
 
 

REQUEST FOR EMERGENCY HARDSHIP TRANSFER  

تەنگاڤ یاژبەر رەوشەکا دژوار بلەز  ەکاهستنڤەگو اداخاز  

2019-20 School Year   ٢٠٢٠-٢٠١٩ساال خاندنێ 

PLEASE PRINT هیڤییە بنڤیسە 
Student Identification Number (required)        Grade in 2019-20    

) پێتڤییە(                        ژمارا ناسناما قۆتابی                                                                    ٢٠٢٠-٢٠١٩ئاستێ قۆناغێ ل ساال   
                        
  
Student’s Last Name              First Name             Middle                                             Birthdate  

ناڤێ دوماهیکێ یێ قۆتابی    بوونێ                                     ناڤێ ناڤەراست                          ناڤێ ئێکێ                                   کمێژوویا ژدای  
                
Legal Address of Parent or Legal Guardian – Number and Street (No P.O. Box)      Apartment # 

ژمارە وناڤێ جادێ-یان سەمیانێ یاسیی ژمارا شقێ                                                                     ناڤ و نیشانێت ئاکنجیبوونا یاسایی یا دایک و بابا   
                                       
City/State                Zip           Home Phone #                   Daytime Phone # 

باژێر/ویالیەت                                  ژمارا تلەفونا رۆژێ                                   ژمارا تلەفونا مالێ                 زیپکوود                                       
                
Mailing Address of Parent or Legal Guardian – Number and Street – if different from above      Apartment # 

ئەگەر یێ جودابیت ژ ناڤ و نیشانێ هنداڤێ –ژمارە و ناڤێ جادێ -ناڤ و نیشانێ پوست و گەهاندنێ یێ دایک و بابا یان سەمیانێ یاساییژمارا شقێ                
                             _____________________________________________ 
City/State  باژێر/ویالیەت                         Zip زیپکوود                 E-mail Address ناڤ و نیشانێ ئیمێلی   
      

Is your child currently enrolled in Metro Schools?                     Yes    No  
ئەرێ زارۆكێ تە نوکە یێ تومارکریە دناف قۆتابخانێت گشتی یێت میترودا؟نەخێر               بەلێ                           

Is your child currently receiving special education services?               Yes            No  
  ت؟یردگرەو تەبیتا رداەروەپ تیێتگوزارەخزم ەنوک ەت ێکۆزار ێرەئنەخێر               بەلێ                            

 

ن ڤەگوهاستنا بلەز ژبەر رەوشەکا دژوار / تەنگاڤ   
 رێنمایی بو داخازکرنێ 

یا نە چاڤەرێکری رویدا؛ دئەنجامدا، رەنگە لسەر قۆتایی پێتڤی بیت  نەئاسای  تەنگاڤ ئو/یان کاودانەکا ئەگەر تو داخازا ڤەگوهاستنەکێ بکەی ژ ئەگەرێ دروستبوونا رەوشەکا  
ێ و تە بڤێت پێشکێشی قۆتقۆتابخانا خو بگوهریت، تکایە ئ  سەر برێڤەبەریا پەروەردا قەزای 

ن  
ێ نوی)تازە( یی دناڤ قۆتابخانێت دەڤەرێ ئەڤێێ ێ فۆرمێ دابگرە.  ئەگەر تو ی 

ی
ابخانەکا ەڤ

 لینیک 
ی
ێ پێشکێش بکەی لسەر ڤ اردە بکەی، تو دشێێ  ل سەر ئونالیێن ی این ئەڤا سەر ب رێڤەبەریا پەروەردا  www.mnps.orgهەلبی ن  

ێ زانیاریێت خبێ یانژی برێکا سەنتەرێ مە ی 
وڤە.   قۆتابخانێت گشێی یێت میبی

 
ێ ئەگەر تە جهێ  و ) ڤەحەواندین ێ مال و حاال ئەڤا سەر ب قۆتابخانێت گشێی یێت میبی ێ ب ئوفیسا چاڤدێریکرنا یی ێ ژمارا تلەفوMNPSنەبیت، هیڤیە پەیوەندی 

ی
ێ ( بکە ل سەر ڤ ین

ێ ماڵ و حاال.  McKinney-Ventoداکو دا زیاتر بزاین دەربارەی یاسایا  ٦١٥-٢٥٩-٨٧٢٩  یا یی
 

ێ لژبەر ئەگەرێ تەنگاڤ/دژوار:   ئەف رێنمایێت خوارێ هندەک کاودانا دیاردکەت کو رەنگە ببنە ئەگەرێ داخازکرنا ڤەگوهاستێن

  ێ داخازێ بەرچاڤ بهێتە وەرگرتن، داخازی دەبیت ژبەر رویدانەکا تەنگاڤا نە پێشبینیکری ڤە بیت، یان ژبەر کاودانەکێ
ی
هەیڤا حەفت  ١بیت کو دناڤبەرا داکو پەسەندکرنا ڤ

یانەئاس رویدانەکا/کاودانەکا تەنگاڤ یارویدابیت.   ٢٠٢٠هەیڤا پێنچ  ٢٥و  ٢٠١٩ ەک رویدانەک یان کاودانەک کو پێشبێنیکری دا دهێتە پێناسەکرن و نەیان  ی 
 . انەک  ن  

 بتەمایم یا نە پێشبینیکری بیت و ژ نیشکەک  ڤە رویدا بیت، دئەنجامدا ببیتە ئەگەرێ گوهرینەکا بەرچاڤ یا ژیانا رۆژانە یا خێ 

  ێ دکەن دەبیت ئەو  جورە ڤەگوهاستێن
ی
ن داخازا ڤ  

ن دبنە ئەگەرێ سەلماندنا رو  بەلگا دابینبکەنئەف دایک و بابێێ  
ن نە چاڤەرێکری دا. ئەڤێێ  

ن تەنگاڤ یێێ  
 یدانا یان کاودانێێ

  : ێ ێ ئەڤێت هەین ن کو دبیت شایستە بن بو ڤەگوهاستنا تەنگاڤ/دژوار کو رەنگە ئەڤا بخوڤە بگریت بەس نە سنوردارن بتێن  
 هندەک کاودان ئەڤێێ

o ێ هە ن گەفەکا)هەرەشەکا( رەوا لسەر سەالمەتیا قۆتایی هەبیت ئەڤا پێتڤی ب پیڤانا رێژا سالمەتێ   
ی کو رەنگە ڤەگوهاستنا قۆتایی بخوڤە بگریت بو قۆتابخانێێ

ێ لسەر زارۆک.  دبیت ئەف جۆرە بەلگەنامێت هەرەش
ن
ێ.  دایک و باب/سەمیان دبەرپرسن بو پێشکێشکرنا بەلگەنامێت گرێدای بهەبوونا گەڤ ێ دیبی ەکرین

ێ بیت، راپورتەکا پولیسا بیت، و ل  بریارەکا دادگەهێ بیت، بریارەکا دەستەسەرکرین ێ ستافەکێ قوتابخانێت گشێی یێت میبی ئو نڤیسکارەک بیت ژالی 
، هتد.  MNPSنەشڤل) ێ ێ بیت لدەما لقۆتابخاین ن هەرەشەکرین  

 ( دەربارەێ هەرەشا بیت یان کاودانێێ
o  ێ دوماهییکێ بدەستڤەئینای ئەڤا کو رەوشەکا دژ  وار یا سەلماندی دروستکری. گوهرینەکا ژ نیشکەکێ ڤە یا سەرپەرشتیا یاسای  یان وەکالەتناما یاسای  لڤی
o   ێ لسەر قۆتایی دکەترەوشەکا ساخلەم یا تومارکری ئەڤا

 قۆتایی دکەت.   کارتیکرین
ی
ێ چارسەریا ڤ

ی
ێ پزیشیکێ ئەڤ  کو هاتبیتە پەسەندکرن ژالی 

o  ێ لسەر قۆتایی دکەت    رەوشەکا دەرووین یا تومارکری ئەڤا
ێ تایبەتمەندێ ساخلەیا کارتیکرین ێ چارسەریا  کو هاتبیتە پەسەندکرن ژالی 

ی
/ یان وی پزیشیکێ ئەڤ دەرووین

 قۆتایی دکەت. 
ی
 ڤ

o  :بەلگەنامێت توماڕکری یا رەوشا ساخلەمیا دەرووین  یان یا پزیشیک یا قۆتایی دەبیت بەرسڤا دوو پسیارا بدەن 
 بزیشیک یا قۆتایی یا چەوایە؟/ ێ رەوشا)بارێ( دەرووین  رسووشێی
 چەوا ئامادەبوون ل قۆتابخانا داخازکری دێ هاریک .  یا قۆتایی

ێ باشبی لێکەت یان دابینکەتن بو رەوشا پزیشیک/دەرووین  اری 
ن رەنگە نەهێنە پەسەندکرن ئەڤەنە:   

ن وان رەوشا ئەڤێێ  
 نموونێێ

  .اردنا بەریا نهادا ی ن هەلبی  
ن پێشیا نوکە هەین بو یان دماوێ دەرفەتێێ  

 رەوشێێ

  .ن تەنگاڤیا  
ن پێتڤی گونجاندێ هەی لجیایی حاالتێێ  

 رەوشێێ

  ن  
بخانا نوکە یا زارۆکێ تە پویتەپێدانا زارۆکا/چاڤدێریا زارۆکا ژبیل وێ هندێ کو  کاودانەکا نەئاسای  یان روویدانەکا نە پێشبینیکری یان بەلگەنامە کو ئەف قۆتارەوشێێ

 نەشێت چاڤدێریا پێتڤی یا بەری و پشێی دەوامێ دابینبکەت ژبەر ئەگەرێن جه. 

  فۆریم  دەبیت بهێنە دا 
 
ن ڤ  

 گرتن. ئەو فۆرما نە یا تەمامکری ناهێتە برێڤەبرن. هەردوو الیێ 

KURDISH 

http://www.mnps.org/


 
Principal Signatures   ئیمزایا رێڤەبەری

کو داخازا ڤەگوهاستنێ هاتبیتە پەسەندکرن. بتنێ وێ هندێ  ناگەهینیت بەری رادەستکرنا ڤێ فۆرمێ. ئیمزایێن وانا وێ هندێ پێتڤینەئیمزایێن رێڤەبەری 
 دگەهینیت کو ئەف پرسە یا هاتیە گفتۆگوکرن دگەل هەر رێڤەبەرەکێ.

 
Principal of the current school رێڤەبەری قۆتابخانا نوکە               Principal of Requested School   رێڤەبەرێ قۆتابخانا داخازکری
( ل قۆتابخانەکا تایبەت بهێت هیڤییە ئیمزایا رێڤەبەرێ قۆتابخانا زۆنێ بدەستخوڤە بینیئەگەر قۆتابی  )     

 
Commentsتێبینی:       Commentsتێبینی:       
                                                                                       
                
 
Principal Signature:       Principal Signature:       
 ئیمزایا رێڤەبەری                                                                                       ئیمزایا رێڤەبەری 
Dateبەروار:        Dateبەروار:      

                           ئەگەر ئەف داخازە بو قۆناغا ئامادەیێ بیت، هیڤییە ئاماژە          
  ب ئەکادمیا هەلبژارتی بو دامەزراندنێ بکەی .                                                                                                       

        
                     

Current School قۆتابخانا نوکە           Requested Schoolقۆتابخانا داخازکری       

 
 

Explain your emergency hardship situation AND attach supporting documentation of your emergency.  You may explain your 
emergency below or attach a letter.  Please read the emergency hardship guidelines on the front of this form before requesting 
this transfer.  

  تەنگاڤیا خو شر 
  لخوارێ حالەی 

یا تەنگاڤیا هەڤپێچ بکە.  تو دشێ   
ن پشتگێ   

ۆڤەبکە و بەلگەنامێ  ن تەنگاڤیا شر  
ن دژوار یێ   

ۆڤەبکەی یان نامەک  کاودانێ 
  ڤەگوهاستێن  بکەی.  هەڤپێچ بکەی. 

 
  فۆریم  بخویێن بەرێ داخازا ڤ

 
ن رەوشا دژوار یا تەنگاڤیا لسەر الپەرێ پێشێ   یی  ڤ  

 هیڤییە رێنمایێ 
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 

Parent/Legal Guardian Signature ئیمزایا دایک و بابا/سەمیانێ یاسایی 

ن نە ئەز وەک دایک و باب/سەمیان دانپێداین  دکەم دێ بەرپسیاربم بو ڤەگوهاستێن  بو قۆتابخانا داخازکری ئەگەر هاتە پەسەندکرن. ئەگەر ڤەگوها سێ 
ن  ن هاتە نویکرن، ئەز تێدگەهم کا ئەز دێ هێمە ئاگادارکرن بنڤیسێ  ن من دابینکرین راست و دروسێ   

استم هەیم زانیارییێ  .  ئەزێ پشێ   بەری ساال بهێت یا خاندین 
 لدویف باوەری و زانینا من هەی. 

 

 
              
Signature of Parent/Legal Guardian ئیمزا دایک و بابا/سەمیانێ یاسایی      Date بەروار 

 
  

  فۆریم  و ناما پشتگریی  و دگەل . دان دەربارەی فۆرما رەوشا دژوار رەنگە دێ پێنچ رۆژێن دەوایم  ڤەکێشیتئەف بریارێن دهێنە هیڤییە ئاگاداربە 
 
ئەڤ

ن ئەمرییک فرێکە بەس دەبیت داخازا پسووال زڤریێن  دگەلدا بکە  
 ی بو : بەلگەناما بدەسێ   خو رادەست بکە، یانژی برێکا پۆست و گەهاندنا ویالیەتێ 

Metropolitan Nashville Public Schools 

Family Information Center 

Attn: Dept. of School Choice 

2601 Bransford Avenue 

Nashville, TN 37204 
 

ن کەر یان   
)مۆتەرجم( بۆ کەسێێ  

.  )وەرگبێ ێ خو بکە یان سەروکێ بەشی ێ رێڤەبەرێ ئاڤاهێ  ێ ب ئاڤای  ، تکایە پەیوەندی  ێ
ن بو ئاراستەکرنا ٤٨بهێنە داخازکرن دماوێ ]گۆـه گران دڤێت   بو داخازکرنا جهێ نڤستێن  

. هوین دشێێ ێ ان بەری  دەمێ چاالکێ   
[ دەمژمبێ

ێ ژمارێ 
ی
ۆ بکەی لسەر ڤ ن میبی  

این یا سەر ب رێڤەبەریا قۆتابخناێت گشێی یێێ ن  
ێ ب سەنتەرێ زانیاریێت خبێ ۆ ل نەشڤل جیاوا٦١٥)٢٥٩-٤٦٣٦پسیارا یان پرسگرێکا پەیوەندی  ن میبی  

ن گشێی یێێ  
ێ (. قۆتابخانێێ

 
، نەژاد، رەگەز، رەنیک ێ تەمەین ێ ناکەن لسەر بنیایی زی 

ێ د هەر بەرنامەکێ یان خزمەتگۆزار  ێ بۆ،یان کارکرین ێ دا بۆ، رێ  هەبووین ێ د رێپێداین ، بنچینەیا نەتەوەی، ۆ یان بارێ کێم ئەندامىووین ن قۆتابخانان دا. پیسێی  
 یان یان چاالکیێێ


