
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رێبەرێ          
 ٢٠٢٠-٢٠١٩ دایک و بابا-قۆتابی  

KURDISH 



 

  

ا، ژ  
ز هێ   

انێ  ز  
 خێ 

ۆ ل ناشڤیڵ ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز بو قۆتابخانێ   
  بهێ 

ز  !بخێ   
هاتنا هەوە و زارۆکێ   

  مە دئامادەنە بخێ 
ز
 قۆتابی بکەن لدەم  ئەم سالەکا مامۆستا و ستاف

ز  
هەوە یێ 

ز هەین. سۆپاسیا هەوە دکەین  ٢٠٢٠-٢٠١٩خاندبز    
 هەوە ژمارەکا زۆر یا بژاردێن پەروەردەبی یێ 

ز یا بەرهەمهێنەر و یا بدڵخۆش دەستپێدکەین! ئەم دزانێ 

ز میێی کو هەوە بشان  
ز گشتی یێ   

اردی بو پەرورەردەکرن و  ۆ ازی ڤە قوتابخانێ  ژ . ل ناشڤیڵ هەلێی کرنا زارۆک  خو بی  قۆتابی  
 فێ 

  نامیلکێ
 
، ژوان زانیاریا یاسا و رێکارێن یاسابی و سەرچاوا بو بدەستەکەڤن کو دێ هاریکاریا تە   دا، دێ زانیاریدف  

 خاندبز
ا
کەن ببنە رێکخۆشکەر بدرێژایا ساڵ

ز گرنگ   
  نامیلک  زانیاریێ 

 
  چەندێ، ئەف

 
. زێدەباری ف  خاندبز 

ا
انا دگەل ساڵناما ساڵ ز  

  خێ 
ز
ز وان و ستاف  

انێ  ز  
ز مە، خێ   

ز قۆتابیێ   
بخوڤە دگریت دەربارەی مافێ 

ز پاراستی و پالپشتیکەردا. مە بەرپسیارەتیەکا هەڤبەش یا   
ز و کاربکەن دناڤ ژینگەهێ  بێی  

کرن و پەروەردێدا داکو فێ   
هەی بو پەروەردێ د پرۆسا فێ 

کرنەکا ئاست بەرز یا ئەو ب   هەژی وەربگرن. زارۆک پەروەردە و دووپاتبکەین پشتەڤانیکرنا ڤان مافا دهەمان دەمدا   
 فێ 

  نامیلک  و بکاربینە ک
 
. ئەگەر تە پێتڤ  ب  ا ەوەک سەرچاوە)ژێدەر( بو رێنمایهیڤییە دەم تەرخان بکە بو خاندنا ف و رێنیشاندابز  بدرێژایا ساال خاندبز 

ابز سەنتە هاریکاریەکا زێدەتر هەبیت، پەیوەندبی  ب قۆتابخانا زارۆک  خو بکە یان ز  
ز خێ   

  ژمارا تێلەفوبز   رێ زانیاریێ 
 
 (.٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦لسەر ف

،  دگەل رێزگرتتز 

 

  

 

Dr. Adrienne Battle 

ۆ ریا پەروەردا قۆتابخانێتەێڤەبدەمیک یا ر گشتی یا رێڤەبەرا    میێی



 ) ز انی  ز  
  زانیاری )پێ 

  ژامارا تێلەفۆبز   پرسیار؟
 
و ل ناشڤیڵ لسەر ف ابز ئەڤا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی ز  

ز خێ   
( یان پەیوەندبی  ب ٦١٥)-٢٥٩-٤٦٣٦هیڤییە پەیوەندبی  بکە ب سەنتەرێ زانیاریێ 

 مالپەریدا رێڤەبەرێ قۆتابخانا زارۆک  خۆ ڤە بکە. ئەف نامیلک
 
 .www.mnps.org/handbookە یا لبەردەست لسەر ئونالیتز  دف

 

  نامیلک  رەنگە بهێنە گۆهرین یان لسەر 
 
ز ف  

ز زێدەکرن بدرێژایا ساال خاندبز   یاسایێ   
 خوارێ: . کۆپیەکا نوکە یان ڤان هەم پولسیا و یاسایان ل بەردەستە ل ڤان جهێ 

و ل ناشڤیڵ  «   ز گشتی میێی  
مالپەرێ قوتابخانێ 

www.mnps.org 

 قوتابخانا تە یا دەڤەرێ«    

و ل ن«     ابز سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی ز  
ز خێ   

 شڤیڵاسەنتەرێ زانیارییێ 
 Bransford Ave, Nashville, TN 37204 2601   

 را هەرە Berryژوورێ لسەر جادا  ا ڕێکا چون

٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ 

 

 . ، بورم، نیپایل، کۆردی، صۆمایل ۆ ئەسپابز  عەرەبی
ز  
ئەڤ نامیلکە هەروەسا دێ بدەست کەڤیت ب زمانێ 

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


 

 

 

 

 

  



 واژوو)ئیمزا( یا پێتڤیە
ۆ ل ناشڤ   سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی

 
اناتە ئەف ز  

 فۆرم، بەر و پشتا، ئیمزا بکە و بزڤرینەڤە بۆ هەر قۆتابخانەکا زارۆک  تە یل  دخوینیت. ئێک  لیهیڤییە بۆ هەر قۆتابیەک  خێ 

 

 

 و بدەستڤەئینانا رێبەرێ قۆتاب  
ز   وێ-بدەستخسی 

ز
 دەیک ۆ بابا و دانبێدان ب خاندب

ز گشتی  ٢٠٢٠-٢٠١٩دایک و بابا یا ساال خاندبز  -ئەز دزانم کو نامیلکا)رێبەرێ( قۆتابی   
 لینیک ئەڤا سەر ب قوتابخانێ 

 
و لناشڤیڵ یا لبەردەستە لسەر ئونالیتز  لسەر ف ز میێی  

 یێ 

www.mnps.org/handbook . 

ز خاندین ۆ ئەزێ تێگەهشتم. -ئەف واژووا)ئیمزا( لخارێ دیاردکەت کۆ من نامیلکا قۆتابی   
 گرێدابی پێڤە یێ 

ز  
 دەیک ۆ بابا و یاسایێ 

 

  قۆتاب  
 
 _____________________________________________________________ : _________________________ )تکایە بنڤیسە( ناڤ

 

  
ز
  قۆتابخاب

 
 )تکایە بنڤیسە(:______________________________________________________________________________________  ناڤ

 

 
ز
  دایک و باب  یان سەمیاب

 
 ______________________________________________ )تکایە بنڤیسە(: ______________________________  ناڤ

 

 قوتاب   ئیمزا دایک و بابا 
 __________________  بەروار  ________________________________________________ __________ یان سەمیابز 

: ئەگەر تە ئەف فۆرمە ئیمزا  ، قۆتاب  قۆرتاڵ نابیت ژ ب تێبینز
دەیک بابا یا سەر -هاتینە بەحسکرن دناڤ رێبەرێ قۆتاب  ەرپرسیارەتیا یاسا و ئەحکامێت نەکر ۆ نە زڤراندە قۆتابخابز 

و ل ناشڤیڵ.   ب قوتابخانێت گشن  یێت میێ 

 

 

 ئامادەبوون و نەئامادەبوونا ب   بەهانە ل قوتابخابز  

  یان بی  غایب ئەز هەروەسا تێدگەهم کۆ زارۆک  من بی  قۆتابی لژێر یاسا چوونا قۆتابخابز  یا بزووری دڤێت ئا
مادەبیت هەم رۆژان ۆ ئەگەر هات ۆ زارۆک  من دیاربوو کۆ نەچوویە قۆتابخابز

  هەی کۆ زارۆک  من 
ز
، کەسەک  بەرپەرسیار یان پولیس ماف ۆ لوێرێ وی/وێ رەوانەی  بدانن دەمیک لژێر چاڤدێریەکا بووی بی  ئەگەر یان ژی وەک هەرگاڤ درەنگ دگەهیتە قۆتابخابز 

ۆ   سەنتەرێ بز  ) ی   میتر ژ  
ز زێدەتر.( ٣٠-٢٨(. )تەماشەی الپەرێن MSACئامادەبوونا قۆتابیان بکەت کۆ دبێ   

ز نامیلک  بکەن بو زانیاریێ   
 یێ 

 

_____________ ئیمزا دایک و بابا یان   قوتاب 
 ___________________________________________   بەروار __________________ سەمیابز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( رێپێدانێێ)فۆرما دەستویردان
 

 ئەز بەشداربوونا زارۆکێ خو دبوارێن هاتینە دەستنیشانکرن لخوارێ پەسەندکەم یان رەدکەم:

 

 نەخێر بەلێ  

  *(بکە بو زانیاریێن زێدەتر ب تێر و تەسەلی 37تەماشەی الپەرێ )  دەزگایێن راگەهاندنێ 

ێ ئاشکرا و لەبەرچاڤێن خەلکی قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ناشڤیل دەستویری یاهەی برەنگەک. 1

 .نرا برێکا دەزگایێن راگەهاندنێا، ۆ ژوتزارۆکێ من خەالتبکە

   

یێ یا ۆقوتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ناشڤیل مۆڵەت بو ئەنجامدانا چاڤپێکەفتن، وێنەگرتن یان تۆمارکرنا ڤیدی. 2

، و لسەر هەمی شێوازێن دیترێ یێن زارۆکێ من یا هەی کو بهێتە بکارئینان ل چاپکرنێدا، لسەر ئەنترنێتێ

 .دەزگایێن راگەهاندنێ

   

قوتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ناشڤیل مۆڵەت یا هەی رێکێ ب دەت مەدیایا دەنگ و باسا و مەدیایێن . 3

دیترێژی ئەڤێن نە سەر ب قۆتابخانێت گشتی یێن میترۆ بو ئەنجامدانا چاڤپێکەفتن، وێنەگرتن یان 

 .یا زارۆکێ منیێ ۆتۆمارکرنا ڤیدی

   

ئەڤا تەفزیلکرن لسەر یا دیار نە وەرگرت، رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێن ( مۆڵەتدانێ)ئەگەر قوتابخانێن گشتی یێن میترۆ  ل ناشڤیل ئەف فۆرما دەستویردانێ* 

ویردان پێ ناهێتە دان بو بژاردا سێ یێ، ئەوژی میترۆ دێ وەسا هزرکەت کو دەستویردان بو بژاردێن ئێک و دوو ئەڤێن ل هنداڤێ دێ پێ هێتە دان و دەست

 .وێنەگرتنە یان تۆمارکرنا دجیتالە برێکا دەنگ و باسا یان مەدیایا نە سەر ب قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل ناشڤل

 (بکە بو زانیاریێن زێدەتر  ب تێر و تەسەلی 37تەماشەی الپەرێ )رێکخەرێ سەربازی  

مۆڵەت یاهەی کۆ زانیاریێن پەیوەندیکرنێ دەربارەی زارۆکێ من ( MNPS)ناشڤیل قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل

 .دگەل رێکخەرێ سەربازی بەشدارکەن

   

 (بکە بو زانیاریێن زێدەتر  و بتێر و تەسەلی 37تەماشەی الپەرێ ) پشکنینێن ساخلەمی 

پەستانا  لندی، ۆ، دیتنێ، کێشە، بیۆ بەشداربیت د پشکنینێن گۆهزارۆکێ من دەستویری یاهەی ک

 .خوینێ

   

 الپتۆپ 

کۆ ئەگەر زارۆکێ من  زارۆکێ منێ قۆتابی دەستویری یاهەی کۆ الپتۆپا پەرتۆکخانا قۆتابخانێ بکاربینیت ۆ ئەز دزانم

بهایێ  ژخرێ پترێ بو . بگەهینیتە الپتۆپێ قۆتابخانێ یانژی بەرزەکر دڤێت قۆتابخانە بهێتە قەرەبووکرن اهەر زەرەرەک

 .دۆالرێن ئەمریکی$ ٦٠٠پتۆپەکێ دێ بیتە هەر ال

   

   

 تکایە بنڤیسە:

 _______________________________________________________________________اڤەراستێ، دۆماهیکێ(: ____ناڤێ قۆتابی )ئێکێ، ن

 __________________________________________________________________________________ناڤێ قۆتابخانێ: _________

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

 _____________یبوونێ: _______________________________________________  ژمارا شقە/ ئێکا ئاکنج_ناڤ و نیشانێ ئاکنجیبوونێ: __

 _____________د: _____ۆ___________  زیپک_______________  ویالیەت: ____________________باژێر: _______________

 _________________________________________________________________  ئیمێل: نێ: _________________ۆژمارا تێلەف

 

________ ئیمزا دایک و بابا یان سەم  قوتاب 
 _____________________   بەروار __________________ __________________________ یابز 

 

 



 

 رەوشا سەربازی یا دایک و بابا و 
 یاساب  

ز  
 و سەمیانی 

  یاساب  ب   قۆتابن   تە نوکە دناڤ لەشکەری دابیت. 
  فۆرم  دابگرە ئەگەر دایک و باب/سەمیابز

 
 بتنز  ڤ

 

 

ز دایک و باب یایاسا دانەرێن   
  و فەدرال هەوڵدەن هاریکاریا رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانا بکەن هەڵسەنگاندنا پێفۆرمەنسا قۆتابی بکەن ئەڤێ 

  یاسابی بی  وانا خەبابی  دکەن ویالیەبی
ن سەمیابز

  دا زیاتر تێبگەهن دەربارەی پەیوەندیا دناڤبەرا ژیانا سەربازی و پێشڤەچوونا قۆتابی دا 
دانانا ویالیەبی  داخازێ ژ رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێت قەزابی  دکەت وان قۆتابیا  . یاسا دناڤ ئارتێشژ

ز د ناڤ لەشکەریدا خەبابی  دکەن. یاسایا هەم قۆتابی دەبیت سەربکەڤن)  
 یاسابی ئەڤێ 

ز  
ز وان یێ   

ز دایک و باب/سەمیانێ   
ز قۆتابیا وان  (ESSAدەستنیشابکەت ئەڤێ   

 دیاردکەن دکەن ئەڤێ 

  یاسابی دایک و با
ز کا دایک و راپۆرتا هەلسەنگاندبز  بو سەرەدەری دگەلدا دکەن وەک نیمچە گرووپ خەبابی  دناڤ ئارتێشا چاالکدا دکەن  بی  وانا  با یان سەمیابز . قۆتابی دهێنە دنیاسێ 

ز ب سەربازی  
ز وانا دکەڤنە لژێر س  بۆلینکرنێ   

 یاسابی یێ 
ز  
 ڤە گرێدای.  باب/سەمیانێ 

 زێرەڤانیا چاالک )ئەرک  یەدەک بی  فۆل تایم( یان ئەرک  کارادا.  دایک و باب یان سەمیان لسەر ئەرک  زێرەڤانیا نیشتیمابز یان ئەرک  یەدەک   - رائەرک  سەربازی ب   کا - 4

5 -  
ز
 بەشداربی  د زێرەڤانیا نیشتیمانیدا دکەن لسەر بنەمابی  پارت تا - سەربازیا زێرەڤانیا نیشتیماب

ز  
 یم. دایک و باب یان سەمیان ئەڤێ 

ێن چەکداردا.  - سەربازیا یەدەک-6 ز  
 بەشداربی  دلەشکەرێ یەدەکدا دکەن لسەر بنەمابی  پارت تایم بکەت د هەر لقەک  هێ 

ز  
 دایک و باب یان سەمیان ئەڤێ 

ز خو تۆمارکرین دناف ئارتێ  
ز قۆتابیا، نە بو قۆتابیێ   

 یاسابی یێ 
ز  
ز شژ  دا. پۆلێنکرن بتتز  دێ هێنە کۆمکرن بو دایک و بابا ئو/یان سەمیانێ   

داکو ڤان زانیاریا کومبکەین ژبو مەرەمی 

  کو 
 
اناتە ئەڤ ز  

، راپرسیا پەیوەندیکرن ب لەشکری دبیت بهێتە داگرتن بۆ هەر قۆتابیەک  خێ   
ز
ڤە و بزڤرینە بۆ هەر  یلل ناشڤ ۆ سەر ب قوتابخانێت گشن  یێت میێ   راپۆرتکرب

 قۆتابخانەکا زارۆک  تە لێدخوینیت. 

ز ز   
ز دناڤ ئارتێش   دا : بو وەرگرتنا زانیاریی   

ز وان کەسا ئەڤی   
انی  ز  

  یاتر دەربارەی پابەندبوونا وەزارەتا  پەروەردێ ئو خزمەتگوزاریا بو خێ 

https://www.ed.gov/veterans-and-military-families 

 

 راپرسیا پەیوەندیکرن ب ئارتێش   

 __________________________________ :   قۆتابخابز 
 
 _____________  قۆناغ: ______________ _______ ___________________ ناف

: _____________ قۆتابی #: _________________  ن   قۆتابی
 
: ___________ اف ویا ژدایکبووبز  ژ  

 ________________________________  مێ 

ز هاتینە بەحسک  
 قۆتابی دەبیت بگونجن دگەل زانیاریێت سەمیانا ئەڤێ 

ز  
 یاسابی یێ 

ز  
و ل ناشڤیرن د ناڤ تۆمارێن قۆتابت   قو دایک و باب/سەمیانێ   . ڵتابخانێت گشتی یێت میێی

 یاساب  
  دایک و بابا یان سەمیابز 

 
 ناڤ

وویا دەستپێکا بەشداربوونا    
مێ 

 خەباتا سەربازی یا نوکە

 پۆلێنکرن: 
 )ئەرک  کردار(،  4
5  )

ز
 )زێرڤانیا نیشتیماب

 )یەدەک( 6یان 

 لق: 
ێن  ز  

، هێ  ێن دەریاب 
ز  
لەشکەر، هێ 
،
ز
ز یان  ئەسماب ێن ماریێز ز  

 هێ 
ز کەنارا   

 .زێرەڤانی 

    

    

    

  

    

 

 قوتاب  ئیمزا دایک و بابا ی
 ______________________________________________   بەروار __________________ __________  ان سەمیابز 

 



 

 الدان ژ پێشینەیا کارئینانا خزمەتگوزاریا
 ک  تە ب   قۆتاب  ڤان خزمەتگوزاریا وەربگریت. ۆ زار  نەڤیا  ها ئەگەر تەبکە تەن ئەڤان دەقێت خوارێ ئیمزا 

ارد، فورما ئیمزاکری بو قوتابخابز  بزڤرینەۆ ئەگەر تە ئێک ژ ف ژ ز الدان ژ پێشینەیا کارئینانا خزمەتگوزاریا هەلێی  
 . رمێ 

 

 

 الدان ژ خزمەتگوزاریا بکارئینانا تەکنۆلۆژب   
  فۆرم  

 
 هەبیت بو بکارئینانا ئنتەرنێتا قۆتابخانێت دەڤەرێ.  ڤێت زارۆک  تە دەستویریگەر تە نەبکە ئە ئیمزا تەنها ف

ۆ ل ناشڤل یا رازیبوون یاسایا من  نێت گرۆپەک  تۆرێن کۆمپیوتەرییە  ٣٧)تەماشەی الپەرێ  یا بکارئینانا تەکنۆلۆژیابی  خاندقۆتابخانێت گشتی یێت میێی ێ بکە بو زانیاریا(. ئەز دزانم کو ئەنێی

ز لبەردەست لسەر، یان درێ یا، ڤان ماڵپلسەر ئاستی    
ۆ ل ناشڤیل نەشێت چاڤدێریا ناڤەرۆکا تشتێ  نێتی  هەین بکەت. ئەز  جیهابز  پێکڤەگرێدایە ئو قۆتابخانێت گشتی یێت میێی ز ئەنێی ەرێێز

ز   
ۆ ل ناشڤیل دێ کارەک  مۆکم ب باوەریەکا مۆکم ئەنجامدەن دا بشێ  ز میێی  

ز گشتی یێ   
ز لسەر ئنتەرنێتی  دهێنە تەماشەکرن کۆ بهێنە فیلتەرکرن کۆ هەروەسا دزانم کۆ قۆتابخانێ   

 وان تشتێ 

  چەندێ، ئ
 
ۆڤە بهێنە بکارئینان یل  رەنگە ئەف فیلتەرکرنە ناڤەرۆک ۆ هەم تشتا بتەمام بلۆک نەکەت. ژبەر ف ز میێی  

ەز دێ زارۆک  خۆ سنووردارکەم ژ بو بکارئینانا رەنگە ژالبی  قۆتابیێ 

ز د  
و ل ناشڤیل دەستویریا منەڤەرێ. ئنتەرنێتا قۆتابخانێ  نێتی  بکاربینیت. ئەگەر فۆرما الدان ژ بکارئینانا   نینە قوتابخانێت گشن  یێت میێ    قۆتابی بدەت ئەنێی

کو رێیک  ب زارۆک  متز

ۆ. خزمەتگوزاریێت تەکنۆلۆژیابی  نە هاتە داگرتن و ئیمزاکرن ئاماژە بهندێ دکەت زارۆک  تە دەستویری یا هەی بو بکارئینانا  نێتا قۆتابخانێت میێی  ئەنێی

 

 ______  __________________________________   بەروار__________________ ___________________________ ئیمزا قۆتاب 

 

 _____  قوتاب 
 _______________________________   بەروار __________________ _________________ ئیمزا دایک و بابا یان سەمیابز 

 

 

ز قوتابخابز    
ز جڤایک یی   

 فورما الدان ژ کارئینانا خزمەتگوزاریی 
  ف

 
 ک  تە دەستویری هەبیت کو خزمەتگوزاریێت جڤایک بکاربینیت د قوتابخابز  دا. ۆ ئیمزا بکە تەنها ئەگەر تە نەڤێت زار رم  ۆ ئەف

ێ بکە بو وەرگرتنا زیاتر زانیاریا(. زارۆک  من بی  قۆتابی نەشێت خزمەتگوزاریێت کارێ  ٣٨الپەرە جڤایک ل قۆتابخابز  )تەماشەی  بی  باربکەم ژ خزمەتگۆزاریێت کارێئەز حەزدکەم زارۆک  خو 

ۆ ل ناشڤیقو . هەبیتجڤایک ل قۆتابخابز   ز میێ   
ز بکە نینە دەستویری ژالب   منڤە ڵتابخانێت گشن  یی  بو زاروک  من. ئەگەر تە ئەف  تکو خزمەتگوزاریێت کارێ جڤایک لقۆتابخابز  دابێ 

 کو زاروک  تە دەستویری یا هەی ژالبی  قوتابخابز  ڤە ئەڤارمۆ ف
ز  ن خزمەتگوزاریێت جڤایک وەربگریت. ە ئیمزا نەکر بو الدانا ڤان خزمەتگوزاریا بو زاروک  تە ئەم دێ وەسا تێگەهێ 

 

  
ز
__________________ ئیمزا دایک و بابا یان سەمیاب  __________________  ___________________________________   بەروار قوتاب 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الدان ژ پێشینەیا کارئینانا خزمەتگوزاریا
 زاروک  تە ب   قۆتاب  ڤان خزمەتگوزاریا وەربگریت.  نەڤیا  ئەڤان دەقێت خوارێ ئیمزابکە تەنها ئەگەر تە

ارد، فورما ئیمزاکری بو قو  ژ ز الدان ژ پێشینەیا کارئینانا خزمەتگوزاریا هەلێی  
 تابخابز  بزڤرینە. ئەگەر تە ئێک ژ فورمێ 

 

 

ۆ ل ناشڤیل و رازیبوونا نە راستەوخووۆ ف  رما الدان ل ئەنجامدانا راپرسیێت قوتابخانێت گشن  یێت میێ 

  فورم  داگرە ئەگەر 
 
ۆ ل ناشڤیل دهێنە بر ۆ تە نەڤێت تو دەستویربی  بدەیە زار تەنها ف  ژالبی  قۆتابخانێت گشتی یێت میێی

ز  
ێڤەبرن د ساال خاندبز  ک  خو کو ڕاپرسیا ئەنجام بدەت ئەڤێ 

ارد خو الدەی، فورما ئیمزاکری بو قوتابخانا زارۆک  خو بزڤرینە. ٢٠٢٠-٢٠١٩ ژ  . ئەگەر تە هەلێی

 دماوێ سا
ا
ۆ لناشڤیق ٢٠٢٠-٢٠١٩ خاندنێدا  ڵ ز  ٣حەتا  ٢ا رادبیت برێڤەبرن ڵۆتابخانێت گشتی یێت میێی  

ز ( خۆلەک٢٠حەتا  ١٠) راپرسیێت کۆرت ئەڤێ   
 قۆناغا ا ڤەدکێشن بو قۆتابیێ 

ز مە ئو تێبیتز و تیگەهشتنا وانا بو قۆتابخسێ  
ز دەربارەی قۆتابیێ  . بەشداربوونا زارۆک  تە بو بەرسڤدانا ڤان راپرسیا یا ت   و سەر دا. بەرسڤدانا ڤان راپرسیا دێ هاریکاریا مە کەن زیاتر بزانێ  ابز 

  چەندێ، زارۆک  تە بی   ئیلزام نینە ئانکو لدویف حەزا قۆتابیە. تو دکاری قوتابت   خو قورتال
 
بکەی ژ بەشداریکرن د ڤان ڕاپرسیاندا ل هەردەم  تە ڤیا پێش مەشاندنا راپرسیا. زێدەباری ف

ایەک نابیت ئەگەر ت ێریت کا ئەو بەشداربی  بکەت د ڕاپرست   دا یان بەرسڤ   لسەر هەر پرسیارەکا تایبەت بدەت. هیچ سز ژ  نەڤێت بەشداربی  د و یان زارۆک  تە بی  قوتابی قوتابی دکاریت هەلێی

 دا بکەت. ڤان ڕاپرسیان

  
ز
( ژینگەها قۆتابخاب ز  

 راپرسیا)یی 

. ئەف راپرسیە دێ پسیارا ئاراست ەی زارۆک  تە کەت سەبارەت سەربوورێن وی مەبەستا راپرسیا ژینگەها قۆتابخابز  بو هاریکاریکرنا مەیە بو پێشڤەبرنا ژینگەـه و کەلتۆرێ قۆتابخابز 

، ژوانرا  . بەرسڤدان و داگرتنا ر  دگەل قۆتابخابز  ، ئو ژینگەها قۆتابخابز  بگشتی ز سالمەتت    
ین و بوچوونێ   

ز دگەل ماموستایا، گرێدان ب قۆتابخابز  ڤە، نێ   
اپرست   چ پەیوەندیێ 

. ئەف راپرسییە ب ئێکجاری دبی  ناڤن ئو یێت هاتینە درۆستکرن بو پاراستنا تایبەتمەندیا زارۆک. هیچ  ز ز خو مەترس بو زارۆک  تە نا چێێی  
پرسیار ژ زارۆکان ناهێنە کرن کو زانیاریێ 

 بنڤیسن دڤان راپرسیان دا کو ببنە ئەگەرێ ئاشکراکرنا ناسنامەیا وان. 

 و بەختەوەرب   
 راپرسیا تاخز

 و بەختەوەربی  بو زانینا زیاترە دەربارەی سەربوورێن قۆتابیانە ژدەرڤەی ژینگەها قۆتابخابز  بو بشتەڤانیکرنا 
. ئەف راپرسیە دێ پسیارا  مەرەما راپرسیا تاخز بەختەوەریا قۆتابی

ز وانا، ئو  پێشڤەبرنا وان یا هەستی و جڤایک. بەرسڤد  
اپرست   چ مەترس بو زارۆک  ان و داگرتنا ر ئاراستەی زارۆک  تە کەن دەربارەی سەربوورێن وان دناف تاخز  وانادا، دگەل هاڤالێ 

ز زارۆک  تە دێ هێنە گرێتە نا  
. بەرسڤێ  ز ز نناسناما وێ/وی ئو دێ هێدان دگەل چێێی ز میێی لیتز  و پانوراما پەروەردێ ئەڤا ۆ ژالبی  ئوفیسا ڤەک ە پاراسێی  

ز گشتی یێ   
 ۆ سەر ب قوتابخانێ 

 ل ناشڤیل. 

ز    ژالبی  پانوراما پەروەردێڤە. یاسایا نهێنیا پانوراما پەروەردێ دێ لبەردەستێی
 لئەڤان راپرسیا دێ بنهێتز هێنە برێڤەبرن لسەر ئونالیتز

 
ینیک لسەر ف

www.panoramaed.com/privacy . 

و ل ناشڤیل دێ ئەنجام  راپرست   قۆناغ قۆناغ پێکڤە بەالڤەکەن بی  ئاشکراکرنا زانیاریێت ناساندبز  دگەل قۆتاب   رێڤەبەریا پەروەردێ ئو رەنگە داتا قوتابخانێت گشتی یێت میێی
ز
خابز  و ستاف

ز خەلک. قۆتابخانێت گشتی یێ  
ۆ ل ناشبهێنە دابەشکرن لبەر چاڤێ  ز کەس یێت راپرست   پێشکێش بکەت بی  هەر ئاشکراکرنەکا زانیاریا بو ڤەکۆلەرێن دەرەک.  ڵڤیت میێی  

رەنگە بەرسڤێ 

ز برێکا ڤان راپرسیێت بی  ناڤ رەنگە بهێنە ئەرشیفکرن برێکا پەیمانگەها هەڤبەش دناڤبەرا زانکویان  
( وەک ICPSRو جڤایک) دا بو ڤەکولینا سیاس ئەف داتا و زانیاریێت کومڤەکری ئەڤێ 

 بەختەوەریا. ا درێژەک یا سەالمەتیا گەنجا و لینۆ بەشەک ژ ڤەک

ز تێلەفوبز  بوتە دێ هێنە فرێکرن بەری  
ک  خو ۆ ەر ئونالیتز  یان ل قوتابخانا زار . دێ تە دەرفەت هەبیت تو تەماشەی ڤان ڕاپرسیان بکەی لسهەر ڕاپرسیەک   رێڤەبرنا  تێبیتز و ئاگەهداریێ 

 پێکرن. تپرسیە بهێتە دەسبەری ئەف ڕا

  الپەری داگرە ئو بزڤرینە بو قۆتابخانا زارۆک  خ
 
ی بو  دکتورە. لەورا ئەگەر تە نە ڤێت زارۆک  تە بەشداربی  د ڤان راپرسیا دا بکەت ، هیڤییە فۆرما لپشت ف  

ۆ. یان، تو دشت   ئیمێلەک  بنێ 

 ئیمێیل 
 
. دگە laura.stiver-walsh@mnps.orgستیڤەر والش لسەر ف  

ز
، و ئو ژمارا قۆناغ   قۆتابخابز 

 
، ناف ۆیا ژدایک بووبز  ژ  

   زارۆک  تە، مێ 
 
 ل ناف

، هیڤییە فۆرما د الپەرێ بهێتدا داگری و ئیمزا بکەی.    ئەگەر تە بڤێت خو الدەی ژ بەرسڤدانا راپرسن  



و ل ناشڤیل و فۆرما رازیبوونا ن ژ فۆرما الدان   ەراستەوخوو )بەردەوامبە.(ئەنجامدانا راپرسیێت قوتابخانێت گشن  یێت میێ 

  ڵل ناشڤیۆ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی ئەگەر ژبەر هەر ئەگەرەک  تە نە ڤێت زارۆک  تە بەشدار بیت د ئەنجامدانا راپرسیێت 
 
ز خوارێ نیشان بکە، ئو ف  

، هیڤییە ڤان بوکسێ 

 فۆرم  داگرە و ئیمزا بکە ئو بزڤرینە قۆتابخانا زارۆک  خو. 

  بب نیشانکرنا   
 
، مەبەستا من ئەوە کو ۆ ف  . ڵل ناشڤی ۆ تابخانێت گشتی یێت میێی د راپرسیا ژینگەها قو بیت بەژدار  دشێت زاروک  منکش 

  ب 
 
، مەبەستا من ئەوە کو ۆ ب نیشانکرنا ف  و بەختەوەربی  یا قو بیت بەژدار نەشێت اروک  من زکش 

 . ڵل ناشڤی ۆ تابخانێت گشتی یێت میێی د راپرسیا تاخز

 

ووڤەکری بدەت .  تڤیەانە کو بتتز  لسەر تە پێهیڤییە بز  ی ئەگەر زارۆک  تە رێک ب   نەهێتە دان بەرسڤا راپرسیێت ل سەری سژ  
  فۆرم  دابگری و بنێ 

 
 ف

 __________ :) ، دۆماهییک  ، ناڤەراستی    قۆتابی )ئێیک 
 
 _______________________________ _________ ________________________ ناف

  ق
 
: ناف  ________________________________________________________________________________ __________  ۆتابخابز 

و  ژ  
 یا ژدایکبوونا قۆتابی )هەیڤ/رۆژ/سال(:  ______ /______ /______ و مێ 

 

______  ئیمزا دایک و بابا   قوتاب 
 وار _________________ ____   بەر ____________________________________________ یان سەمیابز 

 

   ڵل ناشڤی ۆ ژالب   قوتابخانێت گشن  یێت میێ   ئەف فۆرمە کاردکەت بتنز  ل سەر راپرسیێت تایبەت و دیاریکری ئەڤا 
ز
  هاتینە رێزکرن بو ساال خاندب

 
ز لهنداڤ  

دهێتە برێڤەبرن ئەڤی 

ردا قەزایێدا دەبیت داخازا دەستویردانا سەربەخو بکەن بو هەر راپرسیەکا رێڤەبەریا پەروەردێ . ڤەکۆلەر و هەلسەنگینەرێ پرۆگرام  ژ دەرڤە و ژناڤ رێڤەبەریا پەروە٢٠٢٠-٢٠١٩

 و قۆتابخانە پەسەندکەت. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 کا نامیلک  ۆ ناڤەر 
 پێشەک و سەرچاوا)ژێدەرا(

 13 ...................................................................................................................................................................................................... مەبەستا نامیلک  

( نامیلک   ز  
 13 ............................................................................................................................................................................................ بنەما)پرانسیپێ 

 13 ..................................... ............................................................................................................................. .....................  کەلتۆر و ژینگەها قۆتابخابز  

 مافا و بەرپسیارەتیا

ابز ا ماف و تایبەتمەندیێت پەروەردەیاسای ز  
 14 ................................................................................................................................................................ یا خێ 

 15 ......................................................................................................................................................................................... تابی ماف  و بەرپسیارەتیا قو 

ز دایک  
 16 .................................................................................................................................................................... و بابان و سەمیانا بەرپرسارەبی و مافێ 

  قوتابخابز  
ز
 17 ............................................................................................................................................................ بەرپسیارەبی و مافێت رێڤەبەری و ستاف

 17 .................................................................................................................................. یڵشڤال ن ۆ بەریا قوتابخانێت گشتی  یێت میێی بەرپسیارەتیا ئوفیسا رێڤە

 سەرچاوە

 19 .......................................................................................................................................................................................................... بمینە گرێدای
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 20 .................................................................................................................................................................................................... هەڤکاربی  وەربگرە

ابز سەنتەرێن سەرچا ز  
 22  ................................................................................................................................................................................ وێن خێ 
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 24 ............................................................................................................................................................................ دەق و ئاخفتنێ 

ز سڤیل  
 24 ................................................................................................................................................................................................... پێگریا مافێ 
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 25 ....................................................................................................................................................................................... مەرجێ 

 25 ................................................................................................................................................................. یاسایا دەستدرێژیکرن لسەر هەرزەکارا ) سنێال(

 26 ..................................................................................................................................................................................... پێدانا جهەک  ئارام)سەالمەت(
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ژ  27 .................................................................................................................................................. ندوتێ 
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 27  ........................................................................................................................................................................... پێشیلکرنا)سەرپێجیکرنا( مافێ 
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 27  ..................................................................................................... تابخانێ 

 28 ................................................................................................................................................................... ئامادەبوون و نەئامادەبوون ل قۆتابخابز  

ێ خو بی  تەکنۆلۆژی )  BYOD) .........................................................................................................................................................  30یاسایا ئینانا ئامێ 
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 30  ................................................................................................................................................................................................... سکاڵ
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 پێشەک
 

) )رێبەرب    مەرەما نامیلک 
 سابو  ڵیل ناشڤ ۆ قوتابخانێت گشتی یێت میێی پەروەردا  نامیلکا دایک و بابا یا 

ا
  ڵ

ز بۆردا پەروەردا گشتی یا سەر ب قۆتابخا ٢٠٢٠-٢٠١٩خاندبز    
ز رەنگڤەدانا یاسایێ   

نێ 

ز وەزارەتا پەروەردێ یا ویالیەتا تێنش  
ۆ ڤە ئو یاسایێ   ڤە دکەت.  میێی

، -نامیلکا قۆتابی  ز جڤایک  قۆتابخابز   
دەیک ۆ بابا پێکدهێت ژ ماف و بەرپرسیارەتیێ 

ز گ  
ز قۆتابخانێ   

، ۆ دگەل یاسایێ  ز تەمبیکربز   
ەکا بەرسڤێ  ۆ ل زنجێ  ز میێی  

شتی یێ 

، ژو  . ڵناشڤی ز جڤایک  قۆتابخابز   
ز هەم ئەندامێ   

، دەیک ۆ باب ۆ سەمیانێ  انرا قۆتابی

ز دەڤەرێ،   
، ۆ ئوفیسا رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێ    قۆتابخابز 

ز
زارۆکا، رێڤەبەران، ستاف

ز رپرسیارەبی یێت هەین کۆ هاریکاریڤانە هەمیان ماف ۆ بە  
  بی  بهێ 

ا جڤاکەک  قۆتابخابز

ز ئەر   
ز تەمبیکربز  تەکەزێ ل سەر پێشڤەچوونا بەرسڤێ   

یا بکەن. بەرسڤێ  ژ اتێ 
، سێی  ێتز

کرنا دەمیک یا قوتابی دکەت بتتز  وەک پیڤەرێ ڵدەستێوەردابز  ئو بکارئینانا فەس

 یک چارەسەری. هتەمبیکربز  بو دوما

( نامیلک   ز  
)پرەنسیپی  ز  

 بنەمایی 
ۆ ل یا قۆتاب ٢٠٢٠-٢٠١٩دەیک و بابا یا ساال -نامیلکا قۆتابی  ز میێی  

ز گشتی یێ   
خانێ 

ز تاریکریکۆ هاب پێنج پرەنسیپان پێک دهێت   ڵناشڤی  
دا. تینە رێزکرن دناڤ بۆکسێ 

 شێوێ ردوو بهە فتارا،رە ێنمایکرنا ر  دابیندکەت بو ئەڤان پرەنسیپان بنیاتەک  گرنگ 

ز   
ز دناڤبەرا   پەیوەندیێ   

. ئەگەر قۆتابیا لدویڤ کەساندنا تاکە کەس ۆ د ئاستی  پەیوەندیێ 

ز   
کربز  یا قۆتابخانێت مە بهێ   

 ئێخیت. ڤان پرەنسیپا چوون، دێ ژینگەها فێ 

( ل سەر قوتابیان -نامیلکا قوتابی  ز دایک و بابان ل هەم دەما دهێتە سەپاندن )کارئانێ 

ز قوت  
و ل ناشڤیلهندی ئەو  ل ناڤ ئاڤایه و مولکێ  بن دەم   ابخانێت گشتی یێت میێی

ێن دەواما قوتابخابز  دا، هەروەسا ئیکسەر پشتی و بەری دەواما قوتابخابز    
دەمژمێ 

 هاتینە سپونسەریکرن ژالبی  نێو لدەم  هاتن و چو 
ز  
ز ڤەگوهاستنێ   

دا ب رێکێ 

ۆ ڤە، ئو دهەر چاالکقۆت ز میێی  
یەکا دهێتە سپونسەریکرن برێکا هەر قۆتابخانەک  ابخانێ 

. قۆتابی رەنگە بهێنە رەوانەکرن بو   
ز قوتابیا بو ژدەرڤەی قۆتابخابز  

دا، ژوانرا گەشتێ 

  ژالبی  قۆتابخابز  ڤە ئەگەر هات ۆ  
ز ژدەرڤەی قۆتابخابز  رێکارێن تەمبیکربز  

کارێن وان یێ 

  ۆ کاریگەربی  
ببنە ئەگەرێ درۆستکرنا نە ئارامت   ۆ ڤەقەتیابز  لناڤ ژینگەها قۆتابخابز

، ئارامت   یان بارێ ژیانا  بوونا وی بکەت، یان ببتە هەرەشە لسەر ساخلەمت    
لسەر  فێ 

 . ز قۆتابخابز   
ز دی یێ   

ز دی یان کەسانێ   
 قۆتابی یان قۆتابیێ 

رداریکرنا لسەر ئنتەرێتی  نە د وو رن کۆ قۆتابی بەشداری یا کری د ز ارکئەگەر هاتە دی

دەم  دەواما قۆتابخابز  دا بیت ۆ ئەو رەوشت کاریگەریەکا دژوار لسەر ئارام ۆ رەوشا 

ۆ ل ناشڤیل رەنگە  ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز دی دکەت د قۆتابخابز  دا، قۆتابخانێ   
قۆتابیێ 

ز دیسپل  
ینکربز  بکاربینیت بۆ بەرانگاربووبز  وەک دەستێوەردابز  جێبەجێکەت یان رێکێ 

. دایک ۆبابان-ار د نامیلکا قۆتابی دی  دا هابی

ز  ز دی بهێنە هاڤێێی  
ۆ ل ناشڤیل ب فەر دزانن کۆ پێنگاڤێ  ز میێی  

ز گشتی یێ   
قۆتابخانێ 

 دهێنە تەمبیکرن. نامیلکا قۆتابی 
ز پەککەفتی  

دەیک ۆبابان داخازێ ژ -لدەم  ئەو قۆتابیێ 

  قۆتاب
ز
ز رێڤەبەر ۆ ستاف  

ز بۆردا پەروەردێ، رێنمایێ   
خابز  دکەت کۆ لدویف یاسایێ 

ز فیدرال دەربارەی   
ز ویالیەبی  ۆ یێ   

 بی  پەروەردێ، و یاسایێ 
ز رێڤەبەرێ گشتی  

ی یێ   
کارگێ 

ز کێم ئەندام بچن، دگەل وان رێتەمبیکرنا قۆتاب  
ز یێ   

ا ئەف ئای )دیاردکەن کاکارا ئەڤێ 

 قۆتابی کری ی
 
بگرێدانا چەند (، یان نە ڤەیا ویگرێدایە ب کێم ئەنداما  رەفتارا ف

ز هەلسۆکەوبی زارۆک.   
ز دەستویردانێ   

ز کردارێن هەلسۆکەوبی ۆ پالنێ   
تاقیکرنێ 

 کۆدی 
 
ۆ ل ناشڤیل هەروەسا پابەندن ب کارئینانا ف ز میێی  

قۆتابخانێت گشتی یێ 

ۆ بی  پەنابرن بۆ هزرا رەگەزپەرستیا الیەنگر یا پرۆگرام   دادپەروەر بشێوەیەک  

بز   پەروەردەیا  ژ  
، نەژاد، نەتەوە، بنچینەیا نەتەوەی، ٥٠٤، پالنا IEPتاکەکەس کۆ دبێ 

 . ز سکش یان ئایتز  
 رەگەز، ناسناما رەگەزی، بۆچوونێ 

  
ز
 ژینگەـه ۆ کەلتوورێ قۆتابخاب

ۆ ل ناشڤیقۆ  ز میێی  
ز گشتی یێ   

ژینگەها قۆتابخابز  پێناسە دکەت وەک  ڵتابخانێ 

بووبز  دا، ژینگەـه و  ،ۆتابخانەکا گرێدای ب پەیوەندیا شەنگستە د ق  
کرن ۆ فێ   

فێ 

ز ئەرێتز گەلەک د گرنگن بۆ درۆستکرنا ژینگەهەکا   
سەالمەتیا جەستەبی دا. پەیوەندیێ 

. سەرکردێن قۆتابخابز  ئاواز و پێشبینیان بۆ  گشت جڤایک   ئەرێتز ل قۆتابخابز 

ز سادە ۆ   
 جڤایک کۆ پێنگاڤێ 

 
ز ف  

 قۆتابخابز  ددانن، رێیەک  ڤەدکەن بۆ هەم ئەندامێ 

 . کرنا ژینگەها قۆتابخابز  ز ژبۆ باشێی  
 واتادار بهاڤێ 

ز خودان ژینگەهەک و کەلتوورەک  ئەرێتز   
 خودان:  دبنە قۆتابخانێ 

ز ئەرێتز  «  
، قۆتابیا، ا ، دەیک ۆ باب ۆ سەمیانهەڤپارا  دگەل هەم  پەیوەندیێ 

.  مامۆستایا    قۆتابخابز 
ز
 ۆ ستاف

بی  بشێوەیە «
ژ ە ۆ برێزڤە، ک  ئازادانراهێنان ۆ سەرچاوە بۆ چارەسەرکرنا تۆندۆتێ 

کرنا دەمیک کە وەک پێڤەرەک  تەمبیکربز  بو دۆماهیک ڵدگەل پانابرن بو فەس

 چارەسەری. 

ز سوزداری هەین، ئازارێن دەروو هاریکاری بۆ وان قۆتابیا  «  
بز یان ئەوێن قەیرانێ 

ز دژوار دناف مالێ  
 دا. ن یان دناف جڤاکیدا هەیهەڤرکیێ 

ز ئەکادییم ۆ ک «  
ارێن پشتی دەوام  بۆ قۆتابیان دا بگەهنە بەشداریکرنا چاالکیێ 

ز رەوشتی ۆ ئەکادییم.   
 پێتڤیێ 

ز کاریگەر دناڤ قۆتابخانانپەی «  
 دا، دەیک ۆ بابان ۆ جڤاکان. وەندیێ 

ز ب ئاشکرابی دەربرینا شانازی ب  «  
ز قوتابخابز  ئەڤێ   

پاقشکرن و  پاراستنا ژینگەهێ 

بوبز  هەی.   
 قۆتابخابز  و حەزا فێ 

بووبز   «  
.  کو تێدا   ژینگەها فێ  ز ز خۆدا د ئارامێی  

 قۆتابی ۆ ستاف ب جەستە ۆ د هەستێ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز من دەربریتز  دکەن کۆ رێزێ لخۆ ۆ ک.1  
ز من، کریارێن من ۆ هەلویستێ   

ز پەیڤێ   
ەسانێ 

 دی دگرم دهەم دەمان دا. 

ز من گەهاندی.2  
ز ئەز هەۆلددەم کۆ وان ئێش ۆ ژانا چارەسەربکەم ئەڤێ   

نە کەسانێ 

 دا. دی د جڤایک  قوتابخانێ

خۆ، کۆ ئەز ددەم  خۆدا  بەم، ب پاشەرۆژا خۆ، ب قۆتابخانا ئەز شانازبی  بخۆ د.3

، جل ۆ بەرگا ب رێک پێیک دکەمە بەرخۆ، ئەمادەمە کۆ تەکەزێ   دگەهم بۆ دەوام 

 بکەمە ل سەر خاندنێت خۆ. 

ئەز هەردەم ل سالمەترین رێکان دگەریێم بۆ چارەسەرکەنا پەڤچوونا ۆ .4

بدەسڤەئینانا هاریکاربی  ژ مامۆستایان، رێڤەبەران، یان ستافز  قۆتابخابز  لدەم  ئەز 

 بتتز  نەشێم پەڤچووبز  چارەسەرکەم. 

ک.5  
ربز  یا پاقژ ۆ ئارام ل قۆتابخانا ئەز شانازبی  بخۆ دبەم بۆ پێشڤەبرنا ژینگەهەکا فێ 

 من. 

 پێنج  پرەنسیپ )بنەمایێت( رێکنیشاندانی
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 مافان و بەرپسیارەتیان
 

ز   
ابز یی  ز  

ز خێ   
یاسا تایبەتمەندی و مافی 

 پەروەردەب  

و ل ناشڤیقو  نە  یا  ڵتابخانێت گشتی یێت میێی
ا
بەرپسیارە بو دابینکرنا ئاگادارکرنا ساڵ

ابز   ز  
ز خێ   

) دەربارەی یاسایا تایبەتمەندبی  و مافێ   پەروەردەبی
ز  
( ئو دگەل FERPAیێ 

ز   
ابز  یێ  ز  

ز خێ   
دابینکرنا مافا بو دایک و بابا و قوتابیا. یاسایێت تایبەتمەندبی  و مافێ 

ز FERPAپەروەردەبی )  
ز دیاریکری بو دایک و بابا، قوتابیا ئەڤێ   

( رادبیت ب دانا مافێ 

 سا١٨بیت ژ  تەمەبز  وانا زیاتر 
ا
ز شایستە لدویف بەرچا ڵ  

ێ یێ  ز دیێی  
ڤوەرگرتنا ئو یێ 

ز ژ:   
. ئەڤان مافان پێکدهێ   پەروەردەبی

ز  
 تومارێن قوتابی یێ 

ز ۆ پێداچوونا تۆمارێن پ .1 ز پشکنێ   
دا ژ رۆژا رۆژان ٤٥ەروەردەیا قۆتابی دماوێ مافێ 

  داخازبی  وەردگریت قۆتابخانە
 
ز شایستە)هەژی( ف  

ز وان قۆتابیێ   
. دەیک ۆ بابێ 

)ی ان فەرمانبەرەک  گونجای دڤێت داخازەکا نڤیسیک بدەنە رێڤەبەرێ قۆتابخابز 

ز پشکنیتز  بو بکەن.   
ز وانا دڤێ   

(وان تۆمارا دیاربکەت ئەڤێ  ل قۆتابخابز 

  داخازێ رابیت ئو دێ ۆ بەرێ قوتابخابز  دێ ب رێکخستنا پر فەرمان
 
سەکرنا ف

ئاگەهداریا دایک و بابان یان قوتابت   شایستە دکەت دەربارەی دەم و جه  

 نکرن. تومارا قوتابی کو رەنگە بهێتە پشکنی

 قوتابی ئەڤا دایک و باب یان  .2
ز  
  داخوازا راستڤەکرنا تومارێن پەروەردەبی یێ 

ز
ماف

ز و د شاشن.  قوتابت   شایستە دوێ باوەرێدابن کو ئەف تۆمارە نە دروسێی

دەیک ۆ باب یان ئەو قۆتابت   شایستە رەنگە پرسیارێ ژ قۆتابخابز  بکەن بۆ 

ز یان د شاشن. دڤێت راستڤەکرنا تۆمارا قۆتابی ئەوا ئەو هزردکەن در  ۆست نیێز

ئەو بۆ رێڤەبەرێ قۆتابخابز  )یان فەرمانبەرەک  گونجای(، نامەک  بنڤیسن کۆ 

 ئاشکەراکەن کا چ پارچە ژ تۆمارا قۆتابی بهێتە راستڤەکرن یان گوهرین، 
برووبز

ۆ دیارکەن کا بۆخ  ئەو پارچە نەیا درۆستە یان شاشە)خەلەتە(. ئەگەر 

و تۆمارا قۆتابی ئەڤا هاتیە داخازکرن ژالبی  دایک ۆ بابا قۆتابخابز  بریاردا کۆ ئە

دێ  یان ژالبی  قۆتابی بی  شایستەڤە نەهێتە راستڤەکرن، لوی دەم قۆتابخانە

دارکەت لسەر وێ بریارێ ۆ دێ ئامۆژگاریا وان دەیک ۆ بابا یان قۆتابی ئاگە

)جلسة استیماع( دەربارەی داخا   رۆینشتنا گوهداریکربز 
ز
زا کەت کۆ وان ماف

ز رۆینشتنا   
ز زێدەتر دەربارەی پێنگاڤێ   

راستڤەکربز  یا هەی. زانیاریێ 

گوهداریکربز  دێ هێنە دابینکرن بۆ دەیک ۆ بابا یان قۆتابت   شایستە لدەم  

 .   وان بو رۆینشتنەکا گۆهداریکربز 
ز
 ئەو دهێنە ئاگەهدارکرن لسەر ماف

  ر  .3
ز
ز ناسئاشکراکرنا لسەر  ەزامەندبی  یا هەیماف  

ز ا  دننازانیاریێ   
 دناڤ کەس ئەڤێ 

رێیک   FERPA، ژبیل وان زانیاریان ئەوێن هەین دا تۆمارا پەروەردەیا قۆتابی

. ژبیل یا پێددەت کۆ بهێنە بەالڤکرن بت   دەستویریا دەیک ۆ بابا یان  قۆتابی

رەزامەندی، ئەو  بت   ئێک جۆداکاری، کۆ رێیک  ددەتن بو ئاشکراکرنا زانیاریان 

 یاسابی ئاشکراکرن بو فەرمانبەرێن قۆتا
ز  
بخابز  بهێنە کرن ئەگەر بەرژەوەندیێ 

ز پەروەردی   
قۆتابخابز  ئەو کەسەیە ئەوێ هاتیە  فەرمانبەرێ. تێدا بنیێ 

دامەزراندن ژالبی  قۆتابخابز  ڤە وەک رێڤەبەر، سەرپەرشتیار، راهێنەر یان 

  هاریکاربی  )ژوانرا 
ز
  تەندرۆستی ۆ ساخلەم و  هەردوو  ئەندام  ستاف

ز
ستاف

ێن پا ز  
  هێ 

ز
ز ل بۆردا پەروەردا گستاف  

(؛ ئەو کەسێ  شتی یا راستنا ئێمناهت  

ز میێی   
ز گشتی یێ   

ەو کۆمپانیە ل ناشڤیل کاردکەت؛ ئەوکەسە یان ئ ۆ قوتابخانێ 

دا رێکەفتتز  دبەستیت بۆجێبەجێکرنا کارەک  تایبەت ئەوا قۆتابخانە دگەل

(؛ دەیک ۆ باب  )وەک پارێزەر، ، راوێژکارێ یان کارمەندێ تەندرۆستی ز وردبێ 

یان قۆتابی د کۆمیتەکا فەرم دا، وەک کۆمیتا تەمبیکربز  یان کۆمیتا سکاالیان، 

یان یان کەسەک  دی بی  بەرپرسیار بی  قۆتابخابز  کۆ کارێ خۆ ئەنجام ددەت، 

.  پارێزەر ژ بەسژ  وەزارەتا داد   یاسابی
ز  
ز پەروەردی یێ   

دگەل بەرژەوەندیێ 

  یاسابی بی  پ
ز
ەروەردەبی بی  هەی ئەگەر فەرمانبەرێ بەرپرس بی  قۆتابخابز  ماف

 پێداچوونەک  ل سەر تومارا پەروەردەبی بکەت داکو فەرمانبەر پێویستی ب

، قوتابخانە  . لسەر دخوازبی 
ز بەرپسیارەتیا پروفشنال یا وی/ وێ بجهبینیێی

دشێت تومارێن پەروەردێ ئاشکرابکەت بت   رەزامەندی لسەر بهێتەکرن ژالبی  

ێ سەر  ب رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ ڤە ئەوا  فەرمانبەرێن قۆتابخانەکا دیێی

: پێدڤیە  قۆتابی لێدگەریت و داخازدکەت کۆ لوێرێ بهێتە تۆمارکرن. ) تێبیتز

FERPA کو هەولەکا گونجای   داخازێ ژ ڕیڤەبەریا پەرورەدا قەزابی  بکەت

داخازا تۆمارێن  ئاگاداربکەت لدەم  قوتابت   شایستە  دایک و بابا یانبدەت 

ز پەروە  
د ئاگادارکرنا ساالنەدا  گووتن  بکەت ژبیل ئەگەر هاتبیتەردەبی قۆتابی یێ 

 ئەڤا بمەبەستا فرێکرنا تومارێن قوتابی لدویف داخوازێ.(

ز ئێکگربی  .4  
  هەی بو پێشکێشکرنا سکاالبی  بو وەزارەتا پەروەردێ یا ویالیەتێ 

ز
ماف

کرنا رێنمایێت پاراستنا تومارێن قوتابی لدویف یاسایا ێبەجێنە ج سەبارەت

FERPA رنا ەژالبی  قوتابخابز  ڤە. ناڤ و ناڤ و نیشابز  ئوفیش  ئەڤا رێڤەرب

FERPA  :دکەت ئەڤەیە 

ابز   یاسایا ئوفیسا پێگریکرنا  ز  
 خێ 

ز ئێکگربی   
 وەزارەتا پەروەردێ یا ویالیەتێ 

 Maryland Avenue, SW 400   

Washington, D.C. 20202-4605 

 قۆتابی یا سنووردارکری رێبەرێ
ز  
ز  فلدویە یزانیاریێ   

. ئەگەر تە نەڤێت FERPAرێنمایێ 

ز لخوارێ هاتینە   
ۆ ل ناشڤیل جۆرێن زانیاریا ئەڤێ  ز میێی  

ز گشتی یێ   
رێڤەبەریا قۆتابخانێ 

 قۆتابی زانیاری رێبەرێ دیارکرن وەک
ز  
ز زارۆک  تە  ێ   

ژ تۆمارێن پەروەردەبی یێ 

ت ئاشکرابکەت بەری رەزامەندییا نڤیسیک ژالبی  تەڤە، دڤێت تۆ  سەنتەرێ زانیاریێ

ۆ ئاگەداربکەی چ برێکا نامەکا نڤیسیک یانژی  ز میێی  
ز گشتی یێ   

 بی  قۆتابخانێ 
ابز ز  
خێ 

، ئەوا کۆ بدەست کەڤیت لسەر ئونالیتز   داگرتنا فۆرما هەلوەشاندنا رەزامەندبی 

www.mnps.org/parentsandstudents   بی 
ابز ز  
یان لسەنتەرێ زانیاریێت خێ 

ۆ ل ناشڤیل، تا رۆ  ز میێی  
ز گشتی یێ   

، ٣ژا قۆتابخانێ   .٢٠١٩ساال  ێ هەیڤا ئیلوبز 

ۆ ل ناشڤیقۆ  ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز درۆستکرین وەک  ڵتابخانێ   
ز لخارێ یێ   

ئەڤ زانیاریێ 

 :  قوتابی
ز  
 رێبەرێ زانیاریێ 

  قوتابی  «
 
 ناف

 ئاکنجیبوونا قۆتابی  «
ز  
 ناڤونیشانێ 

 وێنە/فوتوگراف «

 جهــ و رۆژا ژ دایکبووبز   «

/بەسژ  خاندبز   «   خاندبز 
 
 بیاف

 رۆژا ئامادەبووبز   «

ز فەرم هاتینە ناسکرنبەش «  
 داریکرن د وەرزش یان چاالکیێ 

ز دناف تیما وەرزسژ دا «  
ز وەرزشڤان یێ   

 درێژ ۆ کێشا وان کەسێ 

ز هاتینە وەرگرتن «  
 باوەرنامە، رێزلێئینان، ۆ دیاریێ 

 دۆماهیک دەزگابی  پەروەردەبی یان پەیمانگەها بەشداری تێداکری «

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 | ٢٠٢٠-٢٠١٩با یا ساال نامیلکا قوتابی و دایک و با 

 قوتاب  
ز  
 ماف و بەرپرسیارەتیی 

  
ز
 هەی بو :  قۆتاب  ماڤ

کرنەک   .1  
کو وان بەرهەڤبکەن بو بدەستڤەئینانا سەرکەفتنان د   پەروەردە و فێ 

ز پەروەردەیا پشتی دواناڤنجیقو   
دا. ئەڤەژی پێکدهێت ژ وەرگرتنا هاریکاربی  ناغێ 

  دەزگابی  پەرورەدێ، مەنهەجەک  ئەکادم بی  به
ز
، و و ئامۆژگاربی  ژ ستاف ز  

ێ 

ز بلند د ناف پولێ  
ز  دا. زانیاریپێشبینیێ   

اردێن پشتی قوناغێ  ژ دهەم هەلێی

یم د قوناغا نەیه  یا ساال پەروەردەیا دواناڤنجی دڤێت دەست پێبکەن بکێ

 دا. خاندنێ

 بی  جودایه دگەل ماموستایا و رێڤەبە .2
ز  
  پەیوەندیێ 

ز
ێن پاسا و ستاف  

را، شووفێ 

ێ ز ئارام و ب رێز  ودگەل دیێی  
ز پەیوەندیێ   

بنە ئەگەرێ دێ  گرتنڤە ئەڤێ 

ستکرنا ۆ ئەگەرێ در  ەنا ئەکادم، هەروەسا دێ بخودیکرنا پێشخستن

 . بووبز  یا پاراستی  
 ژینگەهەکا فێ 

  هەی بچیتە  .3
ز
یا گونجای و بی  بەرامبەر  ئو پەروەردەکا گشتی  قوتابخابز  ماف

 وەک هاتیە دابینکرن ژالبی  یاسابی  ڤە یتوەربگر 

کربز  یا ئارا .4  
 پاکژ و  دا. ئاڤاهییەک  قژ م و پاوانە بو بهێتە گووتن د ژینگەهەکا فێ 

یان  نەکەت ئارام ئەو ژینگەهە کو چ مەترس ل سەر سالمەتیا جەستەبی 

  
. دەبیت قوتابی بەردەوام بەرێگریا شیانا بکەت بو فێ  داربی  دپاراستنا شبووبز 

 بوون و سالمەتیا قۆتابخانادا بکەن. قژ پا

سەرەدەریەکا ب رێز، دادپەروەرانە و ب حۆرمەت دگەلدا بهێتەکرن ژالبی   .5

ز   
  قوتابخابز  ڤە. قوتابیێ 

ز
 دی و ستاف

ز قوتابخانا  .6  
ز پەروەردەیا دەڤەرێ و یێ   

اردە یێ  ژ ز هەلێی  
کوپیەکا نڤیسیک ژ یاسایێ 

ندبز  یا قوتابخابز  وەربگریت و دگەل رێکارا)پرۆسیجەرا( ل دەستپێکا ساال خا

 قوتابخابز  بدەستخوڤە بینیت د سات یاسا و رێکارێن ێبش
ا
 خاندبز  دا.  ڵ

  کاری و سکاال وگلە و گازندێن خو  .7
ز
بینە بو دەف رێڤەبەرێ قوتابخابز  یان ستاف

 ل چاڤەرێ بەرسڤەک  بە د دەمەک  گونجای دا. 

، ئەگەرێن بریارێن  دەبیت .8 ز بوتە بهێتە گوتن ب زارەک یان ب نڤیسێ 

 تەمبیکربز  و دەرفەبی  بدەن بو الیەبز  دی ئەوژی ژئالت   خو  سحبەتا خو بکەن. 

ز ب   بکەتیان بەرهەنگاربی   ێ بکەتداخاز  .9 ۆڤەکرنا هەر تشتەک   بو  نڤیسێ  سژ

 د تۆمارا وان یا پەروەردەبی دا. 

دەربارەی ڕێکارا بو داخازکرنا پێداچووبز  لسەر بریارێن  وەربگریت زانیاریا  .10

 .  تەمبیکربز 

  هەی  .11
ز
ز ماف  

  زاروک بەشداربی  د کومبوون و دانیشتنێ 
دەیک و باب یان سەمیابز

 تەمبیکربز  دا بکەت. 

خابز  یان رێڤەبەر ئامادەبیت لدەم  پەیوەندی ب فەرمانبەرەک  قوتاب دەبیت .12

دەیک و باب بهێنە ئاگەهدارکرن د دەم   دەبیتە دهێتەکرن، و پولیسا ڤ

دا تەنها ئەو کاودان نەبن د پروسەیا لێكولینێ نزارۆک دکە پولیس پرسیارا ژ 

دەم  ب خرابی هەلسوکەوت دگەل زاروک دهێتەکرن یان دهێتە پشتگوهڤە 

 . ز  هاڤێێی

ە بەشەک ژ دانا بریارێن یاسایا ئەوێن کاریگەربی  لسەر قوتابیا یتو ب یتببەشدار  .13

 و قوتابخانا دکەن. 

جەستەبی و   بت   ترس یان خەم ژبو ساخ و سەالمەتیا  تهەست ب ئارامت   بکە .14

 . مێشیک یان هەستی 

15.   
ز
ز یا هەی تەمبیکرنەکا دادپەروەرانەماف  

ز پەروەردێ یێ   
ەمبیکربز  ت، برێکا یاسایێ 

ز هکرن ب یەکسابز د هەم قوتابخاناجکو بهێنە ب  
دا. دڤێت ئاستی  ئەنجامێ 

مابی  ئاستی  سەرپێچت   بیت. هەۆڵ دێ هێنە دان بو ەربز   ل سەر بنتەمبیک

( وان بخودا.  ز  
)کێشێ  ز  

 هاریکاریکرنا قوتابیان د چارەسەرکرنا  پەڤچوونێ 

 

 

 

 

  هەی بو  .16
ز
ز ساخلەم دناڤ قۆتابخانادا. ئەڤەژی پێکدهێت ژ میوە ماف  

خارنێ 

یابی  و   
ز باش بی  ل کافیتێ   

( و سەبزە و گوشتی  جورێ باش و ڤەخارنێ  )فێڤی

ز سڤکدا هەین.   
ێن خارنێ   دناڤ ئامێ 

 یا هەی کو: 
 
 قۆتابیان بەرپرسیارەب

ز مایل  هەمیان  .1  
ز خو یێ   

ز بو وابز  و ئەرکێ  روژانە بچن بو دەوام  و د بەرهەڤێی

ز خو.   
ین شیانێ  ز لدویف باشێی  بدومایه بیێز

ز قوتابخابز  و پاس  ئەوێن  یاسا لسەر هەم  بنهە دەبیت زانیاری .2  
و رێنمایێ 

  قوتابخابز  ڤە هاتینە دان ژالبی  رێڤەبەر و س
ز
 و جێبەجێبکەن. تاف

  قوتابخابز  بکەن لسەر هەر رەفتارەکا مەترسیدار یان چاالکیەک   .3
ز
 ئاگەداریا ستاف

تابخابز  یان دا یان ژ دەرڤەری حەرەم  قو کو روویبدەت د حەرەم  قوتابخانێ

ێکدانا رەوشا خاندبز  د دا ئەگەر ببیتە ئەگەرێ تاڤ پاسا قۆتابخانێدن

 دا. قوتابخانێ

ز تەنها وان کەرەستان  .4 ز رێک  دگەلخودا بیێز  
بو قوتابخابز  یان دناڤ پاس  دا یێ 

 ب   هاتیە دان. 

 دا. ەر کەسەک  د ناف جڤایک  قوتابخانێب رێزگرتنڤە رەفتارێ بکەن دگەل ه .5

6.    
ز
ز گرێدای کاری ئاگەهداربکببەردەوام دەیک و باب و ستاف  

ەن لسەر کێشێ 

ز بو مایل  دهێنە فرێکرن بو بقوتابخانێ  
ڤە و هەم کەرەستا رادەستبکەن ئەڤێ 

ۆ.  ز میێی  
 دایک و بابا و سەمیانا ژالبی  قوتابخانێ 

ز  .7  
ز ئاڤەکەردا و بەشداری کومبوون و  بێ  و بوچوونێ   

خو دیارکەن د رێکێ 

ز ئەوێن ئێکسەر کاریگەر و  وانبی  لسەر پەروەردەیا کورسمینارێن گرنگ بێی

قوتابخانا وان دکەن و هانا دەیک و بابان بدەن دا بەشداربی  بکەن هەر دەم  

ز جڤایک.   
وبووچوونێ   دەرفەت هەبیت بو دانا بێ 

8.  .  بی  هەڤالیتز
ز دناف پویل  دا بەرپرسیار بکەن دگەل فشارەک  ئەرێتز  

قوتابیێ 

ز و   
ز بەرپرس بکەن لدەم  هەڤاڵپۆلێ   

ان چەک هەلدگرن یان ئاگەهداریا الیەنێ 

ز ئەو تشت وەک هەرەشە  ز و زانێ  هەر تشتەک  دی کو رەنگە وەسا بهێتە دیێی

ڕبووبز  بدەن و   
بو سەر وان. هاریکاربن بو ئاڤاکرنا ژینگەها پویل  کو تێدا هانا فێ 

ز ژ رەفتارێن خراب و  کاریگەر.   پالپشتت   بدەن ب دوورئێخسێی

ز د  .9 ز مایل  ب دومایه بیێز  
ز خو یێ   

ز خو هەمیان  هەم ئەرکێ   
دەم  خودا و شیانێ 

بدەنە پال. قوتابی د رازینە لێگەریانا بژاردێن پشتی دوواناڤنجی بکەن و د کارابن 

 )بو نموونە، سەعیکرن بو ئەنجامدانا 
 
ز پێدف  

دەربارەی هاڤێتنا پێنگاڤێ 

 ، ێ لسەر وان بخو   لێگەریانا تاقیکربز  ژ ز خو دووپات یەکولێ   
، هتد.( دا شیانێ 

ز پشتی بکەن بو شایستە  
  خو. قوتابی ئارمانج و پالنێ 

 
اردنا بیاف ژ بوونا هەلێی

ا.  ژ  
ز دەستەکا وانەبێ   

 قوناغا دوواناڤنجی پارڤە دکەن دگەل ئەندامێ 

ز هەست .10  
دکەن کو  خو ب بەرپرسیار بزانن بو کار و کریارێن خو. ئەو قوتابیێ 

ز هاتینە تەمبیکرن دڤێت ب ریزڤە بچنە البی    
برەنگەک  نەدادپەروەر یێ 

 و وی بارودوخز دگەلدامەئەن
ز
 دا گەنگەشە بکەن. ک  ستاف

ێن پاسا و  .11  
ی، شۆفێ   

ماموستایان بنیاسن و رێزێ ل ماموستایا، کارمەندێن کارگێ 

ێ بگرن. لدەم  پێتڤ  دکەت، ق ز دیێی  
وتابی دێ رەخنەیا ئاڤاکەر ستافێ 

 کەن د دەم  درۆست دا بت   شەرم و هەست ب کێماس بکەن. پێشكێش

ز خو هەم .12  
 خو بەرپرسیار بزانن بو پاک و خاوێنکرنا قوتابخابز  و ئەو و هەڤالێ 

 .  پاس 

اردێن ساخلەمێی ئەنجامبدەن لدەم  بژاردێن خاربز  بو وان دهێنە  .13 ژ هەلێی

 پێشكێشکرن. 

ێ پاسا  .14  
 . بچن لدویف رێنمایێت شۆفێ 
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خۆلەکا بەری دەم  دیارکری یا گەهشتنا  ٥لدەف جه  راوەستاندنا پاس  ببە  .15

، لجهەک  بسال  مەت براوەستە خو لهیڤیا پاس  بگرە، کو دویر بیت ژ رێکا پاس 

پێنگاڤا لدویری جه  راوەستاندنا پاس  براوەستە.  ١٢هاتووچوویا ترۆمبێال و 

لسەر سا ب رێک و پێک براوەستە و چاڤەرێ پاس  ببە و ب رێز و حۆرمەت 

ز دومەندوور بکە.   
 سەرەدەربی  دگەل ملک و تشتێ 

ە پشتی پاس دراوەستیت، دەبیت قۆتابی تەماشەی لپێشیا پاس  دەربازی رێ بب .16

، ودەبیت  ێ پاس  بکەن خو لهیڤیا ئیشارەتا دەستی بگرن بو رێکپێدابز   
شۆفێ 

ئەو تەماشەی هەردوو ئاراستا بکەن بو زانینا هاتووچوویا ترۆمبێال ـــ چەپ، 

 راست، چەپ. 

ێ پاس  برێکا دەستهەژاندبز  ئەگەر تشتەک ژدەستا  .17  
کەفتە   ئیشارەبی  بکە شۆفێ 

ێ پاس  بگرە بو دانا ئیشارەتەک  بەری خو   
ژدەرڤەی پاس  و خو لهیڤیا شۆفێ 

 بچەمینیت ئەوی تشتی راکەت ژ عەردی. 

هەما ئێکسەر قەستا کورسییک  خو بی  بوتە دەستنیشانکری بکە و رێکا دناڤبەرا  .18

 کورسیکا و دەرگەیه  دەرکەفتتز  نە قەپاتکە. 

بڕەنگەک  گونجای ،  یتروینشتی بمین بەردەوام قۆتابی دەبیت لدەم  د پاسێدا  .19

 ا ەر کورس بیت، و دەستل س یدەبیت ل کورسییک بیت، کماخا و  ویپشتا 

 چ تشتا.  تەنەکە

20.  ، ، یان تویتتز  ز دپاس  دا نابیت چ تشتا بخوون، فەخوون، بەنیشتی ڤەجێ 

ز بێهوشکەر یان هەر کەرەستەکا   
 ب   سەرخۆشدبن، کەرەستێ 

ز  
فەخارنێ 

 دا. دا بیننە دپاسێەکری نابیت دگەلخۆ قەدغ

ز زیاندار، .21  
ز زەرەردار، کەل و پەلێ   

ز شیشەی، کەرەستێ   
 نابیت گیانەوەرا، تشتێ 

ز بتتز  وان تشتا یان چەک دگەل خۆدا بینە د پاسێ  
دا.  رەنگە قۆتابی دشێ 

ز بدانە دکۆشا خۆدا.   
ز دشێ   

 بهەلگرن ئەڤێ 

ز بلند، خەبەرگووتن، و/یان  .22  
تە نیشانێت کریت ناهێرێک ب کارئینانا دەنگێ 

ێ دەبیت بهێتە گرتن.  ێدان، ئو رێز  ز دیێی  
 ل ماف و ئارامیا کەسانێ 

ز خو د جاما پاس  دا نە بیە دەر و  .23  
بەردەوام سەرێ خو، دەست و کەل و پەلێ 

 بال هەر دژۆر بن. 

ز شەمەندەفرێ.  .24  
ز ل جه  دەربازبوونێ   ب تەمامەبی بێدەنگ بمیێز

رێ. لدەم  لسەر جه  خو بمینە حەتا دەم  تە دهێت ل پاس  دهێیە خوا .25

 دەرگەیه  پاس  ڤەدبیت نیشابز  وێ هندێیە کو لسەر جه  خو راببیەڤە. 

لوێ پاس  سیارببە ئەڤا هاتیە دەستنیشانکرن بو تە و لوی جه  پاس  وەرە  .26

خوارێ ئەڤا هاتیە دیارکرن بو تە. بتتز  د حالەبی  تەنگاڤیادا، وەک هاتیە 

ابی هێتە دان بقۆت دیارکرن ژالبی  رێڤەبەری و نوینەرێ وی/وێ ڤە، دێ رێ

 حالەبی  تەنگاڤت   دەبیت بهێتە هنارتن  ودا سیارێ پاسەکا ج
 
بیت. ئاگادارکرنا ف

 و هاتبیتە ئیمزاکرن ژالبی  دایک و بابا/س
ز . بو قۆتابخابز  بنڤیسێ  ەمیابز

مۆلەبی  بدەت پشتی ئاگادارکرنا سەرپەرشتی   دشێترێڤەبەرێ قۆتابخابز  

 .  ڤەگۆهاستنا برێکا پاس 

 ژ بهێلن و درەوشەکا ئارام و باش دا ب پارێزن. قپا بەردوام پاس   .27

ێ خو دگەل خودا بینە") .28 ( رێیک  نادەت BYODپێگریکرن ب سیاسەتا "ئامێ 

ز دماوێ کارکرنا پاسا قۆتابخابز  ب رێکەک  کو دەستێوەردانا  ا بکاربیێز وان ئامێ 

 . ی بکەت بو هەلکرنا پاس   
ێت پەیوەندیکربز  دا بکەت یان رێگریا شۆفێ  ئامێ 

ێ پاس  بهێتە دان هێدفونا بکاربینیت لدویف سستەم  دب  
یت رێ ب شۆفێ 

 لسەر بنەمابی  حالەت بو حالەبی هندی لدویف یاسا و ئەحکامێت 
ی

دەنیک

 بگونجیت.  دەڤەرێقۆتابخانا 

ا، یان هەر جۆرەک   .29 ز کامێ   
ەرا، فالشێ  ز  

قەدغەکرنا کارئینانا خۆدیکا)ئاوێنا(، لێ 

ێن بریقە ز رۆناهت   یان ئامێ   
ێ گلووپێ   

دار برێکەک  کو رەنگە رێگربی  لشۆفێ 

 .  پاس  بکەت بو هەلکرنا پاسا قۆتابخابز 

 

 

 

 

ز ل جه  راوەستاندنا پاس  ئەڤا هاتیە دیارکرن بو  .30 سیارێ پاسا قۆتابخابز  بێی

ین  یکێی ز  
؛ قۆتابی برەنگەک  ئۆتۆماتییک بی  هاتیە دەستنیشانکرن بو نێ   

راوەستاندبز

. جه  راوەستاندنا پاس  بو ناڤ و نیشا  نێنت ئاکنجیبووبز 

ز دەیک و باب و   
ماف و بەرپرسیارەتیی 

  زاروک
ز
 سەمیاب

  هەی کو: 
ز
ز قوتابیان ماڤ  

 دەیک وبابا و سەمیانی 

1.  . ز ز خو بێی  
کرنا زاروکێ   

 ب چاالکانە بەژداری خاندن و  فێ 

  قوتابخابز  و   .2
ز
 ژالبی  ستاف

سەرەدەری دگەل بهێتەکرن ب رێز و ب یەکسابز

 رێڤەبەرا ڤە. 

ان .3 ز  
 بگرێدابی ب: زانیاریا)پێ 

ز  
 ینا( و پەیوەندیا وەربگرن ئەڤێ 

ز  «  
ز گشتی یێ   

یاسا و رێکارێت قوتابخابز  و بۆردا پەروەردا گشتی یا قوتابخانێ 

و ل ناشڤیل  میێی

 رەفتارێن قوتابی  «
ز  
 پێشڤەچوونا ئەکادم و راپورتێ 

خەلەت و /یان ئاگادارکرنا ب لەز سەبارەت هەلسوکەوت و رەفتارێن  «

ز تەمبیکربز    
 پێنگاڤێ 

یاریا دەربارەی رێکارێن پرۆسا یاسابی بو ئەنجامدانا تەمبیکربز  ) ئاماژە زان «

 ێ بکە ( 54ب الپەرێ 

 قوتابی  «
ز  
ز ئەکادم و هەلسوکەوتێ   

فورمانسێ   
کرنا پێ  ز بو باشێی  

 رێکێ 

ز کێم ئەندام  «  
ی ئو دگەل قوتابیێ  ز   ئنگلێ 

خوازێن زمابز  
 خزمەتگوزاری بو فێ 

ابز   .4  
ز وەرگێ   

 خزمەتگوزاریێ 

ز قوتابیان دەیک وبابا و س  
 یا ەمیانی 

 
 : هەی بەرپسیارەب

ز وان  .1  
ز و ددەم  خو ببدروستایه ئامادەی قوتابخابز  دووپات بکەن کو زاروکێ  ێی

، دەبیت نامەکا نڤ یسیک یا بی  درۆستدا، لدەم  زاروک نە چیتە قوتابخابز 

تەماشەی یاسایا  هیڤییەرەوانەی قۆتابخابز  بکەن.  ئەگەرێ نە ئامەدەبووبز  

 بی  ئەگەر ئامادەبووبز  و ن
ز  
ل ۆ ت گشتی یێت میێی قوتابخانێ یا ەئامادەبوونێ 

 بکەن.  28لسەر الپەرێ  ناشڤیل

ۆ ل ناشڤیل بکەن و  رۆلەک  گرنک  .2 پشتەڤانیا قوتابخانێت گشتی یێت میێی

ز وانا، دگەل زار بب  
ز ژبو قۆتابیێ  کا پاخڤن سەبارت قۆتابخابز  ئو رەفتارێن ۆ یێز

کربز  چاڤەرێکری ئو ل سەر بها و قیمەتا پەروە  
برێکا پەیڤا و پاخڤن ردێ و فێ 

 کریارا. 

، دایک و بابێت  .3   قۆتابخابز 
ز
ب رێز و حۆرمەت ڤە سەرەدەربی  دگەل ستاف

ێ، سەمیانا، ئو قوتابیا بکەن دەما هوین ل حەرەم  قوتابخابز  و دەما  دیێی

ز قوتابخابز  دهێنە ئەنجامدان. ب ئەنجامدانا رەفتارەکا نە گونجای   
چاالکیێ 

، ئەردێ قوتابخابز  ئو رەنگە بیتە ئەگ ەرێ سنوردارکرن ژ چوونا ژورا قۆتابخابز 

. دایک و باب یان سەمیان دێ هێنە ئاگادارکرن ب رێکا  ز قوتابخابز   
چاالکیێ 

 .  نڤیسیتز 

ز پەیوەندیکربز  یێت نوژەنکری رادەستی قوتابخانێت گشتی  .4  
ساالنە زانیاریێ 

ز خو بکەن یان هەر   
و ل ناشڤیل و قوتابخانا زاروکێ  ز یێت میێی  

دەم  زانیاریێ 

ز دهێنە نهریپەیوەندیکربز  هاتنە گو   
غ و یاسابی ئەڤێ 

ز سژ  
. هەم بەلگێ 

ز تایبەت دابینبکەن و رادەستی   
بکارئینان بو  بنچاڤکرنا زاروک یان بو رەوشێ 

دا. رەنگە داخاز ژ دایک و بابا بهێتە کربز  ابخابز  بکەن ددەم  خو بی  دیارکریقوت

استکرنا ناڤ و نیشابز   ، ژبو پشێی ئاکنجیبوونا قۆتابی ئەگەر کارمەندێن قۆتابخابز 

ز   
، کو ئەو دوێ باوەرێ دانەکو ناڤونیشانێ    ڤەگوهاستتز 

ز
ژوانرا ستاف

 ئاکنجیبوونا قۆتابی رەنگە بهێتە گوهرین. 

مەجایل بدەنە زارۆکا دا ئەرک  خو چێکەن یان دەرفەبی  بدەبز  بو بەشداریکربز  د  .5

ز پشتی دەواما قوتابخابز  دا ه  
اریکاریا وانا بهێتە کربز  بو چێکرنا ئەرک  پروگرامێ 

 .  مایل 
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ز ژدەرڤەی مەنهەخی  قۆتابخانێقوتابیا هانبدەن دا بەشداربی  د چاال .6  
دا کیێ 

ز دبنە ئەگەرێ گەشەکرنا جڤایک و هەستی دبوارێن هونەرێن   
بکەن ئەڤێ 

 .  ئافرێنەر، موزییک  ئو وەرزسژ 

  قوتابخابز  بکەن دا چارەسەر  .7
ز
یا هەر ئاریشەکا کاری دگەل رێڤەبەری و ستاف

ز رەفتاری بکەن یان دگەل گلە  
و گازندێن دکەڤنە درێیا  ئەکادم یان پرسگرێکێ 

 دا. زاروکان

  نامیلکا دایک و  .8
 
ز رێڤەبەریا بۆردا پەروەدا گشتی و دگەل ئەف  

پۆلش و یاسایێ 

ز و خو تێدا شارەزاکەن. -باب  قوتابی بخویێز

ز سالمەبی و ئار هاریکاریا قۆتابیا بکەن باش تێبگەهن دەربارەی یاس .9  
مایا اایێ 

 پاس و هاندانا قۆتابیا بکەن بو پێگریکرنا ڤان یاسایا. 

ز بەری  .10  
ز خو ل هەم دەمێ   

ز زارۆکێ   
بەرپسیاربن بو ئارام و هەلسووکەوتێ 

 دەستنیشانکری بی  راوەستاندنا 
گەهشتنا پاس  و پشتی بجهێالنا پاس  لجه 

 .  پاس 

ز تەمبیک .11  
 رنا گونجای بکەن. پشتەڤانیا سیاربوونا ئارام و هەوڵێ 

ز خو بدەن سەربادێن گونجای بو رێکار  .12  
بوونا جادێ ب سالمەبی نیشا زارۆکێ 

 بەری ل پاس  سیاربن و پشتی ل پاس  دهێنە خوارێ. 

13.  . ێ بگرن ل جه  راوەستاندنا پاس  ز دیێی  
ز کەسانێ   

 رێزێ ل ماف و تایبەتمەندیێ 

ز بیت.  .14 ز راوەستاندنا پاسا بکەن ئەگەر مومکێ   
 چاڤدێریا جهێ 

  خزمەتگوزاریا ڤەگو ئاگ .15
 
هاستنا اداریا قۆتابخابز  بکەن لدەم  قۆتابیەک ئەف

 ار نابیت بو پێنچ رۆژا یان زێدەتر. یتایبەت وەردگریت ل پاس  س

ز زیانبەخش و  .16  
غ یان یێ  ز نەسژ  

هوشیاربن)ئاگاداربن( دەربارەی چاالکیێ 

ز نزییک  جه  راوەستاندنا پاس  رویددەن و ڤان چاالک  
ێ ئەڤێ  ز دیێی  

یا مەترسیێ 

 قەزابی  
ز  
راپۆرت بکەن بو نوینەرەک  گونجای بی  رێڤەبەریا قۆتابخانێت گشتی یێ 

  ژمارێ 
 
ابز بکە لسەر ف ز  

-٤٦٣٦یانژی پەیوەندبی  ب سەنتەرێ زانیاریێت خێ 

(.٦١٥)٢٥٩ 

  
ز
ز رێڤەبەرا و ستاڤ  

بەرپسیارەب  و مافی 
 قوتابخابز  

  هەی کو: 
ز
  ماڤ

ز
  قۆتابخاب

ز
 رێڤەبەر و ستاڤ

  ژالبی  ت، دادپەروەرانە، ئو  برێز  دگەرمەۆ سەرەدەریەکا ب ح .1
لدا بهێتە کربز

.  قوتابیان، دایک و بابان ێ بی  قوتابخابز 
  دیێی

ز
 یان سەمیانان ڤە، ئو دگەل ستاف

 کار د ژینگەهەکا ب ئارام و ب رێک و پێکدا بکەن.  .2

ز بو ئوفیسا رێڤەبەریا قوتابخانێت گشتی  .3 پشنیار و سکاال و گلە و گازندا بگەهیێز

و ل  ناشڤیل ئو بەرسڤ   ددەمەک  گونجای دا وەربگرن.  یێت میێی

ز هاریکار وەربگرن.  .4  
ز پێشڤەچوونا پروفیشنال یێ   

 راهێنان و خولێ 

 سەرچاوە و ژێدەرێن پێتڤت  وەربگرن دا دەرسا بکوالتیەکا باش بگەهینە قۆتابیا.  .5

  
ز
 یا هەی رێڤەبەر و ستاڤ

 
  بەرپرسیارەب

ز
 : قۆتابخاب

ز  .1 ، د وردبێ  ز ز باشروژانە بەشداری کاری بێی  
، - بن،  پالنێ  ز دارشتی بکاربیێز

ز رێنماییداهێ  
 کاربکەن لهەم رۆژان.   کریدا نەربن، ۆ سەرقایل  پالنێ 

 

 

 

 

 

 

 

ببەردەوام ژینگەهەکا قوتابخابز  یا ئارام و رێک و پێک دابینبکەن برێکا ب  .2

ز و تێخستنا، ئو کارئینانا  ێن پاراسێی ژ اتێ 
دویف چوونا ناڤەرووکا نامیالکا دایک  سێی

 ل ناشڤیل.  ۆ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی  قوتابی بکەن ئەڤا و باب/ 

ب رێز و حورمەت سەرەدربی  دگەل قوتابیا، دایک و بابا ئو سەمیانان بکەن،  .3

ز سەرکێش بۆ قۆتابیان.   
 خزمەبی  بکەن وەک کەسێ 

ببەردەوام دایک و بابان و سەمیانان ئاگاداربکەن سەبارەت پێشڤەچوونا  .4

ز پر رامان بو بەشداربوونا وانا قوتابی یا ئەکادم و د  
ەربارەی رەفتارا، دەرفەتێ 

ز ب رێک و پێک ب زمانەک  کو ئەو تێبگەهن   
درۆستبکەن و پەیوەندیکرنێ 

 دابینبکەن. 

ز  .5 لسەر رێباز و یاسایێت بۆردا رێڤەبەریا پەروەردا گشتی یا سەر ب  بال  زانێ 

و ل ناشڤیل  ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز ب داهەبن قوتابخانێ  دپەروەری و ب ئو  کاربیێز

 بەردەوام. 

ز سەبارەت رێباز و یاسایێت فەدرال و ویالیەبی  هەبن دەربارەی پروسەیا  بال  .6 زانێ 

 تەمبیکربز  بو هەم قوتابیا، ژوانرا قوتابت   کێم ئەندامژی بخوڤە دگریت. 

یاسایان، پێشبینیان ۆ نیگەرانیان گەنگەشە بکەن، ئۆ بەرسڤا سکاالیا یان  .7

ز ژ   
البی  قۆتابیان ۆ دایک بابان یان سەرپەرشتیاران ڤە نیگەرانیا بدەن ئەڤێ 

 دهێتە کرن د دەمەک  گۆنجای دا ۆ بزمانەک  کۆ ئەو تێبگەهن. 

دۆپات بکەن کۆ قۆتابی هەم بهێنە رەوانەکرن بۆ کۆمیتا، بەش ۆ ئوفیس ۆ  .8

ز دەرەک د پێتڤ  بن.   
 لق، ۆ ئاژانس ۆ رێکخراوێن گۆنجای لدەم  هاریکاریێ 

ز ب یاسای و ب بهانە  بو وان قۆتابیا  ووبارە دابینبکەند ئەرک  قۆتابخابز   .9  
ئەڤێ 

ز ئامادەنەبووین ل قۆتابخابز  ژبەر   
ل قۆتابخابز  ئامادەنەبووین )ئەو قوتابیێ 

ز دهێنە قەرەبوکرن(  
 ئەگەرێن تەمبیکربز  دهێنە هەژمارتن ژوان قوتابیا ئەڤێ 

ز پێتڤ  بەشداربن.  .10  
ز پرۆفیشنال یێ   

 دەرفەتێ 

ز بکاربرێکخراوێن جڤایک  .11 ز بو پالپشتیکرنا یێز  
ز   پێتڤیێ   

انێ  ز  
 قوتابی و خێ 

ز  
کەس یێ 

 خزمەتاوانا دهێتە کرن ژالبی  جڤایک  قوتابخابز  
ز  
 ڤە. ئەڤێ 

 ئوفیسا پەروەردا قەزاب   
ز  
 بەرپرسیارەتیی 

ۆ ل ناشڤیل  ز میێ   
ز گشن  یی   

  ئوفیسا پەروەردەیا قۆتابخانی 
ز
ستاڤ

 یا هەی کۆ: 
 
 بەرپرسیارەب

بۆ درۆستکرن ۆ جێبەجێکرنا یاسایا ۆ  یکجڤا هاریکار ۆ پەیوەندیدار بن دگەل .1

ز کاریگەر   
ز هاندانا قۆتابخانێ   

ئەوێن ئارام ۆ هاریکار بو دکەت رێکارا ئەڤێ 

  قۆتابخابز  ۆ جڤایکسەرکەفتنا قۆت
ز
 . ابی ۆ ستاف

ۆ سەرچاوە هەبن بۆ هاریکاری ۆ رێڤەبەر دۆپاتبکەن کۆ هەم قۆتابخانا  .2

. پاراستنا سەرکەفتنا قۆتابی ۆ قۆتابخا  بز 

، رێڤەبەران، قۆتابیان، دەیک ۆبابان یان  .3   قۆتابخابز 
ز
ز ستاف  

 یاسابی یێ 
ز  
مافێ 

 سەمیانان ب پارێزن. 

ب رێز و حۆرمەت ۆ دادپەروەرانە سەرەدەربی  دگەل قۆتابیان، دەیک و بابان  .4

  قۆتابخابز  و رێڤەبەران بکەن. 
ز
 یان سەمیانان، ستاف

رەـه و هەمەجوور بی  مەنهەجەک  خاندبز  دابینبکەن لسەر بنەمایەک  بەرف .5

ز قۆتابیان جێبەجێکەت.   
 گرێدای ب پەروەردێ ڤە دا هەم پێتڤیێ 

ز هەم قۆتابیان  .6  
 یاسابی یێ 

ز  
ز کێم ئەندامژی مسووگەربکەنمافێ   

، ژوانرا قوتابیێ 

 بخوڤەبگرن. 
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ز قۆتابیا بهێنە  .7  
ز هاتینە راهێنانکرن داکو پێتڤیێ   

 دابینبکەن ئەڤێ 
ز
وی ستاف

 جێبەجێکرن. 

   هاریکاری .8
ز
ز پێشڤەچوونا پرۆفیشنال دابینبکەن بۆ رێڤەبەران ۆ ستاف  

ۆ راهێنانێ 

 قۆتابخابز  دا هاریکاریا وانا بکەن بۆ پالپشتیکرنا قۆتابیان. 

ز وان  .9  
  قۆتابخابز  بکەن بو جێبەجێکرنا بەرپرسیارەتیێ 

ز
پالپشتیا رێڤەبەرا ۆ ستاف

ز تەمبیکربز  وەک هاتیە پێناسەکرن د نامیلکا قۆتابی   
بان دا ژالبی  دەیک ۆبا-یێ 

ۆ ل ناشڤیل ڤە.  ز میێی  
ز گشتی یێ   

 قۆتابخانێ 

دایک و بابان یان سەمیانان ئاگادار بکەن بەری جێبەجێکرنا بریارا تەمبیکربز  بو  .10

 .  دەرێخستانا قوتابی ژ قوتابخابز 

 دابینبکەن.  ئارام ، باش و و خاوێن پاسەکا پاک .11

12.   
 
ێن پاسا سالف  

   دووپاتبکەن شۆفێ 
 
دا د پاسێ دهێتە لهەر قۆتابیەک  بکەن ئەف

ز سپێدێ و پشتی نیڤرۆدا.   
 دهەردوو دانێ 

ن داکو  .13 ژ  
ێن پاسا دێ ب زەالیل پێشبیتز و رێکارا بو قۆتابیا بێ   

دووپاتبکەن شۆفێ 

 . مسووگەربکەنسەالمەبی و ئارامیا وانا 

  ئەرێتز و  .14
 
ز ئەف ێن پاسا دێ وی زمابز ب کارئیێز  

دووپاتبکەن کو شۆفێ 

 ئاڤاکرنا پەیوەندیا دگەل هەم سواربوویا.  پێشوازیکری ب مەرەما هەوڵدان بو 

ز  .15  
ز تەمبیکرنا رەفتارا ئەڤێ   

ێن پاس  دێ ب زەالیل  تێخستێ   
دووپاتبکەن کو شۆفێ 

 . ز  دێ هێنە بکارئینان بو هەم سواربوویا گەهیێز

  ڤەگۆهاستتز  دێ زانیاریا لسەر ئاریشا و پرسگرێکا)نیگەرانیا(  .16
ز
دووپاتبکەن ستاف

  قۆتابخابز  و/یان د
ز
ن. بو ستاف ز  

 ایک و بابا ڤەگوهێ 

ز ئاستی   ڤەگۆهاستتز  بەسژ  دووپاتبکەن  .17  
لسەر  1دێ د ئاگاداربن بو پێشبینیێ 

ز وان، یاسا،  ا )هندی د شیان دا هەبن(ئاستی  قۆتابخان  
و رەنگەڤەدانا پێشبینیێ 

 دا. ێکارا بو رەفتارێن قۆتابی د پاسێو ر 
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 مافان و بەرپسیارەتیان
 

 بمینە گرێدایبەردەوام دگەل مەدا 

 
ز
اب ز  

ز خێ   
 سەنتەرێ زانیاریی 

بۆ وەرگرتنا زانیارییان، پرسیاران، کۆمێنت ۆ تێبینیان، هیڤییە پەیوەندبی  ب سەنتەرێ 

ابز ڤە بکە لسەر زان ز  
ز خێ   

   یاریێ 
 
یان ئیمێلەک  بو مە  615-259-4636 تێلەفۆبز   ژمارا  ف

 ئیمێیل 
 
ە لسەر ف  

 .familyinfo@mnps.orgبنێ 

ێن دەو   
 دەمژمێ 

ز
اب ز  

ز خێ   
 اما سەنتەرێ زانیاریی 

   :برێکا تلەفوبز  
، لدەمژمێ   5:30ێ سپێدێ حەتا  6:30روژا دوو شەمتی تا روژا ئەینت  

 ێ ئێڤاری

   :برێکا سەرەدابز  
، لدەمژمێ   4:30ێ سپێدێ حەتا  8:00روژا دوو شەمتی تا روژا ئەینت  

 ێ ئێڤاری. 

ز ئونالین ئانکۆ لسەر ئ  
 نێن  نێ  ەزانیاریی 

ز هەین لسەر چەندین بابەتا، ژوانرا  www.mnps.org مالپەرێ مە  
، زانیاری یێ 

ز قۆتابخانان و قۆتابخانا زووبز    
ز ئەکادییم، لیستێ   

مەنیۆیا خارنا نیڤرۆ، مەرج و پێدڤیێ 

ز ۆ هاتن ۆ چوونا قۆتابیان بۆ قۆتابخانا.   ۆ زانیاری لسەر ڤەگۆهاسێی

بز     
ز تومارکری کو دبێ   

 یی 
ی

ز دەنگ  
 (CALLOUTS)هنارتنا نامی 

( بکاردئینیت بۆ Calloutل ناشڤیل سیستەم  هنارتنا) ۆ قوتابخانێت گشتی یێت میێی 

ز قۆتابیا. دێ   
انێ  ز  
دابەشکرنا دەنگ و باسێت گرنک و زانیاریان لسەر دەیک ۆ باب ۆ خێ 

 تۆمارکری ژالبی  رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانا و قۆتابخانا زارۆک  
ز  
 یێ 

ی
ز دەنیک  

هوین نامێ 

ێژی هەبن. ئەگەر تە وەرگرن. ئەف نام ز دیێی  
 هەروەسا دێ ب هندەک زمانێ 

ی
ز دەنیک  

ێ 

، تلەفونا قۆتابخانا زارۆک  خو بکە بو نویژەنکرنا زانیاریێت تە یێت  ز  
تلەفون بو تە نەهێ 

. ئەگەر ژمارا تلەفوناتە هاتە گوهرین، تکایە پەیوەندبی  ب قۆتابخانا   
پەیوەندیکربز

پات بکە کو دێ بەردەوام و تازە ئو دو زاروک  خوڤە بکە بو دابینکرنا ژمارا تە یا 

ز مە وەرگری.   
  پەیوەندیێ 

 ب   رێڤەبەریا قو ۆ پ
ز
اب ز  

ۆ ل ناشڤیرتال  خێ  ز میێ   
ز گشن  یی   

 ڵتابخانی 

ابز سەر ب قوتاب ز  
و  لناشڤیل پپورتایل  خێ  ز میێی  

ز گشتی یێ   
 رتالەک  ئونۆ خانێ 

ا
ینە کو دێ ڵ

ز   
ز زارۆکێ   

انا کەت بەردەوام گرێدابی دگەل پولێ  ز  
. ئەف پۆرتاڵە هاریکاریا خێ  ز  خو بمیێز

انا دابیندکەت کو  ئێکسەر تەماشەی دەرەجا و ئەرک  مایل  و دوماهیک  ز  
دەرفەبی  بو خێ 

ز   
 و ئامادەبوونا قوتابی و زانیاریا لسەر تەمبیکربز  و گەلەک تشتێ 

ژڤان بو کارێن داهابی

ز زاروک  خو بکەن.   
 دی یێ 

انا در ێی دناڤبەرا مادەلیڤ   پەیدادکەت کو پەیوەندیەکا موکم ز  
ست بیت ۆ موستا و خێ 

 . ز موباییل   
 برێکا ئیمێل و ناما و هشیاریێ 

ێت موبایال ژی. قۆتابخانە   بی  ل بەردەست لسەر ئونالین و لسەر ئامێ 
ابز ز  
پورتایل  خێ 

  دابینکەن. تێلەفونا قۆتابخانا زارۆک  خو بی  
ابز ز  
  خێ 

ا
دێ رێنمایا بو بدەستڤەئینانا پۆرتاڵ

ابز  ز  
  خێ 

ا
 لینیکسەرەدانا  بو پسیارا. زیاتر بزانە قۆتابی بکە بەسژ  پۆرتاڵ

 
 بکە ف

www.mnps.org/familyportal. 

 شنا مە لسەر موبایل  یداگرتنا ئەپلیکە

ۆ ل ناشڤی ز میێی  
ز گشتی یێ   

لسەر هەردوو  ئەب   بەالش بی  هەی بو داگرتتز   ڵقوتابخانێ 

( یل  بگەربی  Apple and Google Play storesئەپ ستوور و گووگلە پلەی ستوور)

  
 
هەرگاڤا تە داگرت، تو دشت   وان قۆتابخانا  Metropolitan Nashville PSلژێر ناف

ز دویڤچووبز    
ز تە دڤێ   

ێری ئەڤێ  ژ بکەی و کلیکا تێبینیان ئەکتیڤ بکەی بو  لسەر  بهەلێی

وەرگرتنا زانیاریان ژوان قوتابخانا. ئەب   موباییل  دەنگوباسا دابیندکەت دەربارەی 

 هاریکاربی  و قوتابخانا لسەر مالپەرێ و تو 
ز  
ورێن جڤایک و هەروەسا رێڤەبەربی  و هێلێ 

ێ.  ز دیێی  
ز قوتابخابز  و دگەل چەندین تشتێ   

 مینیویێ 

 

 

 

  

 پەیوەندیێ ب قوتابخانێن گشتی یێن میترو لناشڤیل بکە

ۆ ل ناشڤیل ز میێی  
ز گشتی یێ   

 قۆتابخانێ 

Bransford Ave 2601 

Nashville, TN 37204 

 615-259-4636       

  familyinfo@mnps.org   

 www.mnps.org      

www.mnpschildrenfirst.com    

facebook.com/MetroSchools   

@MetroSchools 

@MetroSchools 

mailto:familyinfo@mnps.org
mailto:familyinfo@mnps.org
http://www.mnps.org/
http://www.mnps.org/
http://www.mnpschildrenfirst.com/
http://www.mnpschildrenfirst.com/
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 بەشدار ببە

) ا جڤاتا راوێژکاری  
ز
ب   

( و دگەل PACدایک ۆ بابان کو دبێ 
ز پەروەردا تایبەت کو   

انی  ز  
جڤاتا راوێژکاری یا خێ 

(  
ز
ب   

 (EEFACدبێ 

زکرن بۆ درۆستکرن هاتیە ای بابان ۆ دایک یا راوێژکاری جڤاتا  
 ۆ پێکرن و رێک ۆ بهت 

ز  دا بابان ۆ دەیک جۆالندنا  ۆ وان، زارۆک   ژبۆ دۆمدرێژدا پەروەردەییا د بەشداربب 

ز  ئاستەنگا وان دیارکرنا هەروەسا،  
 دگەل کاربکەن ۆ تێدا دکەڤنە باب دەیک یب 

ز  کارمەندێن  
ز  گشتر  قۆتابخانب   

ۆ یب   ڤان اناالد یان کێمکرن بۆ ناشڤیل ل میتر

   .ئاستەنگان

ز پەروەردا تایبەت ) راوێژکاریجڤاتا   
انێ  ز  
( یا هاتیە درۆستکرن لسەر EEFACیا خێ 

  
 
ز کێم ئەندام. هەر دایک و بابێت زارۆکەک  ئەف  

ز قۆتابیێ   
انێ  ز  
دەستی  خێ 

ز پەروەردا تایبەت وەردگریت بی  شایستەیە ببیتە ئەندام    
 . EEFACخزمەتگوزاریێ 

کرن  
ا زارۆک  خو دا، پەیوەندبی  ب رێڤەبەرێ قۆتابخانا زارۆک  خو داکو بەشداربی د فێ 

 بکە. 

ز جڤایک  
  COMMUNITY ACHIEVES  دەستکەفتی 

ز جڤایک  
دەستپێشخەریەکا جڤاکییە ب  (Community Achieves)دەستکەفتێ 

و ل ناشڤیڕێڤەبرنا قو  ز قوتابخانا ڵتابخانێت گشتی یێت میێی  
ز جڤایک یێ   

. دەستکەفتێ 

ز تەندروستی و جڤایک و پێشڤەچوونا گەنجان دکەن بو تەکەزێ لسەر خزمەتگ  
وزاریێ 

 بواریباشتکرنا رەوش
 
. دف کربز   

دا رێڤەبەرەک بی  هەی کارێ وی ا پەروەردێ و فێ 

بو پێشکێشکرنا دەرفەتان و رێژەکا پالپشتت   پێشکێشدکەت بو  پارایەکۆمکرنا هەڤ

ز سەرچاو   
ز جڤایک. نموونێ   

ان و ئەندامێ  ز : ژ زاروکان و گەنجان و خێ  ز  
ا پێکدهێ 

ز   
ز جلوبەرگا و دەرفەتێ   

ابز و دوالبێ  ز  
ز خاردەمەنیا و سەنتەرێن سەرچاوێن خێ   

مەخزەنێ 

 پشتی دەواما قوتابخابز  و وانە بو مەزنا. 

ز بەشدار  
 قوتابخانی 

 ALEX GREENقۆتابخانا سەرەتایا 

   Antiochقوتابخانا ناڤنجیا 

 BUENA VISTAقۆتابخانا سەرەتایا 

 Coleقوتابخانا سەرەتایا 

 DUPONT HADLEYقوتابخانا ناڤنجیا 

 GRA-MARقوتابخانا ناڤنجیا 

  H.G. Hillقوتابخانا ناڤنجیا 

 HYNESقۆتابخانا ناڤنجیا 

 Haywoodقوتابخانا سەرەتایا 

 HYNTERS LANEقوتابخانا ئامادەیا 

 Inglewoodقوتابخانا سەرەتاییا 

 JERE BAXTERقۆتابخانا ناڤنجیا 

 JOELTONقۆتابخانا ناڤنجیا 

 MARGARET ALLENقوتابخانا ناڤنجیا 

 MCKISSACKقۆتابخانا ناڤنجیا 

 McMurrayقوتابخانا ناڤنجیا 

 NAPIERقۆتابخانا سەرەتاییا 

 Pearl-Cohnقۆتابخانا ئامادەیا 

 TOW RIVERSقوتابخانا ناڤنجیا 

 Whites Creekقۆتابخانا ئامادەیا 

 Whitsittقۆتابخانا سەرەتایا 

 مالپەری بکە: بو دەستڤەئینانا ن
 
ز بەشدار،سەرەدانا ئەف  

ز قوتابخانێ   
ین لیستا ناڤێ  ویێی

www.communityachieves.org. 

 

 کارب    وەربگرەهاری

  یا  هێال 
ز
 هاریکاریا جڤایک تێلەفوب

 ئەوە کو تو پەیوەندبی  ب 
ن رێک کو تو هاریکاربی  بدەستخوڤە بیتز ئێک ژ ساناهیتێ 

ز ویالیەتا تێنش  
ز جڤایک یێ   

  ژمارێ خزمەتگوزاریێ 
 
. لدەم  تو 2-1-1 ڤە بکەی لسەر ف

پەیوەندبی  دکەی، دێ کەسەک دگەل تە ئاخڤیت و ئەو کەس بی  هاتییە راهێنانکرن کا 

دێ چەوا هاریکاریا تە کەت بو پۆلینکرنا پێتڤیێت تە، و لدویفدا دێ ژمارا تێلەفونا و 

ین جهــ دەتە تە کو تو بشت   هاریکاربی  ژێ وەر  یکێی ز  
ز نێ   

 گری. ناڤونیشانێ 

ز کاروبارێن جڤایک یخزم  
ز ەتگوزاریی   

 قوتابخابز   ی 

ز کاروبارێن جڤایک ی  
ز خزمەتگوزاریێ   

ز ل هەم قوتابخانێت گشتی یێت  ێ   
قوتابخابز  یێ 

  کاروبارێن جڤایک یا پابەندە بو پێشکێشکرنا هاریکاربی  بو 
و ل ناشڤیل هەین. بەسژ میێی

ز ئەکادییم  
ز خاندنا وان یێ   

. هندەک  قوتابیا داکو بەرزترین ئاستێ  ز بدەستخۆڤەبیێز

کرنا زاروک درۆستدکەن. راوێژکارێن   
ز هەین کو ئاستەنگا بو فێ   

ز کەس یێ   
جاران کێشێ 

  دێ راوێژکاریا بی  بەرامبەر دابینکەن بو ق
ز قوتابخابز  

وتابیان د دەم  دەواما جڤایک یێ 

 قوتابی دگەقوتابخانێ
ز  
ل دا و ل قوتابخانا وانادا. هەم تۆمارا دەربارەی کومبوونێ 

ز بنهێتز ژبیل ئەگەر هاتبنە داخازکرن  ز قوتابخابز  دێ هێنە پاراسێی  
راوێژکارێن جڤایک یێ 

 ژالبی  یاسابی  ڤە. 

ز  قۆتابیا و  بو  HERO پروگرام    
انی  ز  

ز  خێ   
دقۆناغا وانا ئەڤی 

ز تەنگاڤیادە  
 ربازبووبز  دا ژ حالەتی 

  
 
ژێر ل McKinney-Ventoبهەڤکاری دگەل یاسا هاریکاریا بی  مال و حاال یا بناف

بی  یاسایا هەم قۆتابی دەبیت سەربکەڤن،  Aبەسژ   VII-B Title IXناڤونیشابز   

ازابز  نەبیت رەنگە د شایستە بن بو ڤان   
  بی  لێ 

 
 خەوێ بی  شەف

ز جه   
زاروک و گەنجێ 

  
 
تەبوون بو بن. شایس HEROخزمەتگوزاریان برێکا پالپشتیا پروگرام  بناف

ز لژێر پر   
ز وان  the McKinney- Vento Act گرام  ۆ خزمەتگوزاریێ   

لدویف بەرسڤێ 

ڤەیە ئەوێن هاتینە دیارکرن د  پرسیارێن گرێدای ب بارودوخز  ئاکنجیبوونا قوتابیان

(  Aرما ۆ دا. ) ف the McKinney- Ventoگرام  ۆ رما هەلسەنگاندنا شایستەبوونا پر ۆ ف

ز لژێر یاسایا   
 بی  مال  نە بتتز   McKinney-Ventoپێدانا هاریکاریێ 

ز  
وحال بو قۆتابیێ 

 بی  مال و حال دژین ، یل  هەروەسا 
ز  
 یاسابی یێ 

ز  
ز دگەل دایک و باب یان سەمیانێ   

ئەڤێ 

 بی  مالوحاال دا دژین بت   
ز  
ز کەس  خو نەبیت کو لجهێ   

بو وان کەساژی بی  هەی ئەڤێ 

. فورمێت داگرتنا شایستەبوونا ڤان خزمەتگوزاریان    یاسابی
دەیک وباب یان سەمیابز

ز زار سەنتەرێن تۆمارکرنا قرەنگە  بدەست هەوەبکەڤن ل   
ز ۆ وتابیان یان قوتابخانێ   

کێ 

  ژمارا 
 
 پرۆگرام بکەن ئێکسەر لسەر ف

 
هەوە یان هوین دکارن پەیوەندبی  ب ئوفیسا ف

( ۆ . ئەو بەرسڤیت تو لسەر ف٦١٥-٢٥٩-٨٧٢٩تێلەفوبز   )هەژیبووبز  رما شایستەبووبز 

قوتابی شایستی  ڤان ددەی دێ هاریکاریا قوتابخابز  کەن بو دیارکرنا وێ چەندێ کا 

خزمەتگوزاریا نەیە وەربگریت یان نە. فەرق و جودایه دگەل قوتابی ناهێتەکرن لسەر 

ز دکەن دێ  ز هوین دابێ   
ز دکەت، و ئەو زانیاریێ    فورم  دابێ 

 
ز لسەر ف  

وان زانیاریا ئەڤێ 

ز داخازا ڤان   
ان و قوتابی دشێ 

ز . خێ  ز
خزمەتگوزاریان بکەن د هەر ب نهێتز هێنە پاراسێی

ز خو ژدەستدان بدرێژایا ساکێدەمە  
 دا ل هەرگاڤا وان مالێ 

ا
دا. بریارێن خاندنێ ڵ

 شایستەبووبز  بو خزمەتگوزاریا بتتز  بو ماوێ ئێک سا
ا
خاندبز  یا رەوایە ئو فۆرمە و ڵ

ز نوی یێت پێشکێشکر  
ەکا خاندبز  بو ڵبز  دەبیت بهێنە داگرتن بو هەر سابەلگەنامێ 

  بی  وەرگرتنا شایستەبووبز  ئەگەر هات و قۆت
 
ابیەک ببەردەوام جه  نڤستنا شەف

 جێگێ  و گونجای نەبیت. 

ز پروگرام    
ز شایستە بو خزمەتگوزاریێ   

  هەی کو McKinney-Ventoئەو قوتابیێ 
 
، ماف

ز پیتڤ  هەم نە   
ز وان یێ   

ز وان بهێنە تومارکرن حەتا ئەگەر بەلگەنامێ   
ئێکسەر ناڤێ 

ز پرو   
ز شایستە بو خزمەتگوزاریێ   

. قوتابیێ  ز  McKinney-Ventoگرام  لبەردەستێی

 وان بی  
ز جه   

ز بو ناڤ و نیشانێ  ز د هەمان قوتابخانەدا بمیێز  
ز د دشێ   

 دەمیک یان دشێ 

ز ئەوا وان دوماهیک جار دەوام لێکری لدەم  وان خانت   خو وێ قوتابخانێ دا بمیێز

 ژدەست دای. 
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ز ژ یل  نە سنووردارن بتتز  بو    
ز دی، پێکدهێ   

ز زیدەتر دگەل پالپشتیێ   
خزمەتگوزاریێ 

ز دەواما   
ز ستاندارد یێ   

، هەروەسا جلوبەرگێ  ز ژدەرڤەی زوونا قوتابخابز   
ڤەگوهاستنێ 

 . ز ێ بو سەرچاوا، لبەردەسێی ز دیێی  
ز قوتابخابز  و دگەل رەوانەکرنێ   

، کەلوپەلێ   قوتابخابز 

ز ل تەنگاڤیان HEROتکایە پەیوەندبی  بکە ب پروگرام    
انێ  ز  
دا دەربازدبن ڤە بو وان خێ 

  ژمارا تێلەفوبز  
 
ئەگەر تە هەر پرسیارەک هەبیت یان تو بی   ٦١٥-٢٥٩-٨٧٢٩لسەر ف

 .  پێتڤ  ب هاریکاربی  بی

 STRIDEپروگرام  

ز   
ۆ ل ناشڤیڵ تۆمارکری هەر ژ هەم ئەو قوتابیێ   دناڤ قوتابخانێت گشتی یێت میێی

ز قۆ   
ز  ١٢-٩ناغێ   

ز سواری پاسێ   
 بی  بەرامبەر MTA)بەریا نها دگوتتز   WeGoدشێ 

ز ( بێی

  برێکا بەرنامەک  داهێ
 
ز StrIDeنەری بناف  

ز د قوناغێ   
ێ ئەوێن دەوام   ٨-٥. ئەو قوتابیێ 

ز زەر   
  خزمەتگوزاریا پاسێ 

 
ز خو دکەن لوی جه ئەف  

ز ژ دەرڤەی زوونێ   
ل قوتابخانێ 

ز پرۆگرام    
بکەن بەس  StrIDeلێنەبن، د شایستەنە کو بەشداربی  د خزمەتگوزاریێ 

تابخانا دبی  ب ئوفیسا قو دەبیت دەستویردانا دایک و بابا دگەلدا هەبیت. پەیوەن

ز دەستو ناڤنجی ڤە بکە بو فۆ   
. یرمێ   ردابز  و زانیاریا لسەر شایستەبووبز 

ز قۆ   
ز قوتابیێ   

ز ناسنامێ   
ۆ ل ناشڤیل کارتێ  ز میێی  

ز گشتی یێ   
ز قوتابخانێ   

ناغا ئامادەبی یێ 

ز وەک تکێتا سواربوونا   
ز و دشێ  وەک ناسناما وانا یا قۆتابخابز  و پەڕتووکخابز  بکاربیێز

ز   
. ئەف WeGoپاسێ  ز ز هاتینە درۆ   بکاربیێز  

ز کارتە یێ   
ستکرن دا کاربکەن لسەر سندوقێ 

ز   
ز دناف هەم پاسێ   

دا. قوتابی دەبیت کاربی  بدانیتە ل سەر ئەو  WeGoپارەدابز  ئەڤێ 

  
 
گای لسەر کو دکەڤیتە لسەر سندوقا پارەدابز  و خو بگرن تا کارتە -جه  وێتز  چاف

ئاماژە دکەت کو کارتا قوتابی هاتە  دهێتە خاندن و تیتکەک لێددەت. ئەف دەنگە

 ردان سواری پاس  ببیت. یخاندن و قوتابی دێ هێتە دەستو 

هێتە دابینکرن بو قوتابی لدەستپێکا دەواما قوتابخابز  د ناسنامەکا نوی یا قوتابخابز  دێ 

 نوی یا خاندنێسا
ا
دا و ناهێتە گوهرین بو کەسەک  دی. تەنها ناسنامەیە کو دهێتە ڵ

ز بکارئینان   
هێتە دابینکرن د  دێ ناسنامە بو قوتابیان. WeGoژبو سواربوون ل پاسێ 

 واندا. بهابی  نویکرن یان بەرز 
ز  
دۆالرن و دێ هێتە  ١٥ەکرنا وێ ناسنام  قوتابخانێ 

ز وانا. قوتابیا بدەستڤەئ  
  گوهرینا س  ناسناما هەبیت بو  بتتز  دێ  ینان ل قوتابخانێ 

ز
ماف

 .  هەر وەرزەک  سایل 

ز د  
ز ئەو قوتابیێ   

ز یاسایێ   
ز دڤێت لدویف هەم رێنامایێ    خزمەبی  بکاربیێز

 
ز ف  

ڤێ 

ز   
. یاسایا  WeGoهەلسوکەوتا پاسێ  ز ڤەگوهاستتز   

بچن یان خوڤەبکێشن ژ خزمەتێ 

دا و هەروەسا   Music City Central هەلسوکەوتا دێ هێتە بەالڤکرن دناف هۆال 

 . NashvilleMTA.orgلسەر مالپەرێ 

ز زێدەتر دەربارە  
، پەیوەندبی  بکە ب بو زانیاریێ  ز پاس   

ز هاتن و چووبز  یان دەمێ   
ی رێکێ 

 هاۆالتیان بی  
ز  
  ژمارا تێلەفوبز   WeGoسەنتەرێ خزمەتگوزاریێ 

 
-٥٩٥٠  لسەر ف

(٦١٥)٨٦٢ 

بوونا درێژەکری  
ز فێ   

 پرۆگرامی 

بوونا درێژەکری هاریکاریا راستەوخوو و نەراستەوخوو بەری و   
ز فێ   

ئوفیسا پرۆگرامێ 

ز  پشتی دەواما قوتابخابز    
ز هاڤیتز  دابیندکەت. ئەف ئوفیسا پرۆگرامێ   

و پرۆگرامێ 

، لژێر یاسا پەروەردەیا سەرەتابی و  بوونا درێژەکری دهێتە تەمویلکرن، تا رادەیەک   
فێ 

کرنا جڤایک یا چەرخز  IV-Bدواناوەندی، تایتیل    
و پرۆگرام  تێ  و پشکا  ٢١. سەنتەرێن فێ 

کربز  برێکا پارێ تەرخانکری بو پڕۆگرام  
.  بو فێ  ز پشتی دەواما قۆتابخابز   

 ێ 

 مالەرب   
 
بوونا درێژەکری، هیڤییە سەرەدانا ف  

ز فێ   
بو زانینا زێدەتر دەربارەی پرۆگرامێ 

www.mnps.org/before-and-after-care . .بکە 

 

 

 

 

ێن پرۆگرام رەنگە بهێنە پاش  
ز یان ئێد حالەبی  کەش و هەوابی  دژواردا، دەمژمێ  خسێی

 رێ دێ هێتە تێبینیکرن کە وەک ئەنجام بوبهێنە هەلوەشاندن. خشتی  خوا

، زووی بەردانا قۆتابیا بو ماڵ، یان هەڵوەشاندنا دەواما  دەستپێکرنەکا پاشخستی

 :  قۆتابخابز 

ا «  
ز چاڤدێریا بەری  دەستپێکرنا پاشخسن  بو ماوەی دوو دەمژمێ   

ـــ پرۆگرامێ 

 . ز ا هێتە پاشخسێی  
 دەوام  دێ دوو دەمژمێ 

»   
ز
ز ـــ چاڤد دایخستنا قۆتابخاب  

ێریا بەری قۆتابخابز  و پشتی قۆتابخابز  / پرۆگرامێ 

 پشتی دەواما قۆتابخابز  

ز ـــ  زووی بەردان «  
چاڤدێریا بەری قۆتابخابز  / پشتی قۆتابخابز  دێ پرۆگرامێ 

 هێنە گرتن. 

ۆ ل ناشڤیڵ ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز پشتی دەواما قۆتابخابز   قوتابخانێ   
  هەی پرۆگرامێ 

ز
ماف

یت دماوێ ت کو کەش و هەوایەک  دژوار دئارادابدا بیت دحالەتەکێبهەلوەشینی

 دا. ژدەرڤەی دەم  قۆتابخانێ

 
ز
اب ز  

 سەنتەرێن سەرچاوە)ژێدەر(ێن خێ 

ابز ) ز  
انان( پابەندن ب زێدFRCsسەنتەرێ سەرچاوێن خێ  ز  

. ەکرنا سالمەتیا زاروکان و خێ 

ز جڤایک و   
ابز هەڤکارە دگەل دابینکەرێن خزمەتێ  ز  

هەر سەنتەرەک  سەرچاوێن خێ 

، دانیشتوان و قوتابخانا و بازرگانیا و جهــ و رێکخراوێن ئویل، هەم بهەڤرا تەندرو  ستی

ز دەڤەرێ و گەرەک.   
ێ و بەرچاڤکرنا پێتڤیێ  ز  

 کاردکەن بو ئاڤاکرنا هێ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 22 | ٢٠٢٠-٢٠١٩با یا ساال نامیلکا قوتابی و دایک و با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ز
اب ز  

 سەنتەرێن سەرچاوێن خێ 

ز  پەیوەندیکربز  ج   
 هـ و زانیاریێ 

 مالپەری بکە: ژەنبو بدەستڤە ئینانا لیستا نو 
 
، هیڤییە سەرەدانا ف ابز لسەر ئاستی  قۆتابخابز  ز  

ز پەیوەندیکربز  یا سەنتەرێ سەرچاوێن خێ   
 کری یا جهـ و زانیاریێ 

www.communityachieves.org. 

BETHLEHEM CENTERS OF NASHVILLE 

 1417 Charlotte Avenue | Nashville, TN 37203 

Lead Agency : Bethlehem Centers of Nashville 

(  ٦١٥)٣٢٩-٣٣٨٦ ژمارا تلەفونێ:    Ext  .  ١١٩  .  

EDGEHILL FAMILY RESOURCE CENTER 

 1001 Edgehill Avenue | Nashville, TN 37203 

Lead Agency : Organized Neighbors of Edgehill 

٦١٥-٢٥٦-٤٦١٧ ژمارا تلەفونێ:  

Email: frc@edgehillcommunity.org 

MARTHA O’BRYAN CENTER 

 711 South 7th Street | Nashville, TN 37206 

Lead Agency : Martha O’Bryan Center 

Ext (  ٦١٥)٢٥٤-١٧٩١ژمارا تلەفونێ:     .٢١٣.  

C. E. MCGRUDER FAMILY RESOURCE CENTER 

2013 25 th Avenue, North | Nashville, TN 37208 

Lead Agency :Catholic Charities  

(٦١٥)٢٥٥-٠٥٥٤یان    (٦١٥)٢٤٢-٤٦٨١ ژمارا تلەفونێ:   

SALVATION ARMY/MAGNESS POTTER CENTER 

 611 Stockell Street | Nashville, TN 37207 

Lead Agency :The Salvation Army/Red Shield Family Initiative 

(٦١٥)٢٥٥-٤٠٥٥ژمارا تلەفونێ:   

SOUTH NASHVILLE FAMILY RESOURCE CENTER 

 4928 Edmonson Pike | Nashville, TN 37211 

Lead Agency :Catholic Charities 

(٦١٥)٨٣٤-١٩٤٤ژمارا تلەفونێ:   

ST. LUKE’S COMMUNITY HOUSE 

 5601 New York Avenue | Nashville, TN 37209 

Lead Agency : St. Luke’s Community House 

(٦١٥)٣٥٠-٧٨٩٣ژمارا تلەفونێ:   
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 )پرووسیجەرا(و رێکارا )پۆلسیا(یاسا
 

  
 
 دویر ژ نەژادپەرسن   ا ئاخفتن دەڤ

ۆ ل ناشڤیڵ) ز میێی  
ز گشتی یێ   

نەژاد،  ەمابی  ( جوداهت   ناکەن لسەر بنیMNPSقۆتابخانێ 

ا نەتەوی، ا دوورەگەزی، بنچینگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەیئاین، باوەری، رە

 رن دهەر م ئەندامبووبز د رێپێدابز  دا، رێــهەبوون، یان کارکێرەنگ، تەمەن، و بارێ ک

یان چاالکیان دگەل دابینکرنا بدەست ڤەئینانا  بەرنامەک  قۆتابخاناندا، خزمەتگۆزاریان

ز و ب   سنێال ئو گر وگرو   
ز گشتی یێ   

ز دەستنیشانکرین. رێڤەبەریا قۆتابخانێ   
ێ یێ  ز دیێی  

وپێ 

 فەرمانبەربی  دا. 
ز  
ۆ ل ناشڤیڵ جۆداهت   ناکەت د دامەزراندبز  دا یان د هەلێ   میێی

ز سڤیل  
 پێگریا مافی 

ل ناشڤیڵ یا پابەندە ب گەرەنتیکربز  کو هەم قۆتابی و  ۆ ابخانێت گشتی یێت میێی قوت

بووبز  بو بهێتە روخساندن، شول بکەت و بەژدار بیت د   
ز مەزن دەرفەتا فێ   

کەسانێ 

ز خوارێ.   
 ژینگەهەکا دویر ژ  نەژادپەرستت   ب پێگریکرنا ب یاسایێ 

ز سڤیل یا ساال  ٦تایتل  ژمارە   
 ١٩٦٤ یا بەندا یاساییا مافی 

ز سڤیل یا ساال یا بەندا یاسا ٦تایتیل  ژمارە   
نەژادپەرستت   قەدغەدکەت  ١٩٦٤یا مافێ 

 .  پیستی یان بنچینەیا نەتەوایەتت  
ی

، رەنیک  ل سەر بنەمابی  رەگەزی یان رەگەپەرستی

 سا د یا بەندا یاسایا پەروەردێ ئەڤا هاتیە گوهرین  ٩تایتل  ژمارە 
 
 ١٩٧٢ ڵ

 رێ سکش. ۆ  قەدغەدکەت ل سەر بنەمابی  جرستت   نەژادپە ٩تایتیل  ژمارە 

 ئەگەر تە بڤێت سکا
ا
   یان پسیارا بکەی ل سەر تایتڵ

ا
، ٩یان تایتیل  ژمارە  ٦ ژمارە ڵ

 هیڤییە پەیوەندبی  ب: 

Phyllis Dyer 

 بکە  ٩و تایتیل  ژمارە  ٦مونەسڤی  تایتیل  ژمارە 

Bransford Avenue 2601  

Nashville, TN 37204 

Email: civilrightscomplaints@mnps.org  

 :  (٦١٥)-٢٥٩-٨٦٣٤ژمارا تلەفوبز 

 یا بەندا چاکردنەڤەیا سا ٥٠٤ەش   ب
 
یا بەندا  ٢ئو تایتل  ژمارە  ١٩٧٣ ڵ
ز خودان کێم ئەندام یا ساال   

 ١٩٩٠ئەمریکیی 

ز  کێم  ٢ئو تایتیل  ژمارە  ١٩٧٣یا بەندا چاکردنەڤەیا ساال  ٥٠٤بەسژ    
یا بەندا ئەمریکیێ 

.  ١٩٩٠ئەندام یا ساال   نەژادپەرستت   قەدغەدکەت ل سەر بنەمابی  کیـم ئەندامت  

ئاماژە بهندێ دکەت کو نا بیت چ  ١٩٧٣یا بەندا چاکردنەڤەیا ساال  ٥٠٤بەسژ  ژمارە 

ز شایستە بهێ  
ز دهەر پرۆگرامەکێکەسێ  دا دناڤ وەالبی  ئەمریکادا ژبەر نە ژدویر ئێخسێی

رژەوەندییەک  دا یان فەرق و ئەگەرێ کێم ئەندامیا وانا و بهێنە بی  بارکرن دهەر بە

دا یانژی لژێر وەرگرتنا هاریکاریێت ا بهێتە کرن لژێر هەر پرۆگرامەکێجودایه دگەل د

ز حکوومەتا فیدرال.   
 دارابی یێ 

 

 

 

 

ز کێم ئەندام ئەڤا ساال ٢تایتیل  ژمارە   
دەرچووی  ١٩٩٠یا بەندا هاوەالتیێت ئەمرییک یێ 

ز شای  
ستت   ل سەر بنەمابی  ئەنجامدانا نەژاتپەر   ستە دکەت ژ ئاماژە ب پاراستنا کەسانێ 

 ژ البی  
ز  
کێم ئەندامت   د وەرگرتنا خزمەت گوزاریادا، بەرنامادا، ئو دگەل چاالکیا ئەڤێ 

ز حکو   
 مەتا نافخوبی دابینکرین. و ویالیەبی  و دەزگەهێ 

 ئاگاداری

و ل ناشڤیڵ) )ن( رێکخەMNPSقوتابخانێت گشتی یێت میێی  
 
ناڤ و را و ( دێ ناف

ز ئو   
ز ئەمرییک  ٥٠٤فیش  ئو ژمارا تلەفونا رێکخەرێ)ن( بەسژ  نیشانێ   

و بەندا هاوالتیێ 

ز کێم ئەندام بەرهەڤ و بەردەست دکەت.   
 یێ 

ئاگاداریا بەردەوام و دەستپێیک یا رێڤەبەریا پەروەردێ رەنگە پێکبهێت ژ بەالفکرنا 

 قۆتابی و فەرمانبەرا،
ز  
نێئاگاداریا، چاپکرنا روژناما، ئو برێکا نامیلکێ  ز یان رێ تی  ئنێی  

کێ 

ز راگەهاندنا بشێوێ   
ێ یێ   یسیتز  بخوڤەدگریت. ندیێی

 ٥٠٤رێکارێن پێشکێشکرنا سکاال ژمارە 

ز پێشکێشکرنا سکا  
 دوو پرۆسێ 

ا
یا ز ڵ

ا
ز هەین: پروسەیا سکاڵ  

ۆڵملێکری نە فەرم و  یێ 

 پرۆسەیا سکا
ا
 یا فەرم. ڵ

 پرۆسەیا پێشکێشکرنا سکا« 
 
هەر کەسەک دشێت رێکارێن  یا نەفەرم: ڵ

الیا نەفەرم بکاربینیت بو راپۆرتکرنا سکاالیێت گرێدای ب فەرق و جوداهیا سکا

لسەر بنەمابی  کێم ئەندامت   ڤە دهێتە کرن و چارەسەرکرنا وێ. پێویست ناکەت 

یا نەفەرم بکاربیتز بەری پێشکێشکرنا سکاالیا دژی زیان و ئازارێ. 
ا
پرۆسەیا سکاڵ

تشت بکەن ئەوژی دگەل  دایک و باب یان سەمیان دهێنە هاندان ئێکەم

  بەژدار د  ٥٠٤رێکخەرێ 
 
، ماموستای یان رێڤەبەرێ ئاڤایه ئەف بی  قوتابخابز 

  پرسگرێیک  بلەز و ب شێوەیەک  
 
ز و مەرەما چارەسەرکرنا ف  نە فەرم کومبێی

 گەنگەشا سکا
ا
،  . بی  بکەنڵ  نە هاتە چارەسەکرن پشتی کومبووبز 

ا
ئەگەر سکاڵ

  سکاالبی  ڤیا خو 
ل پروسەیا سکاالیا نە فەرم بازدەت ، دایک یان ئەگەر خودابز

ز سکا  
 و باب یان سەمیان رەنگە بشێ 

ا
 ملێکربز  پێشکێشبکەن. ڵیا زۆ ڵ

دێ رێکخەرێ رێڤەبەریا پەروەردێ  پرۆسەیا پێشکێشکرنا سکاال فەرم: « 

ز بەسژ  ژمارە گویه  خو دەت  
 . سکا٥٠٤ە سکاالیێ 

ا
یا نەژادپەرستت   لسەر بنەمابی  ڵ

ز بهێتە پێشکێشکرن بو  کێم ئەندامت   رەنگە ب شێوەیەک  زارەک یان ب نڤیسێ 

  هەوڵ ددەت ب جهئینانا چا
 
رەسەریەکا ب رێکخەرێ رێڤەبەریا پەروەردێ ئەف

 لەز و یەکسان بو سکا
ا
 هەر کریارەکا کو رەنگە بهێتە قەدغەکرن ژالبی  ڵ

ز  
یێ 

ADA / دێ دەرفەت بو خودابز  سکاڤە ٥٠٤بەسژ  ژمارە . 
ا
 بابەبی  سکابی  و ڵ

ا
بی  ڵ

بەرسڤ   گە و نیشانا. دێ رێکخەر ڵنکرن بو پێشکێشکرنا دیدەڤان و بەدابی هێتە

ز دەت بو هەم سکا  ب نڤیسێ 
ا
یا ل دا، هەروەسا دانا زانیار روژان ٢٠یا دماوێ ڵ

 سەر رێکارێن زێدەتر یێت سکا
ا
لدویف دا بهێت ئەگەر  یا زۆلملێکربز  ئەڤا رەنگەڵ

 الیەبز  سکا
ا
 کری ژالبی  رێکخەری ڤە. کەر رازی نەبوو ب چارەسەریا پشنیار ڵ

 سەیا پێداچوونا بریارێپرۆ 

  قوتابی حەز بکەن پێداچووبز  ل سەر بریارا رێکخەرێ 
ئەگەر دایک و باب یان سەمیابز

بز  ویا رێڤەبەریا پەروەردێ بکەن، ئەو دێ عەریزەکا ئیمزاکری بو پێداچو  ٥٠٤بەسژ  

وەکییل  وی/وێ پشتەڤانیکربز  یان  ا نا خزمەتگوزاریپێشکێشژ رێڤەبەرێ جێبەجێکر 

  ژالبی  رێکخەرێ رێڤەبەریا پەروەردێ.  ١٠کەتن دماوێ 
 رۆژان پشتی وەرگرتنا بەرسڤ 
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ز پشتەڤانیکربز  یان وەکییل  وی/وێ دێ دگەل هەم   
رێڤەبەرێ جێبەجێکار یا خزمەتێ 

، دێ گەهنە دوماهیک ئەنجام ئو دێ بەرسڤ   ب  ز ز پەیوەندیدار کوم ڤەبیێی  
الیەنێ 

ز بو سکانڤی  سێ 
ا
 روژادا دەن.  ١٥ملێکربز  د ماوێ یا زۆڵڵ

ز بو رێگریکرنا دووبارە هەر  بوونا ئەگەر یا گونجای بیت، دێ قۆتابخانە پێنگاڤا هاڤێێی

ێ  ز دیێی  
هەڕاسانکرنەک  ئو چاککرنا کاریگەریێت نەژادپەرستت   ل سەر قۆتابی و  یێ 

 بکەت. 

 رەنگە خودابز  سکا
ا
 بی  سکاڵ

ا
ز دێ ییا خو پێشکێشژ ئوفیسا وەزارەتا پەروەر ڵ  

ا ویالیەتێ 

ز سڤیل دهەر دەمەک   ئێکگربی بکەت بو   
 بەری یان دماوێ ڤان رێکارێن سکا مافێ 

ا
یا ڵ

 زۆلملێکربز  دا. 

ز بەسژ    
ز و سکاالیێ  سێ   ، دەبیت بهێتە پێشکێشکرن بو٢یان تایتیل   ٥٠٤لێێ 

Shree Walker   

 ٥٠٤رێکخەرا بەسژ  

 Bransford Avenue 2601  

Nashville, TN 37204  

  shree.walker@mnps.orgئیمێل: 

 :  (٦١٥)٢٥٩-٨٧٨١ژمارا تلەفوبز 

Henry Flenory  

ز کێم ئەندام) ٢رێکخەرێ تایتیل  ژمارە   
ز ئەمرییک یێ   

 (ADAیا بەندا هاوالتیێ 

 Bransford Avenue 2601 

Nashville, TN 37204  

  henry.flenory@mnps.orgئیمێل: 

 :  (٦١٥)٢٥٩-٨٥٣١ژمارا تلەفوبز 

  یا سەر ب   6.304ە تەماشەی یاسایا ژمار 
ز
  و زۆڕداریکرب

ز
یا هەڕاسانکرب

 لینگ 
 
و ل ناشڤیڵ بکە لسەر ڤ قوتابخانێت گشن  یێت میێ 

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

ز زیاتر دەربارەی ماف و خزمەتگۆزاریێت قۆتابیان تو دشت   پەیوەندبی  ب   
بو زانیاریێ 

 وەزارەتا پەروەردا ویالیەتا تێنش ڤە بکەی: 

Andrew Johnson Tower 

 James Robertson Parkway 710 

Nashville, TN 37243 

 :  (٦١٥)٧٤١-٢٧٣١ژمارا تلەفوبز 

www.state.tn.us/education 

ز زێدەتر ل سەر هایدارکرنا نە  
 لینیک بکە-بو زانیاریێ 

 
، سەرەدانا ف  نەژادپەرستتز 

 https://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/ contactus.cfm           

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

 .١-٨٠٠-٤٢١-٣٤٨١پەیوەندبی  بڤ   ژمارێ بکە 

ز سڤیل یا ساال VII) 7تایتل  ژمارە   
 1964( یا بەندا یاساییا مافی 

ز کەسان ژ نەژادپەرستVII) 7یاسا ژمارە   
مەزراندنا کاریدا لسەر ت   د دا( یا پاراستنا مافێ 

.  ەما بن  نەژاد، رەنگ، ئاین، رەگەز، و هەروەسا بنچینەیا نەتەوەبی

 

 ئەگەر تە بڤێت سکا
ا
ز هەبن  7یەک  توماربکەی لسەر پولسیا ژمارە ڵ سێ  یان تە لێێ 

  دا، تکایە پەیوەندبی  بکە ب خانما: 
 دەربارەی فەرق و جودایه د دامەزراندبز

Mary Ellen Zander 

ز فەرمانبەر ڤەبەرا رێ  
 اپەیوەندیێ 

 Bransford Avenue 2601  

Nashville, TN 37204 

  maryellen.zander@mnps.orgئیمێل: 

 :  (٦١٥)٢٥٩-٨٤٤٠ژمارا تلەفوبز 

و ل نا یا پابەندە بشێوەیەک  بەردەوام سەرەدەریەکا ڵ یشڤقوتابخانێت گشتی یێت میێی

/بکارئانینا پەروەردێ، خزمیەکسان دبوارێ دا چاالکیادا و ، ەتگوزاریا، بەرناما مەزراندبز 

ز و بەردەستی  وانا دکەڤن. بو  ز شایستە بئەگەرێ کێم ئەندامت   بکاربیێز  
ز کەسانێ   

ئەڤێ 

ز وردتر د  
ز سکازانیاریێ   

 ەربارەی یاسایا بەندا پرۆسێ 
ا
یا زۆلملێکربز  و پێگریپێکرنا ڵ

ز کێم ئەندام)  
ز ئەمرییک یێ   

  یاسایا ژمارە  ADAهاوالتیێ 
 
 SBO 1.103( ، ئاماژە ب ف

 بکە. 

  
ز
ز راپۆرتکرب  

 مەرجی 

ۆ لناشڤیڵ د پابەندن ب دابینکرنا ژ  ز میێی ز گشتی یێێ   
ینگەهەکا ئارام یا قۆتابخانێ 

بووبز  ۆ ڤا  
 فێ 

ا
 ژ زورداریکردبز  ۆ هەڕاسانکربز  لسەر بنیابی  نەژاد، رەنگ، ئاین، ڵ

، ئاراستەیا سێکش، رەهێشت، رەگەز، دگەل ناسنامە ، کەم ئەندامت   یا بنچینەیا ئایتز

ۆرا ۆ سەر و بەری. زورداریکردن )ب   رابواردن( ۆ هەراسانکرن هەردوو د  رەگەزی، بێ 

 قەدەغەنە ۆ ناهێنە یل  بووراندن. 

ز لسەر هندێ هەبن کۆ زورداری یا دهێتە کربز  دەبیت ئاگەهداریا  انێ  ز  
هەر قۆتابیەک  پێ 

ەریپێکردن رێڤەبەرێ قۆتابخابز  بکەت. زورداریکرن ۆ هەراسانکرن، ترساندن یان قەشم

ئەڤا دهێتە ڕاپۆرتکرن بۆ هەر کارەمەندەک  دڤێت هەروەسا بهێتە ڕاپۆرتکرن بۆ 

ۆ لناشڤیڵ بکە ئو دێ یا لبەر  ز میێی  
ز گشتی یێ   

رێڤەبەریژی. تەماشەی پولسیا قوتابخانێ 

 مالپەری 
 
 .www.mnps.org/policies-and-proceduresدەستبیت لسەر ف

  هەی بەشداربی  د  ا هەم قۆتابی
ز
دا ۆ یا گرێدای قۆتابخانێدا بکەن د ژینگەهەکا ئارامماف

ز دی یا  
بووبز  ڤە. هەرەشە)گەف( دەربرینەکە بۆ ئازاردانا کەسانێ   

ن ئازاردانا خو ب فێ 

نڤیسیک، زارەک یان بکارئینانا هێمایان. هەر هەرەشەک دێ ژدل  ەکا برێکا دانۆستاندن

ز  هێتە وەرگرتن ئەگەر هاتە بەحسکرن، تێبینکرن یان هاتە  
راپۆرتکرن ژالبی  کەسێ 

  
 
. بۆ ف هەرەشە لێدهێتەکرن یان کەس  ست   ئەوێ هایداری هەرەسژ 

 هاتینە دابینکرن بۆ پێشکێشکرنا هاریکاربی  بو 
ز  
)ئەگەری(، یاسا ۆ رێکار یێ  سەدەم 

لێکۆلینا تیما هەلسەنگاندنا هەرەسژ  ۆ بەرسڤدان بۆ هەر هەرەشەکا زەرەرێ ل سەر 

ز دی بکەتن. ئە  
گەر تییم  هەلسەنگاندنا هەرەسژ  گەهشتبنە ئەنجامەک  خو یان کەسێ 

ز هەرەسژ  دکەن   
کو هەرەشە یا هاتیەکرن، ئەنجام بۆ وی کەس یان وان کەسان یێ 

، رەوانەکرن بۆ چەند  ز ژ، یل  نە دسنووردارن بۆ؛ ئامادەکرنا پالنەکا ئارامت    
رەنگە پێکبهێ 

ز لسەر ئاستی  دەزگا یان رێکخراوێن ژدەرڤەی فەرمانگەها پەروەردێ، ئەنج  
امێ 

، فەسڵکرنا دەمیک، ڤەگوها ێ ۆ  فەسقۆتابخابز  ز بو قۆتابخانەکا دیێی کرن ژ ڵسێی

. ڵقۆتابخابز  بۆ ماوێ سا  ەکا ساڵناما قۆتابخابز 

ێت ئەل ۆبز هەرەشە برێکا ئامێ   کێ 

ز پەیوەندیدارێن قوتابخابز    
دەبیت قۆتابی ۆ فەرمانبەر ۆ خۆبەخش ئاگەهداریا الیەنێ 

ز ئەلکێی زان بکەن دەربارەی هەر   
. ۆینەکا هەبیت لسەر هەرەشێ   بز

 یاسا گۆنەهبارێ سنێلە ئانکۆ هەرزەکار

، دادوەرێ دادگەها سنێلەیان رەنگە فەرمانا نەهێشتنا TCA 55-10-701لدویف یاسا  

هاژووتنا ترۆمبێیل  دەرکەت بۆ هەر تاوانەک  یان هەر رەوەشتەک  قەدەغەکری وەک 

ئەف بەشە دهێتە جێبەجێکرن لسەر هەر دا.  TCA55-10-801 (a)دیار د یاسا

ز   
ز دی یێ   

، خەلەبی ۆ هەلسوکەوتێ  ، سەرپێج  ، تاوانا یاسابی تاوانەکا جینابی

یان  قەدەغەکری ژوانڕا هەبوون، بکارئیان، فرۆتن یان فەخارنا هەر ڤەخارنەکا کحۆیل،

           هەر کەرەستەک  دی بی  قەدغەکری، وەک هاتیە پێناسەکرن لدویف یاسا

TCA 39-17-4 وەک  هەبوونڤێ, یان ، یان هەلگرتنا چەکان ل سەر ئەردێ قۆتابخابز 

 (.cیان ) .TCA 38-17-1309(b)هاتیە دیارکرن د یاسا 
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ز ئێکێ  
( د تاوانێ  ز )ڤەکشێ    رێزلێنابز  یان فۆرما پاشەکشەکربز 

ز
 ئیمزا دا، رەنگە دادوەر ماف

  لێخۆرینا ترۆمبێیل  پشتی س  
ز
  کاودانا  بیل. ژ هەیڤا بکەت بۆ دووبارە دانا ماف

 
ف

  مۆ سنوو 
ز
لەتا لێخۆرینا ترۆمبێیل  وەک هاتیە دیارکرن د ردار، رەتکرن یان راگرتنا ماف

 دا.  TCA 55-10-702یاسا 

ز زێدەتر،   
ز پالپشتیا قۆتابیان ڤە  هیڤییەبۆ زانیاریێ   

پەیوەندبی  ب بەسژ  خزمەتگۆزاریێ 

 . بکە

 پێدانا جهەک  ئارام

تابخابز  ب شێوەیەک  خۆبەخش پرسەک  قۆ قۆتابی دشێت بچیتە البی  بەر 

  کۆ هەبوونا وی ئاڵەڤ)کەرەست(ێ
 
ل  خۆ رادەستی وی کەس بکەت، ئەو ئالەف

  . ئەو غەیە لدویف یاسابی  قۆتابخابز  قەد 
 
لدەف قوتابی کو بشێوەیەک  یاسابی  ئاڵەف

  یان چەقوا  لدەفخو راکەتقۆتابی دشێت ژدەرڤەی ئەردێ قۆتابخابز  
) بو نموونە کێ 

( و نەک چەک بیت. ئەف پێدانا جه  ئارام ناهێتە سەپاندن ئەگەر لێگەریانا بەری یک 

 ل قوتابخابز  دەستپێکربیت. 
ی

 ئالەڤا بەری هنیک

  ئەگەر قۆتابی بچیتە البی  بەرپرسەک  قۆتابخابز  ۆ بشێوەیەک  خۆبەخش ه
 
ەر تشتی  ف

 لژێر ڤان ، لدویڤدا ئەو قۆتابی ناهێتە راسپاردن بۆ تەمبیکربز  رادەستی وی کەس بکەت

ز   
ۆڤەکرن. رێڤەبەر دێ پاسژ بریارێ دەت بۆ ڤەگەراندنا وی  یاسا و رێنمایێ  هاتینە سژ

 بۆ دەیک بابی  
 
 دا. یان سەمیابز  زارۆک لدەم  گۆنجایکەرەستی یان ئالەف

 

تشتەک دی  ئەگەر قۆتابی تشتەک  نە یاسابی دیت ل قۆتابخابز  وەک، چەک یان هەر 

ز  ؛نەبۆ نموو )بی  قەدغەکری ، یان دناف پاسێیان کحۆل(  تیێی دا، ئەو قۆتابی ل قۆتابخابز 

 . ز بەرپرس بۆ ئاگەهدارکرنا وان لسەر ئەو تشتی  وی/وێ دیتی  
دڤێت بچیتە البی  کەسێ 

ز   
 کاری ژی دکەت ئۆتۆماتییک ناکەڤیتە د سەرپێچت   دا لدویف یاسایێ 

 
ئەو قۆتابت   ف

 کاری. 
 
 قۆتابخابز  بتتز  ژ بەر ئاگەهدارکرنا لسەر ف

ز قۆتابخابز  دێ بریارێ دەن دا دیارکەن کا ئەگەر بارۆدۆخز  بەرپ  
دەۆرۆبەرێن وی  رسێ 

  لسەر 
 
 یان نە.  کرنهاتییە راپورتکرن کا پێی بهێتە لێکۆلینقۆتابی ئەف

 1لێگەریان ۆ دەستەسەرکرن

ز   
ز  قۆتابیانئەف رێکارێن لخوارێ دهێنە سەپاندن بۆ لێگەریابز  دناف دۆالبێ   

دا، جهێ 

، ژ  ز قۆتابخابز   
ز کۆ هاتنە دان بۆ قۆتابیان دا دی یێ   

، جهێ  ز قۆتابخابز   
 ئاڵەڤوانارا پاسێ 

ز خۆ یل  هەلگرن، پاکێت ۆ قا  
دا برێکا قۆتابیان لکا ئەوێن هاتینە دناف قۆتابخانێۆ تشتێ 

 ڤانا. هیان مێ

ز قۆتابیان  
ز هەلگرتنا کەرەستی   

ز دی یی   
ز ملک  قۆتابخا دۆالب ۆ جهی   

ز گشتی یێ   
نێ 

ۆنە ز و لێگەریان دێ هێتە برێڤەبرن پشکمیا هێتە کرن. و لێگەریان دێ بو هە میێی نێ 

 کار 
 
 دا. ی د ئامادەبوونا دیدەڤانەک  مەزنژالبی  رێڤەبەری یان وەکییل  وی/وێ بو ف

ز  «  
دڤێت گومانەکا گۆنجای هەبیت* بۆ دەستهەالدارێن قۆتابخابز  دا بشێ 

  بکەن ئەگەر قۆتابی یان مێ
  هدیفچووبز

 
 هەبیت کۆ ببیتە ڤابز تشتەک ف

ز قۆتابخابز   سەرپێچیکرنا یان  ێ تاوانەک  ئەگەر   
 . یاسایێ 

ز هەر قۆتابخانەک  بخازن رەنگە پشکنینەکا ژ نیشکەک    «  
ڤە  ئەگەر کاودانێ 

ز قۆتابیان چێدبیت هەروەسا   بهێتەکرن دناف دۆالب یان ئەو   
ز دی یێ   

کەلۆپەلێ 

 .بهێنە پشکنینکرن

 

 

 

 

 

 

 

 

ز دێ ئاگاداریەک ژالبی  هەم قوتابخانا ڤە هێتە بەالڤک «  
رن کۆ دۆالب و جهێ 

پاراستنا کەلۆپەالن، قالکێت تشتا ۆ پاکێج و هەر تشتەک  دهێتە دناف 

  دا ژالبی  قۆتابیان ڤە یان مێڤانان ڤە دێ هیتە پشکنینکرن بو لێگەریانا 
قۆتابخابز

ز بێهۆشکەر ۆ چەکان ڤە.   
ز قەدەغەکری، کەرەستێ   

 کەرەستێ 

ز  قۆتابیان ۆ مێڤانانترۆمبێلئەف رێکارێن خوارێ دێ هێنە سەپاندن لسەر   
ئەوێن  ی 

 دێ هێتە جێبەجێکرن ژالبی  راوەستاندن دناف پارکا قۆتابخانێدا. پشکهاتینە 
ز نێ 

 رێڤەبەری یان وەکییل  وی/وێ د ئامەدەبوونا دیدەڤانەک  مەزنڤە. 

ز  «  
دڤێت گومانەکا گۆنجای* هەبیت بۆ دەستهەالتدارێن قۆتابخابز  دا بشێ 

ز بۆ لێگەریانا ماددێن بێهۆشکەر، چەکان، ترۆمبێال قۆتابی یان مێڤابز ب پش کێز

ز قەدغەکری.   
ز بێهوشکەر یان کەرەستی  دی یێ   

 کەرەستێ 

 

ئەگەر بارودۆخ بخازیت رەنگە پشکنینەکا تایبەت یان یا گشتی لسەر ترۆمبێال  «

 بهێتە ئەنجامدان. 

»  
ا
ز قۆتابخابز  دێ ئاگەداریا قۆتابیان ئاگاداریەک دێ هێتە بەڵ  

ڤەکرن ل هەم جهێ 

ز هاتینە راوەستاندن ل تر  کرن و ئاماژە بهندێ دهێتە کرن کو ە  ب   هێت  
ومبێلێ 

 عەردێ قۆتابخابز  دێ هێنە پشکنینکرن. سەر 

ز نوکە  پشکنینا قۆتابیەک  رێکارێن خوارێ دهێنە سەپاندن بو   
بو لێگەریانا تشتێ 

ز پشکدا. دگەل دێ هێتە برێڤەبرن ژالبی  رێڤەبەری یان وەکییل  وی/وێ بو  (لێگەریان)نێ 

 ک
 
 ئامادەبوونا دیدەڤانەک  مەزن دا.  گەلاری د ف

ز دێ هێتە ئەنجامدان ل جهەک  تایبەت ۆ ب ئامادەبوونا دیدەڤانەک   « پشکنێ 

ز کو تێدا گەفەکا ئێکسەر لسەر ئارام و خۆشگوزەرانیمەزنڤە. د  
ا بارودۆخێ 

  کاری هەبیت، لدویف هەلسەنگاندنا بەرپرسەک  قۆتابخابز  بیت 
ز
قۆتابیا و ستاف

  هە
 
،بو ف ز قوتابیا ئەڤ رەسژ   

ز پێتڤ  بیت بهێنە بو دەستەسەرکرنا وان کەلوپەلێ   
ێ 

ز بهێتە ئەنجامدان لجهەک  نەبی  تایبەت و نە لژێر پشکنینکرن، و  رەنگە پشکنێ 

مەرجێت جێبەجێکرنا  لدویف چاڤدێریا کەسەک  مەزنڤە بیت، بەس دەبیت

  ئاماژەپێک
 
ز لهنداف  

 ری. هەم داخازیێت گومانلێکریێت گونجای ئەڤێ 

ز ئو/یان  ئاڵەڤا وان ئەف رێکارێن خوارێ دهێنە سەپاندن لسەر  ز دهێنە دیی   
ئەڤی 

هەر  دا. دهێتە ئەنجامدان دناف قۆتابخاناندا کۆ ێدەستەسەرکرن ددەم  پشکنین

کو تاوانە و پێتڤت   دادگایکرنێیە دێ   ئاوایەک  بەرچاڤ هەست پێهاتەکرن ب ئاڵەڤەک  

ز   
. ئێکسەر هێنە ئاراستەکرن بۆ بەرپرسێ   یاسابی

ز  
  پەیوەندیدار یێ 

دەستهەالتدارێن قوتابخابز  رەنگە دەستەسەری هەر تشتەک  بکەن ئەگەر  «

ەشە هەست ب تشتەک  گومانلێکری بکەن و بزانن ئەو تشت دێ بیتە هەر 

ز دی یان   
ێکدانا یان دەستێوەردانا دێ هێتە بکارئینان بو تبوسەر ئارامیا کەسێ 

.  ا پروس کربز   
 فێ 

 : ێ پشکنینا کەرەستا ەبی  مۆڵیاسا ویالیتێبیتز ز قۆتابخانا ئامێ   
ەبی  ددەتە بەرپرسێ 

ز راهێنان  
ێن دی، ۆ هەروەسا صەیێ  ز یان ئامێ 

کری بۆ لێگەریانا ماددێن بکاربیێز

ز وان ، ۆ چەک بۆ هاریکاریکرنا دیتنا چەکا ۆ ماددێن بێهۆشکبێهۆشکەر  ەر، ۆ کەرەستێ 

، )خ وەک عەردێ قۆتابخانا. هەر کەرەستەک  قاچا ماددان ل سەر   
 
چەقۆ، دارێن شەف

یان هەر تشتەک  گرێدای بکار و بارێن گەنگ ۆ عەسابا ڤە هەی، هتد( دێ هێنە 

  قۆتابخابز  کۆ ئەو ێددەم  لێگەریان -دەستەسەرکرن
ز
دا یان دێ هێنە رەوانەکرن بۆ ستاف

ۆ بۆ ماوێ  ز میێی  
رۆژان. پشتی  ٦٠لدەف خۆ دێ هەلگرن ل ئوفیسا پاراستنا قۆتابخانێ 

.  ٦٠ماوێ  ز ن یان هاڤێێی   خۆدان ب   نەهاتە دەر دێ هێتە ژناڤێی
 رۆژان، ئەو تشتی

 

 

 

 

 

 
1 TCA 49-6-4204, 4205 

ز هە* گومانا گومانلێکری دهێتە پێناسەکرن وەک رەوش کو ل سەر بنەمابی  زانیاریا یان راستیا کو کەسەک  ئاسابی بی  چاڤدێر و ژیر باوەردکەت   
ز بهێ   

نە کو کەسەک یان گەلەک کەسان یا هەستدکەت ب تەواوەبی و براشکاوی کو گومانێ 

 کارەک  دیاریکری بی  ئەنجامدای. 
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 دەستەسەرکرنا قۆتاب  

  هاتیە دەستبەسەرکرن ل قۆتابخابز  
 
  وی زارۆک  قۆتابی ئەف

دەیک ۆ باب یان سەمیابز

یان وەکییل   دا دێ هێنە ئاگەدارکرن پشتی رێڤەبەر د ناف چاالکیەکا قۆتابخانێیان 

دارکرن لسەر دەستبەسەرکرنا وی قۆتابی ۆ پشتی بەسژ  پۆلیسان هێتە ئاگەرێڤەبەری د

 چاڤدێریا وی قۆتابی دکەن. 
 تەخمینا جه 

ز گەفا)هەرەشا(  
 هەلسەنگاندنی 

رەنگە هندەک دەم هەبن وەختی  قۆتابیەک رادبیت بکرنا گەفەکا نڤیسیک، زارەک یان 

ۆبز کو دبیت پالنەکا دیاریکری، باوەرپێکر  ی بخوڤەبگریت بو ئازار ب رێکا ئەلکێی

. دڤان حالەتاندا، تیمەک  هەلسەنگاندنا گەفا   یان قۆتابخابز 
ز
گەهاندنا قۆتابیا، ستاف

 رەنگە دەستێوەردابز  بکەت و دستپێبکەت ڤان کارا ئەنجامبدەت: 

ز ژ  «  
ز  هەلسەنگاندنا وان گەفا بکەت ئەڤێ   

   رەفتارێن کوژەک و زەرەدار دهێ 

 چارەسەربی  دیارکرنا ئاستی  مەترست   و هاڤێ «
ز  
ز پێتڤ  یێ   

 تنا پێنگاڤێ 

ز جڤایک و قۆتابخابز   «  
یێ  ژ اتێ 

 رێکخستنا سەرچاوا، سامان و سێی

 قۆتابی بەشداردبن ب ئەبسەرەدەریا وان کاودانا  «
ز  
نجامدانا هەرەشا کەن ئەڤێ 

ێ ز دیێی  
 لسەر کەسانێ 

 هاریکاربی  دکەن بو پاراستنا ئارامیا دەرووبز دناف سەقابی  جڤایک  قۆتابخانێدا «

ز دار هەلێ     
نا بژاردا قوتابخانا نە ئارام  ئو قوربانیی 

ب   
ز توندوتێ    

 تاوانی 

 بەشداربی  د قۆتابخانا 
ز  
ز سەرەتابی یان دوواناڤنجی یا گشتیئەو قۆتابیێ   

دا دکەن ئەڤێ 

ز دبنە   
ز "نەئارام" یان ئەو قۆتابیێ   

هاتینە دیارکرن ژالبی  ویالیەبی  ڤە وەک قۆتابخانێ 

ز تۆندۆت  
ز تاوانێ   

بی  لدقۆربانیێ 
ژ ، وەک قۆتابخابز   یان لسەر ئەردێ ەم  ئەو د نافێ 

ز هەبز  بهێتە   
هاتینە دیارکرن ژالبی  یاسا فەدەرال ڤە، دڤێت دەرفەت بۆ ڤان قۆتابیێ 

ز خۆ ل قۆتابخانەکا دی یا ئارام هەر سەر ب هەمان رێڤەبەریا قەزابی    
ز ناڤێ   

دان دا بشێ 

ز فەگۆهاستتز    
ز شایستە  ڤە بنڤیسن. خزمەتگوزاریێ   

ز بریارا گۆهرینا بو قوتابیێ   
ئەڤێ 

ز گشتی   
ز خو داین دەبیت بهێتە دابینکرن ژالبی  رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێ   

قۆتابخانێ 

ز وی   
انێ  ز  
  چەندێ، خێ 

 
. زێدەباری ف  قەزابی  ڤە بۆ ئەو دەم  مای یا ساال خاندبز 

ز  
یێ 

  لقۆتابخانەک  ئامادەبیت ئەڤا هاتیە دیارکرن وەک یا "نەئارام" ژبەر 
 
قۆتابی ئەف

بی  ئو/یان قۆتابی شێ
ژ یێیوازەک  تۆندوتێ  ژ لسەر عەردێ  ە قۆربانت   تاوانەکا تۆندوتێ 

ن بو قۆتابخانەکا دی کو نە هاتبیتە  ز  
 وی قۆتابی ڤەگۆهێ 

ز  
، دشێ  قۆتابخابز 

دەستنیشانکرن وەک قۆتابخانا نەئارام. خزمەتگوزاریا ڤەگۆهاستتز  دێ هێتە دابینکرن 

ۆ ل ژالبی  رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێت قە زابی  ڤە. نۆکە، قۆتابخانێت گشتی یێت میێی

 ناشڤیڵ هەم د ئارامن وەک هاتینە دیارکرن ژالبی  وەزارەتا پەروەردا ویالیەبی  ڤە. 

ز کەش  
 پێشیلکر)سەرپێچیکر(نا مافی 

، رێڤەبەرەک  یان  ، مامۆستایەک  ب سەرپێج  دهێتە هەژمارتن ژ بۆ هەر قۆتابیەک 

ێ پیشێل بی  افەرمانبەرەک  دی بی  پەروەردا قەز  ز دیێی  
ز کەسانێ   

ز کەس یێ   
 کۆ مافێ 

 ، ، هەراسەنکربز  ز کەس ئەوە کو هەر کریارەکا گەفکربز   
بکەن. سەرپێچیکرنا مافێ 

ا جەستەبی بهێتە ئاراستەکرن دژی هەر 
ز  
ا جەستەبی یان گەفکرنا هێ 

ز  
کارئینانا هێ 

 بیت یان کەسەک  یان سامابز  وانا یان پارێزەری چ لبەر ئەگەرێ سەرەک بی  دۆژمنکاربی  

 ئەگەری بیت بو رەگەزی بدروستایه یان وەسا بهێتە تەخمینکرن، 
 
ژبەر بەشەک  ف

، رەگەز، )ژوانرا ناسناما رەگەزی(،  ئەتنیک)نفش( باگراوند)خلفیة(، بێ  و باوەریا ئایتز

، بو،  تەمەن، کێم ئەندام، یان حەزا سکش، دگەل نیازا درۆستکرنا ترس  یان گەفکربز 

رئینانا ئازاد یان خۆسژ وەرگرتن ل هەر مافەک  یان پاراستنا ئیمتیازاتا سنۆردارکرنا کا

  
 
ز ویالیەتا تێنش کو ئەگەر هاتبیتە ئەنجامدان یان نە بناف  

ژالبی  دەستۆری یان یاسایێ 

 .  یاسابی 

 

ز گرێدای ب رێڤەبەریا قوتابخاناڤە  
 یاسایی 

 بەشی
 
ز دف  

انینێ  ز  
ۆڤەکرنەکا کورتە ل سەر بەهر ئەڤ پێ  ز سژ ا پێی ژێدەرێن یاسا و دا هاتێ 

ز   
ز وەسفا یاسایا بتمامەبی نە کرییە. هوین دشێ  ز بخوڤە گرتێ   

انینێ  ز  
رێکارا. ئەڤ پێ 

ز گشتی یاسا و پۆلسیا دناف بەسژ  پۆلسیا تەماشەی  
دا بکەن لسەر مالپەرێ قۆتابخانێ 

ۆ  ز میێی  
، پەیوەندبی  ب  www.mnps.orgیێ  بو بدەستڤەئینانا پسیارا یان هاریکاربی 

ابز سەنتەرێ زا ز  
ز خێ   

ڤە بکە  ڵل ناشڤی ۆ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی  نیاریێ 

  ژمارێ 
 
 (٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦لسەر ف

 دەست هەالتا رێڤەبەریا پەروەردا قەزاب   

و ل ناشڤیل دهێته ز میێی  
ز گشتی یێ   

( برێڤه قۆتابخانێ 
ا
برن ژ البی  بۆردێ)کومیتا باڵ

ترۆپولیتان تا مهمهو ا وان ژالبی  حکو جدم بو ڤا ههترۆپولیتان ئهردا گشتی یا مهروەپه

 ڤ کومیتا بادان. ئه شڤیل دهێتهنا
ا
 یا پەروەردا گشتی رێڤەبەرەک  گشتی بو پەروەردێ ڵ

ز ویالیهر م یاسا و فهجێکرنا ههت بو جێبهست نیشان دکهدە  
درال، ئو ە، فبی  مانێ 

ز دە ناڤج     
روەردێ ۆ کارێن وێ ت. پارێ بۆدجەیا پەهبب رێ برێڤهڤهدا کو قۆتابخانێ 

ۆ یا ناڤخۆی ڤە.   دهێتە دابینکرن و پەسەندکرن ژالبی  ئەنجۆمەبز  حکۆمەتا میێی

 بی  قۆتابخانا بو دامەزراندنا هەم 
بۆردا پەروەردێ دەستهەالبی  دەتە رێڤەبەرێ گشتی

ز تییم    
. ئەندامێ  رێکارێن کارپێکربز  و پرۆتوکوال دناف رێڤەبەریا پەروەردا قەزابی 

(سپونسەری و سەرپەرشتیا ELTجێبەجێکربز  سەر ب رێڤەبەری ڤە )سەرکردایەتیا 

 بی  
ز وانا دکەن. رێڤەبەرێ گشتی  

ز هاتینە پەسەندکرن و گونجاندن بو بەشێ   
یاسایێ 

 .  پەروەدا قەزابی 
ز  
پەروەردا قەزابی  بەرپرسە ژ پەسەندکرنا هەم رێکارێن کارپێکربز  یێ 

ر هێتە کرن ئو رەنگە بهێنە ئەڤان رێکارا دێ پێداچوون برەنگەک  رێک و پێک لسە

 .  راستڤەکرن بدرێژایا ساال خاندبز 

ز بۆردا پەروەردا گشن  یا نو و کومبو  یاسا   
ز رێڤەبەریا قو ی   

ز گشن  یی   
تابخانی 

و ل ناشڤی  ڵمیێ 

ز   
ز بۆردا پەروەردا قەزابی  یاسا یێ   

ز پەسەندکرین ئەڤێ   
رێڤەبەریا کار و بارێن   داناین و یێ 

ز ق  
 پەروەردا قۆتابخانێت گشتی یێ 

 
ز لسەر ف ز ئەڤان یاسایا بیێز  

ەزابی  دکەت. هوین دشێ 

 .www.mnps.org/policies-and-proceduresماڵپەری 

ز حەفتیا دووێ و   
ان ل هەم س  شەمبێ   

ز بۆڕدێ پەروەردێ دهێنە گێ   
 کومبوونێ 

 . ز حەزدکەن داخاز حەفتیا چوارێ لهەر هەیڤەک   
  بکەن بئاشكرابی ئەو کەسێ 

ا ئاخفتتز

دا، دەبیت داخوازنام  فرێکەن برێکا فۆرم  لسەر ردیۆ نا بردی د کومبوو ۆ دگەل ب

ۆ ل ناشڤیڵ،  ز میێی  
-www.mnps.org/board-ofماڵپەرێ قۆتابخانێت گشتی یێ 

education بو پێشکێشکرنا پسیارا سەبارەت ئامادەبوونا بەری کومبوونا بوردا .

  ژمارا تێلەفوبز  
 
، پەیوەندبی  بکەن لسەر ف

(. ٦١٥)٢٥٩-٨٤٨٧پەروەردا گشتی

ز بۆردێ دهێنە بەر بەالڤکرن لسەر مالپەرێ قوتابخانێت گشتی   
ز کومبوونێ   

خولەکێ 

ۆ ل ناشڤیل. زێدەتر زانیاریان وەرگرە دەربارەی بۆڕدا پەروەردا گشتی و  یێت میێی

و لناشڤیڵ  ز میێی  
ز بوردێ لسەر مالپەرێ قۆتابخانێت گشتی یێ   

 ئەندامێ 

www.mnps.org/board-of-education. 

 ۆ نەئامادەبوون ل قۆتابخابز   ئامادەبوون

ز تە  
دا پێتڤییە سالیێ ١٧تا  ٦مەبز  وان دناڤبەرا یاسا ویالیەتا تێنش داخازێ ژ زارۆکێ 

. ئامادەبوونا رۆژانە یا قۆتابیا بو قۆتابخابز  هاریکاریا قۆتابیا د  کەت بچنە قۆتابخابز

ز دبوارێن ئەکادمی رێ ئاریشا بۆ دا. بەس نەچوون بۆ قۆتابخابز  دبیتە ئەگەدسەرکەفتیێی

ی.  ژ  ۆ دەروونێ 
 قۆتابی لسەر ئاستی  ئەکادییم، کۆمەالیەبی
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ز قۆتابیەک نە ئامادەبوویە ل قۆتابخابز  برەنگەک نە یاسابی ئو/یان  ئەگەر هاتە زانێ 

ۆڤە، ئەو قۆتابی رەنگە بهێتە دەست 
  بی  ئەگەر ۆ سژ

هەردەم نەهێتە دەواما قۆتابخابز

ێن یاسابی ڤە 
ز  
  بی  بەسەرکرن ژالبی  هێ 

ۆ بهێتە رەوانەکرن بۆ سەنتەرێ ئامادەبووبز

ۆ ل ناشڤیل ئانکۆ ) ز میێی  
ز گشتی  یێ   

(.  ٢٩()زیاتر ببینە لسەر الپەرێ M-SACقۆتابخانێ 

   
 
دا بکەت ئەگەر هات ۆ قۆتابی بی  کەیسێدادگەها سنێال رەنگە بەشداربی  د ف

 .  بەردەوامبیت لسەر نە هاتتز  بۆ قوتابخابز 

ز قۆت  
ۆ ل ناشڤیل دڤێت دایک ۆ باب/ سەمیانێ  ز هەر قۆتابخانەکا گشتی یا میێی  

ابی یێ 

ز ئاکنجیبووبز  ۆ ژمارێن تێلەفونا خۆ نویژەن بکەن دگەل   
ببەردەوام ناڤ ۆ نیشانێ 

  وان بی  کاری دا قۆتابخانە بشێت پەیوەندبی  بوانا بکەت. هەر 
ز
قۆتابخابز  ۆ ستاف

ز وان زانیاریەکا دەربارەی ئامادەبوون ۆ نەهاتتز  بو قۆتابخابز  د  
ێ هێتە هنارتن بۆ مالێ 

ز   
ز تێلەفوبز یێ   

ز پۆستی  ئەمریکا، یان برێکا ئیمێیل ۆ پەیوەندیێ   
برێکا خزمەتگوزاریێ 

 تومارکری. 

ز لێبووری؟  
 ئەو چ نەئامادەبوونن دهێنە هەژمارتن نەئامادەبوونێ 

 نەخوشیا کەس یا قوتابی  «

  بی  نەخۆشبیت ۆ پێتڤ  ب هاریکاریا قۆتابی یا دەم «
ابز ز  
 یک بیتکەسەک  خێ 

انێدا )تا  « ز  
 (رۆژان ٣مرنا دناڤ خێ 

ماری لەشکەری بکەت یان خزمەتا ۆ ک و باب یان سەمیابز  زارۆک خو تدای «

وەالبی بکەت )رۆژەک  لدەم  ئەو کەس دچیتە ئەرک، رۆژەک  لدەم  ئەو 

رۆژان ژی لدەم  ئەوکەس دهێتە بهێنڤەدانا دەمیک ل  ١٠دهێتەڤە؛ بۆ ماوێ 

 مال(

رۆژان هەر جارەکا سپهـ بکەڤنە سەرێ  ٣بو سەرێ بچییک) ەتنا رشک ۆ سپهـا ک «

)  قۆتابی

ان ببەردەوام ژالبی   «  
ز باوەرپێکری کۆ بهێتە گێ   

ەوەرێن ئایتز ئەڤێ  جەژن ۆ بێ 

  قۆتابی ڤە. 
ز ئایتز  

 کەسانێ 

 کارێن یاسابی  «
ز  
ز فەرمانێ   

 ئامادەبوونا لبەر دادگەیه  یان کۆمبوونێ 

ز تۆمارکری )سایل   «  
ێ یێ  ژ ز کۆلێ   

ز پۆال یانزدێ و ر  ٣سەرەدانێ   
ۆژان؛ تتز  بۆ قۆتابیێ 

 پۆال دوانزدێ(

ز لخارێ کۆ بهێنە هەژمارتن وەک  «  
رێڤەبەر دێ شێت رێیک  دەتە ڤان کاودانێ 

ز لێىووڕی ئەگەر دەیک ۆ باب    
 نەئامادەبوونێ 

  قۆتابی داخازەکا نڤیسیک فرێکەت: 
 یان سەمیابز

 ز نە چاڤەرێکری ئانکۆ تەنگاڤیەک رویبدەت وەک رویدا  
 نا ترۆمبێیل  رویدانێ 

 چافپێکەفتنا کاری یان کۆنفرانسەک هەبیت 

 ز نۆژداری یان نۆژدارێ ددانا  
 ژڤانێ 

  /ز دی وەک هاتینە داخازکرن ب نڤیسیک ژالبی  دەیک بابان  
هندەک کاودانێ 

  قۆتابی ڤە کۆ رێڤەبەر ل نەئامادەبوونا قۆتابی بەرچاف وەرگریت
 سەمیابز

ن بۆ وێ چەندێ بهێنە نەئامادەبوون چەوا دڤێت بهێنە دۆکیۆمێنتکر 
 لێبوورین؟

  قۆتابی دڤێت نڤیسکارەک  فرێکەت ۆ تێدا دیارکەت کا  «
دەیک ۆ باب/ سەمیابز

رۆژان دا وێڤەتر نەبوریت ژدەم   ٣بۆخ   قۆتابی نەهاتییە قوتابخابز  ل ماوێ 

.   و قۆتابی ڤەدگەریێت بۆ قۆتابخابز  پشتی ئەو نەهاتبو   قوتابخابز 

ز بۆ ژبەر هندەک جارا قۆتابی تێبین « یان بەرزە دکەن یان ژبێ  دکەن ب زڤریێز

، دە   وو یک ۆ باب/ سەمیابز  زارۆک دڤێت دقۆتابخابز 
ز
پات بکەت کۆ ستاف

ز ل  
  بی  دیارکری ئەڤێ 

ئوفیسا پێشوازی کاردکەن کو ئەو نڤیسکار یا  قۆتابخابز

 .  وەرگربی

دەیک ۆباب/سەمیابز  زارۆک دڤێت کۆپیەکا وێ نڤیسکارێ لدەف خۆ بهێلیت  «

 ارا کەس. ژبۆ تۆم

، نەئامادەبوونا قۆتابی  «  
  قۆتابخابز

ز
ئەگەر ئەو نڤیسکارا لێبۆریتز  نەگەهشتە ستاف

 ناهێتە لێبوورین. 

 لسەر تۆمارا نەئامادەبوونا قۆتابی وەک لێبوورین  «
ز نەئامادەبوون دێ هێنە نڤیسێ 

ز زارۆک  دکارن کۆپیەکا تۆمارا ئامادەبوونا   
یان لێنەبوورین. دەیک بابان/سەمیانێ 

 ک  خۆ ژ ئوفیسا سەرەک یا قۆتابخانا وی داخازبکەن. زارۆ 

نەبوورینا نە رێڤەبەری چ رۆل هەیە د بریاردانا لێبوورین یان لێ
 دا؟ئامادەبوونا قۆتابی

هەر رێڤەبەرەک یاسایێت جیاواز دانیت دەربارەی یاسا نەئامادەبوونا لێبووری.  «

ز نە ئامادەبو   
ز زارۆکان دڤێت یاسایێ   

ونا قۆتابیان بزانن ل دەیک ۆباب ۆ سەمیانێ 

 . ز ز وان تێدا دخویێز  
ز زارۆکێ   

 وان قۆتابخانان یێ 

، رێڤەبەرێ قۆتابخابز   « لدەم  تێبینیەکا نڤیسیک هاتە رەوانەکرن بۆ قۆتابخابز 

ز لخارێ ئەنجام بدەت:   
 دشێت ئەڤێ 

 نەئامادەبووبز  یل  ببۆریت 

 یانژی لێبوورینا نە ئامادەبووبز  رەتبکەت 

 ۆڤەکرنەکا نڤ ز زارۆک یانژی داخازا سژ  
یسیک ۆ زارەک بکەت ژ دەیک ۆ بابێ 

 دەربارەی ئەگەرێن نەهاتنا زارۆک  وان بۆ قۆتابخابز  

  ز زێدەتر بکەت کۆ رێڤەبەر  
وەسا یان داخازا هندەک بەلگە ۆ دۆکیۆمێنتێ 

 نەئامادەبوونە یا گۆنجایە بو لێبووریتز   هزربکەت کو ئەف

   کۆ ئەو رۆژێن زارۆک یان داخازا بەلگەیەکا نۆژداری بکەت تێدا دیاربکەت

 ەبووی ژبەر ئەگەرێن نەخۆشت   بوونتێدا نە ئاماد

 ەت لسەر دکەت کۆ تێدا نۆژدار رەزامەندبی  بیان داخازا بەلگەیەکا نۆژداری ب

ز قۆتابخابز    
ز دی یێ   

ڤەگەریانا زارۆک بۆ قۆتابخابز  ۆ دەست ب چاالکیێ 

 بکەت

تۆمارا  وردیا ئەگەر نیگەرانیەک هەبیت دەربارەی دێ چەوابیت پا 
؟  ئامادەبوونا قۆتابی

تۆمارا  وردیا ئەگەر دەیک ۆ باب/ سەمیابز  زارۆک نیگەرانیەک هەبیت دەربارەی  «

، ئەو/ئەوێ دشێت پەیوەندیا قۆتابخابز  بکەت بو گفتوگۆکرنا  ئامادەبوونا قۆتابی

ز لسەر نە ئامادەبوونا زارۆک  بۆ قۆتابخابز  رەنگە بهێنە   
ناکووکیا. نیگەرانیێ 

، کۆ ئەو دێ بریارا دۆماهت   دەت. بلندکرن بۆ   البی  رێڤەبەرێ قۆتابخابز 

  ۆ زوی چوون بو مال   
ز بۆ قۆتابخابز  درەنگ گەهشی 

  ددەمدا و مانا قۆتابی 
ز جێبەجێکرنا رێنمایا دگرنگن. گەهشتنا قۆتابخابز  

هەم دەمێ 

دقۆتابخانێدا رۆژێ هەمت   رێ بقۆتابیا ددەت هەم رێنمایێت بەردەست وەربگریت، 

رێن جڤایک و هەستیدا، گوهدانا ئاگاداریێت گرنگ، ئو و ریکرن د چاالیک و سەربو بەشدا

ز ئەرێتز دژیابز  خرێبەرەفپێشڤ  
ز درەنگ دگەهن ەبرنا نەریتێ   

دا. بئاڵوگوریڤە، قۆتابیێ 

، رێڤەچوونا پویل  دێ نژدەست دە  دەرسا دەم  زۆر بها بی  یانژی زۆی بجهبێلن دێ 

بووبز  پەیدابن.  هێتە تێکدان، و دێ ئاستەنگ بو پرۆسا   
 فێ 

ز گەهشتنا درەنگ یا قۆتابی بو   
ایێ  هەر قۆتابخانەک  دەبیت خشتەک  ئەنجام و سز

قۆتابخابز  و زوی چوونا وی بو مایل  بو دایک و بابا یان سەمیانا دابینبکەن و پەیوەندبی  

ز دیێی   
ز دەرسا بخوڤەبگریت پێڤەبکەن. ئەڤان ئەنجاما نابیت ژدەستدانا دەمێ   

ێ یێ 

کرنا قۆتابی یا دەمیک بو ڵدەمیک ل داخیل  قۆتابخابز  یان فەسرنا قۆتابی یا کڵوەک فەس

 .  ژدەرڤەی قۆتابخابز 

دەوام  ئامادەبیت ل قۆتابخابز  حەتا بهێنە رۆژا % یا ٥٠دەبیت قۆتابی بکێیم  «

 .  هەژمارتن ئامادەیە ل قۆتابخابز 

 

 

 

 

 

 



 

 29 | ٢٠٢٠-٢٠١٩نامیلکا قوتابی و دایک وبابا یا ساال  

، ئەو یت% ئامادەی دەواما قۆتابخانێدا ب٥٠ژ  ئەگەر هەر قۆتابیەک کێمێی  «

قۆتابی دێ هێتە هەژمارتن وەک نە ئامادە ئانکۆ غایب. لێبوورینەکا نڤیسیک 

  مەرەم  دا ئەو نە 
 
دڤێت بهێتە هنارتن بۆ ئوفیسا سەرەک یا قۆتابخابز  بۆ ف

 ئامادەبوونا زارۆک  بهێتە هەژمارتن وەک لێبووری. 

ز دگەهنە قۆتابخابز  پشتی وی دەم  هاتیە دیارکرن ژالبی   «  
 قۆتابخابز  ئەو قۆتابیێ 

 .  ڤە دێ هێنە هەژمارتن وەک درەنگ هابی

ئەو قۆتابت   قۆتابخابز  بجهبهێلیت بەری دەواما قۆتابخانا بدوماهیک بهێت  

 .  دێ هێتە هەژمارتن وەک زووی چوون بو مایل 

ز درەنگ  «  
  دەم دیارکەت کا ئەو قۆتابیێ 

 
رێڤەبەرێ قۆتابخابز  دێ چارچووف

ز ئێکسەر بچن بۆ   
ز خۆ. دڤێت قۆتابی تێبینیەک  لسەر  هاتینە دەوام  دشێ   

پۆلێ 

بز   ژ  
بینیت ژ دەف کارمەندەک  ئوفیسا  admit slipپارچە کاغەزەک  کۆ دبێ 

 .  قۆتابخابز  لدەم  ئەو دگەهیتە قۆتابخابز 

بەردان ژ قوتابخابز  حەتا لپێشوەخت قۆتابخانە دەستویربی  قۆتابی زوی ناهێتە  «

  قۆتابی وەرنەگریت
 . ژ دەیک ۆ بابا یان سەمیابز

 وان مەزنان ئەوێن دەستویریا راکرنا قوتابی ژ قوتابخابز   «
ز  
ز ناڤێ   

 هەین دەبیت ناڤێ 

دا. بت   ئاگەهداریکرنا د ناڤ فایال قوتابی ل قوتابخانێ مارکرنۆ وانا بهێنە ت

، نابیت قۆتابی دگەل هیچ    قۆتابی
پێشوەخت یا دەیک ۆ بابا یان سەمیابز

  وی کەسەک  بهێتە هنارتن بۆ مال ئەگەر 
 
دا کەس دناف فاییل  قۆتابی  ناف

 نەبیت. 

  وی دناف فاییل  قۆتابی دەیک ۆ باب/سەمیان یا کەسەک  مەزن «
 
دا ئەوێ ناف

  ئوفیسا سەرەک یا 
ز
هەی دێ داخاز ژێ هێتەکرن کۆ ناسناما خۆ نیشا ستاف

 گریت. بقۆتابخابز  بدەت بۆ هندێ دا ئەو کەس بشێت قۆتابی ژ قۆتابخابز  وەر 

ز ژ قۆ  ئەرک بەدەلڤەکرنا)قەرەبوکرنا(  
تاب  چووین دماوێ نە یان وانی 

 ئامەدەبوونێدا

ز نە ئامادەبوونا لێبووری)بەهانە( هەین دێ دەرفەت هەبیت کۆ وی  «  
ئەو قۆتابیێ 

. نەئامادەبوونا  کاری دووبارەکەن بی  ژوان چووی لدەم  ئەو نە ل قۆتابخابز 

 ژێچووی.  قۆتابی کاریگەربی  لسەر نمرێت قۆتابی ناکەت ژبەر بەدەلڤەکرنا کارێ

ژادا ۆ ازێ ژ قۆتابخابز  بکەن دماوێ س  ر دەبیت دەیک ۆ باب یان قۆتابی داخ «

  ژێ چووی. 
 
 قوتابی دزڤریتە قۆتابخابز  بۆ بەدەلڤەکرنا کارێ وی ئەف

پشتی

مامۆستا ۆ قۆتابی دێ رازی بن لسەر دەست نیشانکرنا رۆژەک  بۆ ب دۆماهت   

 ابی بشێت کرێدتا وەربگریت. ئینانا بەدەلڤەکرنا ئەو کارێ ژ وی چووی دا قۆت

نەئامادەبوونا بی  بەهانە)لێنەبووری( دێ وەک خۆ  لێنەبووری مینیت خۆ   «

 ئەگەر قۆتابی کارێ خۆ بدۆمایه ژی بینیت ئەوێ ژێ چووێ. 

ز بەرسڤ  
 ابو نە ئامادەبوون ی 

رۆژان  ٤قۆتابیەک دێ هێتە هەژمارتن ب نەئامادەبووی پشتی ئەو زیاتر ژ  «

 دا. لەت د سالێدەوام  بت   مۆ  نەچیتە

»   
ز
  قۆتابخابز  دێ حالەبی  نەئامادەبووبز  رەوانەکەن بو چەندین ستاف

ز
دانا ستاف

ز ، هاریکاربی    
، دادگەها گەنجا و سەنتەرێ ڤە قۆتابخابز   گرێدای ب  پرۆگرامێ 

یا -ئامادەبوونا قۆتابیا  ژ اتێ 
و، کەوەک بەشەک ژ سێی ز میێی  

لقۆتابخانێ 

ونا قۆتابیا لسەر ئاستی  رێڤەبەریا دەستێوەردابز  بو بەرەفپێشڤەبرنا ئامادەبو 

ابز کو رەنگە  ز  
پەروەردا قەزابی  بو ئاسانکرنا هەر ئاریشەکا جڤایک، هەستی یان خێ 

  قۆتابخابز  
ز
. رەنگە ستاف بەشداری کربیت د نەئامادەبوونا )غائیبوونا( قۆتابی

 جڤایک لسەر بنەمابی  
ز  
هەروەسا داخازا قۆتابیا بکەت بەشداربی  د خزمەتگوزاریێ 

ز پشتی دەواما قۆتابخابز  قۆتا  
ز شەمبیا یان کۆرسێ   

بخابز  بکەت، و کۆرسێ 

 . کرنا ئامادەبووبز  ز هاتینە دیزاینکرن بو باشێی  
 وەربگرن ئەڤێ 

، یان بو دەرڤەی قۆتابخابز  نابیت ڵفەس « کرنا دەمیک یا قۆتابی دناف قۆتابخابز 

ز دەستێوەردابز  بو  پێشڤەبرنا   
بهێتە بکارئینان کە وەک بەشەک ژ پالنێ 

  ئا
 
 بی  بەهانە   هاتیە درۆستکرن ژالبی  قۆتابخابز  مادەبووبز  ئەف

ز  
بو نەئامادەبوونێ 

 .  ل پۆیل  یان قۆتابخابز 

 

 کەیش  «
 
 بی  بەهانە هەبن، رەنگە رێڤەبەر ف

ز  
لدەم  قۆتابی پێنچ نە ئامادەبوونێ 

یوانت   بکەت  ژ رەوانە بکەت بو دادگەها سنێال)هەرزەکارا( دا دادگەـه بشێت ناڤێی

. ئەگەر رەوانەکرن بو دادگەها  دگەل رەوشا نە ئامادەبوونا قۆتابی ژ قۆتابخابز 

  قۆتابی دەبیت ل دادگەیه  ئو 
سنێال هاتە ئەنجامدان، دایک و باب  یان سەمیابز

)پارێ( دادگەیه  بدەت.  ز  
ز دادگەیه  ئامادەبیت، هەروەسا تێچوویێ   

پێداچوونێ 

ۆتابخابز  ئەگەر قۆتابی بەردەوام بیت لسەر نەهاتنا قۆتابخابز  ۆ هەر لق

 زارۆک ژ ماال 
 
ئامادەنەبیت، دادگەیه  لوی دەم دەستهەالت یا هەی کو ئەف

ز وی ببەت.   
 دایک و بابا یان سەمیانێ 

ئەگەر زارۆکەک بی  بەشداری بەرنام  پەروەردا تاکە کەس بیت، قۆتابخانە  «

  چەندێ داکو 
 
دەبیت رابیت ب ئەنجامدانا پێداچوونا دیارکرنا ف

 قۆتابی پەیوەندی ب کێم ئەندامیا دەستنیشانبکەت کا هە
 
رێ نەئامادەبوونا ف

قۆتابی ڤە هەیە بەری هاتبیتە رەوانەکرن بو دادگەها سنێال. ئەگەر کێم ئەندامیا 

قۆتابی پەیوەندیەکا راستەوخو هەبیت دگەل نە ئامادەبوونا ژدل، رەوانەکرن 

 ژبەر نە ئامادەبووبز  بو دادگەها سنێال نا هێتە ئەنجامدان. 

ۆ سەنتە ز سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا میێ   
 (M-SAC)رێ ئامادەبوونا قۆتابیی 

ۆ ٢٠٠٨ل ساال  ز میێی  
ۆ سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێ  ( M-SAC)، دادگەها سنێال یا میێی

. سەنتەرێ  دامەزراند  بۆ کێمکرن ۆ نەهێالنا نە ئامادەبوونا ژدل یا قۆتابیا بو قۆتابخابز 

ز سەر ب رێڤە  
ۆ )ئامادەبوونا قۆتابیێ  کار دکەت دگەل   (M-SACبەریا پەروەردا میێی

قۆتابیان ئەوێن هاتینە بەندکرن ژالبی  پۆلیسان ڤە ژبەر بۆراندنا دەمان لدەورۆبەرێن 

  یان ئەوێن هاتینە دیارکرن ژالبی  قۆتابخانان ڤە کۆ 
قۆتابخابز  لدەم  دەواما قۆتابخابز

  و بی  بهانە(. رۆژان نەه ٤لقۆتابخابز  نە ئامادەبوونە )ئەوێن زێدەتر ژ 
اتیە قۆتابخابز

ۆ  ز سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا میێی  
، دگەل (M-SAC)سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێ 

  چەندێ 
 
 قۆتابی ۆ دەیک بابان/سەمیانان، دێ وان ئەگەرێن لپشت ف

ز  
داخۆیانیێ 

 کۆ قۆتابی نە ئامادەبو 
ز . ئەگەر پێتڤ  و یە ۆ ژدل نەچو و هەمیا هەلسەنگیێز یە دەوام 

ۆ بوو، سەن ز سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا میێی  
دشێت ( M-SAC)تەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێ 

ز جۆدا جۆدا بۆ   
ز کۆمەالیەبی یێ   

ز خزمەتگۆزاریێ   
رەوانەکربز  رێکپئێخیت بۆ ئاژانسێ 

ز سەر ب رێڤەبەریا   
. سەنتەرێ ئامادەبوونا قۆتابیێ   زێدەتر بۆ  قۆتابی

ز  
دابینکرنا پالپشتێ 

ۆ ) ز  (M-SACپەروەردا میێی  
ۆ ل ژ نێ  ز میێی  

ز گشتی یێ   
یکڤە کاردکەت دگەل قۆتابخانێ 

ناشڤیل دا کۆ قۆتابخانە هەم بشێوەیەک  کاریگەر لسەر ئامادەبوونا قۆتابیان ب 

 . ز  راوەسێی

 بو قوناغا ئامادەب  -پروگرام  پەروەردەب  یا مەزنا
 
 تاقیکرنا وەکهەڤ

 

ز تەمەبز  وان    
بن دێ هێنە وەرگرتننسال یان مەز  ١٧ئەو قوتابیێ  کو تاقیکرنا   ێی

بز  ) ژ  
 یا قوناغا ئامادەبی ئەنجام بدەن کو دبێ 

 
( لشوینا بدەستڤەئینانا HiSETوەکهەف

 بی  پەروەردا قۆتابخانا. ۆ بەکەل
ریا ئامادەبی دگەل دانا رەزامەندبی  ژ البی  رێڤەبەرێ گشتی

ز حەزا تاقیکرنا   
ز خو توماربکەن د  HiSETئەف قۆتابیێ   

هەی دهێنە هاندان کو ناڤێ 

ی پروگرام   هاتبیتە پەسەندکرن. قۆتابی  HiSET تاقیکرنا ناڤێی
یا کو ژالبی  ویالیەبی

دەبیت داخازنامەکا نڤیسیک بو ئەنجامدانا تاقیکربز  بو بەرپرس  جێبەجێکەر بی  

ز پال  
/ وەکییل  پخزمەتگوزاریێ  بو رێڤەبەرێ  بو راسپەردەکربز   فرێبکەت  ویشتیکربز 

ز دگەل  بی  قوتابخانا. دەبیت چافپێکەفێی
هەم کاندیدا بهێتەکرن دا د ئامادەبن  گشتی

 .   راسپاردنبو تاقیکرنا هاتیە 

 لێخوشبوون د ئامادەبوونا ب زووڕی

ز تەمەبز  وان گەهشتیە   
سالت   رەنگە بهێنە لێبوورین ژ ئامادەبوونا ب  ١٧ئەو قۆتابیێ 

ز خوارێ:   
 زووری لژێر ڤان کاودانێ 

ز دیئەگەر قۆتابی بشێەوەیەک  دیار دبیتە ئەگەرێ تێکدا «  
بوونا قۆتابیێ   

 نا فێ 
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 قۆتابی پێتڤ  ب تەمبیکرنا بەردەوام ۆ گرنگ هەبیت رەفتار  «

 ئەگەر قۆتابی برەنگەک  بەرچاڤ مفابی ژ چوونا قۆتابخابز  نەبینیت «

ێ خو ب   تەکنۆ   (BYOD) ڵۆژییاسایا ئینانا ئامێ 

ز تەکنئەف یاسایە دەرفەبی  بو قوتابیا دا  
ڕێن خو یێ  ز دکەت کو ئامێ  ز د  ژیۆ لۆ بێ  بکاربیێز

ز میێی  دا وانێ  
ز گشتی یێ   

دا بو مەرەما دا و هەروەسا دناف پولێۆ دناف قوتابخانێ 

ێن ک . بکارئینانا ڤان جورە ئامێ   
بووبز  

ز تەکنفێ   
ژی دڤێت بهێتە رێکوپێکرن ۆ لۆ ەس یێ 

 . بووبز   
ز فێ   

 ژالبی  قوتابخابز  ڤە و ماموستایان ڤە بو پێگەهاندنا وانە و ئارمانجێ 

 زارۆک ۆ پشتگۆهاڤێتنا وییاسایا ئازاردانا 

استدکەت لسه وەهه رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ تییا هەر زارۆکەک  لژێر المهر سهپشێی

ل دگه یان خەمساریەک ک  خراپل سەر کارە ا کر گومانەهه ،. لگور یاسابی  مه چاڤدێریا 

  ئێیک  راپورت ەکندزارۆک دهێتە کرن دەبیت کارمه
 
ت گشتی بکەت. قوتابخانێ ئەف

گومانلێکری دێ نڤیسینا راپوربی  ئەنجامدەت لسەر ئازاردانەکا   ڵل ناشڤی ۆ یێت میێی 

ز میێی   
ز زار ئو بو بەسژ  خزم ۆ بو بەسژ  پولیسێ   

 کا ل ویالیەتا تێنش. ۆ ەتگوزاریێ 

ز ڤەگر  
 یاسایا نەخۆشیی 

ئەگەر زارۆک نۆکە نەخوشییەکا ڤەگر هەبیت یان تۆسژ نەخۆشیەکا ڤەگر ببیت، ئەو 

بەشداربی  د دەواما قۆتابخابز  دا نەکەت بۆ وی ماوەی بی  هاتیە دیارکرن ژالبی   دەبیت

ۆ ڤە.   بی  میێی
 بەسژ  تەندرۆستی

 اسایا سکای
 
 یاڵ

رێ قۆتابخابز  بکەن بو بهندبی  ب مامۆستای و رێڤهیوەپه دایك و باب پێتڤییه

 ری سکاک  بهیهیەک  یان ئاریشهر سکاال رکرنا ههسهچارە
ا
هنارتن بو  بهێته فەرمیەکا ڵ

ابز لسهنتهسه ز  
ز خێ   

  ژمارێرێ زانیاریێ 
 
ز ٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦ ر ف  

(. خزمەتگوزاریێ 

 . ابز  ز  
ز خێ   

انا ل سەنتەرێ زانیاریێ  ز  
ز هەین بو خێ   

ابز  یێ   
 وەرگێ 

ز رەوش تێکدەر / دەیک و باب  
ێ ئەڤی   سەمیان/ سەرەدانکەرێن دیێ 

ز رەرێن دی، ئهدانکهرەدایک و باب/سەمیان ئو سه  
رێ گهئه نهفتارێن وان دبهڤێ 

، لسهڵۆ ئا ک  ندەکا گۆنجای یا کارمهر بریارەزکرنا ئارامت   ئو تێکدانا رێکخستنا قۆتابخابز 

  بی  به
داخازکرن کو دەستویربی   رپرس، چێدبیت پێتڤ  بیت کو ژێ بهێتهقۆتابخابز

رێ گهئه هت دێ بیتکهر داخاز نهگهدا یان ئهقۆتابخانێ ری بهێتهرگریت بهوە

ۆ ل قەدغەکرنا وی )یا بی  لێبورین( ژ هه ز قۆتابخانێت گشتی یێت میێی  
م پشکێ 

 ناشڤیڵ. 

رێ گرێدابی گهک  یان ئهترسیهپاتکەن ژبەر مهرخو قهدەرگەیه لسه م  کو قۆتابخانهدە

ب ند و قۆتابیانە. دایك و بابی و ئارامیا کارمهالمهوای بیت، پال ئێیک  سهش و ههبکه

ز دهێنە قۆتابخابز  پێتڤییه فهدانکهرەیان سه  
 رمانێت قۆتابخابز  رێن دی ئەڤێ 

ز کارمهجێکەن لدەجێبه  
 ندێت قۆتابخابز  م  تەنگاڤیەک رویبدەت لدویف رێنمایێ 

رخو م  دەرگەـه لسهمینیت. لدەپاتکرنا قۆتابخابز  رابیت ئانکو نهتا قههه بچیت

، نابیت هیچ کهیهترسیرێ مهگهپاتکر ژبەر ئهقه ك سهک  ئانکو ژبەر نەبوونا ئاسایشژ 

. لدەرڤهژوور ژ دە بهێته ش رێ کهگهم  قەپاتکرنا دەرگەیه لسەر خو ژ ئهی قۆتابخابز 

ز لدەو کهت بو ئهرەنگە دەستویربی  بدە وایبیت، قۆتابخانهو هه  
ی قۆتابخابز  رڤهسێ 

ندا کو خو ر کارمهپێتڤ  لسه م  کو ببیتهتا دەههما پاراستنا وان رەژوور بو مه کو بهێنه

 بپارێزن. 

) ز خاندبز   
 یاسایا دابەشکرنا مەتریاال)کەل و پەلی 

ز  زانیاری  
  ژالبی  دەزگایێ 

برێکا مەلزەما،  دەرڤەی قۆتابخانا دهێنە دابەشکرن لقۆتابخابز

ڤەبەرێ بەالڤووکا، رۆژناما، هتد. دەبیت لدەستپێیک  بهێتە پەسەندکرن لسەر دەستی  رێ

  یان ژالبی  بەسژ  پەیوەندیا ل رێڤەبەریا پەروەردێ. 
 قۆتابخابز

 

 

  بو یاریێت وەرزش  
ز
 یاسایا شایستەبووب

ۆ دا دهێتە برێڤەبرن  شایستەبوون بۆ بەشداریکرنا وەرزسژ دناڤ قۆتابخانێت میێی

ز   
نەیا وەرزشیا قۆتابخانێ  ژ ۆ ل ناشڤیل) ناوەندیژالبی  لێ  ز میێی  

( ڤە، لدویف TSSAAیێ 

ز نیاسا  
ز خۆ  اوەندییا و پولسیا رێڤەبەریا پەروەردێ ئو وەرزشا قوتابخانێ   

. ئەو قۆتابیێ 

  
ز
 شایستەبوونا وەرزسژ بۆ ماوێ ڤەدکێشن ژ قۆتابخانا دێ هێنە بی  بەهرکرن ژ ماف

، لدویف بریارێن ڵسا قۆتابی دڤێت داخازێن خۆ هەمیا ئاراستەی ئۆفیسا  TSSAAەک 

ز وەرزشی شداربی  بەسەرەک یا قۆتابخابز  بکەن بەری   
 . بکەن دا د پرۆگرامێ 

 یاسایا لێبوورین ژ تاقیکرنا

ز ق  
ناغا دوانزدێ ئەوێن شایستە بۆ لێبووریتز  ژ وانا ناهێتە داخازکرن ۆ دەبیت قۆتابیێ 

بز  بکەن. دەبیت قوتابی بهێنە ئاگادا رس ۆ رکرن بەری روژا تاقیکربز  بو وی ککۆ تاقێ 

. ئەگەر ئەو قوتابت      لێبوورین ژێگربی
 
  شایستەبو ئەف

ز
بز  هەی د لێبوورینا و ماف

ارت کو تاقت   بکەت، ئەڤ ئەنجام  بدەسڤە دئینیت دەبیت بو  ژ تاقیکرنێدا ئەوی هەلێی

مارکرن. دحالەبی  قۆتابیەک هاتبیتە لێبوورین و هیچ ۆ هەژمارتن و بهێە ت بهێتە

ز تاقیکرنەک نەکربیت،   
% ژ رێژەیا ٥٠حەفتیان دێ هێنە هەژمارتن  ٩هەر  ئەنجامێ 

ز وان سم  
ستەری. هیچ لێبوورینەک ناهێتەکرن دناف وان کۆرسان دا ئەوێن مەرجێ 

ز قوناغا دوانزدێ   
ز قۆتابیێ   

ز تاقیکرنێ   
بدۆمایه ئینانا تاقیکرنا دۆماهییک  بن. لێبوورینێ 

ز کەس دهەر سمستەرەکێدا.   
 دێ هێنە دیارکرن لدویف دەرسێ 

ابز روەیاسایا په ز  
 ردا سکش و ژیانا خێ 

ز ویالیه زراندیدا قەزابی  یاسایەک یا دامهڕێڤەبەریا پەروەر   
بی و فیدرایل لدویف یاسایێ 

کرنا  ڤان بابه  
،تا وەبو رێڤەبرنا فێ  ( HIVئافش ئانگو دوو گیان، ئایدز) ك پارێزا خواربز 

ز برێکا سکش دهێتهئو نه  
ز دی ئەڤێ   

ز ژ دوو ڤه خوشیێ  ، خوپارسێی ز گوهاسێی

)منع ألحمل( داکو قۆتابی بشێت  ز کو بەحش بهگیانت    
شدار بیت دناڤ ڤان کورسێ 

ن و تێدا دیار ئیمزا بکه دەستویردابز  دایك و باب کاغەزا  کرن، پێتڤییه  سکش دهێته

 رسادا بکەت. ۆ شداربی  دناڤ ڤان کبه ارۆک  خوەز  ن کو وان دەستویری دایهکه

 یاسایا لێبوورینا دانا رسووماتا

ز  ا( بکەتلێچوون)ا پارەنگاندنەلسچێدبیت هه قۆتابخانه  
ندکرن سههاتینە پهئەڤێ 

ز تاقیگهرەبو که ڤه ردیۆ ژالبی  ب  
. ئهستێ  ز پۆیل   

ز ها ئو بو کەرەستێ   
ڤ قۆتابیێ 

دژی  شایستەدبن د خوارنا نیفرۆدا یا بەالش یان ئەرزان، رەنگە دێ ژ لێچوون و پارێن

 هێنە لێبوورین. 

ز بو دەرڤەی قۆتابخابز    
 یاسایا گەشتی 

ژداریکردبز  ڤە بو به بیت ژ البی  دایك و بابانکا دەستویردابز  ههنامهقۆتابی  دەبیت

ز مهدناڤ گه  
. شتێ  ز قۆتابخابز   

 یدابز یێ 

 یاسایا ساخلەم و ساخ و سەالمەتن   

 مندکری کو ساخ و سەالمەتت   و ساخلهسهك یا پهمەتا فیدرال یاسایهو حکو 

  دا. رێڤەبەریا پەروەر رێڤەدبەت دناڤ قۆتابخانێت گشتی
 
دا قەزابی  یاسایەک لگۆر ف

ز لەسژ ئو خزمه  
ر ئەردێ تگوزارییا خاربز  لسهیاسابی  یا دامەزراندی ئەڤا چاالکیێ 

 قۆتابخابز  بخوڤە دگریت. 

 

 

 

 

 



 

 31 | ٢٠٢٠-٢٠١٩نامیلکا قوتابی و دایک وبابا یا ساال  

 یا نهێنین  ( HIPAA)یاسایا هیپپا

ز  یا نهێنیتی ( HIPAAیاسایا )  
ز ساخلەمت   کو زانیاریێ   

دەستویربی  دەتە نوژدار و جهێ 

ز ساخلەمت     
(دەربارەی قوتابیا بدەنە پەرستارا قوتابخابز و نۆژدارا یان PHI) نهێتز یێ 

 چارسەربی  بت   دەستویریا قوتابی 
ز  
ز پەیوەندیدار بو مەرەمێ   

ز ساخلەمت   یێ   
ز دی یێ   

جهێ 

. بو نموونە، نوژدارێ سەرەک بی  زاروک رەنگە دەرمان و    قوتابی
ز  
یان دایک و بابێ 

 قوتابی دگەل پەرستارا قوت
ز  
ز دی یێ   

ابخابز  گەنگەشە بکەت کو ئەو پەرستار دێ پێتڤیێ 

 قوتابی دگەل دابینکرنا چارەسەربی  لدەم  قوتابی ل 
ز  
رابیت ب چاڤدێریا دەرمانێ 

ز   
)نۆژدار( رەنگە بەلگەنامێ    چەندێ، دابینکەرێ ساخلەمت  

 
. زێدەباری ف قوتابخابز 

ێ بی  
 قۆتابی براستەوخو بو پەرستارا قۆبخابز  یان کەسەک  دیێی

ز  
ڤاکسینێ 

یشانکری لقۆتابخابز  ئاشکرابکەت بو وەرگرتنا تۆمارێن ڤاکسینا ئەگەر ل دەستن

  
 
ێ بو وەرگرتنا ف   هاتبیتە داخازکرن ژالبی  ویالیەبی  ڤە یان یاسایەکا دیێی

قۆتابخابز

ێ وەک دایک  ، یان کەسەک  دیێی ، سەمیابز بەلگەنام  بو ناسکرنا قۆتابی و دایک و بابی

  چەندێ . تەماشەئ و بابی رازیبوونا خو دیارکر بیت بو 
 
ی                      اشکراکرنا ف

45 CFR 164.512(b)(1)(vi) بکە 

  یاسایا درێژییا دە
ز
 م  دەواما رۆژا قۆتابخاب

رۆژا دەواما قوتابخابز  یا هاتیە دیزاینکرن بو پیشکێشکرنا وانان و خارنا نیڤرو د دەم  

ەک  ێ ژ قوتابی دکەت دەمدا. رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانا داخاز دەستنیشانکری

ز د هەر وانەکێ دیاریکری  خولەکا ژی بو خارنا نیڤرو .  ٣٠دا و بو ماوێ ببوریێز

کرنا قۆتاب    
 یاسایا بەشداریکرنا دایک و بابا بو پالپشتیکرنا فێ 

ۆ لناشڤیل دزانیت چه ز میێی  
ز گشتی یێ   

 و یا پرب مانایه و گرنگه ندا بهایهقۆتابخانێ 

رێ. دایك و ڤهر ئاستی   قۆتابخابز  و پەروەردا دەلسه بی یا دووالیابز شداریا دایك و بابه

ز ڤکار دپێشکێشکرنا هاریکاربی  بو ههك ههوە باب داخازکرینه ز پێویستی زانێ   
م قۆتابیێ 

، باوە ز ری، رەگەز، ئاستی  ئابووری و جڤایک، و شیانا هەین بی  کو ئاماژە ب نەژات، ئایێ 

ابز  ندام، یان تەمەبز  کێم ئه ز  
ز بهێتە کرن دایك و بابا یان خێ   

. دێ خزمەتگوزاریێ 

انا زمابز بو دایک و بابا هێتە دابینکرن ئەگەر پێتڤیبوون.   
 وەرگێ 

ز ئاگادارکربز  بو دەیک وبابا  
 یاسایا خزمەتگوزاریی 

و ل ئه هدارکرنێیهی ئاگهربارەڤ یاسایە دەئه ڤا کو قوتابخانێت گشتی یێت میێی

ز ویالیهههبو  ناشڤیل پێتڤیه  
ت و فیدرایل  ڤە. م دایك و بابا دابینکەت لژێر یاسایێ 

وردارە بو: کا زارۆک  تە بی  قۆتابی شایستەیە و ئەف چەندە پێکدهێت، بەس نە بتتز  سن

ز تایبەت لسەر بنەمابی  فاکتەرێن جودا جودا وە  
خوازەک  یان نە بو خزمەتگوزاریێ   

ك فێ 

ی ز   ئنگلێ 
ک  پەنابەر، یان خویندکارەک  ، یان قۆتابییهحال ک  بی  مال و سه؛ یان کهزمابز

ر ئێنانا قۆتابی لسهستڤهپەروەردا تایبەت یان خویندکارەک  بەهرەمەندە؛  ئاستی  دە

؛ ئو هه ژدارە، یان بی  بهتێیهنگاندنا ویالیهلسههه ماف بی   وەل قۆتابخانا تایتیل  ئێیک 

 ی. ا بکهر گهداخازا ماموستایێت ژێــهابی و پیشه هەی

 یاسایا سەر و بەرێ کەش

و ل ناشڤیل پابهههپێتڤییه  ز سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی  
ندبن ب م قۆتابیێ 

. ئهرگا یا قۆتابخابز  لدەیاسایا جل به ت دێ رپێچت   بکهس  سهو کهم  دەواما قۆتابخابز 

ادان ئانکو تەمبیکرن.   ئێکسەر هێتە سز

 

 

 

 

 

 

 تنا(ترۆمبێل  وو رینا)هاژ یاسایا قۆتاب  بو لێخۆ 

ەتنا ترومبیلهو هاژو   
ز دی، ئو ت ڤە یا مەترسییە لسهک  بی  مۆلهک  ژالبی  شوفێ   

ر قۆتابیێ 

ێ کو دهێتە و هند ڵل ناشڤی ۆ ندێن قوتابخانێت گشتی یێت میێی هکارم ز دیێی  
ەکێ 

. پیاسایا ویالیه وەک سەرپێچیا هەژمارتن  ت ژ کهەبی  بۆڵقۆتابی داخازا پێدانا م ێتڤییهبی 

ۆ ئر ال خو لسهمبیۆ بو راوەستاندنا تر  ز میێی  
. فۆرما داخوازبی  پێک ەردێ قوتابخانێ 

ز لخارێ:   
 دهێت ژ ئەڤێ 

 ستا نوکە و نەسەرڤەچووی یا هاژوتتز  یا ویالیەتا تێنهناسناما مۆڵه «

 (،ڤه بی  ( پێتڤییە )هاتییە دیارکرن ژ البی  ویالیهinsuranceیا بیما)نامهلگهبه «

ز ترومبێیل  هژوانرا ب  
 رپرسیارەتیا و زیانگەهاندنا کەلوپەلێ 

 ڤیا قۆتابخابز  ر زەت لسهداکو پارك بکه ترۆمبێیل  نامه یا دیارکرنا خودابز  لگهبه «

  مۆلهندبکهسهت و پهدیارکه خودابز  ترۆمبییل  پێتڤییه «
تا هاژوتتز  و ت کو شوفێ 

 ( یا هەیinsuranceبیمە)

سەرەدانکەران ئەو ترومبێال سەرپێچێت   دکەت دێ هێتە بت   پلێتا پارکربز  یان پلێتا 

ز پەیوەندیدار لسەر حسابا خودابز  وێ. دایک و باب رەنگە داخازێ ل   
راکێشان بو جهێ 

ترومبێیل  بکەن لدویف بەلگەیا گونجای. دێ خودابز  ترومبێیل  بەرپسیاربیت بو هەم 

. دەبیت هەم سە ز راکێشانا ترومبێیل  و دەستەسەرکربز   
رەدانکەرێت تێچوونێ 

ز ئو/یان مۆڵەتا  )مێهڤان( قوتابخانا ترومبێال خو ل جه  دەستنیشانکری براوەستیێز

 چوونا ژۆرا پارک  یا نەسەرڤەچووی پێشانبدەت. 

 یاسایا تۆمارێن قۆتاب  

  یاسابی بی  قوتابی تومارێن قوتابی بدەستخو 
ل دویف داخازێ چێدبیت سەمیابز

ز تەمەبز  وانا زێدەتر ب  
سالت   چێدبیت هەروەسا داخازا  ١٨یت ژ پێخیت. قوتابیێ 

 تومارێن قوتابی 
ز  
ز داخازا کوپیێ   

تومارێت خو بکەن. دێ پارە ژوانا هێنە وەرگرتن ئەڤێ 

 قوتابی هەردەم پاراستینە ل ژێر 
ز  
ز نهێتز یێ   

ئو بتتز  دێ  FERPA یاسایا  دکەن. زانیاریێ 

ز قوتا  
. زانیارییت وی هێنە ئاشکراکرن لدویف رازیبوونا دایک و بابێ   بی

ز بێهۆشکەر  یاسایا خراب  
 کارئینانا کەرەستی 

ل ناشڤیل ببەردەوام پاراستنا سەقایەک   ۆ ەبەریا قوتابخانێت گشتی یێت میێی رێڤ

ز لێگەریابز  دکەن بو دەستڤەئینانا چارەسەریا   
پشتگێ  بو وان قوتابیا دکەت ئەڤێ 

ز گوم  
ز بێهوشکەر. ئەڤ دایک و بابێ   

ز خراب کارئینانا کەرەستێ   
ابز  دبەن کو پرسگرێکێ 

ز بێهوشکەر)هۆژبەر( دبن،   
ز خراب کارئینانا کەرستێ   

ز تۆسژ پرسکرێگێ   
ز وانا یێ   

زاروکێ 

  
 
ز هۆژبەر ل سەر ف  

کرنا کەرەستێ  دەبیت ئەو پەیوەندبی  ب ئوفیسا رەوشەنبێ 

 ( بکەن. ٦١٥)٢٥٩-٨٦٨٣ژاماراتلەفوبز  

  ۆ لۆ یاسایا تەکن
ز
 ژب   و رەزامەندیا بکارئیناب

نێتی  و ر بکارئێنانا ئهزا سنووردارکرنا زاروک  خو بکەت لسهك داخار دایك و بابههه نێی

نێتی  پێتڤییه ارتنا کنو فۆرما الدانا بکارئینانا ته تورێن ئەنێی ژ لۆژبی  کو دکەڤیتە لسەر هەلێی

  نامیلک  ئیمزابکه Opt-Outفورما 
 
بو قۆتابخانا زارۆک   ڤهرینتهگهت ئو ڤهلپێشیا ف

ب کارئینانا تەکنۆلۆجیابی  تمام نەکر و ئیمزانەکر دێ هێتە  خو. ئەگر تە فۆرما الدابز  

ۆی یا هەی.  دەلیڤا هەژمارتن کو زاروک  تە  ز دەڤەرا میێی  
نێتا قوتابخانێ  بکارئینانا ئەنێی

ر سایتی  دانان لسه دان بو دایك و بابان ئو دێ هێنە یاسا بتەمامەبی دێ هێنە

ۆ ل ناشڤیل  -www.mnps.org/policies-andقۆتابخانێت گشتی یێت میێی

procedures  
ز
ز ستاف  

. بکارئینانا سەرچاوێن تەکنۆلۆژیابی  ژالبی  قۆتابیاڤە، ئەندامێ 

و ل ناشڤیل  ۆ یان سەرەدانکەرێن قوتابخانێت گشتی یێت میێی قۆتابخانێت میێی

ز ویالیەت و ئیمتیازەکە و مافەکە ئو ئەف چە  
ز  ندە لسەر هەم یاسایێ   

ڤەدرالڤە یێ 

ر بکارهێنانا رپرسن لسهێت قەزایێڤە دهێنە چەسپاندن. قۆتابی بهرێڤەبەریا قۆتابخان

نێتی  برەتگوزاریێت ئهرێ بو خزمهڤهرێت پەروەردا دەکومپیوته کا باش ئو فتارەنێی

. ردەروەپه  بی
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ۆ ل ناشڤیل ئو ههکنۆ م سەرچاوێن تههه م لۆژییا قۆتابخانێت گشتی یێت میێی

ز برێکا سەرچاوێن تەیان ڤه ، درۆستکرنۆسەکرنزانیاریێت هاتینە پر  کنۆلۆژییا گوهاسێی

MNPS کار ب   دهێت ڤنهدکه 
ز  
ز تۆمارێن گشتی ئەڤێ   

ز یاسایێ   
کرن. لهیچ   ەبەر مەرجێ 

، کارمهمهدە بیت ل ندییا کەس نهتمهر لهێڤییا تایبهستکهند یان گرێبهک  بال قۆتابی

ۆ و سیستهلۆژی، هەر تورەکا ئەنکنۆ م  سەرچاوێت تهدە نێتا قۆتابخانێت میێی م  ێی

  هەی پشکنیتز  بکەت، سەربخۆ، یان هه
ز
ێ. رێڤەبەریا پەروەردێ ماف ەک  دیێی ر ئامێ 

نێتی   لدویف حەزا وێ، هەر زانیاریەکا بهێتە پرۆسەکرن برێکا کۆمپیوتەرا، تۆرێن ئەنێی

  سەر ب رێڤەبەریا پەروە
 
ێ یێت سستەم  زانیاریا ئەف ز دیێی  

ردێ. ئەف یان پێکئینانێ 

ز یان بتی  زانینا پێشت   یا که س  بکارهێنای ئو چێدبیت پشکنینە رەنگە بهێتە کرن بزانێ 

وویا بکارئینابز  ئو/یان پشکنینا ئەو ر لدەپشکنینکرن هه بێته ژ  
م  کارهێنانێدا یان مێ 

 فایلێت بکارئینای. 

ۆ ل ناشڤیل چێدبیت چاڤدێ رییا رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێت گشتی یێت میێی

نێتی  بکه م  گوزاریێت ئونالین یان/ئو چاالکیێت ئیمێیل دەتت، خزمهبکارهێنەرێ ئەنێی

  ئهکا تهبیت یان پێویستهک  گونجای یان یاسابی ههرەگهئه
 
ت. نجامبدەکنییک بو ف

ز بکارهێنه  
نێتی  ئەڤێ  ک  ل ناشڤیل کارە ۆ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی  رێت ئەنێی

 لۆژی ناکەت. کنۆ رێت تهیاسابی بژێدەری یان نهندکسهپهنه

 ی بکارهێنانا تەکنۆلۆژبی  ژالبی  قۆتابیڤە هاتیەکرن پێتڤییهربارەرپێچیێت دەڤ سهئه

 رپێچییهڤ سهم  ئهرشتییا قۆتابی دکر دەرپهراپۆرتکرن بو مامۆستاێ سه بهێته

  کو دێ بهن بو وی رێڤههرپێچت   راپۆرتکسه ند دێروویدای. مامۆستا یان کارمه
 
ری ئەف

، دگهت لسهلێکولیتز  که   روویدابز 
 
 گونجای ژالبی  بهر ف

ز  
سژ  زانیاریێت ل تێخستێ 

استییهگهلۆژی. ئهکنۆ ته   کا بێگومان درووستبوو لسهر پشتی لێکولیتز  پشێی
 
ر ف

ر دانیت، چێدبیت دەم  ک  لسهر دێ سنوورەبه، رێڤهرپێچت   کو روویدایهسه

نێتی  بکاربینیت. هێلیت قۆتابی ئهنه بکارئینابز  کێمبکەت یان بئێك جاری ڤه نێی

ز دووبارەکری، خزمەتگۆزاریێت ئونالیتز    
نێتی  یان یێ  ز ئەنێی  

سەرپێچیێت مەترسیدار یێ 

، خزمەتگوزاریێت ئونالیتز  ئو/یان  نێتی  ئو/یان کارئینانا ئیمێیل رەنگە دئەنجامدا ئەنێی

ز بکارئینانا ئیمێیل  
ز دگەل مافێ   

ز تەمبیکربز  ئەڤێ   
، بئێکجاری لدەستبدەن، ئو پێنگاڤێ 

. ئه ز ز نامیلکا دایک و باب و قۆتابی بگونجیت بهێنە هاڤێێی  
نجامدانا ر ئهگهیاسایێ 

، خزمهبکارهێنانا خراب یا قۆتابی بو ئه نێتی   تگوزارییا ئونالیتز  ئو/یان ئیمێیل بویهنێی

التدارێن سههراپۆرتکرن بو دە نانا خراب دێتهڤ بکارهێرپێچییا یاسای، ئهرێ سهگهئه

  چەندێ ئو چێدبیت بێته
 
ادان وە بەرپرس بو ف  ك تاوان سەردەری دگەل بهێتە کرن. سز

ز کەسر ئهچوونا ژوورێ لسه  
نێتی  بو مەرەمێ  ، ئو blogging، texting، tweetingنێی

)وەبکارهێنانا تایبه ، تویتەر ، ئو فیسبووک( ڤها ئهنهتهیل  نهك، بهت یا مالپەرێن جڤاکت 

  کو قۆتابی رەندکرنا مامۆستای بو مهسهدەستویری بو نینه ب بی  په
ز خاندبز  

ما کورسێ 

  چەندێ، قۆتابی هاتینه
 
کرن بو پۆستکربز  غهد قه هاتیە تۆمارکرن دناڤدا. زێدەباری ف

ک  سایته ر بکاربینیت بو هه ڵل ناشڤی ۆ رێت قوتابخانێت گشتی یێت میێی دەکو ژێ

نێتی  لدەئه یان  تروپۆلیتان ناشڤیل،سیم یا قۆتابخانێت گشتی ل مهتۆرکا رەی نهڤهر نێی

، یان ههر رێکەکا مەدیایا ئهبرێکا هه ۆبز ت یان ستنیشانکهک  کو قۆتابییا دەر تشتهلکێی

ز لگور یاسایا تایبهت کو تایبهرخانکهزانیارییا ته   پهربخو ئو مندییا سهتمهتێی
ز
یا ردەروەاف

( ابز ز  
 (.HIPPA( یان لگور بیما ساخلەمت   یا بەرپسیارەبی و ڤەگوهاستتز  )FERPAخێ 

 یاسایا ڤەگوهاستنز  

ۆ ل ناشڤیل و  ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز سەر ب قوتابخانێ   
ز ڤەگۆهاســـــــتتز  ئەڤێ   

خزمەتگوزاریێ 

دانەکە بو رۆژا دگەل تییم  مە بی  چاڤدێربی  و برەنگەک  باش هاتینە راهێنانکرن درێژەپێ

ز تییم  هاریکاریا   
ۆمبێلێدا، ئەڤان ئەندامێ  . زۆر وەک مامۆستایانە لێی دەواما قۆتابخابز 

. ئارام و سەالمەبی ل پێشەنگا کارێت  بووبز  دکەن ژدەرڤەی پۆال خاندبز   
پشتەڤانیا فێ 

و ل ناشڤیل دهێت، خزمەتگوزاریێت ڤەگۆهاستتز   ز میێی  
ز گشتی یێ   

قوتابخانێ 

  دکەت سەرچاوا بباندۆر زیادبکەت و بئارام ڤەگۆهاستنا برەنگەک  بەردە
 
وام بزاف

 .  هەم قۆتابیێت مە بکەت ژ ئو بو قۆتابخابز  و چاالکیێت قۆتابخابز 

 

 

 

  
ز
ز پاسا قوتابخاب  

 خزمەتگوزاریی 

 لسەر بنەمابی  پیڤەرێن شایستەبووبز  
ز خزمەتگوزاریێت ڤەگۆهاستتز  لبەردەسێی

 ژالبی  یاسایا ویالی
ز  
 ەتا تێنش ڤە هاتینە دابینکرن. دمینیت ئەڤێ 

ز سەر ب قۆناغا باخج   زارۆکا تا قۆناغا چوارێ  — قوتابخانا سەرەتاب   «  
قوتابێ 

  خزمەتگۆزاربی  و دەبیت زێدەتر ژ 
 
میال  ١.٢٥دەبیت بهێنە تۆمارکرن بو ف

 .  دویربیت ژ قۆتابخانا وان یا زووبز 

ز سەر ب قۆناغا پێنجی  تا قۆنا — قوتابخانا ناڤنج   «  
غا هەشتی  دەبیت قوتابێ 

  خزمەتگۆزاربی  و دەبیت زێدەتر ژ 
 
میال دویربیت ژ  ١.٢٥بهێنە تۆمارکرن بو ف

 .  قۆتابخانا وان یا زووبز 

ز سەر ب قۆناغا نەیه  تا قۆناغا دوانزدی دەبیت  — قوتابخانا ئامادەب   «  
قوتابێ 

  خزمەتگۆزاربی  و دەبیت زێدەتر ژ 
 
میال دویربیت ژ  ١.٢٥بهێنە تۆمارکرن بو ف

. قۆت  ابخانا وان یا زووبز 

اربی لدویف حەزاخو نە چیتە قوتابخانا زوونا خو،   ژ ز هەلێی  
هاتبیتە کو ئەو قۆتابیێ 

، یان هاتبیتە فەسلکرن ژ قوتابخابز   ن بو ئەگەرێن تەمبیکربز  دشایستەنە بو نەژناڤێی

ز زێدەتر هەبن بو   
ز کێم ئەندام رەنگە ماڤێ   

. قوتابیێ  ز ڤەگۆهاستتز   
خزمەتگۆزاریێ 

ز زێدە وک هاتییە دیارکرن د پالنا وانادا یا پەروەردەیا خزمەتگۆزا  
ز ڤەگوهاستتز  یێ   

ریێ 

ز پرۆگرام  پریکەی)IEPتاکەکەسیدا)  
  چەندێ، هندەک قۆتابیێ 

 
( Pre-k(. زێدەباری ف

ز زێدە.   
ز ڤەگۆهاســـــــتتز  یێ   

 رەنگە بهێنە دیارکرن ژبو خزمەتگوزاریێ 

ز راوەستاندنا پاسا  
 جهی 

ین جه  راوەستاندنا قۆتابی برەنگەک  ئۆتۆم یکێی ز  
ز هاتیە دەستنیشانکرن بو نێ   

اتییک یێ 

ز پاس  بو ناڤ و نیشانێنت ئاکنجیبوونا وان. دایک و باب دبەرپرسن ژبو ئارامیا زا  
رۆکێ 

دا و پاس  دهێنە خوارێ و هەروەسا لدەم  چاڤەرێ پاس  وانا لدەم  دچنە دناڤ پاسێ

 .  دکەن ل جه  راوەستاندنا پاس 

ز راوەستان  
ز قوناغا جهێ   

 هاتینە دیارکرن کو بهێنە بکارئینان ژالبی  قۆتابیێ 
ز  
دنا پاس  یێ 

،  راوەستاندنا پاسا قۆتابی چێدبیت بهێتە گوهرین  سەرەتابی
. جه  ناڤنجی و ئامادەبی

ژبەر ئەگەرێن سەالمەتت   ئەڤا کو بخۆڤەدگریت، بەس نە بتتز  سنووردارە بو، 

 خو بی  ئاکنجیبووبز  ڤە
، تاوانبارەک  سکش جه    ئاکنجیبوونا قۆتابی

گۆهاستبیتە تاخز

ز راوەستاندنا پاسا   
، و چاالکیا پۆلیسا/باندێ شەالتیا، هتد. جهێ  ئاڤاکرن و رێ چێکربز 

ژالبی  سەرپەرشتیارەک  بەسژ  ڤەگۆهاستتز  و رێیک  دێ هێتە دیارکرن. سەالمەتیا هەم 

ز قۆتابیا ئێکەم تشتە بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن لدەم  بریارێ ل سەر دەستن  
یشانکرنا جهێ 

 راوەستاندنا پاس  ددەن. 

ز بکێماس   
نێ 
ا
میال یا درێژ  ٣/١٠پاسا قۆتابخابز  دێ هاتن و چووبز  لسەر جادا و کوڵ

بیت و جهەک  سالمەت بو دەورکرنا پاس  دابینبکەت. دابینکرنا خزمەتگوزاریا دەرگەیه  

ز لسەر جادا سەرەک  
دژین کو لەزاتیا  رەخز بو سیاربوون و هاتنا خارا وان قۆتابیا ئەڤێ 

ەکێدا بی  کو رەسیف یان رێکەکا پێیا یا بسالمەت  ٤٠هاتن و چووبز    
میل بن لدەمژمێ 

ز ژمارەکا زۆر یا کوالنا   
هەبیت. رێک بقۆتابی ناهێتە دان کو دەربازی وان جادا بیت ئەڤێ 

 هەی. 

ز ئاکنجیبووبز    
ز وان یێ   

 قۆتابی بهێتە داخازکرن ناڤ و نیشانێ 
ز  
 چێدبیت ل دایک و بابێ 

، بەرپرس  تییم  و/یان سەرپەرشتیارێ بەسژ  ڤەگۆهاستتز    
پەسەندبکەت لدەم  شۆفێ 

ێ.  ز بو جهەک  دیێی  گۆمان هەبیت کو قۆتابی بی  هاتیە ڤەگۆهاسێی

خۆلەکا بەری دەم  گەهشتنا پاس  لجه  راوەستاندنا پاس  لسەر پێیا  ٥دەبیت قۆتابی 

ێلێدا لهیڤیا پاس  بمینیت. غاردان براوەستیت. نابیت قۆتابی دناف خانیدا یان د ترۆمب

بو بەرەف جه  راوەستاندنا پاسا گەلەک یا مەترسیە و رەنگە دئەنجامدا برینەکا گران 

 چێبیت.  

ز کەس نا هێتە   
ز دهێنە کرن بو گۆهرینا جه  راوەستاندنا پاس  بو مەرەمێ   

داخازیێ 

ێن پاس  دهێتە کرن قۆتابیا بگەهینیتە  
 وان بی   مسووگەرکرن. چاڤەرێ ل شۆفێ 

جه 

 راوەستاندنا پاس  بی  دیاریکری. 
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 بەرسڤدان بو رەفتارێن قوتاب  د پاسێدا

ز خوارێ   
  دێ بەرسڤێ 

ز رەفتاری دبن د پاسێدا، شۆفێ   
لدەم  قۆتابی توسژ بەرهەنگاریێ 

 بکارئینیت: 

ز پاس  بینیتەڤە دەربارەی رەفتارێن  «  
ز سیاربویێ   

ا هەم قۆتابیێ  جار جار بێ 

 پێشبینیکری. 

  دگەل قۆتابی ئەنجامبدە، داخازێ ژ قۆتابی بکە دانوستا «
ندنەکا چارەسەکربز

 چارەسەریا رەفتارێن خو بکەت

 روینشتنا قۆتابی بگورە.  «
 لدویڤدا، جه 

، پەیو  «  قۆتابی بکە. پاسژ
ز  
 ەندبی  ب دایک و بابێ 

کرنا رەفتارەکا   
  هاتینە بەحسکرن دکاریگەر نەبوون د فێ 

 
ز لهنداف  

ئەگەر بەرسڤدانێ 

  
، نویدا، شۆفێ   کەیش رەوانەی قۆتابخانا قۆتابی کەت بو ئەنجامدانا تەمبیکربز 

 
دێ ف

ز هاتینە کرن بەری ئە  
ز هەم وان تێخستا ئەڤێ   

کەیسە بهێتە   و دگەل بەلگەنامێ 

ز رەوانەکربز    
ز  رەوانەکرن. هەروەسا دێ کۆپیێ   

بو دایک و باب و بەسژ  خزمەتگوزاریێ 

ێ قۆتابخابز  دشێت بریارا رێگەپێنەدانا قۆتابی یا   
ڤەگۆهاستتز  هێنە فرێکرن. کارگێ 

یت  ژ  
ز تەمبیکربز  بهاڤێ   

ێ یێ  ز دیێی  
دەمیک بو سیاربوونا پاس  بدەت یان هندەک پێنگاڤێ 

  دشێت کومبوونەک  دگەل دایک و بابا 
. هەروەسا کارگێ  و بەسژ  لدویڤ پێتڤیبووبز 

ز ڤەگۆهاستتز  داخازبکەت. قۆتابخانە دێ ئاگاداریا سەرپەرشتیارێ   
خزمەتگۆزاریێ 

. سەرپەرشتیارێ بەسژ   ز ز هاتینە هاڤێێی  
بەسژ  خزمەتگوزاریا کەت لسەر پێنگاڤێ 

ا ئاڵۆگۆرکەت.   
 خزمەتگۆزاریێت ڤەگۆهاستتز  دێ ڤان زانیاریا دگەل شۆفێ 

 ێدارێکپێنەدانا دەمگ یا سیاربوونا قۆتاب  د پاس

ێ   
ز ژ سیاربوونا پاس  ژالبی  کارگێ  قۆتابی بو ماوەیەک  دیارکری دێ هێتە ژدویرئێخسێی

قۆتابخانا دەڤەرێ. دێ هێتە چاڤەرێکرن کو قۆتابی لقۆتابخابز  ئامادەببیت، بەس 

دایک و باب دبەرپسیارن بدابینکرنا ڤەگوهاستنا قۆتابی بو قۆتابخابز  و زڤراندنا وان بو 

 .  مایل 

 شخاناستنا قوتابیا بو نەخۆ ڤەگوهایاسایا 

 رو 
 
یدا و برینداریژی دگەل دابیت ل سەر عەردێ هەر و ئەگەر حالەتەک  تەنگاف

، دەبیت ئێکسەر پەیوەندبی  ڵل ناشڤی ۆ نەک  ژ قوتابخانێت گشتی یێت میێی قوتابخا

ن بو  ٩١١ب ژمارا  ز  
  تەنگاڤیا دێ بریارێ دەن کا دێ قۆتابی ڤەگوهێ 

ز
بهێتەکرن. ستاف

 پەیوەندبی  ب دایک و باب نەخوشخابز  ی
ز  
ان نە. هەم هەوڵ دێ هێنە دان دا بشێ 

، ئەگەر نەشیان پەیوەندبی  ب دایک و باب   قۆتابی ڤە بکەن؛ یل  بەیل 
یان  یان سەمیابز

ز بو نەخوشخابز  بو چارەسەریا  هەر  کۆ سەمیانیڤە بکەن، دێ زار  هێتە ڤەگوهاسێی

. قو  و ل ناشڤیتەنگاڤت   ز  سنبەپر  ڵتابخانێت گشتی یێت میێی  
ز بو تێجوونێ  نیێز

( ڤەگ ز  
. ۆ )خەرجیێ   هستنا تەنگاڤت  

 یاسایا خوبەخش و سەرادانکەرێن دچنە ئاڤاهن   قۆتابخابز  

کربز    
ز مە بەس دەبیت ئەو رێزێ ل ژینگەها فێ   

هاتنا مێهڤانا دکەین بو قوتابخانێ   
بخێ 

استکرنا وی بو پێدانا ئارام و  بگرن ئو سوپاسیا رویل  رێڤەبەری بکەن ژبەر پشێی

وویا س ژ  
. هەم مێهڤان دەبیت ناسنامەکا مێ    قۆتابخابز 

ز
المەتییا هەم قوتابیا و ستاف

  خو تۆماربکەن بەری باجا مێهڤ
 
ابز وەربگریت. وێ نەسەرڤەچووی نیشانبدەن ئو ناف

 مالپەری ۆ خوبەخش دەبیت خو ت
 
مار بکەن لسەر ف

www.schoolvolunteers.org. 

 

 

 

ی  ز   ئنگلێ 
ز
خوازێن زماب  

 (EL)فێ 

 ەرێ هەلسەنگاندنا ناڤەندیسەنت

ۆ ل ناشڤیژبەر کۆ قۆ  ز میێی  
ز گشتی یێ   

 دارابی ژ حکۆمەتا ف ڵتابخانێ 
ز  
درال ەهاریکاریێ 

ۆ ل ناشڤیدرال داخازێ ژ قۆ ەف حکوومەتا  وەردگرن، یاسا  ز میێی  
ز گشتی یێ   

 ڵتابخانێ 

ی یدکەت کۆ هەلسەنگاندبز  بو هەر قۆتابی ز   ئنگلێ 
ەک  بکەن ئەوێ رەنگە شارەزاییا زمابز

ۆ ل ناشڤیبۆ کێشە بیت. قۆ  ز میێی  
ز گشتی یێ   

 یا بەرپسیارە بو دانا  ڵتابخانێ 

ی بۆ هەم وان قۆتابیان ئەوێن نە ز   ئنگلێ 
ز زمابز  

گەلەک د شارەزا د زمابز    خزمەتگۆزاریێ 

ی ز دا بۆ دووپاتکرنا وێ ئێیک  کۆ هەر کەسەک  دەرفەتا یەکسان یا هەی ژبۆ ئنگلێ 

بوونا ئەکادم ل قۆتاب  
. ناڤەرۆک ۆ فێ   خابز 

ین ۆ کاریگەرترین رێکە  بجهکربز  سەنتەرێ هەبوونا هەلسەنگاندنا ناڤەندی/   کە باشێی

  وان بی  زمابز  لسەر  کۆ قۆتابی ب   بهێنە هەلسەنگاندن
. ئو بهێنە بجهکرنزانینا ئاستی

، ز نیڤدەولەبی  
 ناڤ و نیشان  سەنتەرێ تۆمارکرنا قۆتابیێ 

 
   ا        کۆ دکەڤیتە لسەر ف

Fessey park rd Nashville, TN 37211 615  ،هاریکاریا  یتندابهندی دشیا

، هەروەسا هاریکاربی  دکەت وەک    وان بی  داییک 
ز قۆتابیان دکەت ب زمابز  

دەیک ۆ بابێ 

انەک نەشیا سەنتەرێ  ز  
انا ۆ قۆتابخانا. ئەگەر خێ  ز  

سەرچاوە ۆ پالپشتی بۆ خێ 

ز مهەلسەنگاندنا ناڤەندی بدەستخوڤە   
ز گشتی یێ   

 ڵل ناشڤی ۆ یێی بینیت، قوتابخانێ 

ز گونجایدێ   
انا ئەنجامدەن.  هاریکاریێ  ز  

 بو خێ 

ی ز   ئنگلێ 
ز
ز  هەلسەنگاندنا زماب  

ی ئو خزمەتگۆزاریی  ز   ئنگلێ 
ز
 زماب

ز   
ز گشتی یێ   

ین پالپشتت   وەردگریت، قۆتابخانێ  داکو مسووگەر بکەین قۆتابی باشێی

ی ب قۆتابیان بکەن ز   ئنگلێ 
ۆ ل ناشڤیل دەبیت تاقیکرنا شارەزاییا زمابز . تاقیکرنا میێی

) دامەزراند ۆ بجهکرنا  بز  ژ  
(  هیچ کاریگەری لسەر تاقیکرن ۆ W-APTقۆتابیان یا دبێ 

ز قۆتابیان نینە. ئەف چەندە هاریکاریا مامۆستایا دکەت باشێی  نمرێن  
قۆتابخابز  یێ 

  قۆتابی تێبگەهن وبزانن کا کیش ئاستی  پالپشتیا زمابز 
یا پێتڤییە بو قۆتابی د ناف ئاستی

ی. دا وەک پۆلێ ز   ئنگلێ 
خوازەک  زمابز  

 فێ 

ز زمابز    
ی، ئەو دێ خزمەتگۆزاریێ  ز   ئنگلێ 

خوازێن زمابز  
لدەم  قۆتابی دهێنە دیارکرن وەک فێ 

ی) ز ی ( وەرگرن ددەم  دەواما قۆتابخانێELئنگلێ  ز   ئنگلێ 
خوازێن زمابز  

دا ژ مامۆستابی  فێ 

ی ز   ئنگلێ 
ز ئاستی  پرۆفشنال بزمابز  

-Wرێکا ب رگربی وە ئەوێ هاتییە راسپاردن. ئەف قۆتابیێ 

APT (  ئەنجامدانا تاقیکرنا بنجهکرنا(WIDA- ،  .ی وەرناگرن ز   ئنگلێ 
ز زمابز  

 خزمەتگوزاریێ 

، ی دێ هێنە   پشتی تاقیکرنا بنجهکرنا دەستپێیک یا قوتابی ز   ئنگلێ 
خوازێن زمابز  

هەم فێ 

 سەنگاندن ساڵهە
ا
ی برێکا تاقیکڵ ز   ئنگلێ 

رنا نە بۆ دیارکرنا ئاستی  شارەزاییا وان یا زمابز

ACCESS یبو زانینا ئاستی  زمابز  ئنگ ز   ئنگلێ 
خوازێن زمابز  

ی یا فێ  ز (. ئەگەر زارۆک ELLs)لێ 

ز بینیت، ئەو ئێدی پێتڤ  ب خزمەت نمرەکا باش بدەستخۆڤە  
ی نابیت.  گۆزاریێ  ز   ئنگلێ 

 زمابز

  مال  ب   
 (HLS)دئاخڤن راپرسیا زمابز

زمابز  مایل  دناف فایال  هەر قۆتابیەک دەبیت فۆرمەکا داگربی و ئیمزاکری یا راپرسیا 

  قۆتابی دەبیت فۆرمەکا راپرسیا زمابز  مایل  
وی/وێ دا هەبیت. دەیک و باب/سەمیابز

ز   
ز گشتی یێ   

بداگریت بۆ زاروک  خۆ لدەم  ئێکەم جار زارۆک دچیتە ناف قۆتابخانێ 

ۆ ل ناشڤیل. ئەف فۆرمە دەبیت ب تەمام بهێتە داگرتن ۆ ئیمزاکرن ۆ رۆژ ۆ  میێی

. بەروار لسەر  ز  بهێنە نڤیسێ 

دا دئاخڤیت یان ەت کۆ زارۆک ب زمانەک  دی د مالێئەگەر ئەف فۆرمە ئاماژەبک

، دەبیت دەیک ۆ باب/سەمیابز  زارۆک  ز زمانەک  دی د ماال زارۆک دا دهێتە ئاخافێی

ز نیڤدەولەبی ل  
ئۆفیسا  ژڤانەک  دروستبکەن دگەل سەنتەرێ تۆمارکرنا قۆتابیێ 

ی ز   ئنگلێ 
خوازێن زمابز  

  ژمارا تێلەفۆبز   . هو فێ 
 
ز ژڤانا بگرن برێکا پەیوەندیکرنا ف  

ین دشێ 

(.٦١٥)٢٥٩-٨٦٠٨ 

ز زمابز   
 خزمەتگوزاریی 

 . ی بکەن بۆ هەر پەیوەندیکا هەبیت دگەل قۆتابخابز   
  هەی کۆ داخازا وەرگێ 

ز
انا ماف ز  

خێ 

ی)مۆتەرجیم(، پەیوەندبی  ب قۆتابخابز  ڤە بکە ) مامۆستا یان   
بو داخازکرنا وەرگێ 

  ژمارا تێلەفۆبز  رێڤەبەر ( 
 
ی لسەر ف ز   ئنگلێ 

خوازێن زمابز  
               یان ئۆفیسا فێ 
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ز کێم ئەندام  
(قۆتابیی   )پەککەفن 

ز پەروەردەیا تایبەت  
 خزمەتگۆزاریی 

 ئەگەر تە گومان هەبیت کو زارۆک  تە ب   کێم ئەندامە

ز گومان  
انێ  ز  
ز برێیا نڤیسیتز  داخازێ  ئەو خێ   

ز وان دکێم ئەندامن، دشێ   
هەین کو زارۆکێ 

ژ قۆتابخابز  بکەن کۆ قۆتابخانە پرۆسەیا تیما پالپشتت   بۆ زارۆک  وان دەست پێبکەت. 

پرۆسەیا تیما پالپشتت   دێ پێداچووبز  لسەر مەترس کەت و پالنەک  دانیت بو تییم  

ز   
ان هەروەسا دشێ  ز  

ز بکەن کۆ  پالپشتت   دا لسەر بچیت. خێ  داخازێ ب نڤیسێ 

. ئەگەر  سیستەم  قۆتابخابز  زارۆک  وان تاقیبکەت لسەر هەر گومانەکا کێم ئەندامەتت  

ز پەروەردەیا تایبەت،   
هاتۆ زارۆکەک هاتە دەستنیشانکرن بۆ وەرگرتنا خزمەتگۆزاریێ 

 هێتە دانان.  بو  ( دێIEPبەرنامەک  پەروەردەبی یا تاکە کەس )

 تەمبیکرن)دیسپلنکرن(

ز پەروەردەیا تایبەت وەربگریت یان ئەگەر قۆتابیەک   
ئەگەر قۆتابیەک خزمەتگۆزاریێ 

( بز  ژ  
ز IEPئەوێ پرۆگرام  پەروەردەییا تاکەکەس هەبیت کۆ دبێ   

( ۆ رۆل ۆ یاسایێ 

قۆتابی ۆ دەیک و بابان دا،  -قۆتابخابز  پێشێل بکەت ئەوێن هاتینە دیارکرن د نامیلکا

ز فەدرال ئەو قۆتابی دێ هێتە تەمبیکرن ل  
 پەروەردەیا قەزابی  ڤە ۆ یاسایێ 

ز  
دویف یاسایێ 

ز خاندنا تایبەت برێڤەدبەن، بو نموونە بەندا یاسابی یا پەروەردا   
و ویالیەبی  ئەڤێ 

ز کێم ئەندام )  
رۆژا  ١٠(. ئەگەر قۆتابیەک هاتە فەسلکرن بو ماوێ IDEAتاکەکەسێ 

( ( کۆمبیت دا IEP-teamسەرئێک، دێ تییم  پرۆگرام  پەروەردا تاکەکەس بی  قۆتابی

 قۆتابی دەرکەفتی ژبەر سەر و بەرێ کێم ئەندامیا 
 
بریارێ بدەت کا ئەف رەفتارا ژف

ز کێم ئەندام، هیڤییە   
ز زێدەتر دەربارەی تەمبیکربز  ۆ ئەو قۆتابیێ   

قۆتابیە. بۆ زانیاریێ 

 بکە.  Notice of Procedural Safeguardsتەماشەی نامیلکا 

ز ژبۆ وان قۆتابیا ئەو  ێن هێشتا بریار لسەر شایستەبوونا پاراسی 
ز گرێدای بوێڤە نەدایە  

 وان بو پەروەردەیا تایبەت ۆ خزمەتگۆزاریی 
(34 CFR §300.534) 

ئەگەر قۆتابیەک هێشتا نەهاتبیتە دەسنیشانکرن بو پەروەردا تایبەت و 

ز هەخزمەتگۆزاریێت پێڤەگرێدابی ئو   
سوکەوتا و ڵسەرپێچییا یاسایەک  ژ یاسایێ 

ز لسەر هەبن )وەك رەفتارێت ق انێ  ز  
ۆتابییا بکەت، بەیل  رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانا پێ 

ایا پێتڤ  یا تەمبیکربز   هاتیە دیارکرن لخارێ( بەری ئەنجامدانا رەفتارا بویە ئەگەرێ سز

ابی دشێت دوپاتبکەت لسەر هەر کو زارۆك ژ وان زارۆکێت کێم ئەندامە، ڤێجا قۆت

  نامیلکێئەڤا هاتییە درەکا پاراستتز  ارێک
 
 دا. یارکرن دف

ۆ بزانیت کو  : پێتڤییه رێڤەبەریا قۆتابخانێت میێی ز تەمبیکربز   
  زانیتز  بو پرسگرێکێ 

ز
بناغ

زارۆك ئێك ژوان زارۆکێت کێم ئەندامە، ئەگەر، بەری ئەنجامدانا وێ رەفتارا بویە 

 ئەگەرێ جێبەجێکرنا رێکارێن تەمبیکرنا زاروک: 

ز دەربریبیت و پێشکێشکربیت بو ئەگەر دایك و بابی  زارۆک ترساخو   .1 بنڤیسێ 

ز سەر ب دەز شکا سەرپەر دەستە  
ی یێ   

ایەک  پەروەردێ یا گتیاری یان کارگێ 

گونجای، یان مامۆستایەک  زارۆک کو دیارکربیت زاروک بی  پێتڤییە بو وەرگرتنا 

ز دگەلدا؛ یان  
 پەروەردا تایبەت ۆ وان خزمەتگۆزاریێ 

ێدابی ب شایستەبووبز  ڤە دناف دایك و باب داخازا هەلسەنگاندنەکا گر  .2

یا  Bکەن ئو خزمەتگوزاریێت دگەلدا لژێر به سژ  بوەردا تایبەتدا پرۆگرام  پەر 

IDEA ؛ یان 

، یان کارمەندێت دی یێت رێڤەبەریا پەروەردا قۆ  .3 تابخانا مامۆستابی  قۆتابی

ز نیگەرابز   
ن دەربارەی شێوازێن رەفتارێن دووبارەکری بدیاریکری دەر   و ترسێ  ێی

 بی  پەرو بقۆتابی ڤە و ئێکسەر پێشکێشژالبی  
ردا ەکەن بو رێڤەبەرێ گشتی

ەر برێڤەبەریا پەروەردا س ێنسەرپەرشتیار  بو دەستەکا تایبەت یا دەڤەرێ یان 

 . ێت قەزابی  قۆتابخان

 

 

 رێڤەبەرییا پەروەردا قەزابی  ڤان جورە زانیاریا بەرچاڤ ناوەرگرن ئەگەر: 

مدانا هەلسەنگاندنا قۆتابی یان دایك و بابی  قۆتابی رازی نەبیت بو ئەنجا .1

ز پەروەردا تایبەت رەدکربیت؛ یان  
 خزمەتگوزاریێ 

ز کێم  .2  
قۆتابی بی  هاتییه هەلسەنگاندن ئو بی  هاتیه دیارکرن کو نه ژوان قۆتابیێ 

 .IDESیا  Bئەندامە لژێر به سژ  

ز   
 : 504 یاسایا خزمەتگوزاریی 

، 1973" یا ساال Rehabilitationیا بەندا یاسایا دووبارە بەرهەڤکربز  " 504سژ  ەب

ز کێم ئەندام د پارێزیت. ئەف   
ز کەسێ   

ز سڤیلە)مەدەنیە( مافێ   
یاسایەکا فیدرالە یا مافێ 

ز کێم ئەندام مسووگەر دکەت بو پەیداکرنا دەرفەتەکا   
  قوتابیێ 

ز
خزمەتگۆزارییە ماف

 ئێکسان بو پەروەردا تایبەت. 

)شایستە( ئەوێن الوازیا لەسژ یان دەروو ز لێهابی  
بز هەی و ئێك یان زیاتر ژ قوتابیێ 

ز ژیابز  یێت سەرەک سنو   
  الوازبی  هەبیت، یان و چاالکیێ 

رداربکەت، وتۆمارەک بڤ 

 و یا بی  
بهێته هەژمارتن وەك الوازیەک یا هەی، پێدڤییه خوێندنەکا گونجای یا گشتی

  رێکارێن پاراستتز  ل ژێر FAPEبەرامبەر)
ز
( بو ڤان قوتابیان بهێتە دابینکرن و دگەل ماف

 اڤدێریا یاسابی  وەربگریت. چ

 دەستنیشانکرنا 
ا
وازبی  نابیته ئەگەرێ وێ چەندێ قۆتابی ئۆتۆماتییک  بی  لێهابی بیت بو ڵ

 .504خزمەتگۆزاریێت بەسژ  

، دەبیت قوتابی بهێتە 504داکو قوتابت   کەم ئەندام بی  لێهابی بیت بو خزمەتگوزاریێیت 

ز بهێت 504و بریارا لێهاتتز  لژێر بەشا  سەنگاندنڵهە  
ە دان ژ البی  تیمەکا خزمەتگۆزاریێ 

ز گ 504  
انێ  ز  
ز داخازێ ێومان هەین کو قۆتابت   وان بی  کڤە. ئەو خێ   

م ئەندامە، ئەو دشێ 

ز یان بزارەک بیت بو دەستپێکرنا پرۆسا  ژ قوتابخانا زارۆک  خو بکەن چ بنڤێسێ 

ز   
 دێ پێداچوونەک  ل سەر هەم ترسا  504. تییم  504هەلسەنگاندنا خزمەتگۆزاریێ 

ز ب رێڤەبرنا هە ز ڵکەت و دێ رابیێی  
 .504سەنگاندنا شایستەبووبز  بو خزمەتگوزاریێ 

ز بو دەستڤەئینانا خزمەتگوزاریا   
 :504پێنگاڤێ 

 لقوتابخانا زارۆک  خو بی  قۆتابی بکە 504پەیوەندبی  ب رێکخەرێ  .1

ز کەم ئەندامت   ڵخو ئامادەکە بو پێشکێشکرنا بە .2  
 گانامەیێ 

ز خزمەتگ .3  
 504ۆزاریا ئامادەبە د کومبوونێ 

  پرۆس .4
 
 داێببە بەشدارەک  چاالك دگەل قوتابخابز  د ف

 سپلنکرن(یتەمبیکرن)د

  بریار لسەر شایستەبوونا وی بو خزمەتگۆزاریا 
 
هاتییە دان  ٥٠٤ئەگەر وی قۆتابی ئەف

سەرپێچییا یاسایێت قوتابخابز  یان یاسایێت رێڤەبەرییا پەروەردا قوتابخانێت گشتی 

ز ها  
ۆ بکەت ئەڤێ  تینە بەحسکرن د نامیلکا قوتابی  و دایك و بابا، ئەو دێ هێتە یێت میێی

درال ەخانا و یاسایێت ویالیەبی  و یێت فتەمبیکرن لدیف یاسایا رێڤەبەریا پەروەردا قۆتاب

ی و ١٩٧٣ال یا بەندا یاسایا دووبارە بەرهەڤکربز  یا سا ٥٠٤ئەوێن خزمەتگوزاریا بەسژ  

ز ک  
ز زێدەتر دەربارێ ( بر IDEAم ئەندام)ێیاسا خوێندنا کەسێ   

انینێ  ز  
ێڤەدبەت. بو پێ 

 کێم ئەندام، پەیوەندبی  بقوتابخانا زارۆک  
ز  
یان / خو بکە ئو تەمبیکربز  و قوتابیێ 

 مالپەری
 
،                              بکە داکو نامێلکا  www.mnps.org سەرەدانا ف  

 
بناف

Notice of Procedural Safeguards  بەدەستخوڤە  ٥٠٤ا و نامێلکا خزمەتگوزاریا بەش

 .  بیتز
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ز هێشتا نە شایستە بو خزمەتگوزاریا  
 پاراستنا وان زارۆکا ئەڤی 

ئو  ٥٠٤ئەگەر قۆتابییەک نە هاتبیتە دیارکرن کا بی  شایستەیە بو خزمەتگوزاریێت 

لپەرتووکا قوتابی و دایك و بابا بکەت، بەس  یێچییا یاسایەکا ژ یاسایێت دیارکر سەرپ

قوتابخانا دزانیت پێشژ چیبوونا سەرپێچت   ئەوا بویە ئەگەری  رێڤەبەریا پەروەردا 

تەمبیکربز  کو ئەڤ قۆتابییە قۆتابییەک  کێم ئەندامە، د وی دەمیدا قۆتابی دشێت 

داخازا هەر جۆرەکا پاراستنا دیارکری لڤ   ئاگەهداریێدا بکەت داکو بریارێ بدەن. بو 

  هەبوو کو قۆتابی  دیارکرنا وێ هندێ کا رێڤەبەریا قۆتابخانێت قەزابی  
بنەمایەک  زانیتز

ز   
بی  کێم ئەندامە، رێڤەبەریا پەروەردا قەزابی  دێ لدویف هەمان رێنمایان چن ئەڤێ 

ز  IDEAهاتینە دابینکرن لژێر یاسایا   
ز هاتینە بەحسکرن لژێر بەسژ  خزمەتگۆزاریێ   

ئەڤێ 

 پەروەردا تایبەت. 

ز ئەرک  مال    
 رێنمایی 

ز دکەتۆڵڤەک ز دابێ   
ز بهێ   

ز بەلگەیێ  ، دەم  ب گونجاوی دهێتە بکارئینان، ئەرک  مایل  ێ 

(  قوتابی
ز  
 ,Good & Brophy, 2003; Cooperمفای ددەتە دەستکەفتێ 

Robinson, & Patall, 2006 ژبەر کو ئەرک  مایل  گەلەک بی  بمفایە و گرنگە ب )

؛ ئەرک  مایل  بی  پێتڤی ل  ۆ ە دناڤ قوتابخانێت گشتی یێت میێی گشتی بو پروگرام  قوتابی

 . ڵڤناش

 سەرەتاب  

ز گشن    
 زانیاریی 

ز   
  کو قوتابی بەژداردبیت؛ کو مەرەمێ 

بووبز  
ز فێ   

ئەرک  مایل  ئێکە ژ گەلەک وان چاالکیێ 

 وێژی ئەڤەنە: 

بوونێ «  
 شیانایەو دابینکرنا پراکتیکربز  لسەر تێگەـه و پێشڤەبرنا یە، بەرفرەهکرنا فێ 

ز د ناڤەرۆکێدا یان ئەو   
لێدا و قوتابی سەرەتابی دهێنە پێشكێشکرن د پو  شیانێ 

ز و تیگەهشتنا خو؛  دکارن ب سەربەخویانە ئەنجام بدەن بو قوولکرنا زانێ 

 دابینکرنا دەلیڤا بو کارێ سەربەخو؛  «

؛  «  دابینکرنا دەلیڤا بو دەوڵەمەندکربز 

 ال ۆ پ تیێچاالک هەخی نمەداریکربز  د رێکەکا شدابینکرنا دەرفەتانە بو بە «

flipped ،  ز ئەر  
ێ بەرهەفکرنا چاالکیێ   

ن دبرنگگڤە   ک  مایل  ژالبی  قوتابیانلڤێ 

ز کاریگەر؛ ئو،  
ز پوویل  یێ   

 بو چاالکیێ 

پێشکێشكرنا نیشاندان و تێگەهشتتز  ئو بو ئاستی   ا دەرفەتانە بو پشکنیندابینکرنا  «

ز  هاریکاریا  . دلدەم  قوتابی ئاستەنگا  مومکێ  ز ز و خەلەت ل بابەبی تێگەهشتێی  بیێز

 :  
 

  لدەم  پالندانان و ڕاسپاردنا ئەرک  ماڵ

 ماموستا دەبیت: 

ز  «  
هاریکاریا قوتابیان بکەن کا ئەرک  مایل  چەوا بی  گرێدایە ب پوال وانڤە و ئارمانجێ 

 وانەگوتتز  ) گەنگەسژ  لسەر ئەرک  مایل  دگەل قوتابیان بکە (؛

ز تاکەکەس و پێتڤ  و شیانان بو  «  
وان کارا راسپاردە بکە ئەوێن واتادار و جوداهیێ 

 قوتابی دیاربکە؛

)کارێ( مایل  بی  ب هەڤرکی تەکەزێ لسەر  « ە و د ئاستی  یوێ چەندێ بکە کو ئەرک 

بدە کو دەلیڤە هەبیت  قوتابی  بکارێ مایل  هند  دروست بی  زەحمەتت   دایە؛ 

ز بو وان هاتینە  ینیت. )دەبیت قوتابی ببدوماهیک بشێت   
ز کارێن مایل  یێ   

بشێ 

ز سەرک  
ز بەرز یێ   

ز ب سەربەخویانە دگەل رێژەیێ  ، راسپاردن بدومایه بیێز ەفتتز 

ز  ا ئەرکهێشتا وان دڤێت ئەو بەیل  یل     وان   بئاستەک  زەحمەت ببیێز
ی
کو زەوف

 .(؛لێبدەت

ز هەم مام ێەبار دووپات بکە کو ق «  
ستا دەنە قوتابیا ۆ ئەرک  مایل  ئەڤێ 

ز ئو ئەو قەبارێ ئەرک  مایل  )دهێتە راسپاردەکرن حەفتت     ٤تا  ٢دگونجایێی

ز "  
ز )خولەک نە" ی ١٠جاران( و لسەر رێنمایێ   

 ١٠(. رۆیل  "Cooper, 2007ێ 

 ١٠بی  رۆژانە دڤێت تەنها  هەم پێکڤە خولەک" دیاردکەت کو کارێ مایل  

 دگەل قوناغا قوتابی بکە. بو 
خولەک ب   بچن تا دهێتە بدومایه ئینان لێکدابز

ز قوناغا پری ا خولەک ١٠نموونە، حەتا   
-بو هەر شەڤەکا ئەرک  مایل  بو قوتابیێ 

خولەک بو هەر شەڤەک  بو ئەرک  مایل  بو قوناغا ئێیک   ١٠کەی و باخج   زاروکا، 

ز زێدەتر بو قوناغەکا دی یا  ١٠خولەک بو قوناغا دووێ و  ٢٠و   
خولەکێ 

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

و نابیت زەوق گونجابی دڤێت بهێتە تەرخانکرن لسەر خاندنا پەرتووکا لمایل  بو 

 تار یان ئەرک  مایل  بخوڤەبگریت؛ گو 

استبکەن و رێکارا ئەنجامبدەن بو چێکرنا وان هەم  « تەمامکرنا کارێن مایل  پشێی

ز داخازکری ددەمەک  دیارکریدا؛  
 ئەرکێ 

یان دیاربکەن بو پالپشتیکرنا قوتابیان ئەوێن رەنگە پالپشتت    « ژ اتێ 
ل مال نە  سێی

ز مایل؛  
ز وان یێ   

 وەرگرن بو چێکرنا ئەرکێ 

ئەرک  مایل  بو قوتابیان دهێتە راسپاردن، دڤێت مامۆستا هزرا خو د  لدەم   «

ز   
ز دی یێ   

ز کەلتووری و ناڤ نەتەوەبی و ئایتز و ئاهەنگێ   
بوونەوەر و ئاهەنگێ 

ز جڤایک    
ز گرێدای ب ئەندامێ   

ووی بکەن یێ  ژ  
ز مێ   

هەمەجوردا ئو/یان رویدانێ 

 مەڤە؛

ز وان نابیت ئەرک  مایل  بو قوتابی بهێتە راسپاردن)دان( ل رۆ  «  
ز بهێنڤەدابز  یێ   

ژانێ 

؛ ز ئایتز  
ز ئایتز لدەم  قوتابی نە د ئامادە ئانکو غایب ژبەر بوونەوەرێن وان یێ   

 یێ 

ز قوتابخانا )بو  «  
نابیت ئەرک  مایل  بهێتە ڕاسپاردن بو قوتابیان لدەم  بهێنڤەدانێ 

(؛   نموونە، بهێنڤەدانا زڤستابز 

 

ز هاتینە  «  
دەستویردان ژ قوتابخابز  ژبەر دەبیت دەرفەبی  بو وان قوتابیا بدەن ئەڤێ 

ز خو   
ز ئەرکێ   

ز ئایتز یان هەر کارەک  دی بی  یاسابی دا بشێ   
ز وان یێ   

کارو و ئاهەنگێ 

ز مایل  دووبارە چێبکنەڤە؛  
 یێ 

ز  «  
بکەن و دەرفەتێ  ز  

بووبز  بهێ   
انادا بکەن داکو پرۆسەیا فێ  ز  

هەڤبەسژ دگەل خێ 

لێبکەن بو قوتابیان برێکا  یک وبابا لسەر دە پێحەسینا پەروەردەبی بەرفرەهێی

 ژالبی  ماموستابی  کەس بی  
ز ز هاتینە لدارخسێی  

 وان بی  مایل  ئەڤێ 
ز  
رێکارێن ئەرکێ 

 قوتابی ڤە؛

 گۆنجای بی  کو دایک و باب رەفتارێ وەک   «
ز  
دایک و بابا بەشداربکەن برێکێ 

؛ و،   مامۆستای یانژی وەک پۆلیسا بکەن بو چێکرنا ئەرک  مایل  بی  قۆتابی

و قوتابی برێکا مسووگەرکرنا هەڤکاربی  و پەیوەندیکربز  ئەرک  مایل  بگرنگ پێخن ب «

ز قوتابیاندناڤبەرا ماموستایان و دایک وباب یان س  
 دا. ەمیانێ 

 هەڵسەنگاندن و راپۆرتکرن

ز چێکری دڤێت پێداچوون لسەر بهێتەکرن ژالبی  ماموستایان ڤە  «  
ز مایل  یێ   

ئەرکێ 

. )یان کەسەک  دیارکری( دگەل دابینکرنا تێبینیا لدویف پێدڤ  یبووبز 

ز مایل  دێ هێتە راگەهاندن لسەر ریپۆرت کارتا برێکا ڤان هەر  رەوشا چێکرنا  «  
ئەرکێ 

ز لخوارێ:   
ز پیڤەر یێ   

 چار خالێ 

 0 –  ،هیچ ئەرک  مایل  نەهاتیە چێکرن 

 1 –  ،کێم جارا بی  هاتیە چێکرن 

 2 –  ،هندەک جارا بی  هاتیە چێکرن 

 3 –  گەلە جارا بی  هاتیە چێکرن، و 

 4 –  یاتیە چێکرن،هەم گاڤا بی  
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 قوناغا ناڤنج  و ئامادەب  

ز گشن    
 زانیاریی 

بوونێ «  
ز فێ   

کو قوتابی بەژداردبیت؛   یەئەرک  مایل  ئێکە ژ گەلەک وان چاالکیێ 

ز وێژی ئەڤەنە:   
 مەرەمێ 

بووبز  و دابینکرنا پراکتیکربز  لسەر تێگەـه و پێشڤەبرنا شیانا د  «  
بەرفرەهکرنا فێ 

ز سە  
رەتابی دهێنە پێشكێشکرن د پولێدا و قوتابی تێگەهادا و/یان ئەو شیانێ 

ز و تیگەهشتنا خو؛  دکارن ب سەربەخویانە ئەنجام بدەن بو قوولکرنا زانێ 

 دابینکرنا دەلیڤا بو کارێ سەربەخو؛  «

؛  «  دابینکرنا دەلیڤا بو دەوڵەمەندکربز 

ا وانەگوتتز  ی flipped ال ۆ پد  مەنهەخی  دابینکرنا دەلیڤانە بو بەژداریکربز  د رێکا  «

(  
ز نوی سەربوورا  دگەل  قوتابی ئەڤا ئێکەم جار  کرنێیەشێوازەک  فێ   

کەرەستێ 

ز ف  
  یێ 

، خواندبز   ئەرک  مایل   بەرهەڤکرنا برێکا  دبینیت ژدەرڤەی پولێدا  بووبز  ێ 

بووبز    
ز فێ   

ێ یێ  ز دیێی  
ز نوی پاشان  ؛ یان کەرەستێ   

دێ هێنە کەرەستێ 

بو لێهێت  دناڤ دەرسێدا ئەڤجا دێ دەرفەت زێدەتر  سەپاندن، بەشدارکرن

بوونا چاالک و  هزرکرنا ئاڤاکەر د پولێدا(،   
ێدا فێ   

ز ئەرک   دڤێ   
بەرهەڤیا چاالکیێ 

؛ ئو، ز پوویل   
ز کاریگەر یێ   

 مایل  دگرنگ دبن بو چاالکیێ 

پێشکێشكرنا نیشاندان و تێگەهشتتز  ئو بو ئاستی   ا دەرفەتانە بو پشکنیندابینکرنا  «

ز  هاریکاریا  ز دلدەم  قوتابی ئاستەنگا  مومکێ  .  بیێز ز  و خەلەت ل بابەبی تێگەهشتێی

 ،  
 

 لدەم  پالندانان و ڕاسپاردنا ئەرک  ماڵ

 ماموستا دەبیت: 

هاریکاریا قوتابیان بکەن کا ئەرک  مایل  چەوا بی  گرێدایە ب کارێ پۆیل  ڤە و  «

ز وانەگوتتز  )گەنگەسژ  لسەر ئەرک  مایل  دگەل قوتابیان بکە  
 (؛گئارمانجێ 

ز تاکەکەس و پێتڤ  و وان کارا راسپاردە بکەن ئەوێن گرنگ  «  
و هەژمارتنا جوداهیێ 

 شیانان بو قوتابی بکەن؛

تەکەزێ لسەر وێ چەندێ بکەن کو ئەرک  مایل  بی  ب هەڤرکیە و د ئاستی   «

  دێ شێت چێکەت. 
 
درۆست بی  زەحمەتت   دایە؛ وی ئەرک  مایل  بدە قۆتابی ئەف

ز بو وان هاتینە راسپاردن ب   
ز مایل  ئەڤێ   

ز ئەرکێ   
)دەبیت قوتابی بشێ 

، یل  دڤێت هێشتا ئەو  ز سەرکەفتتز   
ز بەرز یێ   

سەربەخویانە چێکەن دگەل رێژەیێ 

ز کو بزەوق بکەڤیتی چێکەن.(؛  ئەرکا ب هەڤرکیانە ببیێز

ز هەم مامۆستا دەنە قوتابیا  «  
دووپات بکەن کو قەبارا ئەرک  مایل  ئەڤێ 

ز ئو ئەو قەبارێ ئەرک  مایل  )دهێتە راسپاردەکرن حەفتت     ٤تا  ٢دگونجایێی

ز "جارا  
 ١٠(.  "یاسایا Cooper, 2007خولەکینە" ) ١٠ن( و لسەر رێنمایێ 

 ١٠خولەک" دیاردکەت کو هەم ئەرک  مایل  پێکڤە بی  رۆژانە دڤێت تەنها 

 دگەل قوناغا قوتابی بهێتە چێکرن. بو 
خولەک ب   بچن تا دهێتە چێکرن لێکدابز

ز خولەک پێدچن بو هەر شەڤەکا ئەرک  مایل  بو قوت ١٠نموونە، حەتا   
ابیێ 

خولەک پێدچن بو هەر شەڤەک  بو ئەرک   ١٠کەی و باخج   زاروکا، -قوناغا پری

ز زێدەتر بو  ١٠خولەک بو قوناغا دووێ و  ٢٠مایل  بو قوناغا ئێیک  و   
خولەکێ 

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

ونجابی بو خاندنا رۆژانە ل ماڵ دەم  زێدەتر دەبیت بهێتە زێدەکرن برەنگەک  گ

بمەبەستا خوسژ لێوەرگرتتز  و ئەف چەندە نابیت گۆتار یان ئەرک  مایل  

ز قۆرسێی وەردگرن، ]بو   
ز کۆرسێ   

بخوڤەبگریت. )تکایە ئاگاداربە: ئەف قۆتابیێ 

 / ز پێشکەفتی  
[ رەنگە زیاتر ئەرک  مایل  بو APنموونە؛دانانا قۆتابیا دناڤ پرۆگرامێ 

 ردن(؛سپاراوانا بهێتە 

 

 

 

 

 

 

  

  بو دایک و بابا و قوتابیا  «
ا

ز ئەرک  ماڵ  
ل گرنگیا چاالکیێ 

ا
برەنگەک  ئاشکرا و زەڵ

ز و ت ز وەک بەشەکرابگەهیێز و دەرسادا   flipped پۆال  چاالکیێت ە ژ ێبگەهیێز

قوتابی بو ئەرک  خو بی  ب سالمەتت   ڤە ئو چەوا نەچێکرنا ژوانرا ئەرک  گرێدابی 

وانا دبەشدارکرنا چاالکیا گرێدای ب  سنوردارکرنا رەنگە ببیتە ئەگەرێ  مایل  

پویل  ڤە. ئەگەر قۆتابی نەشیا ئەرک  مایل  بی  گرێدابی ب پولێڤە، دەرس  ڤە، 

( چێکەت دێ بیتە flippedتاقیگەیه  ڤە، یان چاالکت   ڤە )ژوانا چاالکیا پوال 

 ، رەنگە رێک ب   ئامادەکریدا و  ئارامئەگەرێ سنوردارکرنا وانا د بەشدارکرنا 

 نەهێتە دان ئەو بشداربی  بکەن. 

استبکەن و رێکارا ئەنجامبدەن بو چێکرنا وان هەم  « تەمامکرنا کارێن مایل  پشێی

ز داخازکری ددەمەک  دیارکریدا؛  
 ئەرکێ 

یان دیاربکەن بو پالپشتیکرنا قوتابیان ئەوێن رەنگە پالپشتی ل مال نە  « ژ اتێ 
سێی

ز مایل؛  
ز وان یێ   

 وەرگرن بو چێکرنا ئەرکێ 

ەرک  مایل  بو قوتابیان دهێتە راسپاردن، دڤێت مامۆستا هزرا خو د لدەم  ئ «

ز   
ز دی یێ   

ز کەلتووری و ناڤ نەتەوەبی و ئایتز و ئاهەنگێ   
بونەوەر و ئاهەنگێ 

ز جڤایک    
ز گرێدای ب ئەندامێ   

ووی بکەن یێ  ژ  
ز مێ   

هەمەجوردا ئو/یان رویدانێ 

 مەڤە؛

ز وان نابیت ئەرک  مایل  بو قوتابی بهێتە راسپاردن)دان( ل رۆژان «  
ز بهێنڤەدابز  یێ   

ێ 

؛ ز ئایتز  
ز ئایتز لدەم  قوتابی نە د ئامادە ئانکو غایب ژبەر بونەوەرێن وان یێ   

 یێ 

ز قوتابخانا )بو  «  
نابیت ئەرک  مایل  بهێتە ڕاسپاردن بو قوتابیان لدەم  بهێنڤەدانێ 

(؛    نموونە، بهێنڤەدانا زڤستابز 

 

ز هاتینە دەس «  
تویردان ژ قوتابخابز  ژبەر دەبیت دەرفەبی  بو وان قوتابیا بدەن ئەڤێ 

ز خو   
ز ئەرکێ   

ز ئایتز یان هەر کارەک  دی بی  یاسابی دا بشێ   
ز وان یێ   

کارو و ئاهەنگێ 

ز مایل  دووبارە چێبکنەڤە؛  
 یێ 

ز  «  
بکەن و دەرفەتێ  ز  

بووبز  بهێ   
انادا بکەن داکو پرۆسەیا فێ  ز  

هەڤبەسژ دگەل خێ 

لێبکەن بو قوتابیان برێکا زانینا دەیک وب ابا لسەر رێکارێن پەروەردەبی بەرفرەهێی

 ژالبی  ماموستابی  کەس بی  قوتابی 
ز ز هاتینە لدارخسێی  

 وان بی  مایل  ئەڤێ 
ز  
ئەرکێ 

 ڤە؛

 گۆنجای بی  کو دایک و باب رەفتارێ وەک   «
ز  
دایک و بابا بەشداربکەن برێکێ 

؛ و،   مامۆستای یانژی وەک پۆلیسا بکەن دبەشداریا چێکرنا ئەرک  مایل  بی  قۆتابی

بو قوتابی برێکا مسووگەرکرنا هەڤکاربی  و پەیوەندیکربز   ئەرک  مایل  بگرنگ پێخن «

ز قوتابیان دا.   
 دناڤبەرا ماموستایان و دایک وباب یان سەمیانێ 

 هەڵسەنگاندن و راپۆرتکرن

ز چێکری دڤێت پێداچوون لسەر بهێتەکرن ژالبی  ماموستایان ڤە  «  
ز مایل  یێ   

ئەرکێ 

. )یان کەسەک  دیارکری( دگەل دابینکرنا تێبینیا لدویف پ  ێدڤیبووبز 

 ٩چێکرن و رادەستکرنا ئەرک  مایل  دێ هێتە هەژمارتن دەـه ژ سەدێ بو هەر  «

ز ئاست بەرز رێکەکا   
ز ئەکادییم یێ   

. دابینکرنا تێبینیێ  ز هەڵسەنگاندبز   
حەفتیێ 

ین شێوە بهێتە جێبەجێکرن؛  پێشبینیکریە ژ البی  پەروەردێ ڤە کو ب باشێی

 ئاماژە بو رێژا ژ سەدێ دکەت هەرچەندە، ئەو ژمارا درۆست یا هەلسەنگاندبز  

 .   ١٠نەیا پێدڤییە بو هەڵسەنگاندنا کارێ مایل 
ا

% لسەر بنەمابی  چێکرنا ئەرک  ماڵ

  دمینیت. 
ا

 و/یان لسەر درۆستیا ئەرک  ماڵ
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نێن   بکارئینانا  ێت   نە  یا  ئەنێ  گونجای بو /ئامێ 
 
ز
ۆب  ئەلیکێ 

ز ئ  
ێن خۆ یێ  ۆبز بکاربینینابیت قۆتابی ئامێ  دا تەنها ئەگەر ژبۆ ت ددەم  دەرسێەلەکێی

  . ێ قۆتابخابز   
هاریکاربی  نەبیت د دەم  وانەگوتنێدا، لسەر داخازا مامۆستای یان کارگێ 

ۆبز بینیت بۆ قۆتابخابز  لسەر بەرپرسیارەتیا خۆ  ێ خۆ بی  ئەلەکێی ئەو قۆتابت   ئامێ 

 بی  
ۆبز ەک  ئەلەکێی بەرزەدبیت دئینیت. هیچ لێگەریان یان دویفداچوون بۆ هیچ ئامێ 

دهێت ژ، یل  نە سنووردارە بتتز  بو، ناهێنە کرن. تەکنۆلۆژیا کەس پێکیان دهێتە دزین 

ز وایرلس ،   
ڕێن گۆیه یێ  یاری یان  mp3یان  iPod, iPadمۆبایالن، ئامێ   

ێ ژمێ  یان ئامێ 

 بی  یاریا. هێدفوون دەبیت بتتز  بهێتە بکارئینان بو تەکنۆلۆژیا 
ێەک  دەستی هەر ئامێ 

ۆبز لدەف کەس بو گ ێن ئەلەکێی وهدانا موزییک  یان ڤیدیویا. ئەگەر قۆتابی ئەف ئامێ 

  یاسابی  دێ هێتە 
 
بن ل قۆتابخابز  دێ سەرپێچیا یاسایا قۆتابخابز  کەت ۆ لژێر ف

ز میێی یا رێڤ ٦.٣١٢تەمبیکرن. تەماشەی یاسایا ژمارە   
ز گشتی یێ   

 ۆ ەبەریا قوتابخانێ 

 لینیک  
 
 .www.mnps.org/policies-and-proceduresلناشڤیڵ بکە لسەر ف

 رێپێدانێت)دەستویردانێت( گرێدای ب یاسا ڤە

ز ب   
رێپێدانێت دیارکری پێتڤت  ب بەشدارکرنا قوتابیا هەیە د هندەک چاالکیێ 

قۆتابخابز  ڤە گرێدای. دایک و باب یان سەمیان دەبیت د فۆرما رێپێدابز  ئاماژە ب 

 اربی  بکەت یان نە. هندێ بکەت کا قۆتابت   وانا دەستویری هەیە بەشد

(مەدیا  دجیتال و چاپکری یا)دەزگایێت راگەهاندبز 

نە دەلیڤ   بو دایک و بابا 
ا
ۆ ل ناشڤیل ساڵ ز میێی  

رێڤەبەریا قۆتابخانێت گشتی یێ 

ز   
 یێ 

ی
، ڤیدیویا و/یان کلیپێت دەنیک

ز
ز فۆتۆگراف  

دابیندکەت بو پەسەندکرنا کارئینانا وێنێ 

ز راگەهاندبز  ژدەرڤەی قۆتابیا ژالبی  رێڤەبەریا قۆتابخانێت می  
ۆ و ژالبی  دەزگەهێ 

ێی

)   نامیلک 
 
ژبل وێ هندێ ئەگەر  . رێڤەبەربی  )تەماشەی فۆرما رێپێدابز  بکە ل پێشیا ف

ێ    یان نڤیسینەکا دیێ 
ز
  فۆرما رێپێداب

 
 قۆتاب  ڤ

 
دایک و باب/سەمیانەک  یاساب  ب 

  بکەت کو تێدا رێگ  ب قۆتاب  نەدەت ، 
ز
 ریا قۆتابخانادێ رێڤەبەرادەسن  قۆتابخاب

 ،
ز
ز فۆتۆگراف  

ز راگەندبز  بکارئینیت بو نیشاندنا وێنێ   
ز دەزگەهێ   

سەرچاوێن خوارێ یێ 

ز هەر قۆتابییەک  کو بهێتە ناسکرن:   
 یێ 

ی
ز دەنیک  

 ڤیدیویا، ئو/یان کلیپێ 

ز  «  
ۆ ل ناشڤیل ڤە، راگەهاندنێ  ز میێی  

ز سەر بقوتابخانێت گشتی یێ   
دیجیتاڵ یێ 

 و ماڵپەرێن رێڤەبەریا قۆتابخانێت قەزابی  ژوانرا تۆرێن جڤایک، ئیمێل، ڤیدیو 

و ل ناشڤیل، ژوانرا  « راگەهاندنا چاپکری یا سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی

ز دانا زانیاریا  
ز ریکالم  و  بەالڤوکێ   

 کەرەستێ 

  ژ
ز
  فۆرما رێپێداب

 
 قۆتاب  ڤ

 
بل وێ هندێ ئەگەر دایک و باب/سەمیانەک  یاساب  ب 

  بکەت کو رێرادەسن   قۆتا
ز
  مسووگەر بخاب

ز
دێ رێڤەبەریا قۆتابخانا کەت، نەپێداب

  رەدکەت
ز
ز جڤایک( بو  رێپێداب  

ز راگەهاندبز  )ژوانرا هەڤبەشێ   
بو سەرچاوێن خوارێ یێ 

ز هەر قۆتابیەک  بهێتە   
 یێ 

ی
ز دەنیک  

، ڤیدیویا و/یان کلیپێ 
ز
ز فۆتۆگراف  

نیشاندانا وێنێ 

 ژالبی  دایک و باب/سەم
ز   یاسابی بی  قۆتابی ناسکرن ژبیل  ئەگەر رێپێدانەکا بنڤیسێ 

یابز

 بهێتە وەرگرتن بو کارێن تایبەت: 

ز نە سەر ب پەروەردا قۆتابخانێت گشتی  «  
راگەهاندنا دجیتاڵ و چاپکری ئەڤێ 

ڤووکانە، نامیلکا، تۆڕێن 
ا
ۆ ل ناشڤیڵ، ژوانرا، بەس نە بتتز  بەحش  بەڵ یێت میێی

ێ.  ز دیێی  
 جڤایک، ماڵپەرا و بەالڤکرنێ 

ز نە سەر  «  
ز دی ئەڤێ   

و ل ناشڤیب قو  راگەهاندنێ  ، ڵتابخانێت گشتی یێت میێی

ز   
ێ یێ  ز نافخوی، رۆژناما، ئو سەرچاوێن دیێی  

ز دەنگ و باسێ   
ژوانرا وێستگەهێ 

 دەنگ و باسا. 

 

 

 

 

 رێکخەرێن لەشکەری

ل ناشڤیل زانیاریێت  ۆ ە لسەر قوتابخانێت گشتی یێت میێی لدویف یاسابی  پێتڤیی

ز ئامادە  
ز قۆتابخانێ   

ز قۆتابیێ   
بی بدەنە رێکخەرێن لەشکەری دەم  ژبی  پەیوەندیکربز  یێ 

ز لەشکەری بگریت  
ئەگەر دایک و باب داخازێ بکەن کو رێڤەبەریا  ژبل . وانا ژ خزمەتێ 

ێ بەشدارنەکەن. هیڤییە پەسەندا  ز دیێی  
ز وانا دگەل چ الیەنێ   

انینێ  ز  
پەروەردا قەزابی  پێ 

  قۆتابت   تە و زانیاریێت پەیوەندیکربز  دگە
 
ل رێکخەرێن رێپێدانا بەشدارکرنا ناف

 .   نامیلک 
 
ژبیل وێ لەشکەری بکە ل سەر فورما رێپێدابز  ئەڤا دکەڤیتە ل پێشیا ف

ز قۆتابت   تە دێ هەر هێنە   
هندێ ئەگەر تو دەستویربی  رەدنەکەی، زانیاریێ 

 بەشدارکرن. 

) ز ساخلەم)تەندرۆسن   
 پشکنینی 

ت گشتی یێت ڤەبریا قوتابخانێوەک  هاتییە داخازکرن ژ البی  ویالیەتا تێنش ڤە، رێ

ز قوناغا  ڵل ناشڤی ۆ میێی   
پشکنینا دیتنا رەنگا، گوها و جاڤا دابیندکەت بو ئاستێ 

ز   
ز زێدەترێ ل قۆتابخانێ   

. پشکنینێ   سەرەتابی و ناڤنجی
ز  
دیارکری د هەردوو قۆتابخانێ 

(، ئو پیڤانا پەستانا  )کێشژ  ، گرانت   ، بو پیڤانا بلندابی  ، ناڤنجت  و ئامادەبی سەرەتابی

ا دهێنە دابینکرن بو قۆتابیا. دەستوێریا خو پەسەند بکە بو ئەنجامدانا خویتز  هەروەس

 .   نامیلک 
 
ژبیل ئەگەر تو دەستویربی  پشکنیتز  ل سەر فورما رێپێدابز  ل پێشیا ف

ز ساخلەمت   دێ بو   
.  قۆتابت    زارۆک  تە بی   رەدبکەی، پشکنینێ   هێنە کربز 

 تەکنۆلۆژیا

نێتی  یان ئیمێیل ل قۆتابخابز  دێ دەستویری بو قۆتابیان هێتە دان بو بکار  ئینانا ئەنێی

ژبیل ئەگەر دایک و باب یان سەمیان ئیمزابی  ل سەر فورما بی  بارکرنا)الدانا( 

  
 
تەکنەلوژیابی  بکەن، کو دکەڤیتە د الپەرێ بی  بارکرنا تەکنۆلۆژیابی  ل پێشت   د ف

نێتی  سنو  بو هەم قۆتابیا  رداربکەن. و نامیلکێدا، داکو  بدەستڤەئینانا زاروک  وان بو ئەنێی

 ڵل ناشڤی ۆ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی  دێ ناڤەک  بەکارهێنەری و ئیمێلەک  

  بەکارهێنەری رێیک  ب قۆتابیا ددەت سەرچاوێن تەکنۆلۆژیایا 
 
 ناف

 
هێتە درۆستکرن. ف

. ئەف ئیمێیل  هاتیە دابینکرن ژالبی  پەروەردا قۆتابخانا  ز ڤە  پەروەردا قەزابی  بکاربیێز

  دگەل قۆتابیا ژالبی  قۆتابخابز  ڤە، رێڤەبەریمومکینە 
ا بهێتە بکارئینان بو پەیوەندیکربز

ز دیێی   
کرنا تەکنۆلۆژیابی  کو ول. تکایە یاسایا کارئینان و قەبو ێپەروەردێ یان قۆتابیێ 

بخوینە ئو بریارێ بدە ئەگەر تە بڤێت کارئینان و دەستڤەئینانا  ٣١دکەڤیتە الپەرێ 

نێتی   ژیابی  رەدبکەی، ۆ لۆ ەی. ئەگەر تە ڤیا کارئینانا تەکنرداربکو سنو قۆتابت   تە بو ئەنێی

( دابگرە و دەبیت بهێتە ئیمزاکرن ژالبی  هەردوو قۆتابی و دایکو  )الدابز  فورما بێبارکربز 

 باب یان سەمیابز بەری بزڤرینە ل دەف ماموستابی  زاروک  خو. 

ز قوتابخانا  
ز کاروبارێن جڤایک یی   

 خزمەتگوزاریی 

ز ک  
ز لهەم قۆتابخانێت سەر ب خزمەتگوزاریێ   

ز قوتابخانا یێ   
اروبارێن جڤایک یێ 

ۆ ل ناشڤیل هەین.  بەسژ  کاروبارێن جڤایک یا پابەندە بو  قۆتابخانێت گشتی یێت میێی

ز خاندنا وان یا ئەکادییم   
پێشکێشکرنا هاریکاربی  بو قوتابیا داکو بەرزترین ئاستێ 

ز هەین ک  
ز کەس یێ   

. هندەک جاران کێشێ  ز و تێکهەیل پەروەردەیا بدەستخۆڤەبیێز

  دێ راوێژکاریا بی  بەرامبەر دابینکەن بو 
ز قوتابخابز  

قوتابخانا دبن. راوێژکارێن جڤایک یێ 

دا و هەر ل قوتابخانا وانا. هەم تۆمارێن دەربارەی وتابیان د دەم  دەواما قوتابخانێق

ز ب ز قوتابخابز  دێ هێنە پاراسێی  
 قوتابی دگەل راوێژکارێن جڤایک یێ 

ز  
نهێتز ژبیل کومبوونێ 

 ئەگەر هاتبنە داخازکرن ژالبی  یاسابی  ڤە. 

ز   
ئەگەر دایک و باب یان سەمیابز ڤیا قۆتابت   وی/وێ بی  باربیت ژ خزمەتگوزاریێ 

ز راوێژکاریا جڤایک   
، دەبیت ئەو فورما بی  بارکرن ژ خزمەتێ  ز قۆتابخابز   

راوێژکاریا جڤایک یێ 

. ئیمزا بکەت ل سەر الپەرێ بی  بارکربز  ئەڤا دکەڤیتە    نامیلک 
 
 ل پێشیا ف

 

 

 

 



 

 38 | ٢٠٢٠-٢٠١٩نامیلکا قوتابی و دایک وبابا یا ساال  

ما الدانا ڤان خزمەتگوزاریان بو زاروک  خو نە ئیمزاکر ئەم دێ وەسا بی  ۆڕ ئەگەر تە ف 

 کو زاروک  تە دەستویری یا هەی ژالبی  قوتابخان
ز ا وی/وێ ڤە ئەڤان گەهێ 

 گریت. د وەر خزمەتگوزاریان 
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ز رەفتارێن پێشڤەرو  
 بەرسڤی 

ز رەفتارێن پێشڤەرو   
کرنا زارۆکا ب رێکا گەهشتنا وانا بو پێتڤیێ   

رێکەکا تەمامە یا فێ 

. رێڤ  ڵل ناشڤی ۆ ەبەریا قوتابخانێت گشتی یێت میێی رەفتاری، جڤایک، زانستی و هەستی

دزانیت کو گەلەک فاکتەرێن ژدەرڤە و دناڤ ئاڤاهت   قۆتابخانێدا کاریگەربی  ل سەر 

ز مە دکەن. ئارمانجا مە ئەوە پشتەڤا  
ز مە و قۆتابیێ   

نت   و خزمەتگوزاریا بو قۆتابیێ 

 وانا دابینبکەین بو سەرەدەریکرنا ئەڤان پێدڤیا و رێگریکرنا قۆتابی بکەت ژ وان 
ز  
انێ  ز  
خێ 

ز پێتڤ  بتەمبیکربز  بکەت.   
 کریارا ئەڤێ 

ز ئەرێنز   
 پێشخستنا پەیوەندیی 

ز ئەرێ  
ز زانستی وەسا دیاردکەن کو پەیوەندیێ   

کرنا زارۆ ڤەکولینێ   
. نکا دکەتز هاریکاریا فێ 

ێ،  ز دیێی  
، تورەبی  و ئاستەنگێ  ز مە دویر بن ل ترس   

لدەم  جڤاک، قۆتابخانە و مالێ 

ێ   کو قۆتابی دێ باشێی
ز ێ گەسژ  کەن و پێشکەڤن. ئەم دزانێ  زاروک دێ باشێی

ێ د ناڤ جڤایک   ز دیێی  
سەرکەڤن ئەگەر وانا هەست ب گرێدانێڤە کر دگەل خەلکێ 

ز د  
ێ رەفتارا کەن ئەڤێ  بنە ئەگەرێ تێکدابز  د ناڤ ژینگەها قۆتابخابز  خودا و دێ کێمێی

، بەرێخوبدە  بابەبی
 
ز زیاتر ل سەر ف  

 Bonnie Bernard’s دا. )بو زانیاریێ 

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

Connectedness,” Educational Leadership, April 2005). 

ز ل سەر ئارامکرنا  انی  ز  
 پەڤچووناپێ 

. ژ دل گویه  خو بدە  « خو وەسا دیارکە بو قۆتابت   خو کا تو تێدگەیه و دزابز

ز ئەرێتز دروست بکەی دناڤ   
زاروک  خو و گرنگت   پێبدە داکو بشت   پەیوەندیێ 

ێ. ئەڤجا باوەری پاشان دێ بیتە بنەما بو سەرکەفتنا  ز دیێی  
بەرا قۆتابت   خو و یێ 

 ئەکادم و  چارەسەرکرنا پەڤچوونا. 

ە " ئەڤە بو تە یا چەوا بو ؟" پ « ژ  
سیارێن بی  دوماهیک)ڤەکری( بکە. بو نموونە، بێ 

" یان  ە ". هوسا دێ زێدەتر ژ بەرسڤا "بەیل  ژ  
  بێ 

 
ی دەربارەی ف یان " بو من پێی

ز خو.   
" بدەستخوڤە ئیتز و هاریکاریا زاروکان دکەی بو گوتنا ئاریشێ   

 "نەخێ 

پەڤچووبز  دا بکەی. سەرنجا لدەم  مابی  خو د گوهدانا بەربچاڤ بکار بینە  «

ز ک  
و تە گولێبوین بی  کو حوکیم  کەس  تورە رابگرە برێکا بەرچاڤ وەرگرتنا هەستێ 

نیبدان  
د پاخڤە هندی هاریکاریا وانا هن -یە سەر. بهێلە قۆتابی سحبەتا خو ڤەگێ 

 . نبکە

هاریکاریا قۆتابت   خو بکە بو چارەسەرکرنا ئاریشا. پسیارێن ڤەکری)بی  دوماهیک(  «

کردن)االستماع التامیل( بکاربیتز دا هاریکاریا وی/وێ بکەت و گو  هداریکرنا ب بێ 

دا هزربکەت دەربارەی کا چ چێبویە. بال تە باوەری هەبیت برێکا ئامۆژگاریا و 

، ئەو/ئەوێ دێ وێ چارەسەربی  دیارکەت ئەڤا کاردکەت.   رێبەربی 

ز   
یا و شیانا )کارسازییا( بو ئاڤاکرنا پەیوەندیی  اتێ  

سێ 
 نز ئەرێ

 پەیوەندبی  بکە ژبو تێگەهشتتز   «

 بو بدەستڤەئینانا سەرکەفتتز  سازبکە ئەرکا  «

 بکە ا رەفتارا ب رەنگەک  ئەرێتز شتیپالپ «

 را، ئاکام و ئەنجاماو دانانا یاسایا)قواعد(، سنو  «

 پێکری درۆستبکەژینگەهەکا ئارام و باوەر  «

 ب بی  الیەن بمینە ئانکو پشتا کەس  نەگرە «

 شوەخت بکاربینەحوکمدانانا پێزمانەک  بی   «

 بەرسڤ   بدە ل دەم  بەرسڤدان یا پێتڤ  بیت «
ی

 هنیک

ز توند و ئاڵۆزدا «  
 ب ئارام بمینە د رەوشێ 

 خەلک هان بدەن بو "دەرکرنا دلێخو" لدەم  تو  ژ سالمەتیا وان ب ترس  «

 

کردن( گوهدانا زارۆکا بکە «  و ئاخفتنا وانا دووبارەبکەن )گوهداریکرنا ببێ 

بکەن بو چارەسەرکرنا و پولین بکەندەستنیشان ، بهای و بابەتا هەستا  «

ی(وانا ژ اتێ 
 )گوهداریکرنا سێی

 پسیارێن بی  دوماهیک)ڤەکری( ئاراستە بکە «

ێ بکە بکارئینانا پر هاریکاریا   « ز دیێی  
سەیا چارەکرنا ئاریشا ب رەنگەک  ۆ کەسانێ 

 ئەرێتز 

ز ئەرێنز  کارێن  
  بو ئاڤاکرنا پەیوەندیی 

ز
 قوتابخاب

ز روژانە «  
بن کا دێ چەوا پەیوەندبی  و سحبەتا پێتڤیی : سحبەتی   

ە قوتابی فێ 

ز و دگەل ئێک و د  
ز دبنە هاریکار بو ئاڤاکرنا پەیوەندیێ   

و کەن بوان رێکا ئەڤێ 

ساخلەم ل جیابی تومارێن فەسلکرنا دەمیک ژ دەوام  و دەستەسەرکرنا وانا. 

 سحبەتکرنا روژانە)الدردشة الیومیة( تێخستنەکە یا هاتییە دیزاینکرن دەربارەی

ز گفتوگوکرنێدا،   
. کارکرن د بازنێ  ز جڤایک و هەستی  

ز شیانێ   
ز سەرەک یێ   

پولینکرنێ 

ز ڤەکری دگەل قۆتابیان ئاڤا   
  قۆتابخابز  دێ پەیوەندیێ 

ز
کەن داکو ماموستا و ستاف

ز لسەر بابەبی گفتوگ  
ی بکەن و چارەسەریا ئاریشا بکەن بەری بەرەف ۆ بشێ 

ز زیاتر سەبارەت  
. زانیاریێ  ز سحبەتکرنا روژانە )الدردشة  توندوتوژیێڤە بچیێی

 مالپەری 
 
ز جڤایک لسەر ف  

ز ل سەنتەرێ کونفرانسێ  الیومیة( دبەردەسێی

وبز   .www.communityconferencing.orgئەلکێی

ز سپێدەهیا: و کومبو  «  
ز پویل  لوێرێ ماموستا و هەم قۆتابی  نی   

کومبوونێ 

ڤاکەک  ج بو ئێک ئارمانجە ژ دوو ئارمانجا: پێکڤە کووم دبن بەهرا پێی جارا 

. د کومبوونا ئارامدا ئاڤاکەن ددەمەک  رێژەبی و  یان بو چارەکرنا پەڤچووبز 

کیا ئەنجامدەن کو سپێدەهیادا، قۆتابی ب شێوێ بازبز  دادنیشن و پێکڤە چاال

دناڤ گروپیدا و دناڤبەرا کەسانداژی.  پیتەپێدابز  ئاڤاکرنا  بو  ببیتە هاریکار 

ین رامان بو "ڤەدیتنا ۆ زانینا در قوتابیا دابیندکەت بو  کومبوون جهەک  بو  سێی

، لێکبورن و  ز ز و ئامدەدبن داکو ئێکودوو بیێز  
جهەک  هەڤبەش." ئەو دهێ 

  پر  پێتەدابز   سوپاسیا ئێک و دوو بکەن. بنەرەترین توخیم  
 
  هاریکاریا ف

 
س  ۆ ئەف

 . ا ژدلژی حەزا راست و دروست بو گوهداریدکەت ئەو 

»   : ز هەم روژا یان کێم ر  راوێژکارێن قۆتاب   
وژا ل حەفتت   قۆتابی وەک گروپێ 

ز دگەل راوێژکارەک  مەزن داکو تەکەزێ بکەنە سەر  بچیک ئێک و دوو دبیێز

ز روژانە دکەن، بها   
گەشەکرنا کەس و گەشەکرنا سڤیل. قۆتابی گفتوگۆیا ئاریشێ 

ز خو و پر   
ز پەویوەندی ،دیاردکەنانسیپێ   

باوەرپێکری دگەل پشتەڤانیکەرەک   ێ 

ز پەویوەندیکربز  و بەشیان، پێشڤەدبەن مەزن  
روەریا جڤایک داریکرن د دادپەشێ 

  
پاڵپشتیا دەرووبز راوێژکارێن قۆتابی  دبەن. بەرەڤپێشڤە خزمەبی   کرنا یان پروژێن فێ 

 دا. ژبی  هەرزەکاریێ د  نتابیا دکەپێشکێشژ قو 
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  قۆتابی هەم وی 
 
بشێوەیەک  نموونەی، ماموستابی  راوێژکار ئەو کەسە ئەف

ز باوەریاخو بدەبز  و دگەلدا پاخڤن دەربارەی پێشڤەچوونا وانا  دنیاسن  
و دشێ 

ز رێزلێنان  
ز بکەدقۆتابخانێدا. چاالیک دشێ  گەهەکا پێشوازی د ژین نا هەڤاال دابێ 

ێدا و البدەت فشارا هەڤاال لێکریدا و  ز نەرێتز ژ هاڤاال د بوارێن دیێی  
 بەرسڤێ 

 . نەهێلیت

 هەفکاریا دایک و بابان

ز  هندەک دەم  
. لدویف ڤان دووبارەدکەن خەلەترەفتارێن  قۆتابی هندەکهەین  یب 

 پێنگاڤا هەرە داکو پشتەڤانت   بو قۆتابت   خو بکەی: 

ئەگەر تو هەستبکەی زارۆک  تە پێتڤ  هاریکاریا زیاترە بو رەفتارا وێ/وی،  .1

پەیوەندبی  ب مامۆستابی  زارۆک  خو، ڤەکوولەێ جڤایک یانژی رێڤەبەری ڤە بکە 

ز داکو  داخازا کۆمبوونەک  بکەی بو گەنگەشەکرنا نیگەرابز و  ب نڤیسێ 

ز تە.   
 پرسگرێکێ 

ز  .2  
ز گەنگەشا چارسەریێ   

  کومبوونێدا، دایک و باب و ماموستا دشێ 
 
دماوێ ف

 . بارەکریدا چاالک بکەن بو رەفتارێن دوو 

ئەگەر ئەف رەفتارە بەردەوام دووبارەبن پشتی کومبوونا دایک و بابا و ماموستا،  .3

ماموستا دەبیت داخازا کومبوونا تییم  پشتەڤانیکرنا قۆتابی  دایک و باب و/یان

( بکەن } تەماشەی وەسفا ل ژێر ناڤ و نیشان S-Teamئانکو )

(Intervention Strategies}بو ئالیکاربی  بکە  
ز تێخستتز  

یاتێ  ژ اتێ 
 ( سێی

4. ( ، ز ادبیت د سەرکەفتیێی  
ز قوتابخانە پێ   

  S-Teamئەگەر تێخستنێ 
 
( دێ ف

ز و رەنگە ببەردەوام بهێتە چاڤدێریکرنڤە  مارکەتۆ سەرکەفتتز  ت ب نڤیسێ 

 هەرگاڤا پێتڤ  کر. 

ی  .5 ژ  
ز قوتابخانێ   

ئەگەر ئەڤ رەفتارە ببەردەوام دووبارەبوون حەتا پشتی تێخستنێ 

و هەست ب هەبوونا کێم ئەندامەتت   کر، دێ داخازا تایبەتمەندێ 

  ژالبی  )
 ( ڤە. S-Teamهەلسەنگاندبز  هێتە کرن بو کومبووبز

  ئەگر گوم .6
 
انەک هەبیت ب هەبوونا کێم ئەندامەبی دهەر دەمەکێدا دف

پروسەبی  دا، قۆتابخانە و دایک و باب دەبیت کومبوونەک  ئەنجام بدەن د ماوێ 

ز یا دایک و بابا بو هەلسەنگاندبز  بدەست خوڤە  ١٠ روژادا دا رازیبوونا بنڤیسێ 

ز پەروەردا تایبەت   
 کا قوتابی بی  هەژی یە بو خزمەتگوزاریێ 

ز  پرۆگرام  یان بیێز

 .٥٠٤بەسژ  

)  
ز
)دەستێوەرداب ز تێخستنز   

یی  اتێ  
 سێ 

داکو هاریکاریا قۆتابیا بکەن چەوا سەرەدەریا هەلسەوکەوتا دگەل خو بکەن برەنگەک  

ز کو   
ز دکەت ئەڤێ  ز و رێگریکربز  پۆلێ  ز تێخسێی  

یێ  ژ اتێ 
گونجای، ئەف نامیلکە بو مە سێی

. رەنگە بهێنە بکارئینان بەری یان دگەل هەر بەرسڤدا   بو رەفتارا قۆتابی
 نەکا تەمبیکربز

ز د خوارێ:   
ز ژ ئەڤێ   

یا پێکدهێ  ژ اتێ 
ز ڤان سێی  

 نموونێ 

( جڤایک:  « ز  
)کمبوونی  ز  

ز دیێی کونفرانسی   
  قۆتابخابز  و یێ 

ز
، ستاف ێ رێ ب قۆتابی

 دا گەنگەسژ  لسەر بکەن ددەت کو بەشداربن د پەڤچوونەک  

  پەڤچووبز  و چەوا کارتیکربز  ل وانا دکەت، و پشنیارەک  بو چارەسەرکرن
 
ا ف

 پێشکێشبکەت. 

رێ ب قۆتابیا ددەتن کو بەشداربی  د چاالکیەکێدا بکەن خزمەتگوزاریا جڤایک:  «

د  شوولکرنداکو خزمەتا جڤایک بکەن و مفای بگەهینە جڤایک. ژوان نموونا 

، هاریکرن د ئاڤاهت   دانعەمراڤە، هتد.  ز گشتی  
 لێنانگەیه  ڤە، باقشکرنا جهێ 

، کومبوون:  «   قۆتابخابز  و رێڤەبەر و باب، سەدایک  قۆتابت 
ز
 میان، ستاف

بەشداردبن د گەنگەشێدا سەبارەت ئەنجامدانا رەفتارێن نە دروست ژالبی  

 سەردەربی  
ز  
ز پێشکێشدکەن ئەڤێ  ز مومکێ   

قۆتابی ڤە ئو هەروەها چارەسەریێ 

ز گرێدای ب رەفتارێ ڤە.   
ز جڤایک، ئەکادم، و کەس یێ   

 دکەن دگەل ئاریشێ 

»  :  
ز
دەسهەالت ب قۆتابیا دهێتە دان بو هەلگرتنا  چارەسەریا پەڤچووب

، دایک و باب، ئاشتی بەرپسیارەتت   بو چارەسەرکرنا پەڤچوونا ب  . قۆتابی

ز   
، ئو رێڤەبەر بەشداردبن د چاالکیادا ئەڤێ    قۆتابخابز 

ز
سەمیان، ماموستا، ستاف

ز چارسەریا ئاریشا دکەن، وەک سەرەدەریا   
هاریکاریا پێشڤەبرنا شیان و تەکنیکێ 

 ل تورەبی  و پەڤچوونا، گوهدانا چاالک و پەیوەندیا کاریگەر. دگە

پێکدهێت ژ کومڤەکرنا زانیاریا دەربارەی رەفتارا  هەلسەنگاندنا رەفتارکرنا کارا:  «

 قۆتابخانە ب   ای یان یا تێکدەر و  رێکا دەستنیشقۆتابی یا نە گونجا
ز  
ندکەن ئەڤێ 

. ئەف زانیاریە دهێنە رادبیت بو راستڤەکرن و سەرەدەریکرنا رەفتارا قوتابی 

 .  بکارئینان بو پێشخستنا پالنا تێخستنا رەفتارا بو قۆتابی

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

  قۆت
ز
ابخابز  ڤە بو پێشکێشکرنا تێکدەر برێکا پالنەک  کو هاتییە دانان ژ البی  ستاف

ی ژ اتێ 
، سێی ز ز  تێخسێی  

. ئەف پالنە یا گونجایە بو وان و پشتڤانیێ   رەفتارێن ئەرێتز

ز کێم ئەندام و نە یێت کێم ئەندام.   
 قوتابیێ 

ز ) «  
ز تاکە کەسان  ( پرۆگرام  پەروەردا تاکە کەش: IEPتیمی   

ز ژگڕوپێ   
پێکدهێ 

ز کێم ئەندام؛ دانان،   
ز بەرپرس بو دیارکرن و هەلسەنگاندنا قۆتابیێ   

ئەڤێ 

ز کێم ئەندام، هەلسەنگاندنا رەفتارێن کارا بو قۆتا IEPsپێداچوون و بژارەکرنا   
بیێ 

ز تێخستنا رەفتارا؛ ئو بریاردان لسەر دانانا قۆتابت   کێم ئەندام دناڤ    
و پالنێ 

ین مەرج تێدابن.   ژینگەهەکا کێمێی

ەتکاری(: ەپرۆگرام  شێو   « پێکدهێت ژ رێکخستنا دانانا قۆتابیا دگەل رداری)شێ 

ەتکارا ) پۆلەک  یان ئەندامەک  جڤایک( و هەڤالڤەکۆلەرێ جڤایک، مامۆستا شێ 

ز کەس، ئەکادم و جڤایک دکەن.   
ز وانا یێ   

ز هاریکاریا پێشڤەچوونێ   
 ئەڤێ 

  قۆتابخابز  دایک و بابا یان سەمیانان ئاگادارکرنا دایک و بابا:  «
ز
پێتڤییە ستاف

ز وانا ئو داخازا هاریکاریا وانا بکەن بو   
 ئاگاداربکەن سەبارەت رەفتارێن زاروکێ 

ز تێکدەر. ئاگادارکرن دهێتە کرن ب رێکا  کرنا رەفتارێن نەگونجایراستڤە  
یان یێ 

نڤیسیتز  یان برێکا کرنا تلەفوبز  ب مەرەما هایدارکرنا دایک و بابا لسەر رەفتارا 

ز داخازێ ل دایک و بابا   
زارۆک  وانا، تەمامکرنا ئەرکا و دەستکەفتنا، ئو ژوانرا دشێ 

. بکەن یاوەریا زارۆکا بکەن لدەم  دچن  ە قۆتابخابز 

ێ قۆتابی ئالیکرن برێیا هەڤاال:   «  
ز چارەسەرکرنا پەڤچوونا لڤێ   

رێکەکە ژ رێکێ 

ێ دکەن بو سەرەدەریکرن و پێش ئێخستنا  چارەسەریان  ز دیێی  
هاریکاریا قوتابیێ 

 بو پەڤچوونا. 

 شێوەرمەندب   ژئەگەرێ بکارئینانا  «
ز  
رەوانەکرنا قوتاب  بو خزمەتگوزاریی 

ز هۆژبەر:   
رەوانەکرنە رویددەت لدەما رەفتارێن گرێدای ب ئەف کەرەستی 

ز هو   
ز ئەگەرەک هەبیت کو ژبەر خراب کارئینانا کەرستێ   

، یان بو وان کەسان ئەڤێ 

ز   
ز شێوەرمەندی یا هەی ژبەر کارئینانا کەرەستێ   

باوربکەن پێتڤ  ب خزمەتگوزاریێ 

 هوژبەر. خزمەتگوزاری رەنگە ژ البی  قۆتابخابز  یان جڤایک ڤە بهێنە دان. 

 وانەکرن بو رێکخراوێن جڤایک: رە «

ز جورە و جور بخوڤە دگرن، ژوانرا پرۆگرام    
ئەڤ رەوانەکرنە)هنارتنە( خزمەتێ 

، شێوەرمەندیا ب شێوێ گرووپ یان بشێوێ تاکە  پشتی دەواما قۆتابخابز 

، چارەسەریا پەڤچووبز  و وانە گو   تنا تایبەت. و کەس، پێشخستنا سەرکردایەتت  

  ڤەرینگەهـا( ساخلەمیرەوانەکرن بو کلینیکا)نو  «
ز
و  ا سەر ب قۆتابخاب

ێ ب   جڤایک: 
ز دیێ   

 یان خزمەتگوزاریی 
ز
ئەڤ رەوانەکرنە  ساخلەمیا دەرووب

ز پێتڤ  دابیندکەت.   
 شێوەرمەندبی  و هەلسەنگاندنان بو  قۆتابیێ 
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هاندانا قۆتابی دهێتە دان نیگەرابز و ئاریشا بەشداربکەن ب شێوەیەک  تایبەت 

ز دبن  
ز نەگونجای یان تێکدەر یان بشێوەیەک  نەرێتز ئەڤێ   

ە ئەگەرێ هەلسوکەوتێ 

ز شێوەرمەندیێکارتیکربز  لسەر سەرکەفتنا ئەکادم  
دا، قۆتابی  دکەن. د روینشتنێ 

ز ل  دکەن ئو  ئارمانجا گەنگەشە ی تەکنیکا دبن دا هاریکاریا وانا بکەن دەربازبێی  
فێ 

ز کەسیدا. دەبیت دایک و باب ب شێوەیەک    
رێک و پێک بهێنە ئاگادارکرن  هەڤرکیێ 

ز  ی. روینشێی ژ  
ز شێوەرمەندیێدا و ل قۆتابخانێ   

د گەشەکرنا قۆتابیدا دماوێ رونشتنێ 

ابز  بەشداربن یان چێدبیت بهێتە کرن ب شێوێ  ز  
ز خێ   

چێدبیت هەروەسا ئەندامێ 

 وپا. و گر 

یا  « اتێ  
   سێ 

ز
ز  :  دادپەروەری بو چارەسەرکرب ز هاتینە دیزاینکرن داکو ی تێخسێی  

ێ 

دەستنیشانبکەت و سەرەدەربی  دگەل وێ زەرەرێ بکەت ئەڤا ژ ئەگەرێ زەرەرێ 

  برویدانەک  دروستبووی و پالنەک  
 
هێتە دانان بو چارەسەرکرن و راستڤەکرنا ف

 .  رەوسژ 

»  : ب پرانیا جارا ئەف تیمە پێکدهێت ژ مامۆستایا، تیم  پشتەڤانیکرنا قۆتاب 

ابا ئو رەنگە هەروەسا رێڤەبەرێن قۆتابخانا، ڤەکۆلەرێن جڤایک و دایک و ب

، دەرووناسا ئو نوینەرێن  ز ساخلەمیا دەرووبز  
ز ژ پەرستارا، شارەزایێ   

پێکبهێ 

ز   
ز هاریکاریا پێشڤەبرنا رێک و تەکنیکێ   

ز دەرەک ئەڤێ   
ز دی یێ   

هندەک دەزگەهێ 

ز لدوماهت   دبنە رێکخۆشکەر   
ێن شویندار دکەن ئەڤێ  ژ اتێ 

ز و تێخستنا سێی پاراسێی

. لدە م  رەفتارێن قۆتابی پێتڤ  تێخستتز  بیت، تییم  بو سەرکەفتنا قۆتابی

  رەفتارێ بکەت. 
 
 پشتەڤانیکرنا قۆتابی دێ پالنەک  دانیت کو سەرەدەربی  دگەل ف
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 دسپلنکرن)تەمبیکرن(
 

  د ناڤ پەروەردا قو 
ز
تابخانێت فەلسەفا تەمبیکرب

ۆ ل ناشڤی  ڵگشن  یێت میێ 

، و  کربز   
، فێ  یوانکربز  ژ .  تەمبیکرن دەلیڤەکە بو ناڤێی درۆستکرنا پاشەرۆژا قۆتابی

، شانازی، دویر ژ الیەنگربی  و  تەمبیکرن دەبیت بهێتە برێڤەبرن دگەل دادپەروەربی 

 رێزگرتن بو هەم الیەنا. 

 تەمبیکرنا قوتاب   رێکار و کارئینانا 

ز هاتینە دیزاینکرن بو پێشڤەبرنا ژینگەهەکا ساخلەم بو   
ز رەفتاری ئەڤێ   

یاسا و پێشبینیێ 

ز جڤاکەک  دیموکراس و هەم بەشدار   
ز گەلەک باش یێ   

بوویا کو دبنە سالۆخەتێ 

ز بو ڤان پێشبینیا بەرپرسایەتیا وان هەم کەسانە  . چاڤدێریکرن و گەهشێی رێکخستی

ز بەشداردبن.   
 ئەڤێ 

، بەس پێی وەک  ادابز  ین کە وەک دەلیڤەک بو سز  
نابیت لتەمبیکربز  بهێتە نێ 

. ئەم  دەلیڤەک بو نیشاندانا رەفتارێن گونجای و  ڤەگەراندنا قۆتابی بو جڤایک  قۆتابخابز 

، بەس هەروەسا بو پێشڤەبرنا   بو بەشدارکرنا پێشڤەبرنا هزرا قۆتابی
ز بتتز  نە بەرپرسێ 

 .  جڤایک و هەستی

اتەبیت کو ساخز و سەالمەتیا هەر قۆتابییەک   ، بال ل بێ    نامیلک  بکاردئیتز
 
وەک تو ف

 ت گەلەک بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن. ئێک ئێک بتتز  و هەم قۆتابیا پێکڤە دەبی

)  
ز
)تەمبیکرب  

ز
ز  دسپلنکرب  

 بەرسڤی 

  قۆتابخابز  دهێتە کرن بو نیشاندانا دوو ئایل یا رێزێ و 
ز
پێشبیتز ل قۆتابیا و ستاف

ێژی د هەم دەمادا. لدەم  رەفتارێن قۆتابی یێت  ز دیێی  
حۆرمەتا بو خو ئو کەسانێ 

  
 
 قۆتابخابز  و رێڤەبەرا دهێتە کرن کو  تێکدابز  بن یان نە گونجای بن، پێشبیتز  ل ستاف

سەردەریا ڤان هەلسوکەوتا بکەن بشێوەیەک  لوژییک، گونجای و  بەردەوام. خشتی  

جورێت  ٥ل ناشڤیل وەسفا  ۆ سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میێی  تەمبیکربز  یا 

. بو ٥بو رەفتارا جورێ  ١رەفتارا دکەت، مەترس زیاتر لێدهێت ژ رەفتارا جورێ 

  فەرم بی  قۆتابخابز  دهێتە هەژمارتن رەفتارا ژ جورێ نموونە
ی

، سەرپێچیا جل و بەرک

 .٥ژ جورێ  رەفتارا ، بەیل  ل دەم  ئینانا چەک بو قوتابخابز  دهێتە هەژمارتن ١

 خشتی هەروەسا 
 
ز جیا ٥ئەف  

ز بەرسڤدابز  بو رەفتارا نەئاستێ   
گونجای بخوڤە واز یێ 

( بخوڤە دگریت بو T)ئاستی   زێدە دی یا ەکا( و بەرسڤدان Eبو ئاستی   Aدگریت) ئاستی  

دهێتە دەستنیشانکرن بو ئێک یان زیاتر ژڤان  رەفتارێن د پاسێدا. هەر رەفتارەک

ز   
  قۆتابخابز  رەنگە بتتز  ئاستێ 

ز
. رێڤەبەر و ستاف ز تێخستتز  و بەرسڤدابز   

ئاستێ 

. رەنگە بتتز  نامەکا بەرسڤدابز  بهێتە هە ز اردن. دابینکری بو هەر رەفتارەک  بکاربیێز ژ  لەلێی

وبن. ئەگەر رەفتارەک هاتبیتە دەست نیشانکرن و بەرسڤ و تێخستنان دەبیت پێشڤەر 

ز   
ین ئاستی  تێخستتز  دەبیت ب  ٢بو ئاستێ  ، نزمێی ز بەرسڤدابز   

یان زیاتر ئاستێ 

شێوەیەک  گشتی لدەستپێکا رەفتارێ بهێتە بکارئینان. تکایە تەماشەی خشتی  

 بکە.  ٥٣-٤٦تەمبیکربز  د الپەرێن 

 

 

 

 

 

ارتن،  ژ ز مومکیندا دهێتە هەلێی  
  بلند د مەودابی  بەرسڤێ 

ل دەم  بەرسڤدانەکا ئاستی

 رێڤەبەر دەبیت ڤان تشتا بەرچاڤ وەربگریت: 

وویا تەمبیکرنا  « ژ  
ز دانا بریارێ، مێ   

، ساخلەم، کێم ئەندام، شیانێ    قۆتابی
تەمەبز

 بەری نوکە یا قۆتابی 

» )  حەزا قۆتابی بو راستڤەکرنا زەرەێ)زیابز 

 کریارێ  مەترسیا  «

، ژوانرا هەر بریندارییەک  « ئەو زیانا رویدای یان رەنگە بویە ئەگەرێ زیابز 

 رویدابیت. 

کربز   «  مەودابی  تێکدانا کردار یا ژینگەها فێ 

 کا کریار یا مەبەست بوو.  «

اربی برێکا  ژ ز هەلێی  
رێڤەبەر دەبیت ب زەالیل ئەگەرا تۆماربکەت ژبو بکارئینانا بەرسڤێ 

  
 
لدەم  رەوانەکرن بو تەمبیکربز  دهێتە ئەنجامدان. دهەر بەحسکرنا فاکتەرێن هنداف

و ل ناشڤیل دێ دووپات    قوتابخانێت گشتی یێت میێی
 
حالەتەکێدا، رێڤەبەر و ستاف

ز ژدەستدای دێ کێم کەن.   
ز هاتینە سەپاندن دێ ژمارا دەم  وانێ   

ایێ  کەن کو ئەڤ سز

قوتابخابز  دوماهیک یا قۆتابی ژ  بو ماوەک  درێژ فەسلکرنا کۆرت خایەن و فەسلکرنا 

اردەیە ژ چ جارا ژ رێڤەبەری ناهیتە داخازکرن قۆتابی ژ قوتابخابز  بهێتە فەسلکرن  .هەلێی

 نەبیت، ئانکو  لێبوردن هەر بئێکجاری نابیت.  ٥حەتا رەفتارا قۆتابی ژ جۆرێ 

ز پرۆگرام  پریکەی حەتا قۆناغا چوارێ سەرەتابی ٥ژبیل رەفتارێن جۆرێ   
، قۆتابیێ 

ێن ئەولەکاری ناهێنە داخازکرن کو بچن ٥ن. ژبیل  رەفتارێن جۆرێ ناهێنە فەسلکر  ز  
، هێ 

 سەرەتابی دەستەسەرکەن. 
ز  
 قۆتابیێ 

"نافەرم" ز  
ز کۆرت خایەن ئەڤێ   

ز نەهاتینە تۆمارکرن -فەسلکرنێ   
 ئەو فەسلکرنن ئەڤێ 

بز   قەدغەکرینەکو  ژ  
. دبیت -Infinite Campusد سستەم  رێڤەبەرنا قۆتابیدا کو دبێ 

نەهێنە داخازکرن بو راکرنا قۆتابت   خو ل قۆتابخابز  ژبەر ئەگەرێ دایک و باب 

تەمبیکربز  یان ئەگەرێن رەفتاری ژبیل ئەگەر رویدان و فەسلکرن بهێتە تۆمارکرن. 

دەبیت کۆپیەکا رەوانەکرنا قۆتابی بو رێکارێن تەمبیکربز  بو دایک و بابا بهێتە دابینکرن 

 لدەم  فەسلکرنا کۆرت خایەن رویدا. 

ێژبیل  ، هەم یاسا و ک وێ هندێ ئەگەر برەنگەک  دیێی ز د دهێنە ۆ هاتبیتە نڤیسێ 

، دپاسێدا، یانژی د ناڤ چاالکیێت ب سپۆنسەریا  سەپاندن لسەر رەفتارێ لقۆتابخابز

 قۆتابخابز  دهێنە کرن. 
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 2تێخست و بەرسڤدانان بو رەفتارێن قوتاب  

کارئینانا فەسلکرنا   ب دهێتە تەفزیلکرن لسەر رێکا  جێکێ  و  کربز  رێکا چارەسەر 

کۆرتخایەن و درێژخایەن. فەسلکرنا کۆرتخایەن و درێژخایەن چ جارا ناهێنە داخازکرن، 

. درێژایا دەم  فەسلکرنا کۆرتخایەن لناڤ ئاڤاهت   ٥ژبیل بو سەرپێچیێت رەفتارا جۆرێ 

)ISSقۆتابخانێدا) ز OSS( و ژدەرڤەی قۆتابخابز   
( رەنگە دەرباس وان رۆژا نەبیت ئەڤێ 

  نامیلکێدا 
 
  . رێپێدای دف

   - Aئاسن    ا بەرسڤدان
ز
/دایک و باب/ستاڤ ماموستا/قۆتاب 

  
ز
 قۆتابخاب

 

یت ئو دایک و بابقوتابی ژالبی  خوڤە دێ  .1  
وکا خو ڤەگێ   

یان سەمیان دێ ب    چێ 

 هێنە ئاگادارکرن. 

 کاری دێ هێتە دەستنیشانکرن بو  دیارکریماموستا یان کەس   .2
 
بو ف

 .  شێوەرمەندیا قۆتابی

 کاری دێ دیارکەن کا دێ قۆتابخانە، بسپورێ  .3
 
  دەستنیشانکری بو ف

ز
ستاف

، دەر  ەتکارێ قۆتابخابز  ،  Sوناس، شیکارێ رەفتارا، تییم  و جڤایک، پەرستار، شێ 

بەژداربن یان نە. ئەگەر  Cluster, یان تییم  پشتەڤانیا IEP، ٥٠٤تییم  

 قۆتابی چا
ز  
رەسەرکەن، دێ سەرچاوێن بقۆتابخانێڤە گرێدابی نەشیان پێتڤیێ 

ێ.   قۆتابی هێتە رەوانەکرن بهەڤکاریا الیەنەک  دیێی

دێ هێتە  یان زیاتر دێ هێنە دەستپێکرن و تۆمارکرن. دەلیڤەکتێخستنەک  .4

ز  دابینکرن  
بو چارەسەرکرنا زەرەرێ و ڤەگەراندنا پەیوەندبی  بو هەم الیەنێ 

 پەیوەندیدار. 

 بەرب   رەوانەکرن ل سەر ئاسن   رێڤە -Bبەرسڤدانا ئاسن   

یت ئو دەرفەت دێ  .1  
وکا خو ڤەگێ   

هێتە تەرخانکرن بو قوتابی ژالبی  خوڤە دێ چێ 

 ئاخفتنا.  تومارکرنا ڤان

  بو قۆتابی دابینکەت داکو خەلەتیاخو راستڤەکەت و ئازارێ  .2
رێڤەبەر دێ دەلیڤ 

 چارەسەرکەت. 

 قۆتابی برێکا دابینکرنا تێخست .3
ز  
نا و پالنەک دێ هێتە دانان بو پاڵپشتیکرنا پێتڤیێ 

 کاری دێ دیارکەن کا دێ قۆتابخانە، 
 
  دەستنیشانکری بو ف

ز
. ستاف پالپشتت  

، دەرووناس، شیکارێ رەفتارا،  ەتکارێ قۆتابخابز  ڤەکۆلەرێ جڤایک، پەرستار، شێ 

بەژداربن یان نە.  Clusterیان تییم  پشتەڤانیا  ،IEP، تێیم  ٥٠٤تییم   ، Sتییم  

 قۆتابی چارەسەرکەن، ڤە گرێدابی ن ئەگەر سەرچاوێن بقۆتابخابز  
ز  
ەشیان پێتڤیێ 

ێ.   دێ قۆتابی هێتە رەوانەکرن بهەڤکاریا الیەنەک  دیێی

ز دێ هێنە تۆمارکرن د سێستەم  رێڤەبەرنا قۆتابی کو  .4 هەم تێخسێی

( بز  ژ  
 ( و دێ بو دایک و بابا دابینکەن. Infinite Campusدبێ 

اندنەک  ئەگەر پێتڤیکر، دێ رێڤەبەر دگەل دایک و بابا و سەمیابز دانوست .5

 قۆتابی بکەت و چەوا دێ پاڵپشتیا قۆتابی 
ز  
ئەنجامدەت داکو گفتوگۆیا پێتڤیێ 

ین شێوە.   کەت ب باشێی

کرنا قوتابی یا کۆرتخایەن دناڤ ڵژا بریارا فەسۆ ر  ٢گەر پێتڤیکر، بو  ماوێ حەتا ئە .6

ز بەراوردکری رەنگە بهێتە بکارئینان بو ISSقۆتابخانێدا)  
( یان خزمەتگۆزاریێ 

ز   
. ئێک رۆژ یا فەسقوناغا ناقۆتابیێ  کرنا کۆرتخایەن دناڤ ڵڤنجی و ئامادەبی

. فەسڵکرنا ISSقۆتابخانێدا)  قۆناغا سەرەتابی
ز  
( رەنگە بهێتە بکارئینان بو قۆتابیێ 

ێ ISSکۆرتخایەن یا دناڤ قۆتابخانێدا) ( جه  رەوانەکرنا بهەڤکاریا الیەنەک  دیێی

 ناگریت. 

 

 

 

 

اردا ف -cبەرسڤدانا ئاسن     ەسڵکرنا کۆرتخایەنهەلێ  

ز  .1  
 Bدهێنە دووبارەکرن ژ ئاستی   ٥حەتا  ١پێنگاڤێ 

 ئەگەر پێتڤیکر، رێڤەبەر دشێت:  .2

ز قۆناغا ناڤنجی و ئامادەبی دناف  «  
بریارا فەسڵکرنا کۆرتخایەن بو قوتابیێ 

ز بەراوردکری ژ روژەک  حەتا ISSقۆتابخانێدا)  
روژا بدەت،  ٣( یان خزمەتگۆزاریێ 

)روژا  ٣یان روژەک  حەتا  ( OSSبریارا فەسڵکرنا قوتابی بو دەرڤەی قۆتابخابز 

 روژا دەرباسبیت.  ٣بدەت، بەس نابیت ژ سەرجەم  

 قۆناغا سەرەتابی دناڤ قۆتابخانێدا) «
ز  
( ISSبریارا فەسڵکرنا کۆرتخایەن بو قۆتابیێ 

ەستڤەئینانا پەسەندا ژ رۆژەک  حەتا دوو رۆژا بدەت یان، پشتی بد

( ژ رۆژەک  حەتا دوو رۆژا OSSنا کۆرتخایەن)، بریارا فەسڵکر یسەرپەرشتیار 

ز   
بدەت، بەس نابیت ژ دوو رۆژا دەرباسبیت. دبیت بریارا فەسڵکرنا قۆتابیێ 

( بی  پەسندکرنا بریارێ ژالبی  OSSسەرەتابی بو دەرڤەی قۆتابخابز  نە هێتە دان)

رێڤەبەریا پەروەردێ یان ژالبی  رێڤەبەرێ  پەیوەندیدار بی   سەرپەشتیارەک  

کارنا وێ. جێبەجێکە  ر بی  پاڵپشتیا قۆتابخابز  و باشێی

 قۆتابی  .3
ز راست پشتی کومبوونەکا فەرم یا چاککربز  دەبیت بهێتە رێکخسێی

ز پێتڤ  بو ڕاستڤەکرنا   
ا فەسڵکرنا کۆرتخایەن دگەل هەم الیەنێ  خالسدبیت ژ سز

  پاڵپشتی
ز
، مامۆستای، ستاف . دایک و باب/سەمیان، قۆتابی ا پالنا قۆتابیا یا پشتەڤانت  

ز جڤایک دەبیت بهێنە داخازکرن.   
 گونجای و پالپشتیێ 

اردا فەسڵکرنا کۆرتخایەن -Dبەرسڤدانا ئاسن     بریارا هەلێ  

، ژبیل وێ چەندێ کو رێڤەبەر دشێت Cوەک ئاستی بەرسڤدانا  Dئاستی  بەرسڤدانا  .1

( ز ناڤنجی و ئامادەبی د ناڤ قوتابخابز   
ز قۆناغێ   

( یان ISSبریارا فەسڵکرنا قوتابیێ 

ز بەراوردکخزمە  
رۆژا ئو/یان فەسڵکرن بو ژدەرڤەی  ٣ری دگەلدا ژ روژەک  بو تگۆزاریێ 

(  . رۆژا ئەگەر پێتڤیبوو  ٥( بو رۆژەک  حەتا OSSقۆتابخابز 

ژێن فەسڵکربز  بو ۆ ( و دگەل ڕ ISSلێکدانا رۆژێن فەسڵکرنا د ناڤ قۆتابخانێدا)  «

( ز  ( نابیت لسەرجەم  پێنچ رۆژا تێبپەریت بو OSSدەرڤەی قۆتابخابز   
قۆتابیێ 

 .  قوناغا ناڤنجی و ئامادەبی

، رۆژەک  حەتا دوو رۆژێن فەسڵکرنا دناڤ  «  سەرەتابی
ز  
بو قۆتابیێ 

( ئو/یان رۆژەک  حەتا دوو رۆژێن فەسلکربز  بو ژدەرڤەی ISSقۆتابخانێدا)

( ( بدەبز  ئەگەر سەرپێج  یا گۆنجای بیت بو فەسڵکربز  بو OSSقۆتابخابز 

(  ٥٣-٤٦خشتی  تەمبیکربز  لسەر الپەرێن  (. تەماشەیOSSژدەرڤەی قۆتابخابز 

( و دگەل ڕٶژێن فەسڵکربز  ISSبکە. لێکدانا رۆژێن فەسڵکرنا د ناڤ قۆتابخانێدا)

( ( نابیت لسەرجەم  دوو رۆژا تێبپەریت. دبیت بریارا OSSبو دەرڤەی قۆتابخابز 

 سەرەتابی بو دەرڤەی قۆتابخابز  نە هێتە دان)
ز  
( بی  OSSفەسڵکرنا قۆتابیێ 

رێڤەبەریا پەروەردێ یان  پەیوەندیدار بی   بریارێ ژالبی  سەرپەشتیارەک  پەسندکرنا 

 . کرنا قۆتابخابز   ژالبی  رێڤەبەرێ جێبەجێکەر بی  پاڵپشتیا و باشێی

ایا فەسڵکرنا کۆرتخایەن، .2 کومبوونەکا چاککربز  دەبیت   راست پشتی زڤرینەڤە ژ سز

ێ دەبیت بهێتبهەڤک ا بهێتەکرن و رەوانەکرنەک کرن. پالنەکا ەاریا الیەنەک  دیێی

 ت   بو قۆتابی دەبیت بهێتە چێکرن. پاڵپشت

  

اردا فەسڵکربز  بو ماوەیەک  درێژ -Eبەرسڤدانا ئاسن     بریارا هەلێ  

ز  Dوەک ئاستی   Eئاستی   .1  
یە، ژبیل وێ چەندێ کو رێڤەبەر دشێت قۆتابی ژ قوتابخانێ 

و ماوەیەک  ناڤنجی و ئامادەبی فەسڵبکەت ئەگەر پێتڤیکر. نابیت بریارا فەسڵکربز  ب

 قۆناغا سەرەتابی بهێتە دان، ژبیل هندێ ئەگەر کەفتە لژێر رەفتارێن 
ز  
درێژ بو قۆتابیێ 

 .٥جۆرێ 

ز بەڵگەنام .2  
ز هاتین فەسڵکربز   ێ   

ە بکارئینان بەری بو ماوەیەک  درێژ: هەم ئەو تێخستنێ 

 دەبیت برەنگەک  زەالل بهێنە تومارکرن بو ماوەیەک  درێژ بهێتە دان بریارا فەسڵکربز  

( بز  ژ  
ز د سێستەم  رێڤەبەرنا قۆتابیدا کودبێ   ئەو  (. هەمInifinite Campusبنڤیسێ 

ئەگەرێن دڕۆستبوین بو فەسڵکرنا قۆتابیەک  بو ماوەیەک  درێژ بەری کارئینانا ئاستی  

ێ بی  بەرسڤدابز  دەبیت بدوورودرێژی بهێتە دیارکرن. 
 نزمێی

 

 
2 TCA 49-6-4216هاتینە دەستنیشانکرن ژالبی  رێڤ، )روژێن فەسڵکرنا قوتابی د ناڤ و ژدەرڤەی قۆتابخابز  دەبیت ژ روژێن سالنام  بن: ئانکو ژ روژا دووشەمتی تا روژا ئەیتز بیت، ژبیل بێ 

ز  
قەزابی  ڤە، ئو دگەل روژێن پەروەردا ەبەریا نڤەدانێ 

 گرێدابی  ب کەش و هەوابی  ئاڵوز ڤە.(
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، کومبوونەکا  .3 ایا فەسڵکربز  فەرم یا چاککربز  دەبیت راست پشتی زڤرینەڤە ژ سز

 ، ز گونجای، ژوانرا؛ دایک و باب/سەمیان، قۆتابی  
ز دگەل کەسانێ  بهێتە رێکخسێی

ز جڤایک.   
  پاڵپشتیا گونجای و پالپشتیێ 

ز
 مامۆستا، ستاف

  جۆرە 
 
اردەیە. بەری بریارا ف ژ فەسڵکرنا قوتابی بو ماوەیەک  درێژ دوماهیک هەلێی

 تەرێن خوارێ بەرچاڤ بهێنە وەرگرتن: فەسڵکربز  دهێتە دان، دەبیت هەم ئەو فاک

وویا تێخستنا  « ژ  
ز دانا بریارێ، مێ   

، ساخلەم، کێم ئەندام، شیانێ    قۆتابی
تەمەبز

 بەری نوکە یا قۆتابی 

 حەزا قۆتابی بو راستڤەکرنا زەرەێ)ئازارێ( «

 مەترسیا کریارێ «

، ژوانرا هەر بریندارییەک  « ئەو زیانا رویدای یان رەنگە بویە ئەگەرێ زیابز 

 بیترویدا

کربز   «  مەودابی  تێکدانا کردار یا ژینگەها فێ 

 کا کریار یا مەبەست بوو.  «

ز بئێکجاری لێبورین نەبیت وەک هاتییە پێناسەکرن ژالبی  یاسایا   
ئەو سەرپێچیێ 

ز ب  Eویالیەبی  ڤە پێویستی ب بەرسڤدانا ئاستی    
هەی. هەم ئەو سەرپێج  ئەڤێ 

"پێتڤ  فەسلکرنا ئێکجاری لێبورین نەبیت ژبیل "هەرەشەکرن برێکا ئ ۆبز ێ ئەلکێی امێ 

. تەماشەی خشتی  تەمبیکربز  یا  ١٨٠ئیجباری هەیە بو ماوەی  رۆژێن دەواما قۆتابخابز 

و ل ناشڤیل بکە.   قوتابخانێت گشتی یێت میێی

اردا بریارا دویرئێخستنز   Tبەڕسڤدانا ئاسن    ژ سیاربوونا  ــ هەلێ  
 پاش  

ز دهێنە ر   
ویدان دناڤ پاسا ڤەگۆهاستنا قۆتابیادا بو هندەک رەفتارێن دیاریکری ئەڤێ 

  لسەر ئارامیا قۆتابی دکەن، رەنگە قۆتابی بو ماوێ حەتا س  رۆژا بهێتە 
ز کارتێکربز  

ئەڤێ 

. بەرسڤدانا ئاستی   ز ژ سیاربوونا پاس  رەنگە بتتز  بهێتە بکارئینان بو  Tدویرئێخسێی

قۆتابییەک بو رەفتارێن دهێنە رویدان دناڤ پاسا ڤەگۆهاستنا قۆتابیادا. لدەم  

ز هەر بچنە قۆتابخابز  سیاربوونا پاس   ژ ماوەیەک  کۆرت هاتە دویرئێخسن   
، ئەو دشێ 

ێ چەندێ کو هندەک بەس دایک و باب دبەرپسیارن بو ڤەگۆهاستنا وان. ب زانینا و 

ز ژ ێقۆتابیا رێکا ج گر)بەدیل( نینە بو ڤەگۆهاستتز  لدەم  دهێنە دویرئێخسێی

ایا دویرئێخستتز  ژ سیاربوونا پاس  هێتە خزمەتگۆزاریا سیاربوونا پاس   ، دێ بریارا سز

ئینانا قۆتابی    نەشیابیت رەفتارا قۆتابی چارەسەرکەت برێکا بێ 
دان بتتز  ئەگەر شووفێ 

  دگەل قۆتابی 
سەبارەت رەفتارێن پێشبینیکری دناڤا پاسێدا، دانوستاندنا چاککربز

 رۆنشتنا قۆتابی کربیت، ئو 
پەیوەندیا دایک و ئەنجامدابیت، گوهرینا جه 

ز چاککربز    
ێ پاس  دێ رێکێ   

. شووفێ  /سەمیابز کربیت بو چارەسەرکرنا پرسگرێیک  بابی

بکارئینیت بو سەرەدەریکرنا رەفتارا نەگوجای لدەم  پاس ل جهەک  ئارام و سەالمەت 

. رەوانەکرنا تەمبیکربز  بو  یا قۆتابخابز   
بیت بەری رەوانەکرن دەستپێبکەت بو کارگێ 

ز هاتینە بکارئینان بەری قۆتابخابز  ژال  
ی ڤە دێ تێخستنا بخۆڤە گریت ئەڤێ   

بی  شووفێ 

 .  رەوانەکربز 
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ز
 خشن   تەمبیکرب

   1رەفتارێن جۆرێ 

 ، وبوون( بو قۆتابخابز  )گێ  ز
درەنگ گەهشێی
 پاس  یان پۆیل  

100  . ، پویل  یان چاالکت   ز بو قۆتابخابز     A درەنگ گەهشێی
   نەخێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

 102 اخازەکا گونجاینەپابەندبوون لسەر د
، رێڤەبەری یان  نە پێگریکرن لسەر داخازەکا گۆنجای یا مامۆستایەک 

 .   قۆتابخابز 
ز
 ئەندامەک  ستاف

A   
   نەخێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

ێ ز دیێی  
 103 ئاراندنا)شەپرزەکرن( قۆتابیێ 

ێ. گالتەپێکرنا نەخوازیار و/یان ژئێک  ز دیێی  
ئاراندنا)شەپرزەکرنا( قۆتابیێ 

ێ.  ئایل ل هەمبەری یان ز دیێی  
ارکرنا قۆتابیێ  ز  

 بێ 
A   

   نەخێ 
   نەخێ 

 نەخێ 

ین)خەبەر(  104 زمانەک  پیس و ناسژ
ین، وەک خەبەرگوتن)جویندان(. ئەگەر بهێتە  کارئینانا زمابز  پیس و ناسژ
 ، ەک  قۆتابخابز   

  یان کارگێ 
ز
ئاراستەکرن بو مامۆستای، ئەندامەک  ستاف

 بکە 301تەماشەی یاسایا ژمارە
A   

   نەخێ 
  نەخ نەخێ 

 ێ 

 106 هەلگرتنا یاریێت ئاگری
ز  ڤە یاریێت ئاگری دگەل خۆدا بهەلگریت. یاریێت ئاگری دێ هێنە  بزانێ 

 .  دەستبسەرداگرتن و ناهێنە زڤراندن بو خۆدابز
A   

   نەخێ 
   نەخێ 

 نەخێ 

ز   
سەرپێچیکرنا جلوبەرگێت فەرم یێ 

 قوتابخابز  
107 

ز نەگۆنجن دگەل یاسایا جلوب  
ز فەرم لبەرخوکرنا جل و بەرگا ئەڤێ   

ەرگێ 
ز گۆنجای.   

ز قۆتابخابز  یان لدویف رێنمایێت جلوبەرگێ   
 یێ 

A   
   نەخێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

   2 جورێرەفتارێن 

ز دووبارەکری یا شێوازەک  هەمان   
سەرپێچیێ 

ز 1رەفتارێن ژجورێ   
، دگەل هەبوونا بەلگێ 

 چارەسەربی  تێخستتز  بو 
200 

وێ ئێک چاریکا دووبارەبن دما 1س  یان زێدەتر هەمان رەفتارێن ژ جۆرێ 
ز بو چارەسەرکرنا رەفتارا   

ز پشتی تێخستنان ئەڤێ   خاندبز  و بەردەوامێی
ا
ساڵ

ز   
دەبیت  چارەسەرکربز  دیارکری هاتینە جێبەجێکرن. ئەف تێخستنێ 

  و دانا هاریکاربی  و تێخستنا 
بهێنە دوکیومێنتکرن لدەم  پرۆسا رەوانەکربز

 دهێتە ئەنجامدن. 

A, B, T   
   نەخێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

ز تیتتز  هەلگر   
 تنا بەرهەمێ 

 
202 

، جگارا،  ، ژوانرا بەس نە بتتز  بەحش  هەلگرتنا هەر بەرهەمەک  تیتتز 
وبز یان ڤەجینا تیتنێیە. هەم ئەف کەلوپەلە دێ  چروتا، جگارا ئەلکێی

ز ژێر   
. ئەف قۆتابیێ  هێنە دەستبسەرداگرتن و ناهێنە زڤراندن بو خۆدابز

 . هێتە وەشاندن سالیێدا دێ نامەکا هۆشداربی  بو  ١٨تەمەبز  

A, B   
   نەخێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

وبز  ێت ئەلکێی  203 ئامێ 
 پەروەردەبی 

ز  
نێت بو مەرەمێ  ، یان ئنێی وبز ێ ئەلکێی ، ئامێ  بکارئینانا موباییل 
 .  یان بی  دەستویریا مامۆستابی  پۆیل  یان رێڤەبەرێ قۆتابخابز 

A, B   
   نەخێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

 204 تێکدانا رەوشا پۆیل  

کربز  یا پۆیل  بهێتە تێکدان تا ببەردەوام و ب مەبەس  
ت ڤە ژینگەها فێ 

ب  
ونا و وی رادەی بشێوەیەک  بەرچاڤ ئاستەنگ ب کەڤنە درێیا فێ 

 بی  پۆلێدا. رەوانەکرن بو 
ێ یان دناڤ کارێ رۆتیتز ز دیێی  

قۆتابیێ 
بووبز  یان کارێ رۆتیتز   

تەمبیکربز  دەبیت تێکدانەکا بەرچاڤ یا پرۆسا فێ 
ووڤەکەت.   بی  پۆیل  سژ

A, B نەخ  
   ێ 

   نەخێ 
 نەخێ 

ز ب قیمەت.  ا شەرتابز  دیاریادا یان چاالکیادا سەرا پارا یا سەر  208 قمارکرن  
   A, B تشتێ 

   نەخێ 
   نەخێ 

 نەخێ 
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 210 ئامیرێن کەرەستێن هوژبەر

ئامیرەکێ بهێتە بکارئینان بو درۆستکرن و بکارئینانا  هەلگرتنا هەر

 ئامیرێن دروستکرنا کەرەستێن. کەرەستێن هوژبەر یێن نە یاسایی

هوژبەر ئەڤێن هەنێ بخوڤە دگرن بەس نە بتنێ بەحسێ، نارگیلێ، 

یێ کەرەستێن  ئامیرێ هەلگرتنا جگارا مەریوانایێ، کەفچکێ بچیک

نە یێن کارئینان بو کێشانا کەرەستێن هوژبەر ب، و قەلینێن دهێنە هۆژبەر

هەمی ئەف کەلوپەلە دێ هێنە دەستبسەرداگرتن و ناهێنە زڤراندن . یاسایی

 .نیبو خۆدا

A, B نەخێر نەخێر نەخێر 

 211 (وانا)لێدانا دەرسا

وەختێ تو دناڤ ئاڤاهیێ قۆتابخانێ یێ ئامادە، بەس دهەمان دەمدا نە 

ئامادەبی د ناف چاالکیەکێ یان دەرسەکا دیارکری دناڤ خشتەیدا بێ 

ئەگەر قۆتابی ل چ دەرسا ئامادەنەبوو لدەمێ دناڤ . مۆلەت وەرگرتن

رۆژا، ئەڤجا دەبیت  ٥بو رۆژێ خرێ بو ماوێ ئاڤاهیێ قۆتابخانێدا 

  .پرۆتۆکۆاڵ نەئامادەبوونێ بهێتە بکارئینان

A, B نەخێر نەخێر نەخێر 

گەهشتنا جەستەیی یا نەگونجای دگەل قۆتابیێن 

 دیترێ
212 

د گەهاندنا جەستەیی یا سادە دگەل قۆتابییەکێ دیترێ وەک  رکرنبەشدا

 .پالدان، ڤێکەفتن، یان دەستکرن
A, B, 

T 
 نەخێر نەخێر نەخێر

   3  رەفتارێن جورێ

سەرپێچیێن دووبارەکری یا شێوازەکێ هەمان 

، دگەل هەبوونا بەلگێن 2رەفتارێن ژجورێ 

 تێخستنێ بو هاریکاری
300 

دووبارەبن دماوێ ئێک  2سێ یان زێدەتر هەمان رەفتارێن ژ جۆرێ 

چاریکا سااڵ خاندنێ و بەردەوامبن پشتی تێخستنان ئەڤێن بو 

ئەف تێخستنێن . چارەسەرکرنا رەفتارا دیارکری هاتینە جێبەجێکرن

هاریکاریێ دەبیت بهێنە دوکیومێنتکرن لدەمێ پرۆسا رەوانەکرنێ و دانا 

 .هاریکاریێ و تێخستنا دهێتە ئەنجامدان

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

ئاراستەی ( خەبەر)زمانەکێ پیس و ناشرین

 مامۆستای یان ستافی بهێتە کرن
301 

ئاراستەکرنا زمانەکێ نا شرین و پیس بو ماموستای، ئەندامێ ستافێ 

 .کاری یان رێڤەبەری
B, C, 

T 
 بەلێ نەخێر بەلێ

بجهێالنا عەردێ قۆتابخانێ یان پاسێ بێ 

 (رێپێدان)مۆلەت
302 

بجهێالنا ئەردێن قۆتابخانێ بێ وەرگرتنا مۆلەتێ ژالیێ بەرپرسێن 

نێ ل جهەکێ راوەستاندنا پاسێ یا دەرکەفتن ژ پاسا قۆتابخا. قوتابخانێ

 .نەرێپێدای یان خو بازبدەت د دەرگەهێ یان پەنجەرا پاسێدا

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 نەپابەندبوون لسەر بەرسڤدانەکا تەمبیکرنێ یا 
 دیارکری 

303 
ری بچیت بو پێگریکرنا بەرسڤێن قەبیلنەکەت ل دویف فەرمانێت کارگێ

 .تنیشانکرنبیکرنێ ئەڤێن هاتینە دەسمتە
B, C نەخێر نەخێر بەلێ 

$ 1000وێرانکرنا کەل و پەال ب بهایێ لژێر 
 دۆالرا

304 

وێرانکرن یان خرابکرنا کەل و پەلێت قۆتابخانێ یان یێت کەسی ب 

حەزا زارۆکی . دوالرا $1000ئەو زەرەرا گەهشتی کێمترە ژ . مەرەمڤە

بدەت دێ بو چاکڤەکرنا کەلوپەلێن زەرەر گەهشتیێ یان قەرەبویێ 

 .بەرچاڤ هێتە وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێ

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

$ 1000دزیکرنا کەل و پەال ب بهایێ ل ژێر 
 دۆالرا

305 

راکرنا کەل و پەلێن کەسەکێ دیترێ یان یێن قۆتابخانێ بێ دەستویردان، 

وی تشتی ئەڤێ بهایێ . بمەرەما بێ بارکرنا خودانی ل کەلوپەلێت وی

دۆالرانە حەزا زارۆکی بو زڤراندن یان $ 1000هاتییە راکرن ل ژێر 

ویێ بدەت دێ بەرچاڤ وبەدەلکرنا کەلوپەلێن هاتینە راکرن یان قەرەب

 . هێتە وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێ

 

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 306 تەزویرکرنا تومارێن قۆتابخانێ

بخوڤە دگریت، بەس  رن یان گوهرینا تومارێن قۆتابخانێ، ئەڤانتەزویرک

تومارێن قۆتابخانێ ب نڤیسین، ئەلکترونی یان یێن  ،نە بتنێ بەحسێ

 .قوپیاکرن دگەلدا ناهێتە هەژمارتن. دجیتاڵ
B, C نەخێر نەخێر بەلێ 
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 رەفتارا سکسی یا نەگونجای

 
307 

رێ سروشتێ سکسی بەشداریکرن د چاالکیەکا دووالین یا رەفتارا ژ جو

 . کو نەگەهیتە ئاستێ هەڕاسانکرنا سکسی یان جووتبوونێ

  

فەسڵکرنا کۆرتخایەن بو ژدەرڤەی  .دێ هێتە کرن DCSرەوانەکرن بو *

بتنێ بهێتە رەنگە ( OSS)قۆتابخانێ بو قۆتابیێن قۆناغا سەرەتایی

بو  ئارامیێ بهێتە درۆستکرنپالنەکا  دادەمی  پێدانابکارئینان بو 

 .ن بەشداری ڤی کاری بووینپێدڤیێن قۆتابیێ ێکرناجێبەج

B, C, 

T 
 *بەلێ نەخێر بەلێ

 308 نیشاندانا جهێن نەشیاو

بمەرەم ڤە ئەف پارچێن الشی ئەڤێن بگشتی دهێنە هەژمارتن کە 

بو قەمیسێن سینگێ کچکا ژ. تایبەتمەندن و فەشارتیبن نیشانبدەت

 ( بەرگایاسایا جل و )بکاربینە  107دەردکەڤیت، یاسایا 

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 309 دەستکرنا بێ ئەدەبانە
بەشداربیت ب دەستکرنا بێ ئەدەبانە یان بێ دلێ خودانی یا وان جهێن 

 .الشی ئەڤێن بگشتی دهێنە هەژمارتن جهێن تایبەت
B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 311 شەر و پێکدادانێ

ژیا جەستەیی بخوڤە بەشدارکرنا دووالیی د رویدانەکێدا کو توندوتی

 . بگریت

دێ ( OSS)رەنگە بتنێ فەسڵکرنا کۆرتخایەن بو ژدەرڤەی قۆتابخانێ*

بو قۆتابیێن قۆناغا سەرەتایی هێتە دان ئەگەر ئەنجامێ شەر و پێکدادانێ 

 .برینداری لێبکەڤیت

B, C, 

D, T 
 *بەلێ نەخێر بەلێ

فەخارنێن کحولی یان وەکی کەرەسێن 

رتن، ل ژێر کارئینان و هەلگ: هوژبەر

 کاریگەریا وان
312 

هەلگرتن، کارئینان یان ل ژێر کارتێکرنا وان کەرەستا ئەڤێن رەنگە 

ئەو . یا پێتڤیە چارەسەرکرنێرەوانەکرن بو . مروڤ پێ سەرخوش دبیتن

قۆتابیێ سەرپێچیا ڤێ یاسایێ بکەت ناهێتە وەرگرتن بو پرۆگرامێ 

 .گونەهبارێن کەرەستێن هوژبەر بو ئێکەم جار

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 313 1صنفا ژمارە (: گەف)هەرەشە

هەرەشا دبیتە ئەگەرێ ئازارگەهاندنا قۆتابیا، ستافێ کاری، یان قۆتابخانێ 

ئەف هەرەشە دەبیت . کو دتێدا چ پالن نەبن بو جێبەجێکرنا ڤێ هەرەشێ

 .ئەو بیت ئەڤا ترسا بریندارکرنا جەستەیی لدەف کەسەکێ پەیدا دکەت

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر ەلێب

هەلگرتنا چەکێ نەکوژەک یان تەقلیدا چەکێ 

 کوژەک بیت
314 

چەکێ کوژەک، گونەک، ( تەقلیدا)هەلگرتنا چەکێ نەکوژەک یان السایا 

، pellet، تڤەنگا  air soft gunتڤەنگا هەوای یان  ،BBدەبانجا 

 .ژبلی تڤەنگا ئاڤێ. دەبانجا یاریا، یان دەبانجا یاریێت زاروکا

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 317 هەلگرتنا چەکێن دیترێ

هەلگرتنا ئامیرەکێ دیترێ کو شیان هەبن بیتە ئەگەرێ برینداریەکا 

جەستەیی یا ترسناک، وەک کێرکەکێ، دەبانجێت کاهرەبێ یان ئامیرێ 

ڤان جۆرە چەکا دێ هێنە . رەشاندنا بیبەرێ بو سەروچآڤا

ەستکرن بو دەست هەالتێن و دێ هێنە راد( حیجزکرن)دەستبەسەرداگرتن

 .پەیوەندیدار

B, C, 

D, T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 تێپەربوون لسەر سنوورێ عەردێ قۆتابخانێ

 
318 

چوونا ژۆر بو یان مان دناڤ ئەردێ قۆتابخانێدا یان دماوێ چاالکیێن 

دێ تلەفونا (. رێپێدان)دهێنە کرن لژێر سپۆنسەریا قۆتابخانێ بێ مۆلەت

ئەگەر قۆتابی ما دناف ئەردێ قۆتابخانێ، رەنگە . دایک و بابا هێتە کرن

 .تلەفون بو هێزێن پاراستنا یاسایێ بهێتە کرن ژبەر ڤێ چەندێ

B, C نەخێر نەخێر بەلێ 

گەهشتنا جەستەیی یا نەگونجای بەرامبەر 

 ستافێ قۆتابخانێ
319 

کێ سەر ب جەستەی یا بمەرەمڤە دگەل ستافە بەشداریکرن بگەهاندنا

ی یێن میترۆ ل ناشڤیل کو بگەهیتە وی ئاستی بیتە قۆتابخانێت گشت

 (.پاڵدان، بەرپێکدان، ڤێکەفتن و لەقدانان)ئەگەرێ برینداریا جەستەیی 

B, C, 

T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

تۆمارکرن، (: عەصابا)چاالکیێن شەقاوا 

نیشاندان یان هەلگرتنا نیشانا یان کارئینانا 

 کەرەستێن هوژبەر
320 

کەرەستێن هۆژبەر یێن شەقاوا یان بەشداریکرن  ەقاوا،نیشاندانا نیشانێن ش

گرۆپەکێ دژوارە و )ناساندنا قۆتابیەکێ بو شەقاوا /د تۆمارکرن

 (.تێکدەرە

B, C, 

D, T 
 نەخێر نەخێر بەلێ

 321 کارئینانا بەرهەمێن تیتنێ 

کارئینانا هەر بەرهەمەکێ تیتنێ، ژوانرا بەس نە بتنێ بەحسێ، جگارا، 

بو جارا ئێکێ . جگارا ئەلکترونی یان ڤەجینا تیتنێیە یان vaporچروتا، 

هەمی کەلوپەلە دێ هێنە . دێ هێتە بکارئینان Bیا سەرپێچیێ، بەرسڤا 

ئەف قۆتابیێن ژێر . دەستبسەرداگرتن و ناهێنە زڤراندن بو خۆدانی

 .سالیێدا دێ نامەکا هۆشداریێ بو هێتە وەشاندن ١٨تەمەنێ 

B, C, 

D, T 
 نەخێر نەخێر بەلێ
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   4 ن جورێرەفتارێ

 400 هەڕاسانکرنا ستافێ قوتابخانێ

رویدانێن دووبارەکری یا هەراسانکرنا بمەرەم ڤە یا زارەکی، 

ئەلکترۆنی، سکسی یان جەستەیی یان ئاراستەکرنا ترساندنێ بو 

بەلگە بو رویدانێ دەبیت بهێنە . مامۆستایا، رێڤەبەرا یان ستافێ قۆتابخانێ

 .هەڤپێچکرن دگەل رەوانەکرنێ

C, D, 

E 
 نەخێر بەلێ بەلێ

 401 هێرشکرن و پەالماردان لسەر قۆتابی

پەالماردانا جەستەیی دژی قۆتابییەکێ دیترێ ب مەرەمڤە، بزانینڤە و بێ 

گەهەشتنا جەستەیی یا سڤک، وەکی پالدانێ یان . ئەگەر و بهانا

رەنگە قۆتابی . سەرئێکودوداچوونێ، ناهێتە هەژمارتن وەک پەالماردان

مێ تەمبیکرنێ وەرنەگریت ژبەر بەشدارکرنا وان د شەریدا هەمان ئەنجا

ئەگەر رێڤەبەرێ قۆتابخانێ دیاربکەت کو ئەوانا کریارا بەرگریا خو یا 

 ( TCA 49-6-3401)کری دا خو پارێزن ژ زەرەرا جەستەیی 

پەالماردان یانژی ئەو برینێن رەنگە بهێتە بکارئینان ئەگەر  Eبەرسڤدانا 

دهێتە بکارئینان، ئەف بەڵگەنامێن  Eەمێ بەرسڤدانا لد. چێبوین دگرانن

دژواری و گرانیا رویدانێ یان هەر برینداریەکا دئنجامدا چێدبیت 

 .تۆماردکەن دەبیت دگەل رەوانەکرنا تەمبیکرنێ بهێنە دانان

D, E بەلێ بەلێ بەلێ 

ل ژێر کاریگەریا کەرەستێن هوژبەر یێن نە 

 یاسایی

 
402 

ێن هوژبەر یێن نە یاساییدا دەمێ ل سەر عەردێن لژێر کاریگەریا کەرەست

دێ . قۆتابخانێ یان د چاالکیێن دهێنە گێران لبن سپونسەریا قوتابخانێڤە

بریارا رەوانەکرنێ بو شێوەرمەندێ جڤاکی یێ قۆتابخانێ هێتە دان بو 

دێ هێتە . هەر قۆتابییەکێ کو هاتبیتە دیتن سەرپێچی یا ڤێ یاسایێ کربیت

رامێ سەرپێچیا بکارئینانا کەرەستێن هۆژبەر بو جارا وەرگرتن بو پروگ

 .ئێکێ

C, D, 

E 
 نەخێر بەلێ بەلێ

 403 2صنفا (: گەف)هەرەشە

ئەف . گەفەکرنەک بو ئازاردانا قۆتابیا، ستافی یان قۆتابخانێ بیت

کەفەکرنە دەبیت ب زارەکی یان بنڤیسین بیت و پالن ب وردی 

هندێ بکەت کو گەفەکرن بەلگە دەبیت پالپشتیا وێ . بخۆڤەگرتبیت

بدرۆستی یان رەنگە زیانێ بگەهینیت یان یا کۆژەک بیت بو سەالمەتیا 

دەبیت  Eبو دیارکرنێ کا بەرسڤا . یان جڤاکێ قۆتابخانێ/قۆتابخانێ و

بو  کرنبهێتە ب کارئینان یان نە، هەڵسەنگاندنەکا گەفێ دەبیت بهێتە 

 .ان نەدیارکرنا وێ هندێ کا ئەف گەفە یا باوەرپێکریە ی

D, E نەخێر بەلێ بەلێ 

 405 زۆرداریکردن

هەر کریارەکا ب زانین و بمرەم ڤە بهێتە کرن کو یا دژوار، بەردەوام، 

بەرژەوەندیێن  دناڤیان بەرفرەهبیت و بشێوەیەکێ بەرچاڤ دەستێوەردان 

، بکەت ژی، هەروەسا لسەر دەلیڤا یان پێرفۆرمەنسابکەت قۆتابی فێرکرنا

 :لسەر هەبیتئو کاریگەری 
زیانا فیزیکی بگەهینیتە قوتابییەکێ یان تێکدانا کەل و پەلێت  .1

 قوتابییەکێ؛

بزانینڤە قوتابی یان قوتابییا بترسینیت ژ ئازاردانا فیزیکی  یان  .2

 تێکشکاندنا کەل و پەلێت قوتابی

 ئەگەرێ نەرەحەتبوونا هەستێت قوتابی یان قوتابیا؛  .3
 یدروستکرنا ژینگەهەکا فێرکرنێ یا دوژمنکار .4

حالەتێن زۆرداریکرنێ دەبیت پێداچوون لسەر بهێتە کرن بو سەرپێچیێت 

رەنگە قوتابی بهێتە فەسڵکرن ل قوتابخانێ ئەگەر . مافێن سڤیل

زورداریکردن دووبارەببیت پشتی بورینا دەمی و بەردەوامژی بو پشتی 

 .تێخستنا رێڤەبەریێ

ە فەسلکرن قۆتابیێ قۆناغا سەرەتایی بو ماوەیەکێ کۆرتخایەن دێ هێت*

بو دەرڤەی قۆتابخانێ ئەگەر زۆرداریکرن دووبارەبوو بدرێژایا دەمی و 

 .بەردەوامژی بو پشتی تێخستنێن تۆمارکری یێ رێڤەبەریێ

C, D, 

E 
 *بەلێ بەلێ بەلێ
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قەشمەریپێکرن کریارەکا ب مەبەستە یان یا کێمترخەمە لدهێتە کرن ل 

برێکا قۆتابییەکێ سەر کەلوپەلێت قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل ناشڤیل، 

بتنێ یان دگەل هندەکێت دیترێ، بهێتە ئاراستەکرن دژی هەر قوتابییەکێ 

دیترێ ئەڤا مەترسی ل سەرساخلەمییا مێشکی  یان یا جەستەی یان 

سالمەتییا قوتابی هەبیتن یان قوتابی پالبدەت و بکەڤیتە دمەترسیا 

 . ساخلەمی یا مێشکی یان جەستەیی یان سالمەتیێ
رن بتنێ گەهشتنا جەستەیی بخوڤە ناگریت ئەڤا پەیوەندی ب قەشمەریپێک

رویدانێت وەرزشی، راهینانێن وەرزشی ڤە، یان دگەل بەریکانێ بهێتە 

 .ئەنجامدان ل ژێر چاڤدێریا سپونسەری و راهێنەری ڤە

    

 406 برێکا ئنترنێتێ زۆرداریکرنا

حسێ ئیمێلی، بکارئینانا تەکنۆلۆژیا، ئەڤانا بخوڤە دگرن، بەس نە بتنێ بە

موبایال، نامێن دەنگی، نامێن کۆرت، وێنا یان نامێن ڤیدیویێ، نامێن 

فەوری، مالپەرێن زیاندار، مالپەرێن تورێن جڤاکی، ئو مالپەرێن کەسی 

ئاماژە بو . یێن ئونالین یان باڵڤۆک بو پێرابواردنا قوتابییەکێ دیترێ

 . سەری بکە بو دیتنا پێناسا زۆرداریکردنێ

ۆناغا سەرەتایی بو ماوەیەکێ کۆرتخایەن دێ هێتە فەسلکرن قۆتابیێ ق*

بو دەرڤەی قۆتابخانێ ئەگەر زۆرداریکرن دووبارەبوو بدرێژایا دەمی و 

دهێنە  بەردەوامژی بو پشتی تێخستنێن تۆمارکری یێ رێڤەبەریێ

 .پێشکێشکرن

C, D, 

E 
 *بەلێ بەلێ بەلێ

  هەڕاسانکرن
 :هەڕاسانکرن هەلسوکەوتەکا خرابە کو

 نا برێکا ئەنترنێتێ، نەژادپەرستی یان ترساندنێ داریکرەنگە بهێتە دیتن یان وەسفکرن وەک زۆرداریکردن، قەشمەریپێکرن، یان زۆرر .1

و باپیرا، ، رەنگی، ئاینی، بنچینەیا نشتیمانی، کێم ئەندامی، حەزا سکسی، باب بیت لدەمێ ئەڤ هەلسوکەوتە ل سەر بنەمایێ رەگەزێ قوتابی یێ دروست یان وەسا دیتن .2

 گریت و دەربرینا جندەری، سەر و بەری؛دبخوڤە ( سکسی)جورێ سکسی، ناسناما جندەری 

دەستکاریکرنا یان سنوردارکرنا شیانێت  ر، یان بەردەوام بیتن بو بمەرەمالدەمێ هەلسوکەوت ب شێوەیەکێ رەوا یا دژوار، هێزدا( نەیار)درۆستکرنا ژینگەهەکا خراب  .3

 . دناڤ خزمەتگۆزاریێت، چاالکیێت، یان دەرفەتێت قۆتابخانێ ڤەقوتابی بو بەشداریکرنێ 

 . تایبەت بیت، یان دووبارەکرنا ڤان رویدانا بخوڤە بگریتن( ئارمانجەکا)پێتڤی ناکەت هەڕاسانکرن بخوڤەگرتنا بزانین ڤەبیت بو زیانگەهاندن و ئاراستەکرنا کەسەکێ

ێ هێتە فەسلکرن بو دەرڤەی قۆتابخانێ ئەگەر زۆرداریکرن دووبارەبوو بدرێژایا دەمی و بەردەوامژی بو پشتی تێخستنێن قۆتابیێ قۆناغا سەرەتایی بو ماوەیەکێ کۆرتخایەن د*

 .دهێنە دان تۆمارکری یێ رێڤەبەریێ

هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ رەگەزی، 

 رەنگێ پیستی یان بنچینەیا نەتەوایەتی
 تەماشەی پێناسێ لهنداڤێ بکە 407

C, D, 

E 
 *بەلێ لێبە بەلێ

هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ ئاینی یان 

 بیروباوەرا
 تەماشەی پێناسێ لهنداڤێ بکە 408

C, D, 

E 
 *بەلێ بەلێ بەلێ

جورێ )هەڕاسانکرن ل سەر بنەمایێ ژانری

، ناسناما رەگەزی، یان حەزا (رەگەزی

 سکسی
 تەماشەی پێناسێ لهنداڤێ بکە 409

C, D, 

E 
 *بەلێ بەلێ بەلێ

 تەماشەی پێناسێ لهنداڤێ بکە 410 میێسەر بنەمایێ کێم ئەنداکرن ل هەڕاسان
C, D, 

E 
 *بەلێ بەلێ بەلێ

 411 هەڕاسانکرنا سکسی

ئەو . هەڕاسانکرنا سکسی ئەو هەڕاسانکرنە ل سەر بنەمایێ سکسی بیت

رەفتارێن دبنە ئەگەرێ هەڕاسانکرنا سکسی ئەڤێن هەنێ بخۆڤەدگرن، 

نێزیکرنێن نەخۆش ئەڤێن پشنیارا تێبینیا یان خو: بەس نە بتنێ بەحسێ

سکسی دکەن، وێنە، نیشانێن جەستەیی یان نیشاندانا جهێن تایبەت یێن 

الشی؛ هەڕاسانکرنا بئاخفتن یان زورداریکرنا ب سروشتێ سکسی ڤە 

گرێدای؛ نامێن هەڕاسانکرنا ب سروشتێ سکسی ڤە گرێدای یان نامێت 

رێکا ئامیرێن ، هاتینە فرێکرن ب(ژوانرا وێنێن ریس)ناشرین بن

ئەلکترونی؛ پشنیارێن راستەوخو یان یێن نە راستەوخو بو حەزێن 

رەنگە هەڕاسانکرنا سکسی . سکسی؛ دەستکرن، تەپلێدان یان گڤشکلێدان

یان گرۆپەکێ چ ئایا  بهێتە ئاراستەکرن دژی کەسەکێ یان کەسێن تایبەت،

           .رێ سکسی یان وەکی هەمان رەگەز بیتۆل هەمبەری ج

C, D, 

E 
 *بەلێ بەلێ بەلێ
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هێتە فەسلکرن بو دەرڤەی  ماوەیەکێ کۆرتخایەن دێ ۆتابیێ قۆناغا سەرەتایی بوق*

قۆتابخانێ ئەگەر هەڕاسانکرن دووبارەبوو بدرێژایا دەمی و بەردەوامژی بو پشتی 

 .هاتینە جێبەجێکرن تێخستنێن تۆمارکری یێ رێڤەبەریێ

ل سەر مامۆستا و ( پەالماردان)هێرشکرنا

 فێ کاریستا
412 

کریارەکا ب مەرەم ڤە ئەڤا دبیتە ئەگەرێ یان رەنگە ببیتە ئەگەرێ 

پەالماردان . بریندارکرنا جەستەیی یا ماموستایەکێ یان ستافێ قۆتابخانێ

زێدەترە ژ رویدانەکا ڤێکەفتنێ پاڵدان یان لێکدانا شووفێرەکێ پاسێ لدەمێ 

 .نا دهێتە هەژمارتنستافێ قۆتابخا اپاس کاردکەت ئەف چەندە پەالماردان

D, E بەلێ بەلێ بەلێ 

تێکدانێن دژوار د ژینگەها قۆتابخانێدا یان 

 پاسێ
413 

بمەرەمڤە ژینگەها قوتابخانێ یان یا پاسێ تێکبدەت تا وی رادەی حەتا 

ئەف تێکدانە دەبیت . سالمەتیا قۆتابیێن دیترێ دمەترسیێ دابن

تەمبیکرنێ دەبیت  رەوانەکرن بو. کاریگەریێ لسەر چەندین پۆال بکەت

بەلگا بخۆڤەبگریت لسەر تێکدانا چەندین پۆال و مەترسیا درۆست یا 

هەلکرن یان پەقاندنا یاریێن ئاگری تێکدانەکا دژوار یا ر ئاگ. ئازارێ

دا تۆمارێن برێکا کارئینانا تەکنۆلۆژیایێ. ژینگەها قۆتابخانێ درۆستدکەت

قوتابخانێن گشتی یێن قۆتابی بدەستخۆڤەبینیت یان تۆمار و داتابەیسێن 

میترۆ ل ناشڤیڵ دستکاریتێدابکەت برێکا ئامیرێن ئەلکترونی ب 

شێوازەکێ کو کارێ قۆتابخانێ یێ رۆژانە اڵواز بکەت دئەنجامدا ببیتە 

 .ئەگەرێ تێکدانەکا دژوار یا ژینگەها فێرکرنێ

کارگێرێن قۆتابخانا سەرەتایی دەبیت تیمێ بەرسڤدانا قەیرانێ *

 .بکاربینیت

C, D, 

E 
 نەخێر* بەلێ بەلێ

 414 شەرکرن و پێکدادان ب شێوێ گرووپ

د شەریدا . سێ کەس یان زێدەتر بەشداریێ د شەرێ جەستەییدا بکەن

ا زۆر یا قۆتابیا رەنگە گەلەک قۆتابی دژی پێچەک قۆتابیا یان ژمارەک

 . گریتبدژی ئێکێ بخۆڤە

دێ ( OSS)رەنگە بتنێ فەسڵکرنا کۆرتخایەن بو ژدەرڤەی قۆتابخانێ*

بو قۆتابیێن قۆناغا سەرەتایی هێتە دان ئەگەر ئەنجامێ شەر و پێکدادانێ 

 .برینداری لێبکەڤیت

D, E بەلێ بەلێ بەلێ* 

 416 (عەصاباڤە)ترساندن ژالیێ شەقاواڤە

ئەو قۆتابیێ بەشداریێ د گەل گرۆپێ شەقاوا دکەت و وەسا رەفتارا بکەت 

کرنا جەستەیی بو هەر کو بهێتە چاڤەرێکرن و بیتە ئەگەرێ بریدار

بەلگە دەبیت بهێنە دابینکرن لدەمێ رەوانەکرنێدا کو نیشابدەت . کەسەکێ

 .قۆتابی یێ بەشداری کارێ شەقاوا بووی و ترساندنا ب شەقاواڤە گرێدای

C, D, 

E 
 نەخێر بەلێ بەلێ

 :رەفتارا قوتابی ژ دەرڤەی ئەردێ قوتابخانێ

 T.C.Aژبو تاوانبارکرنا تاوانێ ل ژێر   –

49-6-3051(b  )یان 

هەر کریارەک بهێتە ئەنجامدان دژی -

ئەندامەکێ قۆتابیێن جڤاکێ قۆتابخانێ کو بیتە 

ئەگەرێ گەفێ و مەترسیێ لسەر سالمەتیا 

 قۆتابخانێ

417 

رەنگە قۆتابی بکەڤنە لژێر رێکارێن تەمبیکرنێ ژبەر ئەنجامدانا رەفتارا 

 :رنێ لدەمێنەگونجای ئەڤا ژدەرڤەی ئەردێ قۆتابخانێ هاتیە ک
رەفتارا قۆتابی ئەڤا بویە ئەگەرێ تومەتبارکرنا تاوانباریێ ل ژێر   .1

کوشتن، دەستدرێژی : T.C.A. 49-6-3051(b)یاسایا 

، ڕەڤاندن، پەالماردان، تەعدایا سێکسی (دزین)سێکسی، تااڵنکرن

و تاوانا ترساندنا کێمترخەم و قۆتابی هەرەشەکێ ل سەالمەتیا 

بکەت و هاتبیتە پەسەندکرن ژالیێ قۆتابیێن دی یان ستافی 

 .هەلسەنگاندنا هەرەشێ ڤە

لدەمێ قۆتابی کریارەکێ ئەنجام بدەت دژی ئەندامەکێ جڤاکا  .2

قۆتابخانا قوتابی ئەڤا کو دبیتە ئەگەرێ هەرەشێ ل سەر سەالمەتیا 

قوتابیێن دیترێ یا ستافێ قوتابخانێ د قوتابخانا قوتابی ڤە وەکی 

. مێن هەڵسەنگاندنا هەرەشێهاتیە دیارکرن ژالیێ ئەنجا
رەوانەکرن بو تەمبیکرنێ دەبیت وەسفکرنا تایبەت یا مەترسیا 

 . سالمەتیێ ل سەر قۆتابییا یان ستافێ قوتابخانێ بخوڤە بگریت

C, D, 

E 
 نەخێر بەلێ بەلێ

 418 هێرشێن سێکسی

گەهشتنا سێکسی یا نەخوازیار و دگەل کارئینانا هێزێ دژی حەزا کەسێ 

ل دەمێ قوربانی نەهێتە رازیکرن دئەنجامدا دێ نەرەحەتیا  بەرامبەر یان

 .نی یانژی کەسێ قوربان دێ هێتە بریندارکرنوجەستەیی، هەستی، دەرو
D, E بەلێ بەلێ بەلێ 
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 419 (دزین)تااڵنکرن
راکرنا کەلوپەلێن کەسەکێ دیترێ بزانین یان بمەرەم ڤە برێکا بکارئینانا 

 .توندوتیژیێ یان برێکا کارئینانا چەکی ڤە
D, E نەخێر بەلێ بەلێ 

 420 کەفتن د مەترسیێدا ژئەگەرێ کێمترخەمیێ

ئەنجامدانا کریارەکێ ب کێمترخەم کو بیتە ئەگەرێ بریندارکرنێ یان 

دەبیت ئەو زەرەرا رەنگە . رەنگە بیتە ئەگەرێ برینداریەکا دژۆار

 رویبدەت پێشبینیکریە ژالیێ کەسەکێ گونجای ڤە 

 OSSزیکێ حەتا دوو رۆژا بهێنە فەسلکرنقۆتابیێن سەرەتایی رەنگە ن*

 .بتنێ بو مەرەمێن پالنا سەالمەتیێ

D, E بەلێ بەلێ بەلێ* 

 421 دووبارەبوون: شەر و پێکدادان

شەرا یان  سێئەو قۆتابیێ قۆناغا ناڤنجی یان ئامادەیی ئەڤێ بەشداریێ د 

زیاتردا دکەت د سالەکا خاندنێدا رەنگە قوتابی بهێتە تەمبیکرن برێکا 

یا  ەسلکرنا کۆرتخایەن بو دەرڤەی قۆتابخانێ حەتا ماوێ پێنج روژاف

فەسلکرنا بو ماوەیەکێ درێژ لدویف بریارا رێڤەبەرێ جێبەجێکەر 

 . دمینیت
قۆتابیێ سەرەتایی رەنگە حەتا دوو رۆژا بهێتە فەسڵکرن ژبەر شەرێ 

 . چوارێو پێنچ رۆژا بهێتە فەسڵکرن بو شەرێ سێیێ 

D, E بەلێ بەلێ بەلێ* 

$ 1000وێرانکرنا کەل و پەال ب بهایێ لژێر 
 دۆالرا

423 

وێرانکرن یان خرابکرنا کەل و پەلێت قۆتابخانێ یان یێت کەسی ب 

دۆالرا حەزا زاروکی $ 1000ئەو زەرەرا گەهشتی زیاترە ژ . مەرەمڤە

یێ بدەت دێ وبو چاکڤەکرنا کەلوپەلێن زەرەر لێ هاتیەکرن یان قەرەبو

 .بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێبەرچاڤ هێتە وەرگرتن 

D, E نەخێر بەلێ بەلێ 

دزیکرنا کەل و پەال ب بهایێ پتڕ ژ 

 دۆالرا$1000
424 

راکرن و هەلگرتنا کەل و پەلێن کەسەکێ دیترێ یان یێن قۆتابخانێ بێ 

بهایێ وی . دەستویردان بمەرەما بێ بارکرنا خودانی ل کەلوپەلێت وی

حەزا زاروکی بو  .دۆالرا$ 1000ن زیاترە ژ یە راکرتشتی ئەڤێ هاتی

زڤراندن و بەدەلکرنا کەلوپەلێن هاتینە راکرن یان قەرەبویێ بدەت دێ 

 .بەرچاڤ هێتە وەرگرتن بو دیارکرنا ئاستێ گونجای یێ بەرسڤدانێ

D, E نەخێر بەلێ بەلێ 

رێگریکرن یان رەڤین ژ پشکنینێ بو 

 لێگەریانا کەرەستێن بێهوشکەر یان چەکی
425 

ئەو قۆتابیێ نەهێلیت بکەڤیتە لژێر لێگەریانا کەرەستێن هوژبەر یان 

دەبیت . چەکی لدەمێ لێ دهێتە داخازکرن دبیتە سەرپێچی بو ڤێ یاسایێ

گۆمانەکا گونجای بو ڤێدیتنا کەرەستێن هوژبەر یان چەکی هەبیت بو دانا 

ئەو قۆتابیێ سەرپێچیا ڤێ یاسایێ بکەت ناهێتە . بریارا فەسلکرنێ

 .رگرتن بو پرۆگرامێ گونەهبارێن کەرەستێن هوژبەر بو یەکەم جاروە

C, D, 

E 
 نەخێر بەلێ بەلێ

 426 جووتبوونا سکسی

)ئو دگەل کرنا سکسی بەشداریکرن د هەر شکلەکێ چووتبوونا سکسی

برازیبوونا هەردووال لسەر ئەردێ قۆتابخانێ، یان دناڤ  برێکا دەڤی(

رۆژێن  60ڵکرنا بزوورێ بو ماوێ فەس. چاالکی و بونەوەرێن قۆتابخانێ

بو سەرپێچیا . دەواما قۆتابخانێ دێ هێتە دەرکرن بو ئێکەم سەرپێچی

 .دووێ، قۆتابی رەنگە بهێتە فەسڵکرن بو ماوێ سااڵ خاندێ هەمیێ

E نەخێر بەلێ بەلێ 

       

 خرێ بتنێ ژبو رویدانا سەرپێچیێن ڵکرنێ ژ قوتابخانێ بو ساڵێقۆتابیێن قۆناغا سەرەتایی دێ چنە لژێر بریارا فەس — 5 رەفتارێن نەگۆنجای یێن جورێ

   .5جۆرێ 

 501 (اغتصاب)زورداریکرنا ل سەر جهی 

ئەنجامدانا کریارەکا سکسییە برێکا دەڤی، قوینێ یانژی قزی دگەل 

بکارئینانا هێزێ، بێ کو حەزا کەسی تێدابیت یان لدەمێ قوربانی یێ 

 .ئامادەنەبیت بو ڤێ کریارا سکسی
E بەلێ بەلێ بەلێ 

 بەلێ بەلێ بەلێ E .پێکوڵکرن بو کوشتنا کەسەکێ دیترێ 502 هەوڵدانا کوشتنێ
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 بەلێ بەلێ بەلێ E .کوشتنا کەسەکێ دیترێ 503 کوشتن

 میێ نە ئیلزامییە.فەسڵکرن بو ماوەیەکێ درێژ پێتڤییە، بەس فەسڵکرن بو ماوێ سالێ هە — : سەرپێچێا مافێ لێبوورینێ بئێکجاری نەبیت5رەفتارێن جورێ ژمارە 

 هەرەشێن برێکا ئامیرێت ئەلەکترۆنی

504 

لێبوورین )

بئێکجاری 

 (نینە

ئەو قوتابیێ برێکا ئامیرێ ئەلیکترۆنی هەرەشا راستەقینە دکەت بو 

بریندارکرنا یان کوشتنا قۆتابییەکێ دیترێ یان کارمەندەکێ قۆتابخانێ ئو 

ی ب تێخستنا کارگێریا دبیتە ئەگەرێ تێکدانا رەوشا قۆتابخانێ کو پێویست

 .قوتابخانێ هەیە

E بەلێ بەلێ بەلێ 

 .سزایا فەسڵکرنا ئیلزامی ژ قوتابخانێ بو ماوێ ئێک سال — : سەرپێچێا مافێ لێبوورینێ بئێکجاری نەبیت5رەفتارێن جورێ ژمارە 

ل ژێر یاسایا ویالیەتا ( روژێن دەواما قوتابخانێ ١٨٠)کێمتر نەبیت ژ سالەکا خاندنێسەرپێچیا مافێ لێبوورینێ بئێکجاری نەبیت داخوازیا فەسڵکرنا قۆتابی ژ قۆتابخانێ دکەت کو 

بو کەیسەکێ دیترێ برێیا  بهەر حال، رێڤەبەرێ گشتی یێ پەروەردا قۆتابخانا یان وەکیلێ وی دشێت دەستکاریێ بدرێژایا ماوێ فەسڵکرنێدا بکەت لسەر بنەمایێ کەیسەکێ. تێنسیدا

ئەڤێن ل خوارێ سەرپێچیێن مافێ لێبوورینێ . یێن نامیلکێ بکەن بو زانیاریێن زێدەتر 56-54تەماشەی الپەرێن . ن برێکا داخازیەکێ بو دەستکاریکرنێپروسەیا پێداچوونێ یا

 :بێکجاری نەبیت ل ژێر یاسایا ویالیەتا تێنسی

 کەرەستێن هۆژبەر

505 

لێبوورین )

بئێکجاری 

 (نینە

نە یاسایی یا کەرەستێن هوژبەر ل  هەلگرتن و کارئینان، یان دابەشکرنا

سەر ئەردێن قۆتابخانێ ژ وانرا هەر کەرەستەکا دهێتە پشکنینکرن، 

دەرمانێن دهێنە پشکنینکرن یان دەرمانێن برێکا نۆژداری دهێنە 

ژوان دەرمانێن قەدغەکریرا، (. دەرمانێن برێکا راچێتێ دهێتە دان)دان

دابەشکرنا . ێ و سالڤیابەس نە بتنێ بەحسێ ، کێتامین، خوێ یا سەرشوی

کەرەستێن هوژبەر دهێتە پێناسەکرن وەک ئالوگورنەکا ب مەبەستە بو 

هەر کەرەستەکێ قەدغەکری بەرامبەر پارەی یان هندەک قازانجێن 

دێ بریارا رەوانەکرنێ بو شێوەرمەندێ جڤاکی یێ قۆتابخانێ . دیترێ

ێ یاسایێ هێتە دان بو هەر قۆتابییەکێ کو هاتبیتە دیتن سەرپێچی یا ڤ

 .کربیت

E بەلێ بەلێ بەلێ 

پەالماردانا بکەرب ل سەر ماموستای، ستافێ 

قۆتابخانێ یان بەرپرسێ سەرچاوا ل 

 (SRO)قوتابخانێ 

506 

لێبوورین )

بئێکجاری 

 (نینە

دبتە ئەگەرێ بریندارکرنا گران یا جەستەیی ( 1ب مەبەست و بزانین ڤە 

ۆستایەکێ، ئەندامەکێ هێرشکرنا ب چەکەکێ کۆژەکڤە لسەر مام( 2یان 

(. SRO)ستافێ قۆتابخانێ یان بەرپرسەکێ سەرچاوێن قوتابخانێ

ئەو پریندارکرنە ئەڤا پێویستی ب " بریندارکرنا گران یا جەستەیی"

چەکێ ".  زیاتر ل هاریکاریێن دەستپێکی یێن سەرەتایی هەبیت

ئەو چەکە، بو نموونە تڤەنک یان کێرەک بیت، ئەڤا هاتیە " کۆژەک

 برینداریەکا جەستەیی یا گران  درۆستکرنابو  کرندیزاین

  

E بەلێ بەلێ بەلێ 

 تەقەمەنی

507 

لێبوورین )

بئێکجاری 

 (نینە

هەلگرتنا هەر ئامیرەکێ خرابکرنێ ئەڤا هەر تەقەمەنییەکێ،  ئامیرەکێ 

شەوتاندنێ یان غازا ژەهراوی بخوڤە بگریت، ژوانرا بومب، 

سا ئامیرێن دیترێ یێن نارنجوک، صاروخ، موشەک، مین ئو هەروە

هەلگرتنا یاریێن ئاگری ئەڤێن هاتینە گوهارتن یان گوهرین . وەکی وانا

بو تەقەمەنی رەنگە بهێنە بەرچاڤ وەرگرتن وەک سەرپێچیەک کو مافێ 

لێبورینێ بئێکجاری نەبیت بتنێ ئەگەر ئەڤ یاریێن ئاگری ئەڤێن دهێنە 

پرسێن هێزێن گوهرین هاتبنە دیارکرن وەک تەقەمەنی ژ الیێ بەر

 .یاریێت ئاگری ناهێنە هەژمارتن وەک تەقەمەنی. ئەولەکاریێ ڤە

E بەلێ بەلێ بەلێ 

 چەک

508 

لێبوورین )

بئێکجاری 

 (نینە

هەلگرتنا چەکی یان ئینانا چەکی دگەل خو بو قۆتابخانێ ئەڤێ بخوڤە 

وەکی هاتیە . دگریت بەس نە بتنێ بەحسێ، دەبانجە، تڤەنگ، جڤتێیە

ێ یاسایا ویالیەتێ و حکوومەتا فەدرال ڤە، داخازکرن ژالی

هەرقۆتابییەک چەکی دگەلخو بینیتە قۆتابخانێ دێ هێتە رەوانەکرن بو 

 .هێزێن بجهکرنا یاسایێ

E بەلێ بەلێ بەلێ 
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  ۆ رێکار و پر 
ز
 سا تەمبیکرب

  یا تایبەت ب فەسڵکرنا کۆرت خایەن و 
ز
پرۆسا تەمبیکرب

   فەسلکرنا بو ماوەیەک  درێژ یا قوتاب  
ز
 3ژ قوتابخاب

 ژا(ۆ ژ دەهــ ر )فەسلکرن ژقۆتابخابز  زیاتر 

. رێڤەبەر/وەکییل   رێکارێن تەمبیکربز  دێ هێنە دەستپێکرن ل سەر ئاستی  قۆتابخابز 

و  دێ  کەتوی دێ ڤەکۆلیتز  ل سەر هەلسوکەوتا خەلەت یا قۆتابی ئەنجامدای  

ارێن یاسابی دیارکەت کا رێکارێن تەمبیکربز  د پێتڤینە. رێڤەبەر/وەکیل دێ رێک

، کومکرنا زانیاریا    سەرپێچت  
 
ۆڤەکرنا بوچوونا قۆتابخابز  بو ف ئامادەکەت برێکا سژ

دماوێ ڤەکولینێدا، ئو ماوێ فەسلکرنا کۆرت خاین/فەسلکرنا بو ماوەیەک  درێژ یان 

ێ وەک هاتیە دیارکرن ژالبی  رێڤەبەری. رێڤەبەر/وەکیل دێ  تێخستنا رەفتارێن دیێی

  دەتە قۆتابی 
. دەرفەبی ۆڤەکرنا ئالت   خو  یان بوچوونا سەرپێچت     بو سژ

ئەگەر رێڤەبەر/وەکییل  وی زانیاری هەبن دەربارەی هەر هەلسوکەوتەکا مەترسیدار یا 

، دێ رێڤەبەر/ وەکییل  وی رەنگە ئێکسەر قوتابی دویرپێخن ژ قۆتابخابز  داکو  قۆتابی

ی ڤەکۆلیتز  ل سەر هەلسوک ز ڤە، دا پێی ەوتا نە گونجای قوتابخانە بهێتە رێکخسێی

. رێڤەبەر/وەکییل   ز ل سەر عەردێن قوتابخابز  بهێتە کربز  یان هەمو کەس بهێنە پاراسێی

ایا فەسلک بو ماوەی زیاتر  ترنا کۆرت خایەن یا قۆتابی دەربکەوی دبیت ئێکسەر سز

(. ئەگەر هاتە دیارکرن کریارا   راگرتنا قوتابی ل قوتابخابز 
نەبیت ژ دوو روژا)بکوربی

ایە هێتە الدان ئو رۆژێن هاتینە تەمبیکربز  ن ە یا رەوایە و بی  بهانەیە دێ ئەف سز

ز لێبوورینڤە.   
 دیارکرن بو فەسڵکربز  دێ هێنە گوهارتن بو نەئامادەبوونێ 

لسەر بریارا فەسڵکرنا هەر قوتابییەک  ژبیل فەسڵکرنا د ناف قوتابخانێدا چ روژەک 

، رێڤەبەر/وەکییل  وی دێ، دماوێ  ادا، دایک و باب یان دەمژ ٢٤بیت یان کێمێی  
مێ 

  بریارێ کەن. ئەگەر دا
 
دا زاروک  یک و باب نەشیان بهێنە قۆتابخانێسەمیانا ئاگاداری ف

خو ببەن، دەبیت قۆتابی ل قوتابخابز  بمینیت حەتا دەواما قوتابخابز  خالس دبیت. 

ز بو دایک و باب بهێتە هنارتن سەبارەت فەسڵکرنا  ا دەبیت ئاگاداریەکا بنڤیسێ 

. کۆرتخای  ەن یان فەسڵکرنا بو ماویەک  درێژ یا قوتابی

ئەگەر فەسڵکرن بو ماوێ پێنج روژا یان زیاترێ بیت، دێ رێڤەبەر پالنەک  دانیت و 

کرنا رەفتارێن وی، و ئەف پالنە دێ ل جێبەجێکەت بو هاریکاریا قوتابی بو باشێی 

 بی  پەروەردا قۆتابخا
  ژ البی  رێڤەبەرێ گشتی

نا لدویف بەردەست بیت بو پێداچووبز

داخازێ. دێ دەرفەت بو قۆتابی هێتە دان دا قەرەبویا وانە و کارێ ژدستچووی بکەت 

 ل دویف بوچوونا رێڤەبەری/وەکییل  وی. 

)فەسڵکرن بو ماوەیەک  درێژ، هاتییە پێناسەکرن وەک فەسڵکرنە ژ قوتابخابز  بو ماوێ 

ارێ دەت بو فەسڵکرنا زیاتر ژ دەهــ روژا( دهەمان بەرواردا رێڤەبەر/وەکییل  وی دێ بری

ز بدەتەف  ، رێڤەبەر/وەکیل دەبیت نامەکا درۆست یا ئاگاداریکربز  ب نڤیسێ  قۆتابی

ز پشتەڤانیکربز  بو   
، و ئوفیسا تەمبیکربز  یا خزمەتگوزاریێ  ، دایک و بابێت قوتابی قوتابی

  هەی بو  پێداچووبز  قوتابیێت هاتینە فەسڵکرن ئو دەیک و باب یان سەم
ز
یان ماف

ز سەبارەت بریار  لسەر  . پشتی پێدانا ئاگاداریا کردار، ئاگاداریەکا بنڤیسێ  ا فەسڵکربز 

هەلسوکەوتا خەلەت دێ هێتە دابینکرن ددەمەک  گونجایدا و تێدا دێ یاسایا هاتیە 

ەت. هەروەسا پێچیکرن بخۆڤە گریت ودگەل وەسفەکا کۆرت یا هەڵسوکەوتا خەلر سە

  ه قۆتابی و دایک و باب
ز
انینا ل سەر دەبیت بزانن وانا ماف ز  

ەی بو بدەستڤەئینانا پێ 

 .  پێداچوونا بریارا فەسلکربز 

 

 

 

 

 

 

نامەکا نڤیش یا ئاگادارکربز  دێ هەروەسا ناڤ و زانیاریێت پەیوەندیکرنا رێڤەبەرێ 

تەمبیکربز  بخۆڤەگریت زێدەباری پێتڤیبوونا پەیوەندیکرنا رێڤەبەرێ جێبەجێکەر بی  

ئاگادارکرنا کردار یان یا نڤیش بو فەسڵکربز  تەمبیکربز  دماوێ پێنچ روژا پشتی ناما 

انا   
ز وەرگێ   

. خزمەتگوزاریێ  دگەهیت بو داخازاکرنا پێداچووبز  لسەر بریارا فەسڵکربز 

ز   
ز بو خێ  ز زارەک و نڤیسیک ل بەردەسێی  

ز گشتی یێ   
ز سەر ب قۆتابخانێ   

ۆ ل مانێ  یێی

 .  ناشڤیل دماوێ پرۆسا پێداچووبز  لسەر بریارا فەسڵکربز 

ابی  فەسڵکربز  وەرگرت) فەسڵکرن بو ماوێ زیاتر ل دەهــ روژا( دایک و ئەگەر قۆتابی  سز

  یاسابی  دشێت پەیوەندبی  ب رێڤەبەرێ تەمبیکربز  ڤە بکەت بو 
باب یان سەمیابز

ابز بکە ل سەر  تکایەبدەستڤەئینانا پسیارێن زیاتر.  ز  
پەیوەندیا سەنتەرێ زانیاریێت خێ 

  ژمارێ  ( یان ئوفیسا دسپلنکربز  ٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦ژمارە 
 
 (٦١٥)٢٥٩-٨٧٥٧ل سەر ف

ز  15ل پێشیا هەر رونشتنەکا گوهداریکرنا پێداچوونا بریارێ، بەس ژ  خولەکا نە بوریێی

ز   
ز بەلگێ   

بەری رونشتنا پێداچووبز  بهێتە دەستپێکرن، دایک و باب/سەمیان دێ کوپیێ 

ز دایک و باب/سەمیان دێ   
نڤیسیک پێشکێشژ رێڤەبەرێ تەمبیکربز  کەن ئەڤێ 

ز بەلگەناما پێشکێشکە  
ن د رونشتنا گوهداریکرنێدا. لپێش قۆتابیڤە داخازی بو کۆپیێ 

وویا رۆنشتنا پێداچووبز  دەبیت بهێتە کرن بو ئوفیسا تەمبیکربز  و دێ ئەو  ژ  
بەری مێ 

بەلگەنامە هێنە دان ئەگەر یا پراکتییک بیت. هەر زانیاریەکا تومارکری بهێتە دابینکرن 

وویا رونشتنا پێداچووبز   ژ  
رەنگە بهێتە بکارئینان وەک پاشگو  ل روژا رونشتنا بەری مێ 

 ژالبی  
ز )یاسایا ماف و تایبەتمەندیا FERPAدژایەتکردنێدا. ئەف بەلگا دهێتە پاراسێی

 ، ( بو نموونە، دیارکرنا ناسناما دیدەڤانیا قۆتابی وەک الیەبز  سێت  
ابز ز  
پەروەردەبی یا خێ 

و ل ن  اشڤیڵ ڤە. ناهێتە دان ژ البی  قوتابخانێت گشتی یێت میێی

ز دهێنە فەسڵکرن بو ماوەیەک  کۆرت یان فەسڵکرن بو ماوەیەک  دڕێژ   
قۆتابیێ 

دەستویری ب   ناهێتە دان بو چوونا ناف هەر ئاڤاهیەک  سەر ب قوتابخانێت گشتی 

ۆ ل ناشڤیڵ ڤە یان بەشداربی  د هەر چاالکیەکا/بونەوەرەکا ب سەرپەرشتیا 
یێت میێی

ۆ ل نا ز میێی  
ز گشتی یێ   

، قوتابخانێ  شڤیل دهێتە کربز  ) بو نموونە، ئاهەنگا دەرچووبز 

، هتد.(. ئەگەر قۆتابی هاتە فەسڵکرن بو ماوەیەک  کۆرت لرۆژەکا 
چاالکیێت وەرزسژ

دەوام  و دەوام نەهاتە کرن ژ بەر کەش و هەوابی  نەخوش، هەر روژەکا فەسڵکرنا 

ز   
 د دویف روژێن قوتابی هاتییە دیارکرن دەبیت بهێتە ئەنجامدان ڤە ل وان روژا ئەڤێ 

 . ز  
 کەش و هەوابی  نەخوشدا دهێ 

هــ رۆژا( ئو دگەل پرۆسا فەسڵکرنا قوتاب  )فەسڵکرنا زیاتر ژ دە 
  
ز
 4پێداچوونا لسەر بریارا فەسلکرب

ز پێداچووبز  یێت هەین: ئاستی    
بریارا پێداچووبز  دهێتە پێشکێشکرن بو  1س  ئاستێ 

، ئاس تا دانیشتنا گوهداریکرنا تەمبیکربز 
ا
پێداچوون دێ هێتە  2تی  دەستهەڵ

ز پشتەڤانیکربز    
/وەکییل  وی بی  خزمەتگوزاریێ  پێشکێشکرن بو  بەرپرس  جێبەجێکربز 

ێ بی  سەرپێچت   دهێتە پێشکێشکرن بو بوردا پەروەردا گشتی یا  3ئو ئاستی  

ۆ ل ناشڤیڵ.   قۆتابخانێت گشتی یێت میێی

، رێڤەب ەر/هاریکارێ رێڤەبەری لدەم  دانا بریارێ بو فەسڵکرنا قۆتابیەک  ژ قوتابخابز 

ز بو دایک و باب/سەمیان  دێ ئێکسەر نامەکا کردار یا ئاگەهداریکربز  یان بنڤیسێ 

  هەی بو پێداچووبز  لسەر بریارا فەسڵکربز  ) فەسڵکرن 
ز
ن و دیارکەن کو قوتابی ماف  

هنێ 

ێ  2یان  ئاستی   1رۆژا(. رەنگە بریارا رێڤەبەری یا ئاستی   ١٠ل دەوام  بو ماوێ زیاتر ژ 

ایا فەسڵکرنا قوتابی بهێتە البردن بە بی  مەرج  استکرن یان سز یا پێداچووبز  بهێتە پشێی

یانژی ل سەر مەرج و رەوشا گونجای، یانژی بهێتە تۆمارکرن بو بەرنامەیەک  شویندار 

یان قۆتابی فەسڵکەن/دەرپێخن لقۆتابخابز  بو دەمەک  دیاریکری. بریارا فەسڵکربز  بو 

فەتا لێبووریتز  بئێکجاری نەبیت رەنگە بتتز  بهێتە گوهارتن ماوەیەک  درێژ ئەڤا دەر 

ێ.   بی  قۆتابخانا ڤە ل سەر بنەمابی  حالەت بو حالەتەک  دیێی
 ژالبی  رێڤەبەرێ گشتی
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ز پەیوەندی ب فەسڵکرنا قوتابی ڤە   
ز بریارێن تەمبیکربز  ئەڤێ   

هەم پێداچوونێ 

یت بهێنە پێشکێشکرن چ روژا( دەب ١٠هەین)فەسڵکرن ژ دەوام  بو ماوەی زیاتر ژ 

روژا ل ناما ئاگەهدارکرنا کردار یان یا  ٥برێکا زارەک بیت یان نڤیسیتز  بیت، دماوێ 

. ئەگەر فەسڵکرن نە هێتە پێشکێشکرن د ماوێ   ٥نفیسیک ژ بریارا فەسڵکرنا قوتابی

  
ز
بی  بریارێ نامینیت. دەبیت نامەکا ئاگادارکربز  ژال (دژایەتکرناپێداچوونا)روژان دا، ماف

دایک و بابا ڤە سەبارەت نیازا وانا بو دەستنیشانکرنا نوینەرێ یاسابی پێشکێشبکەن بو 

ئوفیسا تەمبیکربز  ل دەم  دژایەتکرن دهێتە داخازکرن، دا دەرفەبی  بو رێڤەبەریا 

پەروەردێ بدەن هەروەسا ئەوژی نوینەرەک  یاسابی  بخو دەست نیشانبکەن. هەر 

( دێ هێتە تۆمارکرن. رۆنشتنەکا گوهداریکرنا پێداچووبز    )دژایەتکربز 

پێداچوونا بریارێ دهێتە پێشکێشکرن بو بەرپرش  رونشتنا  -ئاسن   ئێگ  
  
ز
 گوهداریکرب

  بریارێ دێ 
 
هێتە پێشکێشکرن بو بەرپرس  رونشتنا گوهدراریکرنا پێداچوونا ف

 یە دەستنیشانکرن ژ البی  
  هابی

 
 بی  تەمبیکربز  ئەف

تەمبیکربز  ئو بو رێڤەبەرێ گشتی

ان بەس نابیت   
ز گوهداریکربز  دێ هێنە گێ   

روژا  ١٠بوردا پەروەردێ ڤە. رونشتنێ 

) کو راگرتنا قوتابی یە ل دەوام  زیاتر ل   دەستپێکرنا فەسڵکرنا قوتابی
پێڤەتر بچن پشتی

تا رونشتنا تەمبیکربز  دێ نامەکا ئاگاداریکربز  یا نڤیش دەتە ف .  5روژا( ١٠
ا
دەستهەڵ

کەت د دەم و جه  رونشتنا گوهداریکرنێدا ئو د بریارێ س  داخازا پێداچوونا ەک

  بریارا فەسڵکرنا قوتابی دای. 
 
هەروەسا دەتەف رێڤەبەر و هاریکارێ رێڤەبری ڤە ئەف

ادا، دێ داخاز ژ هەم ئالیا هێتە کرن رونشتتز  بجهبێلن، ژبیل بەرپرس   ژ  
ددەم  گوتوبێ 

. ئەگەر نە ز گوهداریکربز  و رێڤەبەرێ تەمبیکربز   
شیان ل رۆنشتنا رونشتنێ 

/دایک و بابا ژ  ( ئامادەبن رەنگە بیتە ئەگەرێ بی  باربوونا قوتابی  
)پێداچووبز دژایەتکربز 

ز سفک دێ بەرچاڤ هێنە وەرگرتن ژ   
  پێداچووبز  ل سەر بریارێ. رەوش و کاودانێ 

ز
ماف

 .  بی  تەمبیکربز 
 البی  رێڤەبەرێ گشتی

ز  ز گوهداریکرنا تەمبیکربز  دێ رابیێی  
تا رونشتنێ 

ا
ب تومارکرنا پێڤاژوبی  ب دەستهەڵ

ز ، ژوانرا کورتییەکا راستیان و ئەگەرێن پشتەڤانیکرنا بریارێ.   نڤیسێ 

پێداچوون دێ هێتە پێشکێشکرن بو رێڤەبەرێ جێبەجێکر  -ئاسن   دووێ 
/ وەکیل  

ز
ز پشتەڤانیکرب  

 ب   خزمەتگۆزاریی 

  دووێ بی  پێداچووبز  رەنگە بهێتە داخازکرن ل دویف ڤان ئەگەرێن خوارێ
 : ئاستی

ز هاتینە  «  
 یاسابی یێ 

ز  
ز وان یێ   

دایک و باب/ قۆتابی دوێ باوەرێدانە کو مافێ 

 بنپێکرن. 

ز نوی دێ هێنە پێشکێشکرن کو نە هاتبوونە پێشکێشکرن د رونشتنا  «  
بەلگێ 

  بی  ئاستی  ئێکێدا. 
 گوهداریکرنا دژایەتکربز

»  .  تکاکرن ژبو لێبوردبز 

 ئاستیدا، ئەو قۆتابخانا رابووی ب فەسڵکرنا قۆتابی 
 
دێ ب نوینەراتیا رێڤەبەری  دف

ئانژی هاریکارێ رێڤەبەری بیت. ئەڤ نوینەراتیە دێ رویدابز  بو رێڤەبەرێ جێبەجێکرنا  

ز هاتینە ئاشکراکرن ئو   
وڤەکەتن، ژوانرا راستیێ  /وەکییل سژ ز پالپشتیکربز   

خزمەتگوزاریێ 

، گشت تومارێن کەفتینە س   ئامادەبوونا قوتابی
. ئاستی ز پروسەیا فەسلکربز   

ەر مەرجێ 

انینەکا تایبەت رەنگە دێ بەحس  ز  
ئێک)نمرە و بروانامە(، تومارێن تەمبیکربز  ئو هەر پێ 

لێهێتە کرن د پێداچوونێدا دا بەرسڤا پسیارا بهێتە دان کو رەنگە بهێنە پسیارکرن ژ البی  

/وەکییل  وی.  ز پالپشتت    
 رێڤەبەرێ جێبەجێکربز  یا خزمەتگوزاریێ 

  لێب
ز
ووریتز  نەبیت، رێڤەبەرێ جێبەجێکەر یا دحالەبی  ئەگەر سەرپیج  هیچ ماف

 بی  
/وەکییل  وی دێ پشنیارا پێشکێشژ رێڤەبەرێ گشتی ز پشتەڤانیکربز   

خزمەتگوزاریێ 

 دوماهیک بریا بدەت. 
ی

ز برەخز  خوڤە پشتی هنیک  
  پەروەردا قۆتابخانا کەن ئەڤێ 

 

 

 

 

پێداچوون دێ هێتە پێشکێشکرن بو بۆردا پەروەردا گشن  یا  -ئاسن   سێن   
ۆرێڤەبەر   یا پەروەردا قۆتابخانێت میێ 

بوردا پەروەردێ رەنگە بشێت داخازێ بو رونشتنا گوهداریکربز  قەبوول بکەت یانژی 

یان بی  رەدبکەت هەروەسا رەنگە بریارێ پەسەند بکەن یانژی بهێتە راکرن دگەل 

 بەر بۆردا پەروەردێ. امرونشتنا گوهداریکربز  بەر 

ز   
کرنا  شوندار بو قوتابیی   

هاتینە سەنتەرێن فێ 
  
ز
 فەسڵکرن ژ قوتابخاب

کرنا شوندار)  
، ALCسەنتەرێن فێ   سەرەتابی

ز  
ز قۆتابخانێ   

ز بو قۆتابیێ  (، ل بەردەسێی

ز هاتینە فەسڵکرن ژ قۆتابخابز  )فەسڵکرن ژ چوونا قوتابخابز    
، ئامادەبی ئەڤێ  ناڤنجی

، ١٠زیاتر ل   سەرەتابی
ز  
ز هاتینە فەسلکرن ل قوتابخانێ   

 رۆژا(. ئامادەبوون بو قۆتابیێ 

ناڤنجی و ئامادەبی یا ئیلزامییە. زەحمەت نەبیت پەیوەندبی  ب ئوفیسا تەمبیکربز  ڤە 

  ژمارێ 
 
بو  فەسلکرنبو دانانا قۆتابیەک  هاتیە  ٦١٥-٢٥٩-٨٧٥٧بکە ل سەر ف

 قۆتابخانەکا دەستنیشانکری. 

ز قوناغا باخج   زارۆکا حەتا قوناغا چوارێ دهێنە فەسڵکرن بو ماوەیەک  ئو/یان   
قۆتابیێ 

نە فەسڵکرن ژ قوتابخابز  حەتا ماوێ ساڵەکا ساڵناما قوتابخابز  ژبەر سەرپێچیکرنا دهێ

ز هاتینە بەحسکرن د نامیلکا دایک و بابا  
ز )باخج   -یاسایێ   

ز قوناغێ   
قۆتابی دا. قۆتابیێ 

   لێبووریتز  بئێکجاری 
ز
ز وان سەرپێچیا دکەن کو ماف  

زاروکا حەتا قوناغا چوارێ( ئەڤێ 

رن بو فەسڵکربز  دهێنە داخازکرن پێداچوونەکا بلەز ئەنجام نەبیت یان دهێنە پشنیارک

. رێڤەبەرێ جێبەجێکەر بی  تەمبیکرنا قۆتابی یان   
بدەن بو تۆمارا وان یا تەمبیکربز

 کەیش ئەنجام ددەت 
 
وەکییل  وی، دێ رابیت ب رێڤەبرنا پێداچوونەکا بلەز ل سەر ف

ێ ددەت. هەر قۆتابیەک   بهێتە پشنیارکرن بو و پشنیارا هندەک پێنگاڤێت دیێی

فەسڵکربز  پشتی پرۆسەیا پێداچوونا بلەز بو دهێتە کرن دێ هێتە رەوانەکرن بو 

ز پالپشتیکرنا تەمبیکربز  بو رۆنشتنا پێداچوونا ئاستی    
 1رێڤەبەریا ئوفیسا خزمەتگوزاریێ 

ز   
. قۆتابیێ    ئەگەر هاتە داخازکرن ژالبی  دایک و بابی یان سەمیابز

ێ بی  تەمبیکربز

ز )  
ز هاتینە فەسڵکرن ژ قۆتابخابز  بو قوناغێ   

باخج   زاروکا حەتا قوناغا چوارێ( ئەڤێ 

کرنا شوندار)  
( بو ALCماوێ ئێک ساال خاندبز  دێ هێنە تۆمارکرن بو سەنتەرێ فێ 

ز تەمەبز  قوناغا سەرتاییدا.   
 زاروکێ 

  
ز
 رێکەفتنا دانانا قوتاب  ل ژێر چاڤدێریکرب

  هەی کو قۆتابی 
ز
ز رێڤەبەرا ماف  

 بو ماوەک  بدانیتە ل بن چاڤدێریکرنا رێڤەبەر/وەکیلێ 

ز پالپشتیکرنا   
  ڤە بی  کو رێڤەبەریا ئوفیسا خزمەتگوزاریێ 

گرێدابی ب قۆتابخابز

یل هێنە ئاماژەپێکرن. 
ا
ز چاڤدێریکربز  دێ ب زەڵ  

تەمبیکربز  ئاگاداربکەت. دەم و کاودانێ 

ئەڤا ژ البی  چاڤدێریکرنا گرێدای ب قۆتابخابز  ڤە یا جودایە و ڤەدەرە ژ چاڤدێریکرنا 

بەسژ  ئوفیسا تەمبیکربز  یا پێشکێشکرنا خزمەتگۆزاریێت پالپشتیکربز  دهێتە دان. 

 . ز  رێکەفتنا چاڤدێریکربز  نابیت د ساڵەکا ساڵنامێدا دەرباس ببیێی

 داخازا گوهارتنا بریارا فەسلکرنا قوتاب  

داخازا گوهرینا بریارا فەسڵکرنا قوتابی ژ قۆتابخابز  ئەو داخازە ژ رێڤەبەرێ 

، ئەڤا بخوڤە  ز فەسڵکربز   
/وەکییل  رێڤەبەری دهێتە کرن بو گوهرینا مەرجێ  قوتابخابز 

تابخانەکا دیاریکری. دگریت بەس نە بتتز  گرێدایە ب درێژایا دەم  فەسڵکربز  یان قو 

بەردانا پرۆسادا پشتی دوماهیدهەر دەمەکێ ژ (، ک ئینانا یان دەسێی )دژایەتکربز  پێداچووبز 

پێشکێشژ رێڤەبەرێ  یکان قۆتابی دشێت داخازەکا نڤیسیان ئو/یدایک و باب یان سەمی

 .  بی  پەروەردا قۆتابخانا بکەت بو گوهرینا بریارا فەسڵکرنا قوتابی ل قۆتابخابز 
گشتی

 بی  
پەروەردا قۆتابخانا دەست هەالت یا هەی بو گوهرینا هەر  رێڤەبەرێ گشتی

ەر دەمەکێدا پشتی حالەتەک  فەسڵکرنا قوتابی ل دویف بنەمابی  حالەت بو حالەبی د ه

. و تەمامبو   نا پرۆسەیا پێداچووبز  یان دەست ژبەردانا بریارا فەسڵکربز 
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دەبیت ئەگەرێن پشتەڤانیکرنا گوهریتز  بخوڤە بگرن. رێڤەبەرێ گشتی  یکداخازا نڤیسی

بی  پەروەردا قۆتابخانا/وەکییل  وی دێ بەرسڤا داخوازێ دەت دگەل بریاردانا وی/وێ 

روژێن سالنام  تێبپەریت ژ رۆژا گەهشتنا داخازێ.  ٢١و نابیت ل ددەمەک  گونجایدا، ک

ۆڤەکرنا   بی  پەروەردا قۆتابخانا/وەکییل  وی یل  ناهێتە داخازکرن سژ
رێڤەبەرێ گشتی

ڤە بکە ل سەر  بریارێ دابینبکەت. زەحمەت نەبیت پەیوەندبی  ب ئوفیسا تەمبیکربز  

  ژمارێ 
 
ز جهبو زانیاریا ل سەر ناڤ و نیش ٦١٥-٢٥٩-٨٧٥٧ف  

 . انێ 
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 هەلسەنگاندنا قۆتاب  یا پێتڤ  یا ویالیەتا تێنش ئو یا رێڤەبەریا پەروەردا دەڤەرێ
٢٠٢٠-٢٠١٩ 

 ناڤنجی دا& دەستکەفتێن قوتابی یێن ئەکادمی د قوتابخانێن سەرەتایی 

 کرنراپۆرت ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەلسەنگاندن

دەسکەفتنێن زانستی یێن   

TCAP /TNReady 

پرۆگرامێ هەڵسەنگاندنا )

 ( گشتانە یا ویالیەتا تێنسی
 تاقیکرن

شیانێن قوتابی دپیڤیت د بوارێ  TCAPهەڵسەنگاندنێن  3-8

هۆنەرێ زمانێ ئنگلیزی، بیرکاری و زانست و خاندنێن 

ا نێ دهێنە بکارئینان بو هەلسەنگاندنئەنجامێت تاقیکر. جڤاکی

ماموستای، قۆتابخانێ ئو رێڤەبەریا پەروەردێ ژالیێ ویالیەتا 

و ئەنجام هەروەسا دشێن حەتا . تێنسی ڤە و حکومەتا فیدرال ڤە

ب هێنە هەژمارتن ژ نمرێن دوماهیکێ یێن قوتابی د ڤان  15%

 .بابەتادا

  -نیڤا هەیڤا چار
 پێنج هەیڤا پێکا دەست

 

دەست دبن پرانیا دەما ئەنجام بەر" ئەنجاما بلەز"

ئێکسەر پشتی تاقیکرن دهێتە کرن دا ماموستا 

پشتی هنگی . بشێن نمرێن دوماهیکێ بهەژمێرن

ویالیەت راپۆرتێن تاکەکەسی یێن قۆتابی ب تێر ۆ 

ئەڤەژی دهێنە دابەشکرن . تەسەلی دێ بەالڤەکەت

ژالیێ ستافێ ئوفیسا پەروەردێ ڤە بو قوتابخانا و 

 .ایزێدهێنە بەشدارکرن دگەل خێزانان ل پ

 دایادەیدەستکەفتیێن قوتابیان د قوناغا ئام

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەلسەنگاندن

دوماهیکا تاقیکرنێن 

کورسی یێن 

TCAP/TNReady 

ئەو قوتابیێن 

تومارکری ل 

هندەک پولێن 

ئاستێن 

قوتابخانێن 

ئامادەیی یێن 

 دادیارکری

یێن قوناغا ئامادەیی د پێڤن د بوارێن ئەڤان تاقیکرنا شیانێن قوتاب

، 2، جەبرا 1ئنگلیزی، بیرکاریا هەڤگرتی، جەبرا 

  1زیندەوەرزانیا 

نێ دهێنە بکارئینان بو ئەنجامێت تاقیکر. و مێژووا ئەمریکا

هەلسەنگاندنا ماموستای، قۆتابخانێ ئو رێڤەبەریا پەروەردێ 

ەنجام و ئ. ژالیێ ویالیەتا تێنسی ڤە و حکومەتا فیدرال ڤە

بهێنە هەژمارتن ژ نمرێن % 15هەروەسا دشێن حەتا 

 .دوماهیکێ یێن قوتابی د ڤان بابەتادا

  -نیڤا هەیڤا چار
 پێنج هەیڤا پێکا دەست

 

پرانیا دەما ئەنجام بەردەست دبن " ئەنجاما بلەز"

ئێکسەر پشتی تاقیکرن دهێتە کرن دا ماموستا 

پشتی هنگی . بشێن نمرێن دوماهیکێ بهەژمێرن

کەسی یێن قۆتابی ب تێر ۆ  یەت راپۆرتێن تاکەویال

ئەڤەژی دهێنە دابەشکرن . تەسەلی دێ بەالڤەکەت

ژالیێ ستافێ ئوفیسا پەروەردێ ڤە بو قوتابخانا و 

 .دهێنە بەشدارکرن دگەل خێزانان ل پایزێ

 تاقیکرنا پەروەردەیا تایبەت

 رنراپۆرتک ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەلسەنگاندن

 TCAPهەڵسەنگاندنا 

Alt / MSAA 
ن ئەف هەڵسەنگاندنە هاتیە دیزاینکرن بو وان قوتابیا ئەڤێ 3-11

ئەڤەژی . دا دکێم ئەندام بشێوەیەکێ بەرچاڤ دبوارێ مێشکی

پێکدهێن ژ کومەکا پیڤەرێن ناڤەرووکێ جودا ژ تاقیکرنا 

TCAP . قۆتابی دێ بتنێ تاقیکرناTCAP-Alt  وەرگرن

سەمیانان یان ماموستایێ زاروکی بریارێ /لدەمێ دەیک باب

ددەن کو ئەف تاقیکرنە یا گونجایە بو زارۆکی ل دویف پێتڤیێن 

 .وێ/وی

ویالیەت راپورتێن تاکە کەسی یێن قوتابی  پێنچ -هەیڤا سێ 

دەردکەت دگەل هەمی وردەکاریێن پێرفۆرمەنسا 

ئەڤەژی دهێنە بەالڤەکرن ژالیێ ستافێ . وێ/وی

و قوتابخانا و دهێنە بەشدارکرن ئوفیسا قەزاێ ڤە ب

 .دگەل خێزانا

 زانستێ پەروەردا مەدەنی /پەروەردا نیشتیمانی

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەلسەنگاندن

تاقیکرنا زانستێ 

پەروەردا نیشتیمانی یا 

 .ویالیەتێن ئێکگرتی

 

ا نیشتیمانی یا لسەر قۆتابیا پێتڤییە تاقیکرنا زانستێ پەروەرد 9-12

ویالیەتێن ئێکگرتی ئەنجامبدەت داکو دەربچیت ژ قۆناغا 

 .  ئامادەیی

قۆتابخانە دێ بریارا 

دەمێن تاقیکرنێ دەت ل 

 .دویڤ پێتڤیبوونێ

ئەنجام دێ د بەردەست بن بزویترین دەم پشتی 

ستافێ قوتابخانێ دێ . تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

ا و کەنگی دیارکەت کا ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەو

 .دێ دگەل دەیک و بابێن قوتابیان بەشدارکەن

 پیشەی& بەرهەفبوون بو کولیژێ 

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەلسەنگاندن

ACT 11-12  تاقیکرناACT  تاقیکرنەکە یا ئامادەکرنێ کو دهێتە بکارئینانا

هاریکاریا و هەروەسا . ژالیێ سەدەهان کولیژ و زانکویان ڤە

 HOPEدیارکرنا قوتابیان دکەت ئەوێن هەژی بو تواناسازیا 

 .ئەڤا ویالیەت پێشکێشدکەت

حەفتیان  8تا  3قوتابی دهێنە دان -راپورتێن ئاستێ هەیڤا سێ و چار

 .پشتی تاقیکرن دهێتەکرن
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 پشكنین و هەلسەنگاندن بو وەرگرتنا هاریکاریا ئەکادیمی

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ هینانبکار& مەرەم  نمرە هەلسەنگاندن

MTSS  
 Universalپشکنینا 

 ( بلەز)

 

لقوناغا باخچێ 

زاروکا تا 

 قوناغا یازدێ

MTSS (پێکدهێت بو پالپشتیکرنا  سێستەمێ گەلەک ئاستا

سیستەمەکێ پالپشتی یێ وانەگوتنێ یە کو هاتیە ( قوتابیا

ڤی ب دیزاینکرن بو دانا هاریکاریا تاکانە بو وان قوتابیێن پێت

هاریکاریێ هەی بو فێربوونێ، مەرج نینە د چ ئاستێ 

ئەڤەژی پێکدهێن ژ تاقیکرنان بو دیارکرنا . ئەکادیمیدا بن

پێتڤیێن تایبەت یێت هەر قوتابیەکێ د بوارێ خاندن، نڤیسین و 

بیرکاریێ دا، دا بشێن وان ئاستێن گۆنجای یێن وانا بدەستخوڤە 

 .بینن

 هەیڤا ئێک , هەیڤا هەشت
 ڤا پێنچو هەی 

ڕاپورتێن دیارکرنا ئاستێ قوتابی دڤێت بهێنە 

. بەشدارکرن دگەل دەیک وبابا ژالیێ قۆتابخانێ ڤە
ئەو قوتابیێن بەشداریێ د دەستێوەردانێ دا دکەن 

دێ بەردەوامی ڕاپورتێن پێشڤەچوونێ وەرگرن بو 

 .دەیک و بابێن وان

تاقیکرنا دەستنیشانکرنا 

ئاستێ زمانێ ئنگلیزی یێ 

ێن زمانێ فێرخواز

کو  هەروەسا )ئنگلیزی 

 (W-APTدبێژنێ 

ژ باخچێ 

زارۆکان تا 

 ێ12قوناغا 

تاقیکرنا دەستنیشانکرنا ئاستێ زمانێ ) W-APTتاقیکرنا 

دهێتە دان بو وان ( WIDA ACCESSئنگلیزی ئانکو 

. قوتابیان یێن ب زمانەکێ دی د ئاخڤن ژ بلی زمانێ ئنگلیزی
ئاستێ  شرنا وێ چەندێ کا کینانا بو دیارکئەڤەژی دهێتە بکارئی

و هەروەسا . پشتەڤانیێ یێ زمانێ ئنگلیزی بو وانا پێدڤییە

 هاریکاریا مە دکەت 

یە بو قوتابی ل چ ئاستێ زمانێ ئنگلیزی کا ئەم بزانین کا

ئەنجامدانا تاقیکرنا ساالنە ئەڤا هەمی فێرخوازێن زمانێ 

 .ئنگلیزی وەردگرن

فێرخوازێن زمانێ 

ێ ئنگلیزی ڤێ تاقیکرن

دکەن لدەمێ خو تۆماری 

 .قۆتابخانێ دکەن

ئەنجامێن ڤان تاقیکرنا دهێنە دانان ژالیێ 

فەرمانبەرێن قوتابخانێت گشتی یێت میترۆ ل 

ناشڤیل و ئەنجام ئێکسەر بو دەیک وبابا دهێنە 

 .فرێکرن

 WIDAتاقیکرنا 

ACCESS  بو

فێرخوازێن زمانێ 

 ئنگلیزی

ژ باخچێ 

زارۆکان تا 

 ێ12قوناغا 

یکرنە هاریکاریا دیارکرنا شارەزاییا زمانی دکەت یا ئەف تاق

ئەڤە ئەو تاقیکرنە ئەوا . قوتابیێن فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی

ویالیەت دابین دکەت هەر سال بو پیڤانا جێبەجێکرنا ئەدا قوتابی 

 .د شارەزایا زمانێ ئنگلیزیدا

ویالیەت راپورتێن تاکە کەسی یێن قوتابی  چار -هەیڤا سێ

ەل هەمی وردەکاریێن پێرفۆرمەنسا دەردکەت دگ

ئەڤەژی دهێنە بەالڤەکرن ژالیێ ستافێ . وێ/وی

ئوفیسا قەزاێ ڤە بو قوتابخانا و دهێنە بەشدارکرن 

 .دگەل خێزانا

تاقیکرنا شیانێن 
Naglieri Nonverbal 

ئەف تاقیکرنە پیڤانەکا نە زارەکییە بو شیانێن گشتی ئەڤێن دهێنە  2

تابیێن بەهرەمەند یێن قوناغا دووێ بکارئینان بو دیارکرنا قو

. ئەوێن بەری نوکە نەهاتینە هەلبژاردن بو پروگرامێ ئەنکۆر
ئەڤەژی ب رەنگەکێ یەکسان شیانێن قوتابیان د پیڤیت ئەوێن ژ 

 .کەلتوورێن جیاواز و زمانێن جیواز هاتین

دوماهیکا هەیڤا دەهـ 

یانژی دەستپێکا هەیڤا 

 یانزدە

کی هەیڤەکێ پشتی ئەنجام دێ بەردەست بن نێزی

 . ئەف تاقیکرنە دهێتە ئەنجامدان
ستافێ قوتابخانێ دێ بریارێ دەت کا ئەنجامێن ڤێ  

تاقیکرنێ چەوا و کەنگی دێ دگەل دەیک و بابێن 

 .قوتابیان بەشدارکەن

ئاالڤەکێ دیارکرنا شیانێن 

قوتابیێن باخچێ 

 (KEI)زاروکا

باخچێ 

 زارۆکان
دێ ( KEI)اخچێ زاروکائاالڤێ دیارکرنا شیانێن قوتابیێن ب

پرۆفایلەکێ گشتانە، گەشەکری دابینکەن دگەل پیڤەرێن تایبەت 

یێن گرێدای ب بەرهەڤبوونێ بو باخچێ زارۆکا بو هەر 

 .قۆتابیەکێ دچیتە باخچێ زارۆکا ل ویالیەتا تێنسی

ئەنجام دێ د بەردەست بن بزویترین دەم پشتی  نەهـ -هەیڤا هەشت 

تافێ قوتابخانێ دێ س. تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

دیارکەت کا ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەوا و کەنگی 

 .دێ دگەل دەیک و بابێن قوتابیان بەشدارکەن

 تاقیکرنێن نەتەوەیی

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەلسەنگاندن

تاقیکرنا نەتەوەیی یا 

پێشڤەچوونا پەروەردەی 

(NAEP) 

جودایە دنیڤبەرا 

اندا تەنها د قوناغ

قوتابخانێن 

 .هەلبژاردە دا

NAEP  دهێتەدان تەنها بو ژمارەکا بچویک یا قوتابیان د

ئەڤەژی . داێن دیارکری سەر ب ویالیەتا تێنسیقوتابخان

تاقیکرنەکا نەتەوەییە هاتیە دیزاینکرن بو پیڤانا پێرفۆرمەنسا 

ئەکادیمی یا ویالیەتا تێنسسی وەک رکابەری دگەل ویالیەتێن 

 "ریپورت کارتا نەتەوەیی"ژبەر ڤێ ئێکێ دبێژنێ  .دی

 -دوماهیکا هەیڤا ئێک
 دەسپێکا هەیڤا سێ

)بەروارێن دروست دێ 
هێنە دیارکرن ژ البی  

 ویالیەبی  ڤە(

ئەنجام ناهێنە بەشدارکرن لسەر ئاستێ قوتابی، 

ئەنجامێن لسەر ئاستێ . قوتابخانێ یان پەروەردێ

ینێ شەش ویالیەتێ دهێنە بەالڤەکرن لسەر ئونال

 .هەیڤا پشتی ئەف تاقیکرنە دهێتە ئەنجامدان
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 تاقیکرنێن لسەر ئاستێ رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێت قەزایی

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەڵسەنگاندن

پێشکێشکرنا تاقیکرنێن 

بابەتێ بیرکاریێ و 

 هونەرێ زمانێ ئنگلیزی

بو  11-2ناغا قۆ

تاقیکرنا 

هونەرێ زمانێ 

-3ئنگلیزی، 

بو تاقیکرنا  11

 بابەتێ بیرکاریێ

ئەف تاقیکرنە د سێ خاالندا دهێنە بکارئینان بدرێژایا ساال 

خاندنێدا بو پیڤانا پێشڤەچوونا قوتابیان د شارەزبوونا پیڤەرێن 

ئەو هاریکاریا رێڤەبەر و . ئەکادیمی لسەر ئاستێ ویالیەتێ

ستافێ پەروەردێ دکەن بو دانا بریاران دەربارەی  ماموستا و

وانەگووتنێ و سەرچاوان لدەمێ ئەو کاردکەن بو گەهاندنا 

 .ئارمانجێن دۆماهیکێ یێن ئەکادیمی یێن ساال خاندنێ

هـ، دوانزدە و مانگا دە

 . سێ

 

ئەنجام دێ ل بەردەست بن بزویترین دەم پشتی 

ێ دێ ستافێ قوتابخان. تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

دیارکەت کا ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەوا و کەنگی 

 .دێ دگەل دەیک و بابێن قوتابیان بەشدارکەن

 NWEAتاقیکرنا 

MAP -   خاندن و

 بیرکاری

تاقیکرنەکا تایبەتە، "  MAP" پێڤانا پێشڤەچوونا ئەکادمی ئانکو  9-2قۆناغا 

دەمکییە و گونجایە برێکا کومپیوتەرێ دهێتە کرن ل سەر 

ێ خاندنێ ب وردی رادبیت پێشڤەچوون و گەشەکرنا بابەت

ئەڤە ژێدەرەکێ پەیوەندیکرنێ . قوتابی دبوارێ خاندنێدا دپیڤیت

دگەل دایک و بابا بخوڤە دگریت ئو دێ رێکێ دەتە قوتابخانێت 

گشتی یێت میترو ل ناشڤیڵ کو بەراوردیێ بکەت دگەل 

 .انیگەشەکرنا قوتابی دبوارێ خاندنێ دا لسەر پیڤەرێ نیشتیم

هەیڤا هەشت، یانزدە و 

 دوو 

 

ئەنجام دێ ل بەردەست بن بزویترین دەم پشتی 

ستافێ قوتابخانێ دێ . تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

بریارێ دەن کا ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەوا و 

کەنگی دێ دگەل دەیک و بابێن قوتابیان 

 .بەشدارکەن

تاقیکرنێن ئاستێ تێکستێ 

 یان نڤیسینێ
باخچێ 

قوناغا -زاروکان

4 

ئەف سیستەمێ تاقیکرنێ پێکدهێت ژ زنجیرەکا تێکستان کو 

بو دیارکرنا ئاستێ نوکە یێ شیانێن قوتابی یێن  دهێتە بکارئینان

خاندنێ و پێشڤەچوونێ دگەل بلندی و نزمیا ئاستێن تێکستێ 

 .دبوورینا دەمیدا

 -نەهـ  -هەیڤا هەشت 

 دوانزدە، -یانزدە 
 پێنچ 

بزویترین دەم پشتی  ئەنجام دێ ل بەردەست بن

ستافێ قوتابخانێ دێ . تاقیکرن دهێتە ئەنجامدان

بریارێ دەن کا ئەنجامێن ڤێ تاقیکرنێ چەوا و 

کەنگی دێ دگەل دەیک و بابێن قوتابیان 

 .بەشدارکەن

 تاقیکرنێن بوارێن پێتڤی ژالیێ ویالیەتێ ڤە

 راپۆرتکرن ماوێ تاقیکرنێ بکارهینان& مەرەم  قۆناغ هەڵسەنگاندن

TCAP  هۆنەرێ زمانێ

تاقیکرنا -ئنگلیزی

 دبوارێ نڤیسینێ

نزیکی رێژا سێکێ حەتا رێژا نیڤێ یا قوتابخانا و رێڤەبەریێن  3-11

پەروەردێ دێ هێنە داخازکرن بەشداریێ د تاقیکرنێن ڤان 

 .بواراندا بکەن دهەر دوو یان سێ ساال جارەکێ

 هەیڤا سێ

بریارا دەستنیشانکرنا )

ن قۆتابخانا و بەروارێ

تاقیکرنێ دێ هێنە دان 

 (ژالیێ ویالیەتێ ڤە

ئەنجامێن تاقیکرنا بابەتێن دبوارێن هاتینە کرن دێ 

چ . بتنێ بو پێشڤەچوونا تاقیکرنێ هێنە بکارئینان

ئەنجامێن دی یێن پەروەردا قەزایێ، قۆتابخانێ 

 .یانیێن قۆتابی نینن

TCAP  ئانکو

پروگرامێ هەلسەنگاندنا )

( سیگشتانە یا ویالیەتا تێن

EOC  تاقیکرنا )ئانکو

 ( دوماهیکا کورسی
تاقیکرنا دبوارێ مێژوویا 

 ویالیەتێن ئێکگرتی

نزیکی رێژا سێکێ حەتا رێژا نیڤێ یا قوتابخانا و رێڤەبەریێن  9-12

پەروەردێ دێ هێنە داخازکرن بەشداریێ د تاقیکرنێن ڤان 

 .بواراندا بکەن دهەر دوو یان سێ ساال جارەکێ

 هەیڤا سێ

دەستنیشانکرنا بریارا )

قۆتابخانا و بەروارێن 

تاقیکرنێ دێ هێنە دان 

 (ژالیێ ویالیەتێ ڤە

ئەنجامێن تاقیکرنا بابەتێن دبوارێن هاتینە کرن دێ 

چ . بتنێ بو پێشڤەچوونا تاقیکرنێ هێنە بکارئینان

ئەنجامێن دی یێن پەروەردا قەزایێ، قۆتابخانێ 

 .یانیێن قۆتابی نینن

 

 

 
ز لسەر مالپەرێ پەروەردا قۆتابخانێت تا ئەڤرو زانیاری د م ز ویالیەت و پەروەردا قەزابی  دێ هێنە دیێی  

اوێ ساال خاندبز  هەمت   دا دەربارەی تاقیکرنێ 
ز خارێ:   

 قەزابی  لسەر ناڤونیشانێ 

   

www.mnps.org/tests-and-assessments 
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٢٠٢٠خزیران ٢٠١٩تیرمەهـ ٢٠١٩٢٠٢٠اال میترۆ یا س گشتی یێت ساالناما رێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێت

پێداچوون یا لسەر هاتیە کرن ٠٥١٣٢٠١٩لبەرواری 

٢٠١٩ ا سااڵتیرمەهــ

٢٠١٩ ا سااڵمژدار

٢٠٢٠ سااڵ ئادارا

٢٠١٩تەباخا ساال 

٢٠١٩ ا سااڵبەفرانبار

٢٠٢٠ سااڵ نیسانا

٢٠١٩ سااڵ ئیلونا

٢٠١٩ یا سااڵ رێبەندان

٢٠٢٠ سااڵ گــــوالنا

٢٠١٩ اڵسا جۆتمەها

٢٠٢٠ یا سااڵ ڕەشەمێ

٢٠٢٠ ا سااڵخزیران

 نیڤ رۆژ دەوام بو هەموو قۆتابیا؛ دوماهیک هاتنا سمستەرێ ئێکێ   ١٢/١٩

 بهێنڤەدانێن زستانێ ١/٣-١٢/٢٠

رۆژا   پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ماموستا دێ چنە دەوامێ بو رۆژا  ١/٦

 پالندانانێ/رۆژا تومارا ؛ 

 قوتابی ناچنە دەوامێ 

 دەستپێکرنا چاریکا سێ یێ یا ساال خاندنێ ١/٧

 رۆژا بەالڤەکرنا ریپورت کارت ١/١٥

 بێنڤەدانا مارتن لوثەر کینگ؛ قۆتابی ناچنە دەوامێ ١/٢٠

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ   ٢/٧

 دەوامێ ماموستا دێ چنە دەوامێ بو رۆژا پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ قوتابی ناچنە           ٢/١٧

 دوماهیکا چاریکا سێ یێ یا ساال خاندنێ ٣/١٣

 نیڤ رۆژ دەوام بو هەمی قۆتابیا؛    ٣/١٣

 نیڤ رۆژ دەوام بو پالندانانا مامۆستای لپشتی نیڤرۆ 

 بهێنڤەدانا بهارێ ٣/٢٠-٣/١٦

 چوارێدەستپێکرنا چارێکا  ٣/٢٣

 رۆژا بەالڤەکرنا ریپورت کارتا ٣/٣١

 بهێنڤەدانا بهارێ ٤/١٠

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ  ٤/٢١

 ١٢-٩نیڤ روژ دەوام بو تاقیکرنێن قوناغێن  ٥/٢٠-٥/١٨

روژا دوماهیکێ یا تاقیکرنا؛ نیف روژ دەوام بو هەمی قۆتابیا؛ دوماهیک   ٥/٢١

 هاتنا ساال خاندنێ

 ماموستایاندەوامێ ؛ دوماهیک رۆژا دەوامێ بو  ەماموستا دێ چن      ٥/٢٢

 بهێنڤەدانا رۆژا یادگاری ٥/٢٥

 روژا دوماهیکێ بو هاریکارێن رێڤەبەرا  ٦/٢

حەفتیا تۆمارکرنا قۆتابیێن نوی  ٨/٢-٧/٢٩

 رۆژا دەوامێ بو هاریکارێن رێڤەبەرا ٧/١١

 رێڤەبەری دێ چنە دەوامێماموستا وەک ستافێ    ٧/٣٠

 پالندانانا فەکۆلتیێ/رۆژا دەوامێ ٧/٣١

 پالندانانا فەکۆلتیێ/رۆژا دەوامێ ٨/١

 پالندانانا فەکۆلتیێ/رۆژا دەوامێ ٨/٢

ێ. ١٢ێ تا  ١روژەکا فول دەوامە بو قوناغێن  -روژا ئێکێ یا دەوامێ    ٨/٥

 زارۆک روژەکا نیڤ دەوامە بو قوناغێن پێش باخچێ زاروکا و باخچێ 

دەوامێ   قوتابی ناچنەێ بو رۆژا پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ماموستا دێ چنە دەوام٨/٣٠

 بێنڤەدانا رۆژا کارکەرا؛ قۆتابی ناچنە دەوامێ ٩/٢

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ   ٩/٦

 بدوماهیک هاتنا چاریکا ئێکێ یا خاندنێ  ١٠/٤

 بدوماهیک هات، بهێنڤەدانا پاهیزی            ١٠/١١-١٠/٧

 رۆژا دەستپێکرنا چاریکا دووێ یا خاندنێ ١٠/١٤

  رۆژا  پالندانانێ/ ماموستا دێ چنە دەوامێ بو رۆژا پێشڤەچوونا پروفیشنال؛ ١٠/١٨

 قوتابی ناچنە دەوامێ رۆژا تومارێ؛

 رۆژا بەالڤەکرنا ریپورت کارتا ١٠/٢٢

 کونفرانسێ دەیک و بابا قوتابی ناچنە دەوامێرۆژا  ١١/٨

 قوتابخانە و ئوفیس دێ دگرتیبن؛ رۆژا بێنڤەدانا کەڤنەشەرکەرا؛ هەمی ١١/١١

 قۆتابی ناچنە دەوامێ

 رۆژا بەالڤەکرنا کارتێن پێشڤەچوونێ  ١١/١٥

 بهێنڤەدانێن جەژنا سوپاسیێ ١١/٢٩-١١/٢٧

 ١٢-٩ن نیڤ روژ دەوام بو تاقیکرنێن قوناغێ ١٢/١٨-١٢/١٦

 روژێن دەوامێ بو مامۆستای

 رۆژێن پێشڤەچوونا پروفیشنال

روژا دەواما قوتابیا

 قوتابی ناچنە قوتابخانێ

قوتابی ناچنە قوتابخانێ 

ئوفیسێن کارگێریژی دەوام نینە

 نیڤ رۆژ دەوام بو هەمی قۆتابیا

 و ١٢-٩ قۆتابیێن بو بتنێ نیڤ رۆژ دەوام

 پروفیشنال پێشڤەچوونا بو دەوام رۆژ نیڤ

 رۆژا پێتڤی بوو: ٦قەرەبووکرنا رۆژێن بەفربارین ئەگەر زێدەتر ژ 

 هەیڤا گۆالنێیێن  ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢٦
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ۆ ل ناشڤیڵ جیاوازبی  ناکەت لسەر بنیابی  نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی
ز میێی  

ز گشتی یێ   
ەییا دوورەگەزی، بنچینا ، ئاراسترێڤەبەریا پەروەردا قۆتابخانێ 

، یان چاالکیان. رێڤەبەریا پەروەردا نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و/یان بارێ کێم ئەندامبووبز د رێپێدانێدا، رێــهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەک  قۆتابخاناندا، خزمەتگۆزاریان

ۆ ل ناشڤیڵ جۆداهت   ناکەت د دامەزراندبز  دا یان د ه ز میێی  
ز گشتی یێ   

ز فەرمانبەریێدا. قۆتابخانێ   
ەلێ 

http://www.mnps.org/

