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FAMILY ENGAGEMENT SURVEY 

 خێزانێ بەشداریکرنا ڕاپرسیا
 Frequently Asked Questions (FAQs)     (FAQs)دهێنەکرن هەردەم پریسیارێن

 
 

 کەم؟ دا راپرسیێ ڤێ د بەشداریێ چەوا دێ ئەز: پسیار
 

تو دشێی ڤێ راپرسیێ  bit.ly/MNPSfamilysurvey:بکەی، تکایە سەرەدانا ڤێ مالپەری بکە ینداکو بەشداریێ د ڤێ راپرسیا ئونالدا: بەرسڤ

ئەگەر تە ئنترنێت نەبیت، تکایە  .دەی ل سەر هەر ئێک ژڤانا؛ کومپیوتەری، تەپلێت، یان موبایلێت زیرەک دگەل هەبوونا ئەنترنێتێب ئەنجام

( 2601Bransford Ave Nashville, TN)انا سەنتەرێ زانیاریێت خێزانیڤە بکە ل ڤی ناڤ و نیشانی رەدرتوکخانەکا گشتی بکە یانژی سەسەرەدانا پە

       ێژمارا تێلەفونڤێ ئەگەر تە پێتڤی ب هاریکاریەکا زێدەتر هەبیت، تو دشێی پەینوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە بکەی لسەر 

 . familyinfo@mnps.orgیانژی ئیمێلەکێ بنێری بو ( 615)-259- 4636

 

 ئاشکراکرن؟ ناهێنە ناف یە راپرسی ئەف: پسیار

 

، ئو . نهێنیا پاراستنا بەرسڤ دەری ل پێشەنگا هەمی تشتەکێ دهێت: بەرسڤ انز ز  
ەر یفچوون ل سدناف ناهێنە ئاشکراکرن د بەرسڤدانا راپرسیا خێ 

ز تە ناهێتە کرنز    
ز تەژی بو بەرسڤێ   

امدان ڤە هێتە ئەنج Panorama Educationنا ڤێ راپرسیێ دێ ژالیێ رێڤەبرن و رێکخست .تە و زاروکێ 

وەندیێ ا، تکایە پیزانیاری ئەگەر تە هەر پسیارەک هەبیت ل سەر تایبەتمەندی و ئەولەهیا. نتیکرنەندی و ئەولەهیا زانیاریا بهێتە گرداکو تایبەتمە

 support+nashville@panoramaed.comب ڤی ئیمێلی ڤە بکە 

 

  دکەین؟ راپرسیێ ڤێ ئەم وچیب: پسیار

 

زانیت سەبارەت بحەزدکەت زانیاریا و بیروبوچوونێت دایک و بابا و سمیانێت قوتابیا ( MNPS)قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل: بەرسڤ

ستێن خو ل ار و تێخمە دڤێت هوین پشنی. دارەنج کێشانا مە د بەژداریکرنا خێزانێ ئو رازیبوونا هەوە بگشتی دگەل قوتابخانێت زاروکێن هەوە

 .ێداد باشترکرن وام بینسەر بابەتێن وەکی بەژداریکرنا خێزانێ، گەیاندنێ، ئو سەالمەتی و ئاسایشا قوتابخانێت زاروکێن هەوە داکو بشێین بەردە

 

 جودا؟ قوتابخانێن بچنە من زاروکێن ئەگەر چەوابیت دێ: پسیار

 

یترو ئەڤێن مشتی یێن گوتابی دێ هێنە هاندان کو هەر دانەکا راپرسیێ بو هەر قوتابخانەکا سەر ب قوتابخانێن دایک و باب و سەمیانێن ق: بەرسڤ

  . زاروکێن وانا لێ هاتبنە تومارکرن و دەوامێ لێ دکەن

 

  دەم؟ ئەنجام راپرسیێ دێ ئەز هەرێ بکەت، دەوامێ چارتەر قوتابخانا ل من زارۆکێ ئەگەر: پسیار

 

 .ارێ، راپرسیا خێزانی بەس بو قوتابخانێن گشتی یێن میترو ئەڤێن رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ رێڤە دبەتلڤێ بوه: بەرسڤ

 

 ئنگلیزی؟ زمانێ ژبلی دیترێ بزمانەکێ بدەم راپرسیێ ڤێ بەرسڤا ئونالینێ لسەر دشێم ئەز: پسیار

 

ا دگەل و هەروەسئەرەبی، کوردی، نیپالی، صومالی، ئو بورمی بەلێ، ئەف راپرسی یە یا لبەردەست لسەر ئونالینێ بزمانێ ئەسپانی، ع: بەرسڤ

 هەلبژێری کوزمانی ب سەمیانێ قوتابی دێ مەنیویا زمانی ئینیتە خوارێ داکو/پشتی مالپەرێ راپرسیێ دهێتە ڤەکرن، دایکوباب. زمانێ ئنگلیزیژی

         بزمانێن دیترێ هەبیت، تکایە پەیوەندیێ  ئەگەر تە پێتڤی ب پشتەڤانیکرنا. دکەڤیتە کونجیێ سەری ل دەستێ چەپێ یێ شاشەی

Clemencia Donovan  615-259-3282ل سەر ڤێ ژمارێ  خزمەتگوزاریێت وەرگێرانێ و تەرجمێڤە بکە ل ئوفیسا    ext. 858019  

 

 بدەم؟ دیاریکری پسیارێت هندەک بەرسڤا نەڤێت من ئەگەر بیت چەوا دێ: پسیار

 . ی خو ئەگەر تە لسەر پسیارەکێرا خو هاڤێبیتژی ئانکو بەرسڤ نەدابیتتو دشێی راپرسیێ بنێر: بەرسڤ

KURDISH 

http://bit.ly/MNPSfamilysurveyKurdish

