
 باخچێ زاروکا زارۆکا بوناڤ نڤیسینا 
 !حەفتیا دەستپێکرنێ

 قوتابخانەکێ ب هەلبژێرە  ١  

یان برێکا پەیوەندیکرن ب  MNPS.orgبرێکا مالپەرێ  ببینە ڤە سەر ب زوناتە قوتابخانا
ئەگەر تە بڤێت .  615.259.4636ر ژمارا تێلەفونا سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی لسە

، پەیوەندیێ ب سەنتەرێ خو زوونا ل قوتابخانەکا ژ دەرڤەی یتوماربکەزاروکێ خو 
 .زانیاریێن خێزانی ڤە بکە

دەستپێکرنا تومارکرنا ناڤێت قوتابیا بو باخچێ زاروکا دەلیڤەکێ 
دەتە تە کو  تو  بەری  روژا ئێکێ یا قوتابخانێ دەست پێبکەی 

ناڤێ زارۆکێ خو تومار بکەی. نوکە دەست ب تومارکرنا زاروکێ 
ەز ل وەرزێ خو بکە و خو نەهێلە تا روژا دوماهیکێ یا بلەز و ب

 هاڤینێدا.

 !هەمی وان بەلگێن پێتڤی کومبکە   ٢

زاروکان ەمەنێ تدڤێت  -بەلگەیا ژ دایکبوونا زاروکی یان تومارا ژدایکبوونێ •
 .٩٢٠١ی هەیڤا هەشت ساال ١٥ساڵ بەری  پێنچ ببیتە

چ ژالیێ نوژدارێ زاروکێ تە یان  -بەلگەیا نویژەنکری یا ڤاکسینێن ویالیەتا تێنسی •
 .یا هەر کلینیکەکا ساخلەمیا گشتی یا میترو بیت

پشکنینا جەستەیی دڤێت سالەکێ زێدەتر بسەرڤە  -بەلگەیا پشکنینا جەستەیی •
 .نەچووبیت ژ رۆژا دەستپێکا دەواما قۆتابخانێ

ئەوژی چ فاتورا ئاڤێ بیت، یان  -Davidsonەرا دەڤ اکنجیبوونێ لئبەلگەیا  •
 .تێلەفونێ یان گرێبەستا کرێیا خانی یان یا خودانی

 باب یا ب وێنەڤە/ناسنامەیا دەیک •

 جهەکێ تومارکرنا قۆتابیا بو باخچێ زارۆکا بکە سەرەدانا  ٣
تکایە تلەفوونا  ئەگەر زمانەکێ دی، زێدباری زمانێ ئنگلیزی ل مالێ پێدهێتە ئاخفتن،

( ٦١٥)٢٥٩٩-٨٦٠٨مارێ بکە لسەر ڤێ ژEL) ئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی)
 بو وەرگرتنا ژڤانەکێ.

، سەرەدانا سەنتەرەکێ تومارکرنێ هێتە ئاخفتن لمالێبئەگەر بتنێ زمانێ ئنگلیزی پێ 
 یێ قۆتابخانێت گشتی یێت میترۆ ل ناشڤیل بکە بو ناڤ نڤیسینا زارۆکێ خو

 یێ بخێرهاتنێ کو یێ نڤیسی دایک و بابا نێ، خێزان دێ رێبەرەکێپشتی ناڤ نڤیس
 .وەرگرن" ارۆکازبخێربهێن بو باخچێ "

اروکێ خو و ئەم هەروەسا داخازێ ژ هەوە دکەین کو هوین سەرەدانا قوتابخانا پاشەرۆژێ یا ز
 .وم بن و فێرببن دەربارەی پێشبینیێن باخچێ زاروکانبکەن و دگەل رێڤەبەری ک

هەفکرنا زاروکێ تە بو ریکرنا بەربو هاریکا چاالکیابو زانیاریێن زێدەتر دەربارەی سەرچاوا و 
 بکە www.iTrails.org تکایە سەرەدانا ،باخچێ زاروکا

         /      میترو گشتی یێن قوتابخانێن سەرب سەنتەرێن تومارکرنێ یێن
  

 پشتی نیڤڕو ٣:٣٠سپێدێ تا  ٧:٠٠لدەمژمێر 

ANTIOCH HIGH SCHOOL 
1900 Hobson Pike, Antioch, TN 

37013 

HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 
1150 Hunters Lane, Nashville 37207 
 
MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane, Nashville 37216 
 
MCGAVOCK HIGH SCHOOL 
3150 McGavock Pk., Nashville 37214 
 
MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 
915 38th Ave. North, Nashville 37209 
 

ROBERTSON ACADEMY 
835 Robertson Academy Rd., Nashville TN 37220 
 
STRATFORD HIGH SCHOOL 
1800 Stratford Ave., Nashville 37216 
 
WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
7277 Old Hickory Blvd., Whites Creek 37189 
 
OFFICE OF ENGLISH LEARNERS 

Fessey Park Road, Nashville, TN 37204615  
(Open 7:30 a.m. to 4:30 p.m).  

 

 
GLENCLIFF HIGH SCHOOL 
160 Antioch Pk., Nashville 37211 
 
HILLWOOD HIGH SCHOOL 
400 Davidson Rd., Nashville 37205 
 

جوداهیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەییا  دوورەگەزی، بنچینا نەتەوی، رەنگ، MNPS) ) تابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵقۆ
قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ  . خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان و بارێ کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا، یان تەمەن،

 .د هەلێن فەرمانبەریێ دا جۆداهیێ ناکەت د دامەزراندنێ دا یان د هەلێن فەرمانبەریێ داقۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ جۆداهیێ ناکەت د دامەزراندنێ دا یان

 ٢٠١٩دوو،  ێ هەیڤا ١١
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