالپەرێن 

تورێن جڤاکی، ئو مالپەرێن کەسی یێن ئونالین یان روژناماڤە بو پێرابواردنا 

 .ئاماژە بو سەری بکە بو دیتنا پێناسا پێرابواردنێ. قوتابییەکێ دیترێ

 ان ل سەر ماموستای یان ستافێ قوتابخانێپەالمارد |( ٤١٢)یاسایا ژمارە 

کریارەکا ب مەبەست یان یا دژوار بیت ئەڤا دبیتە ئەگەرێ یان رەنگە ببیتە ئەگەرێ 

بریندارکرنا جەستەیی یا ماموستای یان ستافێ قۆتابخانێ ل سەر عەردێن قوتابخانێ 

 .یان د چاالکیێن لژێر چاڤدێریا قوتابخانێ دهێنە کرن

  قۆتابخانێژینگەها یا دژوار ( تێکدانا)ئالوزکرنا|   ٤١٣یاسایا ژمارە 

بمەرەمڤە ژینگەها قوتابخانێ تێکبدەت تا وی رادەی حەتا سالمەتیا قۆتابیێن دیترێ  

رەنگە بتنێ بهێتە کارئینان ئەگەر بەلگێن تومارکری  Eبەرسڤدانا . دمەترسیێ دابن

بنە  دابینکرن بو یێن مەترسیا راست و دروست یا زیانگەهاندنا قۆتابییا هات

 .رەوانەکرنا تەمبیکرنێ
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 قەشمەریپێکرن()هەڕاسانکرن

دیتن یان بناڤکرن وەک  هەلسوکەوتێت خراب ئەڤێن دبیت بهێنە

زورداریکردن، پێڕابواردنا ئنترنێتێ، نەژادپەرستیێ، ترساندنێ، یان 

قەشمەریپێکردنێ دبیت بیتە ئەگەرێ هەڕاسانکرنا قەدغەکری ل ژێر 

ڤێ پولسیێ لدەمێ ئەڤ هەلسوکەوتە ل سەر بنەمایێ رەگەزێ قوتابی یێ 

یەتی، کێم دروست یان وەسا دیتن، رەنگی، ئاینی، بنچینەیا نەتەوا

ئەندامەتیێ، حەزا سکسی، باب و باپیرا، جورێ سکسی، ناسناما 

بخوڤە دگریت  و دەربرینا جندەری، سەر و بەری؛ ( رەگەزی)جندەری 

 .دروستدکەت( نەیاری)ئو ژینگەهەکا نەخواست 

هەڕاسانکرن دبیت گەلەک شێوا بخوڤە بگریت ئو نە یا گرێدایە بتنێ ب 

چێدبیت هەلسوکەوتێت . هەلسوکەوتێت دبنە ئەگەری پەیدابونا زورداریکردنێ 

ناڤی بیت؛ نامێن نڤیسکی  هەراسەنکردنێ  ئاخفتنا بخوڤە بگریت ئو گازیکرنا

بن یان وینە چێکرن بیت  ئەڤا دبیت ب کارئینانا موبایلێ و ئنترنێتێ  بخوڤە 

بگریت، هەلسوکەوتێن دیترێ ئەڤێن دبنە ئەگەرێ گەفکرن و  زیانکرن و، یان 

شەرمزارکرنا جەستەیی یا قوتابی ئەگەر ئەڤ هەلسوکەوتە ل سەر بنەمایێ 

ان وەسا بهێتە دیتن، رەنگ، ئاینی، رەگەزێ قوتابی یێ دروست بیت ی

، (ماڵبات)باب و باپیرا  رەسەناتی یا نشتیمانی، کێم ئەندامەتیێ، حەزا سکسی،

. دەربرینا جندەری ئو سەر و بەری(سکسی)جورێ سکسی، ناسناما جندەری 

پێویست ناکەت هەڕاسانکرن بخوڤەگرتنا بزانینڤە زیانێ بگەهینیت و ئاراستەی 

تایبەت بکەت ، یان دووبارەکرنا ڤان رویدانا بخوڤە ( ئارمانجەکا) کەسەکێ

(  نەیار)هەڕاسانکرن دبیتە  ئەگەرێ دروستکرنا ژینگەهەکا خراب . بگریتن

دژوار، هێزدار، یان )لدەمێ هەلسوکەوت ب شێوەیەکێ رەوا یا مجد بیت 

ئو  بمەرەما بریندارکرنا هەستا  داکو  ئینکارکرنا و ( بەردەوام بیتن

ا یان سنوردارکرنا شیانێت قوتابی د بەشداریکرنا یان مفا دەستکاریکرن

وەرگرتن ژ پروگراما و، خزمەتێت، چاالکیێت، یان دەرفەتێت دهێنە 

 .ڤە پێشکێشکرن ژالیێ قوتابخانەکێ

هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ رەگەزی، رەنگێ  | ٤٠٧یاسایا ژمارە 

 .پیستی یان بنچینەیا نەتەوایەتی یان باب و باپیرا

هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ ئاینی یان | ٤٠٨ایا ژمارە یاس

 بیروباوەرا

هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ جورێ سکسی، ناسناما | ٤٠٩یاسایا ژمارە 

 سکسی، دەربرینا سکسی، ئاراستەیا سکسی بیت

 هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ کێم ئەندامەتیێ |٤١٠یاسایا ژمارە 

 سکسییا هەڕاسانکرنا  | ٤١١یاسایا ژمارە 

 .هەڕاسانکرنا سکسی ئەو هەڕاسانکرنە ل سەر بنەمایێ سکسی بیت

رەفتارێن دبنە ئەگەرێ دروستکرنا هەڕاسانکرنا سکسی کو رەنگە بخوڤە 

تێبینیێن یان خونێزیکرنێن نەخۆش  :بگریت، بەس نە یا سنووردارە بتنێ ب

ئەڤێن پشنیارا سکسی دکەن، وێنە، بدەست ولێڤنیشاندانێ یان چەوانیا 

وەستاندنێ کو پشنیارا تامسار یا سکسی بکەن، هەڕاسانکرنا بئاخفتن یان را

زورداریکرنا ب سروشتێ سکسیڤە گرێدای؛ نامێن هەڕاسانکرنا ب سروشتێ 

سکسیڤە گرێدای یان نامێت ناشرین بن  هاتینە فرێکرن برێکا ئیمێلی یان 

وخو بو رێکێن ئەلکترونی یێن دیترێ؛ پشنیارێن راستەوخو یان یێن نە راستە

 .حەزێن سکسی؛ دەستکرن، تەپلێدان یان گڤشکلێدان بخوڤە دگرن

رەنگە  هەڕاسانکرنا سکسی بهێتە ئاراستەکرن دژی کەسەکێ یان کەسێن 

تایبەت، یان گروپەکێ  کا ل هەمبەری جورێ سکسی یان وەکی هەمان 

 .رەگەز بیت



رەنگە بهێتە بکارئینان هەرگاڤا گەفکرنێ پێدڤیێ  Eلێ بەلێ، بەرسڤدانا 

بەرسڤدانا رویدانەکا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل 

راست و دروستی یا ڤەبیت، بێ گوهدان ل مەترسیا ( MNPS)نەشڤل

 .ئازاردانا قۆتابییا

 :شەرکرن بشێوێ گرووپ | ٤١٤یاسایا ژمارە 

. سێ کەس یان زێدەتر بەژداریێ د گەنگەشا جەستەیی دا بکەن

دگەنگەشێدا رەنگە بخوڤەگرتتنا گەلەک قۆتابیا دژی پێچەک قۆتابیا یان 

 .هندەکا د پەڤچونەکێدا

 (عەصابا)یا ترساندن ژالیێ شالت | ٤١٦یاسایا ژمارە 

ئەو قۆتابیێ بەژداریێ د گەل گروپێ شالتیا دکەت و وەسا رەفتارا بکەت 

کو  بهێتە چاڤەرێکرن و بیتە ئەگەرێ بریدارکرنا جەستەیی بو هەر 

 .کەسەکێ

هەلسوکەتێ لدەرڤەی عەردێ قۆتابخانێ بهێتە  | ٤١٧یاسایا ژمارە  

ل دویف یاسایا کرن و بیتە ئەگەرێ تومەتبارکرن ب ئەنجامدانا تاوانێ 

T.C.A 49-6-3051(b   یان کریارێن دهێنە ئەنجامدان دژی ئەندامێ

رەنگە قۆتابی بهێنە رەوانەکرن بو ئەنجامدنا پروسەیا . جڤاکا قۆتابخانێ

 :تەنبیکرنێ ژبەر کرنا رەفتارا ژدەرڤەی عەردێ قوتابخانێ ل دەمێ

تاوانباریێ ل ژێر   رکرنارەفتارا قۆتابی ئەڤا بویە ئەگەرێ تومەتبا .1

49-6-T.C.A. 3051  3  دبەردەوامیا ئامادەبوونا قۆتابی دێ مەترسیێ

کەسا دروست کەتن یان تێکدانا پروسەیا /ل سەر کەسی

 .پەروەردێ

لدەمێ قۆتابی یەک کریارەکێ ئەنجام دەت دژی ئەندامەکێ جڤاکا  .2

قۆتابخانێ یا قوتابیا کو بیتە ئەگەرێ گەفکرنێ ل سەر سالمەتیا 

 .قوتابیێن دیترێ یا ستافێ قوتابخانێ د قوتابخانا قوتابیڤە

رەوانەکرن بو تەنبیکرنێ دەبیت وەسفکرنا تایبەت یا مەترسیا 

 .سالمەتیێ ل سەر قۆتابییا یان ستافێ قوتابخانێ بخوڤە بگریت

 کرنا سکسییدەست درێژ | ٤١٨یاسایا ژمارە 

ژی حەزا کەسێ گەهشتنا سکسی یا نەخوازیار دگەل کارئینانا هێزێ د

بەرامبەر یان ل دەمێ قوربانی نەهێتە رازیکرن دئەنجامدا دێ نەرەحەتیا 

 .جەستەیی، هەستی یا دەرونی یانژی کەسێ قوربان دێ هێتە بریندارکرن

 :دزیکرن | ٤١٩یاسایا ژمارە 

راکرنا کەلوپەلێن کەسەکێ دیترێ بزانینڤە یان ب مەبەستڤە برێکا 

 .دگەل کارئینانا چەکی ڤەبکارئینانا توندوتیژیێ یان 

 مەترسیا نە گوهداریکرنێ |٤٢٠یاسایا ژمارە 

کریارەکا ب مەبەست دهێتە کرن کو دبیتە ئەگەرێ بریندارکرنێ یان 

 .رەنگە بیتە ئەگەرێ بریندارکرنا قۆتابی یا یان ستافی

 دووبارەبوون(: پەڤچوون)شەرکرن | ٤٢١یاسایا ژمارە 

ەرا یان زیاتردا دکەت د سالەکا ئەو قۆتابی یێ بەژداریێ د دوو ش

بو دەرڤەی ( فەسلکرن)خوندنێدا رەنگە  قوتابی بهێتە دەرێخستن

بەرسڤا  .قۆتابخانێ بکێمی بو ماوێ پێنج روژا حەتا ماوێ سالەکا سالنامێ

 درۆست تێکدانا لسەردرێژەپێدان دژواری بنەمایێ لسەر تەمبیکرنێ دەبیت 

 .بیت قۆتابخانێ یا فێرکرنێ ژینگەها یا

کەل و پەال ببهایێ ( خرابکرنا)وێرانکرنا | ٤٢٣یاسایا ژمارە 

 دوالرا ٥٠٠زێدەتر ژ 

وێرانکرن و خرابکرنا کەل و پەلێت قۆتابخانێ یان یێت کەسی ب 

دوالرا حەزا زاروکی بو  ٥٠٠ئەو زەرەرا گەهشتی زیاترە ژ . مەرەمڤە

دێ  چاکڤەکرنا کەلوپەلێن زەرەر لێ هاتی یە کرن یان قەرەبویێ بدەت

 .بەرچاڤ هێتە وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێ

دزیکرن ژ کەل و پەلێن قۆتابخانێ یان یێن  |٤٢٤یاسایا ژمارە 

 دوالرا بن ٥٠٠کەسی  ببهایێ زیاتر ل 

راکرن و هەلگرتنا کەل و پەلێن کەسەکێ دیترێ یان یێن قۆتابخانێ بێ 

بێ بارکرنا خودانی ل کەلوپەلێت دەستویردان لێ بهێتە وەرگرتن، بمەرەما 

حەزا  .دۆالرا ٥٠٠بهایێ وی تشتی ئەڤێ هاتی یە راکرن زیاترە ژ . وی

زاروکی بو زڤراندن و گوهارتننا کەلوپەلێن هاتینە راکرن یان قەرەبویێ بدەت 

 .دێ بەرچاڤ هێتە وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێ

ن رەڤین ژ لێگەریانا کەرەستێن نەهێالن یا | ٤٢٥یاسایا ژمارە 

 هوژبەر یان چەکی

ئەو قۆتابیێ نەهێلیت بکەڤیتە لژێر لێگەریانا کەرەستێن هوژبەر یان چەکی 

. یانژی برەڤیت لدەمێ لێ دهێتە داخازکرن، دبیتە سەرپێچی بو ڤێ یاسایێ

دەبیت گۆمانەکا گونجای بو ڤێدیتنا کەرەستێن هوژبەر یان چەکی هەبیت بو 

ئەو قۆتابیێ سەرپێچیا ڤێ یاسایێ بکەت ناهێتە . ا فەسلکرنێدانا بریار

 .وەرگرتن بو خوال گونەهبارێن کەرەستێن هوژبەر بو یەکەم جار

٥جورێ ژمارە رەفتارێن 

 (اغتصاب)بازسەردانی | ٥٠١یاسایا ژمارە 

ئەنجامدانا کریارەکا سکسی یە برێکا دەڤی، قوینێ یانژی قزی دگەل بکارئینانا 

و حەزا کەسی تێدابیت یان لدەمێ قوربانی یێ ئامادەنەبیت بو ڤێ هێزێ، بێ ک

 .کریارا سکسی

پێکوال کوشتنێ | ٥٠٢یاسایا ژمارە 

 .پێکولکرن بو کوشتنا کەسەکێ دیترێ

کریارا کوشتنێ | ٥٠٣یاسایا ژمارە 

 .کوشتنا کەسەکێ دیترێ

تاوانێن دەرفەتا لێبوردنێ   - ٥جورێ ژمارە  رەفتارێن

 (ZT)بیت بئێکجاری نە

پێتڤیێ دەرێخستنا قوتابی دکەت، بەس نە شەرتە بو ماوێ سالەکێ بیت

 هەرەشە برێکا ئامیرێت ئەلەکترۆنی | (ZT) ٥٠٤یاسایا ژمارە 

ئەو قوتابیێ برێکا ئامیرێ ئەلکترونی هەرەشا راستەقینە دکەن داکو ببیتە 

قۆتابخانێ ئەگەرێ بریندارکرنێ یان مرنا قۆتابییەکێ دیترێ یان کارمەندەکێ 

ئو دبیتە ئەگەرێ تێکدانا رەوشا قۆتابخانێ کو پێویستی ب تێخستنێن  کارگێریا 

 .قوتابخانێ هەیە

تاوانێن دەرفەتا لێبوردنێ   - ٥هەلسوکەوتێن جورێ ژمارە 

 (ZT)بئێکجاری نەبیت 

 سزایا دەرێخستنا ئیلزامی ژ قوتابخانێ بو ئێک سال

داخوازیا دەرێخستنا قۆتابی ژ ( ZT)یتتاوانا دەرفەتا لێبوردنێ بئێکجاری نەب

روژێن دەواما  ١٨٠)قۆتابخانێ دکەت کو کێمتر نەبیت ژ سالەکا سالنامێ

بهەر حال، رێڤەبەرێ قۆتابخانا یان . ل ژێر یاسایا ویالیەتا تێنسیدا( قوتابخانێ

وەکیلێ وی دشێت دەستکاریێ بدرێژایا ماوێ دەرێخستنێدا بکەت لسەر 

یسەکێ دیترێ برێ یا پروسەیا لدژرابوونێ یان برێکا بنەمایێ کەیسەکێ بو کە

بکە بو  ٥١حەتا  ٤٩تەماشەی ژ الپەرێن . داخازیەکێ بو دەستکاریکرنێ

ئەڤێن ل خوارێ تاوانێن دەرفەتا لێبوردنێ بێکجاری نەبیت . زانیاریێن زێدەتر

 .ل ژێر یاسایا ویالیەتا تێنسی

4 کەرستێن هوژبەر | (ZT) ٥٠٥یاسایا ژمارە 

گرتن و کارئینان، یان دابەشکرنا نە یاسایی یا کەرەستێن هوژبەر ل سەر هەل

 ئەردێن قۆتابخانێ ژ وانرا هەر کەرەستەکا دهێتە پشکنینکرن،
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. هێنە پشکنینکرن یان دەرمانێن ب راچێتە دهێنە دانیان وەکی کەرەستێن د

ژوان دەرمانێن قەدغەکریرا، بەس نە پابەندن بتنێ ب ، کێتامین، خێ یا 

دابەشکرنا کەرەستێن هوژبەر دهێتە پێناسەکرن وەک . سەرشویێ و سالڤیا

ئالوگورنەکا ب مەبەستە بو هەر کەرەستەکێ قەدغەکری بەرامبەر پارەی یان 

دێ بریارا هنارتنێ بو شارەزایێ جڤاکی یێ . ێن دیترێهندەک قازانج

قۆتابخانێ هێتە دان بو هەر قۆتابی یەکێ کو هاتبیتە دیتن سەرپێچی یا ڤێ 

 .یاسایێ کربیت

 -بەرنامێ رەوانەکرنێ بو بەکارهێنەرێ کەرەستێن هوژبەر بو یەکام جار 

ەستێ قۆتابی یێ کەرەستێن هوژبەر هەلگردبیت یان ل ژێر کاریگەریا کەر

سەراراێ وێ چەندێ کو هەلگرتنا کەرەستێن  .مەریوانێ بیت بو یەکەم جار

هوژبەر دەرفەتا لێبوردنێ بئێکجاری نینە، گونەهبارێ بو جارێ ئێکێ مافێ 

 Drugهەی بو دەستکاریکرنا بریارا دەرێخستنێ ل ژێر بەرنامێ 

Diversion Program  ئەو قوتابیێ هاتە دیتن کو نیەتا دابەشکرنا هەر

کەرەستەکێ هوژبەر هەبیت دگەل یان بێ ئالوگرنا پارەی ئەو ماف نینە بهێتە 

مەرجێت شایەستەبوونا ڤی  Drug Diversionوەرگرتن د بەرنامێ  

دەمژمێری یارەوشەمبیریکرنا  ٨بەرنامەی دێ ئامادەبوونا قۆتابییا د خولەکا 

ن کەرەستێن هوژبەر بخوڤە دگریت و دێ ل دایک و بابا هێتە داخازاکر

نە . دەمژمێری بن یا رەوشەمبێریکرنا کەرەستێن هوژبەر ٢ئامەدەی خولەکا 

پێگریکرنا بجهئینانا ڤان هەمی داواکاریێت ڤی بەرنامی دێ شایستەبوونا 

دێ بریارا هنارتنێ بو شارەزایێ . قۆتابی بو  ڤی بەرنامەی هێتە رەدکرن

ریا بەرنامێ جڤاکی یێ قۆتابخانێ هێتە دان بو هەر قۆتابی یەکێ کو بەژدا

Drug Diversion Program کربیت. 

گونەهباری بو ) First Offenderلدەمێ قۆتابی یەک بەژداریێ د بەرنامێ 

، ئەو یان ئەوێ دێ ژ مافێ خو هێتە خوارێ بو دژایەتکرنا (جاری ئێکێ

ئەگەر قۆتابی ئامادە نەبو د خوال رەوشەمبیرکرنا پێدڤی دەربارەی . بریارێ

یانژی پشکنینا کەرەستێن هوژبەر، رەنگە ئەو بهێنە کەرەستێن هوژبەر 

 .پشتی بریارا دەرێخستنێ، ئەوانا مافێ دژایەتکرنا بریارێ نامینیت. دەرێخستن

بو وەرگرتنا زانیاریا ل سەر بەرنامێ بەکار هێنەرێ کەرەستێن هوژبەر بو 

، پەیوەندیێ (First Offender Drug Diversion Program)یەکەم جار

 ( .٦١٥)-٢٥٩-٨٦٨٣یان ( ٦١٥)-٢٥٩-٨٧٥٧ بڤێ ژمارێ

پەالماردانا بکەرب ( | لێبوورێن بئێکجاری نینە) ٥٠٦یاسایا ژمارە 

ل سەر ماموستای، ستافێ قۆتابخانێ یان بەرپرسێ سەرچاوا ل 

 )SRO(5  قوتابخانێ

بزانین و ب مەبەستڤە دبتە ئەگەرێ بریندارکرنا سەخت یا جەستەیێ 

تافێ قۆتابخانێ یان بەرپرسەکێ سەرچاوێن ماموستایەکێ، ئەندامەکێ س

ئەو پریندارکرنە " بریندارکرنا گران یا جەستەیی"پێناسا (. SRO)قوتابخانێ

 .ئەڤا پێویستی ب زیاتر ل هاریکاریێن دەستپێکی یێن سەرەتایی هەبیت

 تەقەمەنی |( ZT) ٥٠٧یاسایا ژمارە 

ئامیرەکێ  ێ، هەلگرتنا هەر ئامیرەکێ خرابکرنێ ئەڤا هەر تەقەمەنی یەک

شەوتاندنێ یان غازا ژەهراوی بخوڤە بگریت، ژوانرا بومب، نارنجوک، 

. صاروخ، موشەک، مین ئو هەروەسا ئامیرێن دیترێ یێن وەکی وانا

گوهرین بو تەقەمەنی   هەلگرتنا یاریێن ئاگری ئەڤێن هاتینە گوهارتن یان

ێ بئێکجاری رەنگە بهێنە بەرچاڤ وەرگرتن وەک تاوانەک و دەرفەتا لێبورین

بتنێ ئەگەر ئەڤ یاریێن ئاگری ئەڤێن دهێنە گوهرین هاتبنە ( ZT)نەبیت

یاریێت . دیارکرن وەک تەقەمەنی ژ الیێ بەرپرسێن هێزێن ئەولەکاریێ ڤە

 .ئاگری ناهێنە هەژمارتن وەک تەقەمەنی

 چەک( / ZT) ٥٠٨یاسایا ژمارە 

ئەڤێ بخوڤە دگریت هەلگرتنا چەکی یان ئینانا چەکی دگەل خو بو قۆتابخانێ 

وەکی هاتیە داخازکرن . بەس نە یا پابەندە بتنێ ب، دەبانجە، تڤەنگ، جڤت

ژالیێ یاسایا ویالیەتێ و فەدرالڤە، هەرقۆتابی یەک چەکی دگەلخو بینیتە 

 .بجهکرنا یاسایێ دەستهەالتێن قۆتابخانێ دێ هێتە رەوانەکرن بو 

و پروسا تەمبیکرنێ( پێرابوون)یجەر پرۆس

ونا یاسایی یا تەمبیکرنێ یا تایبەت ب فەسلکرنا کۆرت پێرابو

6خایەن و فەسلکرنا درێژخایەن یا قوتابی ژ قوتابخانێ

(فەسلکرن ژقۆتابخانێ زیاتر ژ دەهــ روژا)

. نێ دێ هێتە دەستپێکرن ل سەر ئاستێ قۆتابخانێمبیکرکریارا تە

یا قۆتابی  وەکیلێ وی دێ ڤەکولینێ ل سەر هەلسوکەوتا نە دروست /رێڤەبەر

. کریارا تەمبیکرنێ یا پێتڤی یە ئەنجامدای هێتە کرنێ و  دێ دیارکەت کا

وەکیل دێ پێرابوونێن یاسایی دابینکەت برێکا شروڤەکرنا بوچوونا /رێڤەبەر

قۆتابخانێ بو ڤێ تاوانێ، کومکرنا زانیاریا دماوێ ڤەکولینێدا، ئو ماوێ 

خستنا رەفتارێن دیترێ فەسلکرنا درێژخایەن یان تێ/فەسلکرنا کۆرت خاین

وەکیل دێ دەرفەتێ دەتە /رێڤەبەر. وەک هاتیە دیارکرن ژالیێ رێڤەبەری

 .بوچوونا تاوانێ بو شروڤەکرنا ئالیێ خو  یان قۆتابی

وەکیلێ وی زانیاری هەبن دەربارەی هەر هەلسوکەوتەکا /ئەگەر رێڤەبەر

قوتابی وەکیلێ وی رەنگە ئێکسەر   /مەترسیدار یا قۆتابی، دێ رێڤەبەر

دویرپێخن ژ قۆتابخانێ داکو قوتابخانە بهێتە رێکخستن ڤە، دا پتری ڤەکولینێ 

هەمو کەس بهێنە پاراستن ل   ل سەر هەلسوکەوتا نە گونجای بهێتە کرنێ یان

وەکیلێ وی دبیت ئێکسەر سزایا فەسلکرنا /رێڤەبەر. سەر عەردێن قوتابخانێ

بکورتی )نەبیت ژ دوو روژا کۆرت خایەن یا قۆتابی دەربکەن بو ماوەی زیاتر

ئەگەر هاتە دیارکرن کریارا تەمبیکرنێ نە یا (. راگرتنا قوتابی بو قوتابخانێ

هێتە الدان ئو رۆژێن هاتینە دیارکرن بو  رەوایە و بێ بهانەیە دێ ئەف سزایە

 .فەسلکرنێ دێ هێنە گوهارتن بو نەئامادەبوونێن لێبوورینڤە

یەکێ ژبلی دەرێخستنا چ روژەک بیت یان لسەر بریارا دەرێخستنا هەر قوتابی

 ٢٤ وەکیلێ وی دێ، دماوێ/کێمتر د ناف قوتابخانێدا ، دەبیت رێڤەبەر

ئەگەر  .دەمژمێرادا، دایک و باب یان سەمیانا ئاگاداری ڤێ بریارێ بکەن

دایک و باب نەشیان بهێنە قۆتابخانێ دا زاروکێ خو ببەن، دەبیت قۆتابی ل 

دەبیت ئاگاداریەکا . واما قوتابخانێ خالس دبیتقوتابخانێ بمینیت حەتا دە

بنڤیسین بو دایک و باب بهێتە هنارتن سەبارەت ژکارئێخستنێ یان دەرێخستنا 

 .قوتابی

ئەگەر راگرتن بو ماوێ پێنج روژا یان زیاترێ بیت، دێ رێڤەبەر پالنەکێ 

دانیت و بجهئنیت بو هاریکاریا قوتابی بو باشتکرنا رەفتارێن خو، و ئەف 

النە دێ ل بەردەست بیت بو پێداچوونێ ژ الیێ رێڤەبەرێ قۆتابخاناڤە لدویف پ

دێ دەرفەت بو قۆتابی هێتە دان دا قەرەبویا وانە و کارێ . داخازێ

 .وەکیلێ وی/ژدستچووی بکەت ل دویف بوچوونا رێڤەبەری

دەرئێخستن هاتی یە پێناسەکرن کە ژ کارئێخستنە لقوتابخانێ زیاتر ژ دەهــ )

وەکیلێ وی دێ بریارێ دەت بو دەرکردنا /دهەمان مێژودا رێڤەبەر( روژا

وەکیل دەبیت نامەکا دروست یا ئاگادریکرنێ ب نڤیسین /قۆتابی، رێڤەبەر

بدەتەف قوتابی، دایک و بابێت قوتابی، و ئوفیسا تەنبیکرنێ یا 

خزمەتگوزاریێن پشتەڤانیکرنێ بو قوتابیێت هاتینە دەرێخستن ئو دەیک و باب 

پشتی پێدانا . میان مافێ هەی بو  دژایەتکرنا بریارا دەرێخستنێیان سە

ئاگاداریا دروست، ئاگاداریەکا بنڤیسین سەبارەت هەلسوکەوتا خەلەت ئەڤا 

هاتی یە ئەنجامدان دێ هێتە دابینکرن ددەمەکێ گونجایدا و تێدا بەحسێ یاسایا 

ەروەسا ه. هاتیە بنپێکرن و ب کۆرتی بەحسێ هەلسوکەوتا خراب دهێتە کرن

قۆتابی و دایک و باب دەبیت پزانن وانا مافێ هەی بو بدەسڤە ئینانا پێزانینا ل 

 (.فەسلکرنێ)سەر دژایەتکرنا بریارا دەرێخستنێ

TCA 39-17-403 through 39-17-416 AND 39-17-454 AND 53-10-101 [the statute, 49-6-3401 has been amended to include these additional sections] 4

5 TCA 39-11-106 (a)(34), 6 TCA 49-6-3401 (b)
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انیاریێت پەیوەندیپێکرنا هەروەسا ناما نڤیسی یا ئاگادارکرنێ دێ ناڤ و ز

رێڤەبەرێ تەمبیکرنێ یێت تێدا دگەل داخازیا پەیوەندیپێکرنا رێڤەبەرێ 

تەنبیکرنێ دماوێ پێنچ روژا پشتی ناما ئاگادارکرنا دروست یا نڤیسی بو 

 (.فەسلکرنێ)دەرێخستنێ داخازا دژایەتکردنا بریارا دەرێخستنێ

خستن بو ماوێ زیاتر ل ژکارئێ) ئەگەر قۆتابی سزایێ دەرێخستنێ وەرگرت

دایک و باب یان سەمیانێ یاسایێ دبیت پەیوەندیێ ب رێڤەبەرێ ( دەهــ روژا

زەحمەت نەبیت پەیوەندیا . تەنبیکرنێ ڤە بکەت بو بدەستڤە ئینانا پسیارێن زیاتر

یان ( ٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦سەنتەرێ زانیاریێت خێزانی بکە ل سەر ژمارە 

 (٦١٥)٢٥٩-٨٧٥٧ئوفیسا دسپلنکرنێ ل سەر ڤێ ژمارێ 

خولەکا نە بوریتن  ١٥ل پێشیا هەر رونشتنەکا دژایەتکرنا بریارێ، بەس ژ 

سەمیان دێ /بەری رونشتنا دژایەتکرنێ بهێتە دەستپێکرن، دایک و باب

کوپیێن بەلگێن نڤیسی پێشکێشی رێڤەبەرێ تەمبیکرنێ کەن ئەڤێن دایک و 

پێش قۆتابیڤە ژ. سەمیان دێ پێشکێشکەن د رونشتنا گوهداریکرنێدا/باب

بو کۆپیێن بەلگەناما دێ هێنە کرنێ بەری مێژویا رۆنشتنا  داخازکرن

ئەڤا دەبیت بهێتە کرن بو ئوفیسا تەمبیکرنێ و دێ  دژایەتکرنێ بهێتە ئەنجامدان

هەر زانیاریەکا تومارکری . ئەو بەلگەنامە هێنە دان ئەگەر یا پراکتیکی بیت

یەتکرنێ رەنگە بهێتە بکارئینان وەک بەری مێژویا رونشتنا دژا بهێتە دابینکرن

 ئەف بەلگا دهێتە پاراستن ژالیێ. پاشگو  ل روژا رونشتنا دژایەتکردنێدا

FERPA ،(یاسایا ماف و تایبەتمەندیا پەروەردەیی یا خێزانی ) وەک دیارکرنا

ناسناما دیدەڤانیا قۆتابی وەک الیەنێ سێیێ،ناهێتە دان ژ الیێ قوتابخانێت 

 ڤە( MNPS)نەشڤل گشتی یێت میترو ل

قۆتابیێن دهێنە راگرتن و دەرکرن ناهێنە دەستوردان بو چوونا ناف هەر 

ڤە یان ( MNPS)ئاڤاهیەکێ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل

ئاهەنگەکا ب سەرپەرشتیا قوتابخانێن گشتی یێن /بەژداریێ د هەر چاالکیەکا

دەرچوونێ، چاالکیێت  بو نموونە، ئاهەنگا) میترو نەشڤل دهێتە کرنێ 

ئەگەر قۆتابی هاتە فەسلکرن بو ماوەیەکێ کۆرت لرۆژەکا .(. وەرزشی، هتد

دەوامێ ژ بەر کەش و هەوایێ نەخوش، هەر روژەکا فەسلکرنا قوتابی هاتی 

یە دیارکرن دەبیت بهێتە ئەنجامدانڤە ل وان روژێن دویف روژێن کەش و 

 .هەوایێ نەخوشدا

هــ دە فەسلکرنا زیاتر ل ) پروسەیا فەسلکرنا قوتابی 

7دگەل دژایەتکرنێن بریارا فەسلکرنێئو (  روژا

بریارا دژایەتکرنێ دهێتە  ١ئاستێ : سێ ئاستێن دژایەتکرنێ یێت هەین

 ٢پێشکێشکرن بو بەرپرسێ دانیشتنا گوهداریکرنا تەنبیکرنێ، ئاستێ 

یێ  وەکیلێ وی/دژایەتکرن دێ هێتە پێشکێشکرن بو  رێڤەبەرێ جێبەجێکرنێ

ێ یێ دژایەتکرنێ دهێتە  ٣خزمەتگوزاریێن پشتەڤانیکرنێ ئو ئاستێ 

 .پێشکێشکرن بو بوردا پەروەردا گشتی

هاریکارێ /رێڤەبەر لدەمێ دانا بریارێ بو فەسلکرنا قۆتابیەکێ ژ قوتابخانێ،

رێڤەبەری دێ ئێکسەر نامەکا دروست یا ئاگەهداریکرنێ یان بنڤیسین بو 

و دیارکەن کو قوتابی مافێ هەی بو دژایەتکرنا  سەمیان هنێرن/دایک و باب

رەنگە (. رۆژا ١٠بو ماوێ زیاتر ژ   فەسلکرن ل دەوامێ) بریارا فەسلکرنێ 

ێ یا دژایەتکرنێ بهێتە  ٢ئاستێ   یان ١بریارا رێڤەبەری یا ئاستێ 

پشتراستکرن یان سزایا فەسلکرنا قوتابی بهێتە البردن بە بێ مەرج یانژی ل 

ەووشا  گونجای، یانژی بهێتە تومارکرن بو بەرنامەیەکێ سەر مەرج و  ر

. دەرپێخن لقۆتابخانێ بو دەمەکێ دیاریکری/شویندار یان قۆتابی فەسلکەن

( ZT)بریارا فەسلکرنا درێژخایەن ئەڤا دەرفەتا لێبوردنێ بئێکجاری نەبیت 

رەنگە بتنێ بهێتە گوهارتن ژالیێ رێڤەبەرێ قۆتابخاناڤە ل سەر بنەمایێ 

 .بو حالەتەکێ دیترێ  حالەت

هەمی دژایەتکرنێن بریارێن تەنبیکرنێ ئەڤێن پەیوەندی ب دەرێخستنا قوتابی 

دەبیت بهێنە ( روژا  ١٠راگرتن ژ دەوامێ بو ماوەی زیاتر ژ ) ڤە هەین 

روژا ل ناما  ٥پێشکێشکرن چ برێکا زارەکی بیت یان نڤیسینێ بیت، دماوێ 

ئەگەر . یارا دەرێخستنا قوتابیئاگادارکنا دروست یان یا نفیسی ژ بر

روژان دا، مافێ دژایەتکرنا  ٥دژایەتکرن نە هێتە پێشکێشکرن د ماوێ 

دەبیت نامەکا ئاگادارکرنێ ژالیێ دایک و بابانڤە سەبارەت . بریارێ نامینیت

نیازا وانا بو دەستنیشانکرنا نوینەرێ یاسایی پێشکێشبکەن بو ئوفیسا 

تە داخازکرن، دا دەرفەتێ بو رێڤەبەریا تەنبیکرنێ ل دەمێ دژایەتکرن دهێ

. پەروەردێ بدەن هەروەسا ئەوژی نوینەرەکێ یاسایێ بخو دەست نیشانبکەن

 دهێتە تۆمارکرن( پێداچوونێ)هەر رۆنشتنەکا گوهداریکرنا دژایەتکرنێ

 دەستهەالتایارێ دهێتە پێشکێشکرن بو برپێداچوونا  -ئاستێ ئێکێ 

 رونشتنا گوهداریکرنێ

هێتە پێشکێشکرن بو بەرپرسێ رونشتنا ریارێ دێ پێداچوونا ڤێ ب

گوهدراریکرنا تەنبیکرنێ ئو بو رێڤەبەرێ تەنبیکرنێ ئەڤێ هاتی یە 

رونیشتنێن گوهداریکرنێ دێ هێنە . هەلبژارتن ژ الیێ بوردا پەروەردێڤە

) روژا پێڤەتر بچن پشتی دەستپێکرنا دەرێخستنا قوتابی ١٠گێران بەس نابیت 

بەرپرسێ رونشتنا  8( روژا ١٠یە ل دەوامێ زیاتر ل  کو راگرتنا قوتابی

تەمبیکرنێ دێ نامەکا ئاگاداریکرنێ یا نڤیسی دەتە ف کسێ داخازا پێداچوونا 

بریارێ بکەت د دەم و جهێ رونشتنا گوهداریکرنێدا ئو هەروەسا بدەتەف 

ددەمێ . رێڤەبەر و هاریکارێ رێڤەبری ڤە ئەڤێ بریارا دەرێخستنا قوتابی دای

بێژادا، دێ داخاز ژ هەمی ئالیا هێتە کرن رونشتنێ بجهبێلن، ژبلی گوتو

ئەگەر نەشیان ل . بەرپرسێ رونشتنێن گوهداریکرنێ و رێڤەبەرێ تەنبیکرنێ

ئامادەبن رەنگە بیتە ئەگەرێ بێ باربوونا ( پێداچوونێ)رۆنشتنا دژایەتکرنێ

انێن رەوش و کاود. دایک و بابا ژ مافێ پێداچوون ل سەر بریارێ/قوتابی

 .تەمبیکرنێڤە بەرچاڤ هێنە وەرگرتن ژ الیێ مونەسقێ سفک دێ

بەرپرسێ رونشتنێن گوهداریکرنا تەنبیکرنێ دێ رابیتن ب تومارکرنا 

پێڤاژویێ ب نڤیسین ، ژوانرا کورتی یەک راستیان و ئەگەرێن پشتەڤانیکرنا 

 .بریارێ

ێکرنێ پێداچوون دێ هێتە پێشکێشکرن بو رێڤەبەرێ جێبەج -ئاستێ دووێ 

 کەسێ دەستنیشانکری بو ڤی کاری /بو خزمەتێن پشتەڤانیکرنێ 

ئاستێ دووێ یێ پێداچوونێ رەنگە بهێتە داخازکرن ل سەر بنەمایێ ڤان 

 :ئەگەرێن خوارێ

قۆتابی دوێ باوەرێدانە کو مافێن وان یێن یاسایی یێن  /دایک و باب « 

 .هاتینە بنپێکرن

ە هاتبوونە پێشکێشکرن د بەلگێن نوی دێ هێنە پێشکێشکرن کو ن « 

 .رونشتنا گوهداریکرنا دژایەتکرنێ یێ ئاستێ ئێکێدا

 .تکاکرن ژبو لێبوردنێ « 

دڤی ئاستیدا، ئەو قۆتابخانا رابوی ب فەسلکرنا قۆتابێ دێ ب نوینەراتیا ئان 

ئەڤ نوینەراتیە دێ . رێڤەبەری دابیت ئانژی هاریکارێ رێڤەبەری بیت 

وەکیلی /خزمەتگوزاریێن پالپشتیکرنێ کرنا رویدانێ بو رێڤەبەرێ جێبەجێ

شروڤەکەتن، ژوانرا راستیێن هاتینە ئاشکراکرن ئو مەرجێن پروسەیا 

نمرە )ئاستێ ئامادەبوونا قوتابی، گشت تومارێن کەفتینە سەر ئێک. فەسلکرنێ

، تومارێن تەمبیکرنێ ئو هەر پێزانینەکا تایبەت رەنگە دێ بەحس (و  بروانامە

اچوونێدا دا بەرسڤا پسیارا بهێتە دان کو رەنگە بهێنە لێهێتە کرن د پێد

 پسیارکرن ژ الیێ رێڤەبەرێ جێبەجێکرنێ یا خزمەتگوزاریێن 

.وەکیلێ وی/پالپشتیێ

7 TCA 49-6-3401(4) (B-D), 8 TCA 49-6-3401(4) (C)
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، (ZT)دحالەتێ ئەگەر سەرپیچی  هیچ دەرفەتا لێبورینێ نەبیت 

وەکیلێ وی /رێڤەبەرێ جێبەجێکرنێ یا خزمەتگوزاریێن پشتەڤانیکرنێ

کێشی رێڤەبەرێ قۆتابخانا کەن ئەڤێن برەخێ خوڤە پشتی دێ پشنیارا پێش

 هنگی دوماهیک بریا بدەن،

دێ هێتە پێشکێشکرن بو  برێراێا پێداچوون –ئاستێ سێیێ 

 بوردا پەروەردا گشتی

بوردا پەروەردێ رەنگە بشێت داخازێ بو رونشتنا گوهداریکرنێ قەبول 

ی بکەت یانژی رەدبکەت هەروەسا رەنگە بریارێ پەسەند بکەن یانژ

بهێتە راکرن دگەل یان بێ رونشتنا گوهداریکرنێ بەری بوردا 

 .پەروەردێ

سەنتەرێن فێرکرنا  شوندار بو قوتابیێن 
 هاتینە دەرێخستن ژ قوتابخانێ

، ل بەردەستن بو قۆتابیێن قۆتابخانێن (ALC)سەنتەرێن فێرکرنا شوندار

) ێ سەرەتایی، ناڤنجی، ئامادەیی ئەڤێن هاتینە دەرێخستن ژ قۆتابخان

ئامادەبوون بو (. رواژا  ١٠راگرتن بو چوونا قوتابخانێ زیاتر ل 

ل قوتابخانێن سەرەتایی، ناڤنجی و ( دەرێخستن)قۆتابیێن هاتینە فەسلکرن

زەحمەت نەبیت پەیوەندیێ ب ئوفیسا تەمبیکرنێڤە . ئامادەیی یا ئیلزامی یە

بو دانانا قۆتابیەکێ هاتیە  ٦١٥-٢٥٩-٨٧٥٧بکە ل سەر ڤێ ژمارێ 

 .تەمبیکرن بو قۆتابخانەکا دەستنیشانکری

قۆتابیێن قوناغا باخچێ زاروکا حەتا قوناغا چوارێ دهێنە فەسلکرن بو 

یان دهێنە دەرێخستن ژ قوتابخانێ حەتا ماوێ سالەکا سالناما /ماوەیەکێ ئو

قوتابخانێ ژبەر سەرپێچیکرنا یاسایێن هاتینە بەحسکرن د نامیلکا دایک 

( باخچێ زاروکا حەتا قوناغا چوارێ)تابیێن قوناغێن قۆ. قۆتابی دا-و بابا

ئەڤێن وان سەرپێچیا دکەن کو دەرفەتێن لێبوردنێ بئێکجاری نەبن  یان 

دهێنە پشنیارکرن بو دەرێخستنێ دهێنە داخازکرن پێداچوونەکا بلەز 

رێڤەبەرێ جێبەجێکرنێ یێ . ئەنجام بدەن بو تۆمارا وان یا تەمبیکرنێ

وەکیلێ وی، دێ رابیت ب رێڤەبرنا پێداچوونەکا  تەمبیکرنا قۆتابی یان

بلەز ل سەر ڤی کەیسی ئەنجام ددەت و پشنیارا هندەک پێنگاڤێت دیترێ 

هەر قۆتابیەکێ بهێتە پشنیارکرن بو دەرێخستنێ پشتی پروسەیا . ددەت

پێداچوونا بلەز بو دهێتە کرن دێ هێتە رەوانەکرن بو رێڤەبەریا ئوفیسا 

 ١کرنا تەمبیکرنێ بو رۆنشتنا پێداچوونا ئاستێ خزمەتگوزاریێن پالپشتی

ێ یێ تەمبیکرنێ ئەگەر هاتە داخازکرن ژالیێ دایک و بابی یان 

ئەڤێن (باخچێ زاروکا حەتا قوناغا چوارێ)قۆتابیێن قوناغێن . سەمیانی

هاتینە دەرێخستن ژ قۆتابخانێ بو ماوێ ئێک ساال خاندنێ دێ هێنە 

بو زاروکێن تەمەنێ ( ALC)دارشون تومارکرن بو سەنتەرێ فێرکرنا

 .سەرتاییدا قوناغا

رێکەفتنا دانانا قوتابی ل ژێر چاڤدێریکرنێ

وەکیلێن رێڤەبەرا مافێ هەی کو قۆتابی بو ماوەکێ بدانیتە ل بن /رێڤەبەر

چاڤدێریکرنا گرێدایی ب قۆتابخانێ ڤە بێ کو رێڤەبەریا ئوفیسا 

دەم و کاودانێن . کەتخزمەتگوزاریێن پالپشتیکرنا تەمبیکرنێ ئاگادارب

چاڤدێریکرنا گرێدای ب  .چاڤدێریکرنێ دێ ب زەاللی هێنە ئاماژەپێکرن

قۆتابخانێ ڤە یا جودایە  و ڤەدەرە ژ چاڤدێریکرنا ئەڤا ژ الیێ رێڤەبەریا 

. ئوفیسا تەنبیکرنێ سەر ب خزمەتگوزاریێن پشتەڤانیکرنێ هاتی یە کرن

 .ببیتن مێدا دەرباسرێکەفتنا چاڤدێریکرنێ نابیت د سالەکا سالنا

( فەسلکرنا)بریارا دەرێخستانا راستڤەکرناداخازا 

 قوتابی

قوتابی ژ قۆتابخانێ ئەو داخازە ژ رێڤەبەرێ  فەسلکرناداخازا گوهرینا بریارا 

وەکیلێ رێڤەبەری دهێتە کرن بو گوهرینا مەرجێن دەرێخستنێ ئەڤا /قوتابخانێ

دەمێ دەرێخستنا یان   بخوڤە دگریت بەس نە بتنێ پابەندە ب درێژایا

دهەر دەمەکێ پشتی دوماهیک ئینانا یان دەستژبەردانا . قوتابخانەکا دیاریکراو

یان قۆتابی /، دایک و باب یان سەمیان ئو(دژایەتکرنێ)پرۆدسا پێداچوونێ

رەنگە داخازەکا بنڤیسین پێشکێشی رێڤەبەرێ قۆتابخانا بکەت بو گوهرینا 

رێڤەبەرێ قۆتابخانا دەست هەالت یا . خانێبریارا دەرێخستنا قوتابی ل قۆتاب

هەی بو گوهرینا هەر حالەتەکێ دەرێخستنا قوتابی ل دویف بنەمایێ حالەت بو 

حالەتی د هەر دەمەکێدا پشتی تمامبونا پروسەیا پێداچوونێ یان دەست ژبەردانا 

داخازا بنڤیسین دەبیت داخویانی دگەلدایت دتێدا ئەگەرێن . بریارا دەرێخستنێ

وەکیلێ وی دێ /رێڤەبەرێ قۆتابخانا. انیکرنا گوهرینێ بخوڤە بگریتپشتەڤ

وێ ددەمەکێ گونجایدا، کو نابیت /بەرسڤا داخوازێ دەت دگەل بریارادانا وی

رێڤەبەرێ گشتی . روژێن سالنامێ تێبپەریت ژ روژا گەهشتنا داخازێ ٢١ل 

. ینبکەتوەکیلێ وی لێ ناهێتە داخازکرن شروڤەکرنا بریارێ داب/یێ قۆتابخانا

زەحمەت نەبیت پەیوەندیێ ب ئوفیسا تەمبیکرنێڤە بکە ل سەر ڤێ ژمارێ 

 :بو زانیاریا ل سەر ناڤ و نیشانێن جهی ٦١٥-٢٥٩-٨٧٥٧
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مەسالنا



٢٠١٩-٢٠١٨ ەیا قەزایێپێتڤی یا ویالیەتا تێنسی ئو یا رێڤەبەریا پەروەرد هەلسەنگاندنا قۆتابی یا

ناڤنجی دا& دەستکەفتێن قوتابی یێن ئەکادمی د قوتابخانێن سەرەتایی   

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ مەبەست و بکارئینان قۆناغ هەلسەنگاندن

TCAP ( بەرنامێ

هەلسەنگاندنا 

گشتانە یا ویالیەتا 

نا تاقیکر( تێنسی

دەسکەفتنێن 

زانستی

٨-٣ شیانێن قوتابی دپیڤیت د بوارێ  TCAPتاقیکرنێن  

زمانێ ئنگلیزی، هونەر، بیرکاری و زانست و 

ئەنجامێت تاقیکرندنێ دهێنە . زانستێن جڤاکی

بکارئینان بو هەلسەنگاندنا ماموستای، قۆتابخانێ ئو 

رێڤەبەریا پەروەردێ ژالیێ ویالیەتا تێنسی ڤە و 

د هێنە % 10و ئەنجام هەروەسا . الڤەحکومەتا فیدر

هەژمارتن ژ نمرێن دوماهیکێ یێن قوتابی د ڤان 

 .بابەتادا

-نیڤا هەیڤا چار

دەست پێکا هەیڤا 

پێنج

پرانیا دەما ئەنجام " نمرێن بلەز" 

بەردەست دبن ئێکسەر پشتی تاقیکرن 

دهێتە کرن دا ماموستا بشێن نمرێن 

پشتی هنگی  .دوماهیکێ بهەژمێرن

یێن قۆتابی  راپۆرتێن تاکەکەسی ویالیەت

. ب تێر ۆ تەسەلی دێ بەالڤەکەت

ئەڤەژی دهێنە دابەشکرن ژالیێ ستافێ 

ئوفیسا پەروەردێ ڤە بو قوتابخانا و 

.دهێنە پارڤەکرن دگەل خێزانان ل پایزێ

 دەستکەفتیێن قوتابی یێن ئەکادمی د قوناغا ئامادەیی دا

اوێ تاقیکرنێم مەبەست و بکارئینان قۆناغ هەلسەنگاندن  راپۆرتکرن 

دوماهیکا 

تاقیکرنێن 

کورسی یێن 

TCAP

ئەو قوتابیێن 

د 

تومارکری 

د هندەک 

پولێن 

ئاستێن 

قوتابخانێن 

 ئامادەیی دا

ئەڤان تاقیکرنا شیانێن قوتابیێن قوناغا ئامادەیی د 

ئنگلیزی، بیرکاریا  زمانێ د بوارێن پێڤن

 ، زیندەوەرزانیا ٢، جەبرا ١هەڤگرتی، جەبرا 

ئەنجامێت تاقیکرندنێ . کیمیا و مێژوا ئەمریکا ،١

دهێنە بکارئینان بو هەلسەنگاندنا ماموستای، 

قۆتابخانێ ئو رێڤەبەریا پەروەردێ ژالیێ 

و ئەنجام . ویالیەتا تێنسی ڤە و حکومەتا فیدرالڤە

د هێنە هەژمارتن ژ نمرێن % 25هەروەسا 

 .دوماهیکێ یێن قوتابی د ڤان بابەتادا

نیڤا هەیڤا 

دەست -ارچ

پێکا هەیڤا 

پێنج

پرانیا دەما ئەنجام " نمرێن بلەز" 

بەردەست دبن ئێکسەر پشتی تاقیکرن 

دهێتە کرن دا ماموستا بشێن نمرێن 

پشتی هنگی  .دوماهیکێ بهەژمێرن

یێن قۆتابی  ویالیەت راپۆرتێن تاکەکەسی

. بەالڤەکەت ب تێر ۆ تەسەلی دێ

ئەڤەژی دهێنە دابەشکرن ژالیێ ستافێ 

پەروەردێ ڤە بو قوتابخانا و  ئوفیسا

.دهێنە پارڤەکرن دگەل خێزانان ل پایزێ

(تایبەت)تاقیکرنێن پەروەردەیا نامو  

راپوڕت    ماوێ تاقیکرنێ         بکارهینان& مەرەم  قوناغێن     تاقیکرن 

 TCAPتاقیکرنا 

Alt / MSAA 
کێم  یکرنە هاتیە دیزاینکرن بو وان قوتابیێنئەف تاق١١- ٣     

ئەڤەژی . ئەندامەتیا تایبەت یا فێربوونێ هەی

پێکدهێن ژ کومەکا ناڤەروکێن ستاندەرد جودا ژ 

-TCAPقۆتابی دێ تەنها تاقیکرنا  .TCAPتاقیکرنا 

Alt سەمیانان یان /وەرگرن لدەمێ دەیک باب

ماموستایێ زاروکی بریارێ ددەت کو ئەف تاقیکرنە 

 .وێ/یا گونجایە بو زارۆکی ل دویف پێتڤیێن وی

ویالیەت راپورتێن تاکە کەسی یێن پێنچ -هەیڤا سێ  

قوتابی دەردکەت دگەل هەمی 

ووردەکاریێن پێرفۆرمەنسا 

ئەڤەژی دهێنە بەالڤکرن . وێ/وی

ئوفیسا قەزاێ ڤە بو  ژالیێ ستافێ 

قوتابخانا و دهێنە پارڤەکرن دگەل 

 .خێزانا

زانستێ پەروەردا مەدەنی /تیهاونیشتیمانێ  

راپوڕت ماوێ تاقیکرنێبکارهینان& مەرەم قوناغێن    تاقیکرن

تاقیکرنا 

زانستی 

پەروەردەی 

نیشتیمانی یا 

ویالیەتێن 

.ئێکگرتی

ێ  ٢٠١٧ێ مانگا ئێک یا ساال   ١٧ئەڤ قۆتابیێن پشتی      ١٢-٩

دەی نیشتیمانی دەردچن، دەبیت تاقیکرنا زانستێ پەروەر

یێت ویالیەتێت ئێکگتری ئەنجام بدەن کو بچەند پسیارەکا 

پێکدهێت کو دهێنە برێڤەبرن وەک پشکەکا تاقیکرنا 

پەروەردا نیشتیمانی بسەرپەرشتیا خزمەتگوزاریێت 

هاوالتێتیا ویالیەتێن ئێکگرتی و خزمەتگوزاریێت 

کوچبەریێ بو کەسانێن ئەڤێن داخازا ناسناما هاوالتیبوونێ 

قۆتابی رەنگە هەول بدەن گەلەک جارا ڤێ تاقیێ . دکەن

. ئەنجام بدەن دەمێ  قوتابی ل قۆتابخانا ئامادەیی

دەربازبوون ل تاقیکرنێ نە مەرجە بو دەرچوونێ ل 

 .قۆتابخانا ئامادەیی

قۆتابخانە دێ 

بریارا دەمێن 

تاقیکرنێ 

دەت ل دویڤ 

پێویستیێ

ئەنجام دێ د بەردەست بن زوویترین 

. ی تاقیکرن دهێتە ئەنجامداندەم پشت

ستافێ قوتابخانێ دێ دیارکەت کا 

ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەوا و کەنگی 

دێ دگەل دەیک و بابێن قوتبیان پارڤە 

 .بکەت
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پیشەی& بەرهەفبوون بو کولیژێ   

راپوڕت   ماوێ تاقیکرنێ    بکارهینان& ەم مەر  قوناغێن  تاقیکرن

ACT١٢-١١ACT  تاقیکرنەکە یا ئامادەکرنێ کو دهێتە بکارئینانا

و هەروەسا . ژالیێ سەدەهان کولیژ و زانکویان ڤە

هاریکاریا دیارکرنا قوتابیان دکەت ئەوێن هەژی بو 

 .ژ ویالیەتێ HOPEتواناسازیا 

تا  ٣قوتابی دهێنە دان -اپورتێن ئاستێر هەیڤا سێ و چار  

.حەفتیان پشتی تاقیکرن دهێتەکرن ٨

بو پالپشتیا ئەکادیمی شکنینپ  

راپوڕت  ماوێ تاقیکرنێبکارهینان& مەرەم قوناغێنتاقیکرن    

یا  MTSSپشکنینا 

(بلەز)جیهانی 

لقوناغا 

باخچێ 

زاروکا تا 

قوناغا 

یازدێ

MTSS ( ئاستا پێکبهێت بو سێستەمێ گەلەک

سیستەمەکێ پالپشتی یێ ( پالپشتیکرنا قوتابیا 

وانەگوتنێ یە کو هاتیە دیزاینکرن بو دانا هاریکاریا 

تاکانە بو وان قوتابیێن پێتڤی ب هاریکاریێ هەی بو 

. فێربوونێ، مەرج نینە د چ ئاستێ ئەکادیمی دا بن

ئەڤەژی پێکدهێن ژ تاقیکرنان بو دیارکرنا پێتڤیێن 

ت یێت هەر قوتابیەکێ د بوارێ خاندن، نڤیسین و تایبە

بیرکاریێ دا، دا بشێن وان ئاستێن گۆنجای یێن وانا 

 .بدەستخوڤە بینن

مانگا هەشت، 

یانزدە و مانگا 

دوو

ڕاپورتێن بو دیارکرنا ئاستێ قوتابی 

دڤێت بهێنە پارڤەکرن دگەل دەیک 

ئەو . وبابا ژالیێ قۆتابخانێ ڤە

تێوەردانێ دا قوتابیێن بەشداریێ د دەس

دکەن دێ بەردەوامی ڕاپورتێن 

پێشڤەچوونێ وەرگرن بو دەیک و 

 .بابێن وان

WIDAتاقیکرنا 

تاقیکرنا 

دەستنیشانکرنا 

ئاستێ زمانێ 

ئنگلیزی یێ 

فێرخوازێن زمانێ 

کو )ئنگلیزی 

هەروەسا دبێژنێ 

W-APT)

ژ باخچێ 

زارۆکان 

تا قوناغا 

ێ١٢

رنا ئاستێ تاقیکرنا دەستنیشانک) W-APTتاقیکرنا 

دهێتە ( WIDA ACCESSزمانێ ئنگلیزی ئانکو 

دان بو وان قوتابیان یێن ب زمانەکێ دی د ئاخڤن 

ئەڤەژی دهێتە بکارئینانا . ژ بلی زمانێ ئنگلیزی

کا کیژ ئاستێ پشتەڤانیێ  بو دیارکرنا وێ چەندێ 

و هەروەسا . یێ زمانێ ئنگلیزی بو وانا پێدڤی یە

انین کا قوتابی ل چ هاریکاریا مە دکەت کا ئەم بز

ئاستێ زمانێ ئنگلیزی یە بو ئەنجامدانا تاقیکرنا 

 ساالنە ئەڤا هەمی فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی 

 .وەردگرن

دهێنە 

سەرەدەریکرن 

بو فێرخوازێن 

زمانێ 

ئنگلیزی لدەمێ 

.تومارکرنێدا

ئەنجامێن ڤان تاقیکرنا دهێنە دانان ژالیێ 

فەرمانبەرێن قوتابخانێت گشتی یێت 

و ل ناشڤیل و ئەنجام ئێکسەر بو میتر

 .دەیک وبابا دهێنە فرێکرن

WIDAتاقیکرنا 

بو 

فێرخوازێن 

زمانێ 

ئنگلیزی

ژ باخچێ 

ساڤایان تا 

قوناغا 

ێ١٢

ئەف تاقیکرنە هاریکاریا دیارکرنا شارەزاییا 

زمانی دکەت یا قوتابیێن فێرخوازێن زمانێ 

ئەڤە ئەو تاقیکرنە ئەوا ویالیەت دابین . ئنگلیزی

ەت هەر سال بو پیڤانا جێبەجێکرنا ئەدا قوتابی دک

 .د شارەزایا زمانێ ئنگلیزیدا

ویالیەت راپورتێن تاکە کەسی یێن  چار -هەیڤا سێ

قوتابیان دەردکەت دگەل هەمی زانیاریێن 

ئەڤەژی . برێڤەبرنێ ئانکو ئەدا قوتابیان

ئوفیسا  دهێنە بەالڤەکرن ژالیێ ستافێ 

ە پارڤەکرن قەزاێ ڤە بو قوتابخانا و دهێن

 .دگەل خێزانا

تاقیکرنا شیانێن 

Naglieri 

Nonverbal

ئەف تاقیکرنە بو پیڤانا بەشەکێ کورت یێ ٢

زارەکیی یە د شیانێن گشتی یێن دهێنە بکارئینان بو 

دیارکرنا قوتابیێن بەهرەمەند یێن قوناغا دووێ 

ئەوێن بەری نوکە نەهاتینە دیارکرن بو پروگرامێ 

نگەکێ یەکسان شیانێن ئەڤەژی ب رە. ئەنکۆر

قوتابیان د پیڤیت ئەوێن ژ کەلتوورێن جیاواز و 

 .زمانێن جیواز هاتین

دوماهیکا هەیڤا دەهـ 

یانژی دەستپێکا 

 هەیڤا یانزدە

ئەنجام دێ بەردەست بن نێزیکی 

هەیڤەکێ پشتی ئەف تاقیکرنە دهێتە 

ستافێ قوتابخانێ دێ . ئەنجامدان

بریارێ دەت کا ئەنجامێن ڤێ 

چەوا و کەنگی دێ دگەل  تاقیکرنێ

.دەیک و بابێن قوتابیان پارڤە بکەت

ئاالڤەکێ دیارکرنا 

شیانێن قوتابیێن 

باخچێ 

(KEI)زاروکا

باخچێ 

زارۆکان

( KEI)ئاالڤێ دیارکرنا شیانێن قوتابیێن باخچێ زاروکا

دێ پرۆفایلەکێ گشتانە، گەشەکری دگەل پیڤەرێن 

ێ تایبەت یێن گرێدای ب بەرهەڤبوونێ بو باخچ

زارۆکا بو هەر قۆتابیەکێ دچیتە باخچێ زارۆکا ل 

 .ویالیەتا تێنسی

مانگا 

 -هەشت 

نەهـ

ئەنجام دێ د بەردەست بن پشتی 

تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان بزوویترین 

ستافێ قوتابخانێ دێ دیارکەت کا . دەم  

ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەوا و کەنگی 

دێ دگەل دەیک و بابێن قوتابیان 

 .پارڤەکەن
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 تاقیکرنێن نەتەوەیی

راپوڕت  ماوێ تاقیکرنێبکارهینان& مەرەم قوناغێنتاقیکرن

تاقیکرنا نەتەوەیی یا 

پێشڤەچوونا پەروەردەی 

(NAEP) 

جودایە 

دنیڤبەرا 

قوناغاندا تەنها

د قوتابخانێن 

.هەلبژاردە دا

NAEP  دهێتەدان تەنها بو ژمارەکا بچویک یا قوتابیان د

. قوتابخانێن دیارکری سەر ب ویالیەتا تێنسی دا

ئەڤەژی تاقیکرنەکا نەتەوەیی یە هاتیە دیزاینکرن بو 

یا ویالیەتا تێنسسی وەک   پیڤانا پێرفۆرمەنسا ئەکادیمی

ژبەر ڤێ ئێکێ دبێژنێ . رکابەری دگەل ویالیەتێن دی

"ەوەییریپورت کارتا نەت"

سێ  -مانگا ئێک 

بەروارێن دروست )

دێ هێنە دیارکرن ژ 

(ویالیەتێ ڤە الیێ

ئەنجام ناهێنە پارڤەکرن لسەر ئاستێ 

. قوتابی، قوتابخانێ یان پەروەردێ

ئەنجامێن ئاستێ ویالیەتێ دهێنە بەالڤەکرن 

لسەر ئونالینێ شەش هەیڤا پشتی ئەف 

 .تاقیکرنە دهێتە ئەنجامدان

پەروەردا قەزایێتاقیکرنێن سەر ب   

راپوڕت  ماوێ تاقیکرنێبکارهینان& مەرەم قوناغێنتاقیکرن

پێشکێشکرنا 

تاقیکرنێن بابەتێ 

بیرکاریێ و 

هونەرێ زمانێ 

ئنگلیزی

ئەف تاقیکرنە د سێ خاالندا دهێنە بکارئینان د تەمامێ ١١-٣

یان ساال خاندنێ یا قوتابخانێ دا بو پیڤانا پێشڤەچوونا قوتاب

ئەو . د فێربوونا ستاندەرێن ئەکادیمی یێن ویالیەتێ دا

هاریکاریا رێڤەبەرو ماموستا و ستافێ پەروەردێ دکەن بو 

دانا بریاران دەربارەی وانا و سەرچاوان بو گەهشتنا 

 .ئارمانجێن ئەکادیمی یێن ساال خاندنێ

هـ، مانگا دە

دوانزدە و 

.سێ

ئەنجام دێ د بەردەست بن پشتی تاقیکرن 

ستافێ . هێتە ئەنجامدان ب زوویترین دەمد

قوتابخانێ دێ دیارکەت کا ئەنجامێن ڤێ 

تاقیکرنێ چەوا و کەنگی دێ دگەل دەیک 

 .و بابێن قوتابیان پارڤە بکەت

تاقیکرنا پێڤانا 

پێشڤەچوونا ئەکادمی 

ژالیێ "  MAP" ئانکو 
NWEA

خاندن و 

بیرکاری

اقیکرنەکا تایبەتە، ت" MAP"پێڤانا پێشڤەچوونا ئەکادمی ئانکو٨-٢

دەمکی یە و گونجایە برێکا کوپیوتەرێ دهێتە کرن ل سەر 

بابەتێ خاندنێ ب دروستی رادبیت ب ئانجامدانا پیڤانا 

ئەڤە . پێشڤەچوون و گەشەکرنا قوتابی دبوارێ خاندنێدا

ژێدەرەکێ پەیوەندیکرنێ دگەل دایک و بابا بخوڤە دگریت 

ترو ل ئو رێکێ دەتە قوتابخانێت گشتی یێت می

کو بەراوردیێ دگەل گەشەکرنا قوتابی ( MNPS)نەشڤل

 .دبوارێ خاندنێ دا  لسەر پیڤەرێ نەتاوایەی ئەنجام بدەت

مانگا هەشت، 

یانزدە و مانگا 

دوو

ئەنجام دێ د بەردەست بن بزووترین دەم 

ستافێ . پشتی تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

قوتابخانێ دێ بریارێ دەت کا ئەنجامێن 

چەوا و کەنگی دێ دگەل ڤێ تاقیکرنێ 

 .دەیک و بابێن قوتابیان پارڤە بکەت

تاقیکرنا ئاستێ 

تێکستێ یان 

نڤیسینێ

باخچێ 

-زاروکان

٤قوناغا 

ئەف سستەمێ تاقیکرنێ پێکدهێت ژ زنجیرەکا 

تێکستان کو دهێتە بکارئینان بو دیارکرنا ئاستێ 

بدرێژایا  شیانێن قوتابی یێن خاندنێ و پێشڤەچوونێ 

 .یا تێکستێ دبوورینا دەمیدا ئاستێ نشیڤی

 -مانگا هەشت 

-یانزدە  -نەهـ 

دوانزدە ، پێنچ

ئەنجام دێ د بەردەست بن بزوویترین دەم 

ستافێ . پشتی تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

قوتابخانێ دێ بریارێ دەت کا ئەنجامێن 

ڤێ تاقیکرنێ چەوا و کەنگی دێ دگەل 

 .دەیک و بابێن قوتابیان پارڤە بکەت

ێن پێویست ژالیێ ویالیەتێ ڤەتاقیکرن  

راپوڕت  ماوێ تاقیکرنێبکارهینان& مەرەم قوناغێنتاقیکرن

TCAP  پروگرامێ )ئانکو

هەلسەنگاندنا گشتانە یا 

 ELA( ویالیەتا تێنسی

هونەرێ زمانێ )ئانکو 

 -(ئنگلیزی

 تاقیکرنا دبوارێ نڤیسینێ

ابخانا و قوت نزیکەی رێژا سێکێ حەتا رێژا نیڤێ یا١١-٣

رێڤەبەریێن پەروەردا قەزایێ دێ هێنە داخازکرن 

بەشداریێ د تاقیکرنێن ڤان بواراندا بکەن دهەر دوو 

 .جارەکێ یان سێ ساال

 مانگا سێ

دەست نیشانکرنا ) 

قۆتابخانا و 

بەروارا دێ هێنە 

دیارکرن ژالیێ 

(ویالیەتێ ڤە 

ئەنجامێن تاقیکرنا بابەتێن دبوارێ هاتینە 

و پێشڤەچوونا تاقیکرنێ کرن دێ بتنێ ب

چ ئەنجامێن دی یێن . هێنە بکارئینان

پەروەردا قەزایێ، قۆتابخانێ یان 

 .ئەنجامێت قۆتابی نینن

TCAP  ئانکو

پروگرامێ )

هەلسەنگاندنا گشتانە یا 

 EOC( ویالیەتا تێنسی

تاقیکرنا )ئانکو 

 (دوماهیکا کورسی

تاقیکرنا بوارێ مێژویا 

 ویالیەتێن ئێکگرتی

قوتابخانا و  ی رێژا سێکێ حەتا رێژا نیڤێ یانزیکە١٢-٩

رێڤەبەریێن پەروەردا قەزایێ دێ هێنە داخازکرن 

بەشداریێ د تاقیکرنێن ڤان بواراندا بکەن دهەر دوو 

 .جارەکێ یان سێ ساال

 مانگا سێ

دەست نیشانکرنا ) 

قۆتابخانا و 

بەروارا دێ هێنە 

دیارکرن ژالیێ 

(ویالیەتێ ڤە 

بەتێن دبوارێ هاتینە ئەنجامێن تاقیکرنا با

کرن دێ بتنێ بو پێشڤەچوونا تاقیکرنێ 

چ ئەنجامێن دی یێن . هێنە بکارئینان

پەروەردا قەزایێ، قۆتابخانێ یان 

 .ئەنجامێت قۆتابی نینن

لپەرێ پەروەردا قەزایێ لسەر زانیاریێن نیژەنکری د ماوێ ساال خاندنێ هەمیێ دا دەربارەی تاقیکرنێن ویالیەت و قەزا و پەروەردێ دێ هێنە دیتن لسەر ما

 :ناڤونیشانێن خارێ

assessments-and-www.mnps.org/tests  
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٢٠١٨مانگا حەفت 

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

٨٢٠١ ەانزدیمانگا   

22    23 

٢٠١٩سێ مانگا   

٨٢٠١ شتەمانگا ه  

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

    ٨٢٠١ ەزدنمانگا دوا

S   M   T   W   T F S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

٢٠١٩مانگا چوار 

19 

٨٢٠١مانگا نەهـ   

3 

٢٠١٩مانگا ئێک   

1 

21 

٢٠١٩مانگا پێنج 

٨٢٠١دەهـ مانگا   

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

٢٠١٩مانگا دوو 

S   M   T   W   T F S 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 

٢٠١٩مانگا شەش   

ێوامەبو د یرەبێڤەەر ێکاریهار کرناێستپەروژا د 7/11   

   نوی قوتابیێن تومارکرنا حەفتیا 7/30-8/3

 کاردکرنێ بو دەوامێ بو ماموستایا دەستپێکرنا روژا 8/1

   قوتابخانێ کارگێریا و رێڤەبەری دگەل

١٢قۆناغا باخچێ تا  بو کەن بدەوامێ دەست دی پەروەردێ لسەرانسەرێ ماموستا 8/2

ستافێ وانەگوتنێ پالندانانا 8/3 خزمەتکرنێ رۆژا /   

ستافێ وانەگوتنێ پالندانانا 8/6 خزمەتکرنێ رۆژا /   

 و زاروکا باخچێ بو بەس دەوامە فول ١٢ تا ١ قوناغێن بو-دەامێ یا ئێکێ روژا 8/7

.  دەوامە نیف کەی پری  

ەوامەد فین ەیکیزاروکا و پر ێبو باخچ سەب ەوامەفول د ١٢تا  ١نیبو قوناغ 8/8  

دەوامێ ناچنە قوتابی -ماموستای پالندانانا روژا 8/31  

دەوامێ ناچنە قوتابی -کرێکارا روژا بێنڤەدانا 9/3  

کارتێن پێشڤەچوونێبەالڤەکرنا راپورت  9/7  

ئێکێ چاریکا دوماهیکا 10/5  

دووێ چاریکا دەستپێکرنا 10/8

دەوامێ ناچنە قوتابی -ماموستای پالندانانا روژا 10/12  

پایزێ بێنڤەدانا    10/15-10/19  

ریپورت کارت دێ هێنە بەالفکرن 10/23

 ەناچن یقوتاب -و بابا  کیروژا کومبوونا دا 11/6

ێوامەد  

ێوامەد ەناچن یقوتاب -راەگاوەنەروژا ج داناڤەبهن 11/12  

پێشڤەچوونێ کارتێن بەالفکرنا 11/15  

سوپاسیکرنێ جەژنا      11/21-11/23  

کر رۆژا ٦ ژ زیاتر پێدڤی ئەگەر ێبەفربارین رۆژێن قەرەبووکرنا 

  پێنج مانگا ٣١ ،٣٠ ،٢٨ ،٢٩

٢١ تا ٩ قوناغا تاقیکرنا بو دەوام روژ نیف   12/18-12/20  

 ا؛یقوتاب یمەبو ه وامەروژ د فین 12/21

ێکێئ ێرەسمست کایدوماه  

زڤستانێ بهێنڤەدانێن 12/24-1/4  

دەوامێ ناچنە قوتابی ماموستای؛ پالندانانا روژا 1/7  

ێیێس کایچار کرناێستپەد 1/8  

کارتا پورتیر الفکرناەب 1/9  

ێوامەد ەناچن یقوتاب نگ؛یمارتن لوثر ک داناڤەنێبه 1/21  

ێچوونڤەشێپ نێکارت الفکرناەب 2/8  

ێوامەد ەناچن یقوتاب-یروژا پالندانانا ماموستا 2/18  

یێ ێس کایچار کهاتنایدوماه 3/8  

نیڤرۆ پشتی بابانە و دایک کۆمبوونا – قۆتابیا هەمی بو رۆژ نیڤ 3/8  

بوهارێ بهێنڤەدانا 3/11-3/15  

چوارێ چاریکا دەستپێکرنا 3/18  

تاکار ریپورتا بەالڤەکرنا 3/19  

ێچوونڤەشێپ نێکارت کرناڤەالەب 4/18  

 بهێنڤەدانا بوهارێ 4/19

١٢ قوناغا تا ٩ قوناغا تاقیکرنێ بو روژ نیف 5/20-5/22  

 ا؛یقوتاب یمەبو ه وامەروژ د فین کرنا؛یتاق ای ێکیروژا دوماه 5/23

ێساال خاندن ای یێروژا دوماه  

روژا  کی: دوماهایچاالک کەهند نجامداناەبو ئ ێوامەد ەچن ێماموستا د 5/24

ایماموستا واماەد  

یرەبێڤەر ێکاریبو هار ێروژا قوتابخان کیدوماه 6/3  

(٢٠١٩تاکو هەیڤا شەش  ٢٠١٨)هەیڤا حەفت  ٢٠١٩-٢٠١٨سالناما رێڤەبەریا پەروەردا قوتابخانێن میترو یێن گشتی ل نەشڤل   

 پێداجوون یا لسەر هاتی یە کرن ٠٣/٨/٢٠١٨ 

S   M   T   W   T F S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

S   M   T   W   T F S 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 

S   M   T   W   T F S 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

S   M   T   W   T F S 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 
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