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پێداچوونا قوتابخانێن 
 هەلبژاردە

ین سەربورا پەروەردەی  و دەربچیت و د  وەربگریتکو هەر زاروکەک باشتر

ێ دا.  ێ، پیشە ۆ ژیانن ژ ن بۆ کۆلت   ئامادەکریب 

انا ددەت  ن  
ێ بو ختێ اردە دەرفەنر ژ ن هەلت   

ساالنە، فورما پێشکێشکرنا قۆتابخانبێ

ن ه  
ێری، زێدەباری قۆتابخانا وانا دناڤبەرا قۆتابخانبێ ژ ن تومارکری هەلت   

اردە یبێ ژ ەلت 

ن گەلەک باش یێت هەین بو   
ێ پێشبینیبێ انن ن  

ن ختێ  
ن کو ئەندامبێ . ئەم دزانب  ێ یا زونن

ێ گەهاندنا ڤان  زاروکێت خو. سوزا مە ئەوە کو باش کاربکەین نەبەس بتنن

ێ دیارکری دا.   پێشبینیا، بەلکو دەربازبوون ژئاسنر

ن خۆ بکە . 1  
اردەیێ  ژ  لێگەریانا هەلب 

ن   
ێ هەی ختێ ەک ن  ن سەر ب باژێرێ ناشڤیل ڤە نوکە ئامت   

انبێ

ێ چەندین  هاریکاریا وانا دکەت قۆتابخانا دیاربکەت لسەر بنەمان 

ن ئەکادیم، جهـ و قۆناغ  ؛ژوانرا  ،حەز و گرنگیپێدانا   
بەرنامبێ

 مالپەری بکە 
ی
لێدهێنە پێشکێشکرن. سەرەدانا ڤ

schoolmatch.mnps.org  اردێن تە ژ ن بو لێگەریانا هەلت   
یبێ

بن  دەربارەی هەر   
ن زێدەتر فتێ  

. تو دشنێ  زانیاریبێ ێ قۆتابخانن

پێشکێشکرنەکا قۆتابخانە پێشكێشدکەت برێکا سەرەدانکرنا 

ێ  ێ لسەر ئونالینن  www.schools.mnps.orgمالپەرێ قۆتابخانن

ێ 
ی
انانیڤە بکە لسەر ڤ ن  

ن ختێ  
ێ ب سەنتەرێ زانیاریبێ یان پەیوەندن 

؛  ێ   ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ژمارا تلەفونن

رەدانا قۆتابخانا بکە لرۆژێن گەشت و . سە2
ن سێشەمبیێدا  

 سەرەدانێ 

ن دگەل  ن قوتابخانا رێکەکا زوراباشە بو چافپێکەفبر  
گەشتبێ

ی   
ن قوتابیان بکەی و فتێ  

ماموستا و رێڤەبەرا، و تەماشەی پولبێ

ێ ب   زێدەتر، پەیوەندن 
ن  
. بو زانیاریبێ ن ئەکادییم بن   

پروگرامبێ

ێ بو ڤەدیتنا قوتابخانا دروست  ٣ پێنگاڤ بو دانا هاریکارن 

 بو زاروکێ خو

ێ ڤە بکە ب کارئینانا ڤان ز   مالپەری قوتابخانن
ی
انیاریان لسەر ڤ

www.schools.mnps.org. 
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ن   
ئەگەر تو حەزبکەی داخازا خو پێشکێشژ وان قۆتابخانا بکە ئەڤبێ

 
ی
ێ لسەر ڤ تومارکرنا قۆتابیا یا ڤەکریبیت، داخاز بکە لسەر ئونالینن

اغەزێ یان فورما ک www.mnpsschoolchoice.orgمالپەری 

اردنا هەرەمەک  ژ . پروسەیا هەلت  ێ نامیلکێ
ی
بکاربینە کو دکەڤیتە پشتا ڤ

ن وەرگرتیا و   
ئەڤا ل هەیڤا دوو دهێتە ئەنجامدان دێ لیستبێ

ن درەنگ دگەهن دێ هێنە زێدەکرن   
چاڤەلێکریا دیارکەت. فورمبێ

لسەر لیستا چاڤەرێکریا ئەگەر قوتابخانە یا تژی بوو، یان دێ هێنە 

ێ نوی وەرگرتن ل وان   ڤاال هەین. ئەگەر تو ن 
ن  
ن کورسیبێ  

قوتابخانا یبێ

و لناشڤیل یان تو داخاز بکەی  ن میتر  
ن گشنر یبێ  

ن  بو ناف قوتابخانبێ

ێ یا لبەردەست د ماوێ سالێ  بو قوتابخانەکا چارتەر، فورما قوتابخانن

 خرێدا. 

 

  نقوتابخان
نننێ    نینگشت 

نیمنێ    نقوتابخاننردانەرونەپنکانیەرنەبێڤەرننلڤیلنناشنۆنت 
نێ 

نەم ئارمانجا .نت  نابیناننکرنانیژنبوندابنتەکاردکننەونجاالکننگەرنەمەهنکانەرنەڤەد

نننکانەردەرونەپ  .ندانێکەروژننرنەدهنک نیەقوتابنرنەهنەنینیهەزورنباشندنگنانینگشت 
  نخنانیکارنیهارنننەیزدکەحنمەئ

  نتابخانۆنقنتنانیدڤەبونننەیبکنانانت 
بوننیگونجاننێ 

  نزاروک
 نفنانیدروستننکانێرننرنەداناننلسنەنێواننداکونبهنێ 

بوننکرن  نت 

 .نفتت  نەرکەسننانانیئڤەستەبد

  نتێونپنیەکتایەنن  ننکیەقوتابنرنەکونهننێ  ندزاننمەئ
  نجوداننڤیێ 

نمەونئنن،ەیهنیێ 

  نخ ئاستان.ننیمەهنرنەلسننەیدکنێ  ندابنانیبونقوتابنت  نانەڤپشت
  نانت 

نلڤشەننێ 

  نن
  نقوتابخانانن١٦٧نیکیت 

  نستەردەلبنیێ 
نێرامانانهندنیژنەڤە.نئنەیاننهوننێ 

  نتابخانۆنق .نەیهنانینک نیەتابۆنقنرنەبونهنانیدروستننکانەکونقوتابخانننتەدد
نێ 

ن ۆ دێ تەکەزکەن گشت  ن میتر  
 یبێ
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اردە کار دکەت ژ ن هەلب   
 چەوا پرۆسەیا قۆتابخانێ 

 

 

ێ زارۆک دڤێدەیک ۆ باب /  « ن کانتونا دەیڤدسۆن بن بەری  تسەمیانن  
 یاسان  یبێ

ن  
ئاکنجیبێ

ن خۆ.   
اردە پێشکێش بکەن بۆ زارۆکبێ ژ ن هەلت   

 ئەو هەۆلبدەن داخازا قۆتابخانبێ

و ڤە یا پێتڤی یە د دەیمێ داگرتن و ژمارا ناسناما قوتان  ی « ن میتر  
ێ قوتابخانبێ ا هاتیە دەرکرن ژالن 

ن نوی   
ێ دا. بو بدەستڤەئینانا ژمارێن ناسنایمێ بۆ قۆتابیبێ  دهێنەپێشکێشکرنا فورما داخازکرنن

ن ل ئێک ژ هەر  ۆ دا، دێ هێنە بدەستخسبر ن میتر  
ن گشنر یبێ  

سەنتەرێن  ١٠دناف قۆتابخانبێ

ێ یان ل سەن ن تۆمارکرنن  
و مەیبێ انن سەر ب قوتابخانێت گشنر یێت میتر ن  

تەرێ زانیاریێت ختێ

 ل ناشڤل. 

ن هاتینە دیارکرن د  «  
ێ هەین یبێ ن ڤاال بو تومارکرنن  

ن کورسیبێ  
ێ نامیلکا  ئەو قوتابخانبێ ڤی

اردە دا دالپەرێن  ژ ن هەلت   
 دا.  ١٤و  ١٣پێشکێشکرنا قوتابخانبێ

. ٧داخازا ئانکۆ پێشکێشژ حەتا ) « ێ فۆریمێ   ( قۆتابخانا بکە لسەر ڤی

اردێن قۆتابخانا دەبیت بهێنە رێزبەندیکرن  « ژ ێ پێشینە لدویفهەلت  ژ ئێک کو )بلندترین  کرنن

ین پێشینە( بیت.   پێشینە( بیت بۆ حەفت کو )نزمتر

  اردنا هەرەمەک برێکا کومپیوتەرێ ژ هەیم فۆرم دێ هێنە تومارکرن دناف پرۆسەیا هەلت 

 دێ هێتە ئەنجام دان. 

  ن مەدا بکەت ئەوێن  ئەگەر زارۆکێ تە هاتە ژێگرتن کۆ  
ێ د ئێک ژ قۆتابخانبێ بەشدارن 

اردنا سەربەخۆدا. دێ دەرفەت بۆ تە هێتە دان  ژ لسەر لیستا هەوە ددەیمێ پرۆسەیا هەلت 

ێ دا.  ێ کۆرسیکێ قەبوول بکەی د قۆتابخانن  کۆ تۆ ڤی

  ن تە دیاکری وەک  
زارۆکێ تە دێ هێتە دانان لسەر لیستا چاڤەرێکریا بۆ وان قۆتابخانبێ

ن   
ێ یا زارۆکێ تە لێ هاتیە وەرگرتن.  قۆتابخانبێ ن سەرەک ژ وێ قۆتابخانن  

 تە یبێ

  زارۆکێ تە دێ هێتە البرن ئانکۆ“opted out ” کرن دهەر قۆتابخانەکا کو هاتبیتە

ێ ئەڤا زاروکێ تە هانر یە د رێزبەن کرن کێمتر دلیستا پێشینەکرنێدا ژ وێ قۆتابخانن

اردن کو لێ ئامادەببیت.  ژ   هەلت 

  ن کێم  
انبێ ن  
ێ وان قۆتابخاقۆتابخانا هەلئەو ختێ ن گەلەک حەز ندبژێرن یان بەس ناڤی  

ا یبێ

ن وانادا.   
ن وان ل چ قۆتابخانا دەرنەکەفن لسەر فورمبێ  

 لسەر هەی، رەنگە ناڤبێ

  ،انەک بریارێ ددەت کۆ ئەو کۆرسیا بۆ زارۆکێ وان هاتیە دابینکرن نە وەرگرن ن  
لدەیمێ ختێ

ن ز   
انبێ ن  
ن وان لسەر لیستا چاڤەرێکریا د ئەو کۆریس دێ هیتە دابینکرن بۆ وان ختێ  

ارۆکبێ

 وێ رێزبەندیا ئەو تێدا هاتیە وەرگرتن. 

  ن ڤاال بو بهێنە  
انا دێ هێنە راکیشانا لسەر لیستا چاڤەرێکریادا دا کورسیبێ ن  

ن ختێ  
ناڤبێ

ێ دا بو ساال خاندنا  ێ یا قۆتابخانن   ٢٠٢٠-٢٠١٩پێشکێشکرن دروژا پێنج 

ن کاغەزێ ژی دێ هێنە وە «  
ان دهێنە هاندسا گرتن. هەروەر فۆرمبێ ن  

ێ ، ختێ ان برێکا ئونالینن

 . www.mnpsschoolchoice.orgپێشکێش بکەن لسەر ڤی مالپەری 

ن دهێنە کرن ل سەر فورما تە پێشکێشکری دەبیت بهێنە کرن ل سەر   
هەیم گوهرینبێ

ین لقا  یکتر ن  
ێ هەبیت، تۆ دشنێ  سەرەدانا نتێ ێ ڤە. ئەگەر تە پێتڤی ب هێال ئنتەرنێنر ئونالینن

انن سەر ب پەرتوکخان ن  
ا گشنر ل ناشڤیل بکەی یان سەرەدانا سەنتەرێ زانیاریێت ختێ

وڤە بکەی کو ناڤ و نیشانێت وێ ئەڤەنە  ,.Bransford Ave 2601 ؛قۆتابخانێت میتر

Nashville, TN 37204. 

ێ ) « کردنن  
( یا گەرنتیکری دێ هەروەسا هێتە pathwayبەردەوامیبوون لسەر رێرەویا فتێ

ێ پێشکێشک . تەماشەی پریسیارێن هەردەم دوپاتکرن ژالن  ێ رنا فورمان ڤە لسەر ئونالینن

.  ٥دهێنەکرن بکە ل سەر الپەرا  ن بەرفرەهتر  
 بو زانیاریبێ

ن دهێنە وەرگرتن تا رۆژا  «  
  ٢٠١٩ێ هەیڤا دوو ١ئەو فورمبێ

ئێڤاری دێ  ٤:٣٠، لدەمژمتێ

ن ئونالین دێ هێنە وەرگرتن ب  
اردنا هەرەمەکیدا. فۆرمبێ ژ و کەڤنە دناف پروسەیا هەلت 

  
ێ تا دەمژمتێ ێ ستاندارد لرۆژا ١١:٥٩پێشکێشكرنن ێ لدویف دەیمێ ناوەندی ن  ێ ١ێ شەڤی

ێ هاتیە دیارکرن  ٢٠١٩هەیڤا دوو،  ن دهێنە وەگرتن پشنر دوماهیک ژڤانن  
هەیم ئەو فۆرمبێ

 دێ چنە دۆماهیکا لیستا چاڤەرێ کریادا. 

ا ژ ردێ خۆ دیاربکەی لسەر دا کۆ بشنێ  بەراوردیەکا تەمام بکەی دناڤبەرا قۆتابخاناندا ۆ هەلت 

ان دهێنە هاندان کۆ بچن ۆ سەرەدانا قۆتابخانا بکەن  ن  
اردە، ختێ ژ ن هەلت   

لیستا فۆرما قۆتابخانبێ

 ، ئەوێن حەزا وان لسەر، ژوانرا قۆتابخانا زوونا وانژی. سەرەدانا بەروەخت دێ گەش ۆ هەوان 

 پەوەردەن  مسۆگەرکەت بۆ وێ ئێکێ کۆ قۆتابخانە 
ن  
هەیم داخازێن کەلتووری ۆ بەخشینبێ

ن بکەت.   زارۆکێ هەوە دابب 

ن ل خوارێ   
ێ ئەڤبێ ێ د ڤان روژێن سێشەمبن  قۆتابخانە دێ دڤەکری بن بۆ  سەرەدانکرنن

ن  ٢٠١٩دیارکرین د ساال   
ن  ٢٩، ئو ٢٢، ١٥ێ دا. روژانبێ  

 ٢٦و  ١٩ ١٢، ٥هەیڤا ئێک، روژانبێ

ن   
ێ ب وان ١٩، ئو ٥ێ هەیڤا دوو؛ روژانبێ . تکایە پەیوەندن  ن تە  هەیڤا یسێ  

قۆتابخانا بکە ئەڤبێ

ێ چەندێ، تۆ دشنێ   . زێدەباری ڤی ێ ێ گەشتکرنن ن سەرەدانەکێ بو بکەی لدویف خشنر  
دڤبێ

ێ بکەی ئەگەر تە  ێ ڤە بکەی بۆ دانانا ژڤانەکێ دا سەرەدانا قۆتابخانن ێ ب قۆتابخانن پەیوەندن 

 . ن دەستنیشانکریڤە بجی  
 بڤێت ل بەروارەکا جودا ژ یبێ

ن ڤەگۆهاســــــــــــــــ       ــــــــــــێ 
ن ژ دەرڤەی   

ێ ناهێتە دابینکرن بۆ وان قۆتابیا ئەڤبێ زووربەی جاران، پاسا قۆتابخانن

ن دیارکری   
اردەدا دکەن یبێ ژ ن هەلت   

ێ د قۆتابخانبێ زوونا خو دەوایمێ دکەن یان بەشدارن 

لسەر فۆرما وان. تەماشەی لیستا ئەو پرسیارێن گەلەک دهێنەکرن بۆ زێدەتر زانیاریان یان 

.  پرسیارا  ێ ن ڤەگۆهاستنن  
ێ بکە بۆ زانینا هەبوونا پاسبێ  قۆتابخانن

ێ  ن گشنر برێکا ڤەگوهاستنا گشنر یا بناڤی  
ن ب پاسبێ ێ  WeGoڤەگۆهاسبر نن ژ  

)بفەریم دبتێ

Nashville MTA ن قۆناغا  
ێ بەرامبەرە بۆ هەیم قۆتابیبێ (لسەرانسەری باژێرێ ناشڤیل ن 

ێ  نن ژ  
ن  StrIDeئامادەن  د رێکا پرۆگرایمێ کو دبتێ  

ن قۆتابیان دۆجار هندی  لجهێ کۆ کارتبێ  
ناسنامبێ

ن قۆتابخانا   
ێ بەرهەڤە بۆ قۆتابیبێ ن ناڤ باژێری پێڤەدهێت. هەمان پرۆگرام ن   

ن پاسبێ  
پلێتبێ

ن   
ن ناڤنجیبێ  

ن بژاردەدا دکەن ژ بیل قۆتابخانبێ  
ێ د قۆتابخانبێ ناڤنج  ئەوێن بەشدارن 

ن قۆناغا charterچارتەر)  
ن  (. دەستویردانا دەیک ۆ بابا یا پێتڤییە بۆ قۆتابیبێ  

ناڤنج  دا بشبێ

ن پرۆگرایمێ   
ن پایسێ یبێ  

.  StrIDeپلێتبێ ن  بدەستخۆڤە بیبن

ن وەرگرتنن    
ن تایبەت یێ   

 مەرجێ 
ن هەین:   

ێ یبێ ن تایبەت بو وەرگرتنن  
ن ئەکادییم یبێ  

ن لخارێ مەرجبێ  
ئەف قۆتابخانبێ

Hume-Fogg, MLK Magnet, Meigs and the Early College Program 

at Middle College Highن زێدەتر لسەر  ١٠و ٩ەرێن . تەماشەی الپ  
بکە بۆ زانیاریبێ

ن ڤان قۆتابخانا.   
ن ئەکادییم یبێ  

 مەرجبێ

ێ ژ قۆتابیان دکەن:  ێ ئو/یان چافپێکەفتنن ن لخارێ داخازا تاقیکرنن  
 .Isaiah Tئەف قۆتابخانبێ

Creswell Middle School of the Arts, Nashville School of the Arts, MNPS 

Virtual School and Nashville Big Picture ێ ب کاندیدان . قۆتابخانە دێ پەیوەندن 

 .) ێ ێ یان چاڤپێکەفتنا)هەڤدیتنن  کەن بۆ تاقیکرنن

 

 

ن

 

 

 

  

بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی سەر 

یان سەرەدانا  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦انێن میترۆ ڤە لسەر ژمارا تێلەفونا بقۆتابخ

 .WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORGڤی مالپەری بکە 

 ZONEخێزان دشێن قۆتابخانا زوونا خۆ بنیاسن ب رێکا بەرنامێ

FINDER  لسەر مالپەرێWWW.MNPS.ORG  یان برێیا تێلەفۆنا 

٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦  



 

 ٣  |  ٢٠٢٠-٢٠١٩فورما قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ 

ۆ ل نەشڤل ن میب   
ن گشن  یێ   

 ٢٠٢٠-٢٠١٩ساال  بو  سالناما فۆرما پێشکێشکرنا قۆتابخانێ 
 

 

ن پێشکێشکرنن  دێ هێنە فرێکرن بو مال  
، بەرواری   فورمێ  هەیڤا ئێک، ێ  ١١|  رۆژا ئەینن

  ٢٠١٩ساال 

ن وان. ئەف چەندە پێکدهێت ژ   
هەمۆ قۆتابخانە دێ فۆرما دگەل قۆتابیان فرێکەن بۆ مالبێ

" بۆ وان قۆتابیان ئەوێن ژ قۆتابخانا سەرەتان  بۆ قۆتابخانا  ێ
"فۆرما ڕاڕەوی یا بەردەوامبوونن

ن لسەر ڕاڕەوەکا گەرانتیکری. فۆرما  ن  ناڤنج  یان ئامادەن  دهێنە ڤەگۆهاسبر  
قۆتابخانبێ

ێ  نێنر ن لسەر مالپەرێ ئنتر اردە دێ هەروەسا هێتە بدەست خسبر ژ هەلت 

www.mnpsschoolchoice.org ن دەربازدبنە قوناغا یانزدێ یان دوانزدێ رەنگە  
. قۆتابیبێ

ن پێشکێشبکەن. )تەماشەی پریسیارێن هەردەم دهێنەکرن  ١١دەستپێکا   
ێ هەیڤا ئێک بشبێ

 .(٥بکە ل سەر الپەرا 

؛سێشەمبیا ٢٠١٩هەیڤا ئێک، ساال  ٢٩، و ١٥،٢٢|  سێشەمبیا رۆژا   مبیا گەشتا سێشە

هەیڤا س  ،ساال  ١٩و  ٥سێشەمبیا رۆژا  ٢٠١٩هەیڤا دوو،ساال  ٢٦و ١٩، ١٢، ٥رۆژا 

٢٠١٩ 

انا کۆ سەرەدانا قۆتابخانا بکەن بەری  ن  
ێ دێ دئامادەبن بۆ ختێ گەشتا بەروارێن روژێن سێشەمبن 

ێ پێشکێ شکرنا فورما. ئەف گەشتە دێ دەرفەتا دیتنا مامۆستا ۆ و پشنر دوماهیک ژڤانن

ن   
بن دەربارەی پرۆگرامبێ  

ن قۆتابیان، ئاراستەکرنا پرسیاران ۆ دێ فتێ  
رێڤەبەران، چاڤدێریکرنا پۆلبێ

  
ێ  ١ێ سپێدێ تا   ١٠ئەکادییم. بگشنر گەشت بو سەرەدانا قۆتابخانا دێ دناڤبەرا دەمژمتێ

ێ بکەن بو  پشنر نیڤرو هێنە ئەنجامدان، لێ بەلێ  ێ ب قۆتابخانن ان پەیوەندن 
ن  
دەبیت ختێ

ن گەشتەکێ   
ان هەروەسا دشبێ ن  

ێ تایبەت جودا ژ دەیمێ دیارکری. ختێ  سەرەدانا دەمەکێ دی ن 

ێ   بو رۆژەکادی یان دەمەکێ دی دەستنیشانبکەن برێکا پەیوەندیکرنا راستەوخو دگەل قۆتابخانن

ن لسەر ڤی   ن قۆتابخانا دێ هێنە بدەستخسبر  
  مالپەری ژمارێن تێلفۆنبێ

www.mnpsschoolchoice.org  ێ ب ژمارە  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦یان برێکا پەیوەندیکرنن

ێ هەیڤا دوو،  ١|  رۆژا ئەینن بەرواری   بو پێشکێشکرنن  و فورما رێرەوی  دوماهیک ژڤان

   ٢٠١٩ساال 
 ێ ئێڤاری لدویف دەم  ناوەندی ن   ستاندارد* ٤:٣٠لدەمژمب 

ن ئەڤە دوماهیک ژڤانە بو دەیک   
ێ بو قوتابیبێ ن خو فرێکەن لسەر ئونالینن  

وبابا کو فورمبێ

ن پێویست بزڤرینەڤە بو سەنتەرێ   
ێ زاروکا تا قوناغا دەهێ ( یان فورمبێ ن ) قوناغا باخجی  

قوناغبێ

ن   
اردە. فۆرمبێ ژ ن هەلت   

ێ ئوفیسا قوتابخانبێ و لژێر ناڤی ن میتر  
ن گشنر یبێ  

ێ قوتابخانبێ  ن 
انن ن  
ن ختێ  

زانیاریبێ

اردنا هەرەمەک. ئەف ژڤانە پێک دگەهن ددەیمێ خۆدا دێ بنە پا ژ رچەک ژ پرۆسەیا هەلت 

ن بەردەوامیا ڕێڕەوا ئانکۆ   
" بۆ وان قۆتابیان ئەوێن دهێنە Pathwayدهێت ژ هەیم " فۆرمبێ

ن ناڤنج  یان ژ ناڤنج  بۆ ئامادەن  لسەر وێ رێرەوا   
 ژ سەرەتان  بۆ قۆتابخانبێ

ن ڤەگۆهاسبر

ەسان ناگریت ئەوێن داخازا یان تەقدییم رەزامەندی لسەر دهێتەکرن. ئەف ژڤانە ژ وان ک

ێ زارۆکا )پریکەی( ن  پێش قۆناغا باخجی  
ن دهێنە دکەن ێ١٢ۆ  ١١، قۆناغبێ  

. ئەف فورمبێ

پێشکێشکرن پشنر ژڤان ب دوماهیک دهێت دێ هێنە دانان لدوماهیکا لیستا چاڤەرێکریادا 

 . ێ  ب رێز لدویف دەیمێ گەهشتنن

اردنا  ژ  ٢٠١٩هەیڤا دوو، ساال  ٢٢بەرواری |  رۆژا ئەینن   رۆژا دیارکرنا هەلب 

ار  ژ ن پروسەیا هەلت   
( دێ لسەر دئەنجامبێ ێ زاروکا تا قوناغا دەهێ ن )باخجی  

نا هەرەمەک بو قوناغبێ

ێ بن لسەر مالپەرێ  یا ب پەیوەندیکرن ب ژمارا  www.mnpsschoolchoice.orgئونالینن

ێ  ن پێش.  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦تێلەفونن  
ن دچنە قۆناغبێ  

،-ئەو قۆتابیبێ ێ ن  قۆتابخانن  
پریکەی ۆ قۆناغبێ

ەحمەت سەرەدانا پرسیارێن  ١٢ۆ  ١١ ن  
ێ چەندێ بتێ ێ لسەر ڤی ۆڤەکرنن ژ وان ناگریت. بۆ پتر شژ

 . ەردەم دهێنە کرن بکەه

ن قوتابیان  
ن وەرگرتن/ چاڤەرێکرنن  دێ هێنە فرێکرن بو مالێ   

|  رۆژا چوارشەمن    لیستێ 

 ٢٠١٩هەیڤا دوو، ساال  ٢٧بەرواری 

ێ یان لیستا چ ن هەر قۆتابیەکێ لسەر وان ناڤ و ناما وەرگرتنن  
اڤەرێکریا دێ هێتە هنارتن بۆ مالبێ

ن وان دیارکری.   
ن جه ئەڤا لسەر فورمبێ  

 نیشانبێ

ن   
ێ هەیڤا  ١|  رۆژا ئەینن بەرواری   ێ ١٢ێ  ١١دوماهیک ژڤانن  پێشکێشکرنن  بو قوناغێ 

، ساال   ٢٠١٩س 

اردن ژ ن دگەهن دڤی دەمێدا دێ بنە پارچەک ژ پرۆسەیا هەلت   
ن فۆرمبێ  

 ١١ا هەرەمەک یا قوناغبێ

ێ هاتیە دیارکرن ئانکو پشنر  . ێ ١٢ێ  ن دهێنە وەگرتن پشنر ژڤانن  
ێ مانگا  ٢هەیم ئەو فۆرمبێ

 یسێ دێ چنە دۆماهیکا لیستا چاڤەرێ کریا. 

ن وەرگرتنن   ێ هەیڤا س   ٢٢|  رۆژا ئەینن بەرواری   دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامێ 

 * ٢٠١٩ساال 

ێ  ێ ناما وەرگرتنن ێ بەری بەروار د ڤی اردێن قۆتابخانن ژ ێدا دەبیت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هالت 

  
ێ ناڤەراست. هەروەسا رەنگە پێشکێشکار  ٤:٣٠دەمژمتێ ئێڤاری لدویف دەیمێ ستاندارد ن 

بشێت کورسییەکێ وەربگریت برێکا ئونالین ل سەر ڤی مالپەری 

www.mnpsschoolchoice.orgێ دۆماه ، ناڤی یکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا . ژمارا ناسناما قۆتان 

 . ێ ن بو چونە ژورا بکارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێنر  قۆتان  دپێویسبر

شەڤێ  ١١:٥٩ێ دێ هێتە داخستن لدەمژێر وەرگرتنا فۆرما لسەر ئنتەرنێت* 

 لدویف دەمێ ستاندەرد یێ ناڤەراست



 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩فورما پێشکێشکرنێ بو قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ   4

اردنا قوناغا دوانزدێ و قوناغا یانزدێ ژ ن روژا هەلب   
|  رۆژا ئەینن بەرواری  ئەنجامێ 

، ساال  ٢٩  ٢٠١٩ێ هەیڤا س 

دانا یانژی تو دشنێ  سەرە www.mnps.orgئەنجام دێ لبەر دەست بن ل سەر ڤی مالپەری 

و ل نەشڤل) ( ڤە بکەی کو MNPSبوردا پەروەردێ ئەڤا سەر ب قوتابخانێت گشنر یێت میتر

 .Bransford Avenue, Nashville, TN 37204 2601ناڤ و نیشانێت وێ دکەڤیتە

ن وەرگرتنن  دێ هێنە هنارتن  
ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا  ١جارا  -نامێ 

 ٢٠١٩ەیڤا چوار، ساال ێ ه ١٠|  رۆژا چوارشەمن  بەرواری  چاڤەرێکریان

هەر قوتابیەکێ بهیتە ژێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنن بو وان هێتە هنارتن 

 سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست. 

ن وەرگرت ن هاتینە کێشان جارا دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامێ   
نن  یێ 

 * ٢٠١٩ێ هەیڤا چوار، ساال  ٢٦|  رۆژا ئەینن بەرواری   ئێک  
ێ بەروار  ێ د ڤی ێ بەری ناما وەرگرتنن اردێن قۆتابخانن ژ ێدا دەبیت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هالت 

  
ێ ناڤەراست. هەروەسا رەنگە پێشکێشکار  ٤:٣٠دەمژمتێ ئێڤاری لدویف دەیمێ ستاندارد ن 

ێ  ل سەر ڤی مالپەری  بشێت کورسییەکێ وەربگریت برێکا ئونالینن

www.mnpsschoolchoice.orgێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا . ژمارا ناسنا ، ناڤی ما قۆتان 

 . ێ ن بو چونە ژورا بکارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێنر  قۆتان  دپێویسبر

ن وەرگرتنن  دێ هێنە هنارتن  
ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا ٢جارا  -نامێ 

 ٢٠١٩ێ هەیڤا پێنج، ساال  ٨|  رۆژا ئەینن بەرواری   چاڤەرێکریان
ێ یسهەر قوتابیەکێ بهیتە ژێگرتن ژ ل بو وان هێتە هنارتن  تا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنن

 سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست. 

ن بەردەوامیا قوتابیان دێ هێنە هنارتن بو   
ن دوپاتکرنا قوتابیا / نامێ   

نامێ 
ن وان  

 ٢٠١٩ێ هەیڤا پێنج، ساال  ٩|  لرۆژا پێنچشەمن  بەرواری   مالێ 
ێ دێ بۆ هەیم قۆتابیا هێ ێ بو ساال ناما دلنیابوونن تە فرێکرن بۆ سەلماندنا ئەرکێ قۆتابخانن

ێ    ٢٠٢٠-٢٠١٩خاندنن

ن هاتینە کێشان بو جارا دووێ  
ن وەرگرتنن  یێ    دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامێ 

 * ٢٠١٩هەیڤا پێنچ، ساال  ٢٤|  لرۆژا ئەینن بەرواری 

اردێ ژ ێ بەروارێدا دەبیت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هالت  ێ د ڤی ێ بەری ناما وەرگرتنن ن قۆتابخانن

  
ێ ناڤەراست. هەروەسا رەنگە پێشکێشکار  ٤:٣٠دەمژمتێ ئێڤاری لدویف دەیمێ ستاندارد ن 

بشێت کورسییەکێ وەربگریت برێکا ئونالین ل سەر ڤی مالپەری 

www.mnpsschoolchoice.org ێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا ، ناڤی . ژمارا ناسناما قۆتان 

ن بو چونە ژو  . قۆتان  دپێویسبر ێ  را بکارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێنر

  و بەردەوامیا قوتابیان
ن
ن دلنیابوون  

|  لرۆژا   دوماهیک ژڤان بو ڤەگەراندنا نامێ 
 ٢٠١٩هەیڤا پێنچ، ساال  ٢٤ئەینن بەرواری 

ن خۆ درۆست بکەن یان بگهۆرن بۆ   
ن زارۆکبێ  

ن حەز دکەن ئەرک یان کارێن قۆتابخانبێ  
انبێ ن  
ئەو ختێ

ێ یا  ێ بۆ  ٢٠٢٠-٢٠١٩ساال خاندنن دڤێت ناما بەلگەیا دلنیابوونا قۆتان  بزڤرینەڤە بۆ قۆتابخانن

ێ رۆژا دیارکری.  ێ لڤی ن قوتابخانن  
ارتنبێ ژ  ئوفیسا هەلت 

ن وەرگرتنن  دێ هێنە هنارتن  
ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا ٣جارا  -نامێ 

 ٢٠١٩هەیڤا شەش، ساال  ١٢|  رۆژا چوار شەمن  بەرواری  چاڤەرێکریان 
ێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنن بو وان هێتە هنارتن هەر قوتابیەکێ بهیتە ژ 

 سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست. 

ن  ن هاتینە کێشان جارا سێیەمێ   
ن وەرگرتنن  یێ   بۆ ڤەگەراندنا نامێ 

 
  کان

ن
|  رۆژا   ژڤان

 * ٢٠١٩ێ هەیڤا شەش، ساال  ٢٨ئەینن بەرواری 
ێ بەروارێدا دەبیت بهێتە  ێ د ڤی ێ بەری ناما وەرگرتنن اردێن قۆتابخانن ژ زڤراندن بو ئوفیسا هالت 

  
ێ ناڤەراست. هەروەسا رەنگە پێشکێشکار  ٤:٣٠دەمژمتێ ئێڤاری لدویف دەیمێ ستاندارد ن 

بشێت کورسییەکێ وەربگریت برێکا ئونالین ل سەر ڤی مالپەری 

www.mnpsschoolchoice.org ێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا ، ناڤی  . ژمارا ناسناما قۆتان 

 . ێ ن بو چونە ژورا بکارئینانا مالپەرێ ئنتەرنێنر  قۆتان  دپێویسبر

ن وەرگرتنن  دێ هێنە هنارتن   
ێ دێ هێنە کێشان ژ لیستا ٤جارا  -نامێ 

 ٢٠١٩ێ هەیڤا حەفت، ساال  ١٠|  رۆژا چوار شەمن  بەرواری  چاڤەرێکریان 
و وان هێتە هنارتن هەر قوتابیەکێ بهیتە ژێگرتن ژ لیستا چاڤەرێکریا دێ نامەکا وەرگرتنن ب

 سەبارەت هەر کورسیەکا بەردەست. 

ن هاتینە کێشان جارا چارێ دێ  
ن وەرگرتنن  یێ    دوماهیک ژڤان بۆ ڤەگەراندنا نامێ 

 * ٢٠١٩ێ هەیڤا حەفت،  ٢٦|  لرۆژا ئەینن بەرواری 
ێ بەری  اردێن قۆتابخانن ژ ێ بەروارێدا دەبیت بهێتە زڤراندن بو ئوفیسا هالت  ێ د ڤی ناما وەرگرتنن

  دە
ێ ناڤەراست. هەروەسا رەنگە پێشکێشکار  ٤:٣٠مژمتێ ئێڤاری لدویف دەیمێ ستاندارد ن 

ێ ل سەر ڤی مالپەری  بشێت کورسییەکێ وەربگریت برێکا ئونالینن

www.mnpsschoolchoice.org ێ دۆماهیکێ ۆ رۆژا ژ دایکبوونا ، ناڤی . ژمارا ناسناما قۆتان 

ن بو چونە ژورا بکارئینانا مالپ . قۆتان  دپێویسبر ێ  ەرێ ئنتەرنێنر

ن   
اردە بو ژمارا کۆرسیێ  ژ ن هەلب   

دۆماهیک رۆژ بۆ دخازیکرنن  ئانکۆ پێشکێشکرن بۆ قۆتابخانێ 

 ٢٠١٩هەیڤا هەشت ساال  ٣١|  رۆژا چوارشەمن  بەرواری   سنووردار 
ن سنووردار دێ   

اردنا هەرەمەک، لیستەکا قۆتابخانا دگەل ژمارەکا کۆرسیبێ ژ پشنر پرۆسەیا هەلت 

.  هێنە بەالڤکرن ێ  لسەر ئنتەرنێنر

  
ن
ێ هەیڤا هەشت، ساال ٥|  رۆژا دووشەمن  بەرواری   روژا ئێک  یا قۆتابخان

٢٠١٩ 

ن نوکە دەوام  ل قوتابخانێت گشن  یێت میب    
ل  ۆ دوماهیک ژڤان بو قۆتابیا ئەڤێ 

ن ڤاال بو   
ن کورسیێ   

اردنا قۆتابخانا ئەڤێ  ژ ناشڤیل دکەن بو پێشکێشکرنا هەلب 
 ٢٠١٩هەیڤا هەشت ،ساال  ٣٠ەینن بەرواری |  رۆژا ئ  قوتابیا هەین

و ل ناشڤیل) ن تومارکری ل قوتابخانێت گشنر یێت میتر  
( دەبیت بخو MNPSئەف قوتابیبێ

ن ٢٠١٩هەیڤا هەشت،  ٣٠پێشکێشبکەن تا بەرواری   
ن نوی هاتینە قۆتابخانبێ  

انبێ ن  
. ئەف ختێ

ن کو   
ن بدرێژایا سالێ پێشکێشژ وان قۆتابخانا بکەن ئەڤبێ  

و رەنگە بشبێ ن بەردەست میتر  
رسیبێ

 هەین. 
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 لدویف دەمێ ستاندەرد یێ ناڤەراست
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 پریسیارێن هەردەم دهێنەکرن
 

 

ن   
یک ن   هەژییە)شایستەیە( داخازێ یان پێشکێشژ قۆتابخانێ 

اردە بکەت؟ ژ  هەلب 
ێ کانتونا دەیڤدسۆن بیت لدەیمێ  ێ وی/وێ ئاکنجن  هەر قۆتابیەکێ دەیک ۆ باب یان سەمیانن

ێ فۆریمێ بۆ وی یان وێ یا هەی کۆ ئەو داخا اردە داگرتنا ڤی ژ ن هەلت   
ز یان پێشکێشژ قۆتابخانبێ

 بکەت. 

هەرێ زارۆیک  من پێتڤی ب ژمارا ناسناما قۆتان  هەیە دا بشێت 
 پێشکێش بکەت؟

ۆ ل نەشڤل دڤێت ناسنامەک  ن میتر  
ن گشنر یبێ  

. هەر قوتابیەکێ تومارکری د قۆتابخانبێ بەلێ

ن . ژمارا ناسناما ١٩٠هەبیت کو ژ  نەـه ژمارا پێکبهێت کۆ دەستپێدکەن ژ   
قوتان  بۆ قۆتابیبێ

ن وان یان تو دشنێ  داخازکەی ژ قۆتابخانا   
ن لسەر ریپۆرت کارتبێ نۆکە ل قۆتابخانا دێ هێتە دیبر

ن   
سەنتەرێن مە  ١٢. تۆ دشنێ  داخازا ژمارا ناسنایمێ بۆ زارۆکێ خۆ بکەی د هەر ئێک ژ خو زارۆکبێ

ن قۆتابیان ، تەنها ب پێشكێشکرنا رۆژا ژ دایکبوون  
ن تۆمارکرنا ناڤبێ  

ا قۆتان  دگەل بەلگەیەکا یبێ

ێ زارۆک ۆ کۆپیەک ژ مۆلەتا لێخۆرینا ترومبێیلێ یا  ێ یا دەیک ۆبابان یان سەمیانن ئاکنجیبوونن

ێ زارۆک.    دەیک یان بان 

 دێ چەوا داخاز یان پێشکێش کەم؟
ێ پێشکێشبکەن  ان دهێنە هاندان برێکا ئونالینن ن  

. www.mnpsschoolchoice.orgختێ

ین لقا پەرتوکخانا گشنر ل ئەگەر تە پێتڤی ب هێال  یکتر ن  
ێ هەبیت، تۆ دشنێ  سەرەدانا نتێ نێنر ئنتر

وڤە بکەی  انن سەر ب قۆتابخانێت میتر ن  
نەشڤل بکەی یان سەرەدانا سەنتەرێ زانیاریێت ختێ

. پشنر Bransford Ave., Nashville, TN 37204 2601کو ناڤ و نیشانێت وێ ئەڤەنە  

ێ هەبیت یان ئەم دێ  تۆ پێشکێش یان داخاز دکەی دێ تە بژاردا  چاپکرنا بەلگەیا پەسەندکرنن

ن کاغەزێ دێ هێنە رادەستکرن برێکا   
بەلگەیەکا پەسەندکری بۆ ئیمێیلێ تە فرێکەین. فۆرمبێ

ن تە برێکا پوست   
ن ب رێکا پۆسنر بۆ مە فرێکەن. ئەگەر فرێکرنا فۆرمبێ  

کەسان یان هۆین دشبێ

ێ پێتڤی یە"  بکەی ژ و گەهاندنا بیت، داخازا فۆرما  بدەستڤەئینانا " زڤر  اندنا بەلگەیا وەرگرتنن

ێ دەیک ۆ باب بەرپرسیارن ژ  ن ئێگرتیڤە. وێ گاڤی  
ێ یا سەر ب ویالیەتبێ ئوفیسا پۆست و گەهاندنن

اردنا قۆتابخانا ڤان فۆرما وەرگریت. ئەگەر تە فرێکرن  ژ دۆپاتکرنا وێ چەندێ کۆ ئۆفیسا هەلت 

، ێ ن وەرگرتنا ڤان رێڤە بنێ  داخازکرنا زڤراندنا بەلگه یا وەرگرتنن  
بەریا پەروەردا دەڤەرێ نەشبێ

ن ب فاکش  دهێنە هنارتن ناهێنە قەبوولکرن.  فۆرمان بۆ هەوە مسووگەر بکەت.   
 فۆرمێ 

اردنا هەرەمەکیدا، دەبیت بەری  ژ ن وانا بچنە دناف پرۆسا هەلت   
ن ناڤبێ  

ن دڤبێ  
 ١١:٥٩ئەف کەسبێ

ێ پێشكێ ن ناڤەراست لسەر ئونالینن  
ێ لدویف دەیمێ ستاندەرد یبێ شبکەن یان فۆرما خۆ شەڤی

انن ل دەرگەهێ ) ن  
ن ختێ  

( کودکەڤیتە Berry Road entranceفرێکە بۆ سەنتەرێ زانیاریبێ

  مبەری دەمژ Bransford Ave., Nashville, TN 37204  2601لسەر ڤی ناڤ و نیشانن  
تێ

ن ناڤەراست لرۆژا هەینن بەرواری  ٤:٣٠  
ێ هەیڤا دوو  ١ێ ئێڤاری لدویف دەیمێ ستاندەرد یبێ

 .٢٠١٩ ساال 

اردنا سەربەخۆ چەوا برێڤە دچیت؟ ژ  پرۆسەیا هەلب 
ن بەردەست د   

ان دا وان کۆرسیکا تەژی بکەت ئەویبێ  
کێشانا هەرەمەک دێ هێتە گتێ

قۆتابخانان دا ئەوێن لسەر فۆرمان هاتینە رێزکرن. تەنها ئەو فۆرمێت هاتینە بدۆماه ئینان ۆ 

ێ خۆدا دێ هێنە هەژمارتن د  ێ هاتینە فرێکرن د وەخنر ێ دا کۆ ئەوێن لژڤانن اردنن ژ ێ هەلت 
پرۆسەیا ڤی

 دا هاتینە بدۆماه ئینان.  ٢٠١٩یا ساال  ٢ێ هەیڤا  ١

ێ کۆ دبیتە  اردنن ژ اردنا هەرەمەک دێ لبەردەست بن لرۆژا هەلت  ژ ن هەلت   
ێ هەیڤا دوو  ٢٢ئەنجامبێ

ار . ٢٠١٩ساال  ژ ن رۆژا هەلت   
ێ دڤی مالدئەنجامبێ پەریدا نا ناڤا دێ هێنە بەالڤەکرن لسەر ئونالینن

www.mnps.org  انن سەر ب ن  
ێ ب سەنتەرێ زانیاریێت ختێ یان برێکا پەیوەندیکرنن

وڤە لسەر ژمارا تێلەفۆنا  ن میتر  
ن  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦قوتابخانبێ  

ێ یبێ اردنن ژ ن روژا هەلت   
ئەنجامبێ

ن  ٢٠١٩ێ هەیڤا دوو ساال  ٢٧زارۆکێ تە دێ هێنە هنارتن بۆ هەوە لرۆژا   
بۆ وی ناڤ و نیشانبێ

اردە دیارکری. جه ئەوێن تە لس ژ ن هەلت   
 ەر فۆرما قۆتابخانبێ

اردێن قۆتابخانا دڤێت بهێنە رێزبەندیکرن لدویڤ پێشینەکرن ژ  ژ " بلندترین ئاست" بۆ  ١هەلت 

ین ئاست". ئ ٧ اردە، دێ ەگەر زارۆکێ تە هاته هەوەک " نزمتر ژ ن هەلت   
اردن بۆ قۆتابخانبێ ژ لت 

ێ بۆ هەوە هێتە هنارتن برێکا پ ێ  ٢٢دڤێت ئەو نامە بهێتە زڤراندن تا  ، کۆ ۆسنر نامەکا وەرگرتنن

، ساال  ێ ۆ ٢٠١٩هەیڤا یسێ . تۆ هەروەسا ژی دشنێ  کۆرسیکا زارۆکێ خۆ وەرگری لسەر ئنتەرنێنر

ێ وەرگری.   بەلگەیا سەلماندنن

ئەگەر زارۆکێ تە نەهاتە وەرگرتن بۆ قۆتابخانەکا دەستنیشانکری لوی دەیم ئەو  دێ هێتە 

ێ یا دانان لسەر لیستا چاڤەرێکریا ب ژبیل ئەگەر قۆتابخانە هاتبیتە  ٢٠٢٠-٢٠١٩ۆ ساال خاندنن

ارنر ل ئەو جهێ کۆ  ژ ن هەلت   
اردە لسەر لیستا قۆتابخانبێ ژ ین هەلت 

رێزبەندکرن وەک نزمتر

ن  ژ هەیم وان  کۆرسیک بۆ زارۆکێ تە هاتیە دابینکرن. زارۆکێ تە دێ هێتە دەرئێخسبر

ێ وەک ئاست ن ن هاتینە دیارکرن لسەر لیسنر  
زمتر لسەر لیستا تە یا پیشینەیا ژ وان قۆتابخانبێ

انا  ن  
ێ بدەتە ختێ قۆتابخانا زارۆکێ تە لێ هاتیە وەرگرتن. ئەف پرۆسە یا هاتیە پێک ئینان دا دەرفەنر

ن خودان بلندترین ئاست ئەوێن جهێ زێدە هەی.    
ێ د قۆتابخانبێ  دا بەشدارن 
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ن پەسەندکر دێ ناڤی هەر گاڤا قۆتان  کۆرسیکا خۆ ل وێ قۆتابخانا ئەو لێ هاتیە وەرگرت

ێ ئەوێ نۆکە دەوایمێ لێ دکەت یان ئەوێن ئەو  وی/وێ هێتە الدان ژ هەر قۆتابخانەکا دیتر

ێ یا  . قۆتان  دڤێت دەست ب دەوایمێ بکەن ٢٠٢٠-٢٠١٩بەری نۆکە وەرگرنر بۆ ساال خاندنن

. یان ئەو دێ هێتە هەژمارتن وەک نە ئامادەبوی ۆ جهێ وان دێ ژو  ان لرۆژا ئێکێ یا دەوایمێ

ێ ڤە.  ێ قوتابیەکێ دیتر  چیت ۆ هێتە تژیکرن ژالن 

ومارێن پێشکێشکارێت قوناغا یانزدێ و قوناغا دوانزدێ دێ چنە ل ژێر پروسەیا پێداچوونا ت

اردنا هەرەمەک دێ هێنە  وانا داکو بهێنە وەرگرتن ژ ن هەلت   
بو کورسیێت بەردەستدا. ئەنجامبێ

ن . هەیم ٢٠١٩هەیڤا یسێ ساال  ٢٩برێڤەبرن ل روژا   
فورمێت تەمامکری دگەل دوکیومێنتبێ

ێ دەبیت بهێنە وەرگرتن بەری  ،  ١پێداچوونا توماری بو هاتبیتە کرنن ، دا ٢٠١٩ێ هەیڤا یسێ

اردنا هەرەمەک.  ژ  بیتە پارچەک ژ پروسەیا هەلت 

ێ زارۆکا کۆ دێ  ن قۆناغا پێش باخجی  
ان بۆ کۆرسیبێ  

پرۆسەیەکا جۆدا یا هەرەمەک دێ هێتە گتێ

ان لبهار   
ن قۆناغا پێش ٢٠١٩ا ساال هێتە گتێ  

. فۆرمەکا دی یا جۆدا هەروەسا دێ بۆ زارۆکبێ

ێ زاروکان) ن pre-kباخجی  
ۆ  Stanford Montessori( لهەیم قۆتابخانا، ژوانرا قۆتابخانبێ

Hull-Jackson Montessori . 

ئەرێ دڤێت ئەز هەر ساڵ دووبارە داخازێ پێشکێشبکەم دا 
اردە دا بم ژ ن هەلب   

 ینم؟ بشێم دناف قۆتابخانێ 
ێ زاروکا تا دوانزدێ( هەر سال دووبارە داخازێ  ن )باخجی  

ن قوناغبێ  
. پێتڤی ناکەت قۆتابیبێ  

نەختێ

. ل مانگا پێنچ، زاروکێ تە دێ ناما  اردە یانوکە بمینن ژ پێشکێشبکەن دا دناف قۆتابخانا هەلت 

ێ قوتابخانا وی یان وێ بو پەسەندکرنا کورسیکێ وی یان وێ ێ ژ الن  /بەردەوامن  ێ بو  پەسەندکرنن

ێ  ن ئەگەر زاروکێ تە ژ قوناغەکێ بو پێ وەرگریت. چ پێنگاف ٢٠٢٠-٢٠١٩ساال خاندنن  
نەڤبێ

ن دهەمان قوتابخانەداقوناغا لدویڤدا دەرباز ببیت   
ن نوی نە داگرە. قۆتابیبێ  

ن دی یبێ  
. چ فۆرمبێ

ێ زاروکان ئەگەر  ێ زارۆکا )پریکەی( دڤێت دووبارە پێشکێش بکەن بو باخجی قوناغا پێش باخجی

ێ پروسەیا یانەسیب یا پریکەی ڤە. لسەر ئەو هات ێ پەروەدەیا نایاب ڤە یان ژالن  بنە دانان ژالن 

ن دەوایمێ ل   
دکەن  Standfrod Montessoriئو  Hull-Jackson Montessoriئەو قوتابیبێ

 پێتڤی ناکەت دووبارە پێشکێشبکەن. 

( یا گەرانتیکری هەیە بۆ PATHWAYهەرێ زارۆیک  من رێرەوا )
ن ناڤنج    

/ ئامادەن  ئەگەر ئەو چوونە قۆتابخانەکا  قۆناغێ 

اردە؟ ژ  هەلب 
ن هەین بو قۆتابخانا زوونا   

ۆڤە رێرەوکا گەرانتیکری یبێ ن میتر  
ن سەر ب قۆتابخانبێ  

هەیم قۆتابیبێ

اردە ژدەرڤەی زوونا خو، هندەک  ژ ن دچنە قۆتابخانا هەلت   
خو. بو وان قۆتابیا ئەڤبێ

ن هەیpathwaysرێرەوێن)  
ن زێدە یبێ  

ێ بکە دپسیارا خوارێ ( گەرانتیکری یبێ ن )تەماشەی لیسنر

، پەروەردە نەشێت  ێ ن وەرگرتنن  
بۆ  pathwaysدا( هەرچەندە، ژبەر هەبوونا سنوردارکرنا شیانبێ

ن ژدەرڤەری   
ێ دابینبکەت بۆ وان قۆتابیان ئەڤبێ ن زوونن  

 ۆ ئامادەن  یبێ
ن ناڤنجنن  

هەیم قۆتابخانبێ

ن   
ێ دهبێ ێ دوان قۆتابخانا دا زوونن ێ هەین. ئەگەر کەن ئەوێن دب ۆ بەشدارن  ەرفەتا دامەزراندنن

اردە یا سەرەتان  یان ناڤنج  
ژ ێ د قۆتابخانەکا هەلت  ێ دهێت ۆ بەشدارن  زارۆکێ تە ژ دەرڤەی ناوچی

( پێشكێش ناکەت، دڤێت زارۆکێ تە لوی دەیم pathway)رێرەویدا دکەت کۆ ئەو قۆتابخانە 

ێ فیدەر بکەت ۆ ئەو دێ نن ژ  
ن  داخازا یان پێشکێشژ قۆتابخانا کۆ دبتێ ێ دابب  بۆ زارۆکێ تە پیشەن 

ێ " نن ژ  
ێ چەندێ دبتێ " ئانکۆ cluster preferenceکەن لدویف بەردەستبوونا ڤاالتیا جه. ئەڤی

ێ یا فیدەر) ێ ب حەزا تە. ئەگەر ئەو قۆتابخانا زوونن ( یا زارۆکێ تە پێشكێش feederگرۆنی

اردە نەبیت ئەڤە رامانا وێ چ ژ ن هەلت   
ێ وێ لسەر لیستا قۆتابخانبێ ێ ناڤی ەندێ ددەت کۆ دکەنر

ن ژدەرڤەی زوونا وان قەبوول بکەن دا ئەو   
ن قۆتابیبێ  

ێ جهـ نینە کۆ ئەو بشبێ ئەوێ قۆتابخانن

ێ ب خاندنا خۆ بدەن.  ن بەردەوامن   
 کەس بشبێ

ن   
ئەرێ دڤێت ئەز پێشکێشبکەم یان داخاز بکەمە قۆتابخانێ 

اردە ئەگەر هات ۆ زارۆیک  من ژ بۆ وی/وێ  PATHWAY)) رێرەو  هەلب 
اردە دا؟ بهێتە مسۆگەرکر  ژ ن هەلب   

 ن د ناف قۆتابخانێ 
ن خارێ هاتینە رێزکرن ۆ   

. ئەگەر ئەف ساال زارۆکێ تە ساال دۆماهیکێ بیت لڤان قۆتابخانبێ بەلێ

ێ ب دەواما خۆ بدەت ئەڤا رێرەوێ) ( بخوڤە pathwayتە بڤێت زارۆکێ تە بەردەوامن 

ێ یا ب pathwayدگریت)خارێ یێت هاتینە ئاماژە پێکرن(، دڤێت تۆ فۆرما  ەردەوامیبوونن

ن  pathwayبزڤرینیەڤە ئەوا دێ بۆتە هێتە هنارتن. تۆ هەروەسا دشنێ  فۆرما   
یا قۆتابخانبێ

( ێ . فۆرما بەردەوامیا رێرەون  ێ
اردە بداگری لسەر ئونالینن ژ ( یان فورما ئونالین pathwayهەلت 

ێ دڤێت بهێتە فرێکرن تا روژا   .٢٠١٩ێ مانگا دوو، ساال  ١ئانکو لسەر ئنتەرنێنر

 هەی(pathways)رێرەوی ئەڤا غا سەرەتان  بو قۆناغا ناڤنج  قۆنا

ن سەرەتایا  «  
ن بچنە ناڤنجیا  Carter-Lawrenceقوتابیبێ  

ن دڤبێ  
 Rose Parkئەڤبێ

Magnet  

ن سەرەتایا  «  
ن د ڤێت بچنە ناڤنجیا  Robert Churchwellقۆتابیبێ  

 John Earlyئەڤبێ

Muesuem Magnet 

ن سەرەتایا  «  
ن دڤێت ب Glendaleقۆتابیبێ  

 J. T. Mooreچنە ناڤنجیا ئەڤبێ

ن سەرەتایا  «  
ن د ڤێت بچنە Hattie Cottonقۆتابیبێ  

 Stratford Lower Campusئەڤبێ

ن سەرەتایا  «  
ن دڤێت بچنە ناڤنجیا  Jonesقۆتابیبێ  

 Haynesئەڤبێ

ن سەرەتایا  «  
ن د ڤێت بچنە ناڤنجیا Lockelandقۆتابیبێ  

 East Nashville Magnetئەڤبێ

ن سەرەتایا  «  
ن دڤێت بچنە ناڤنجیا ئە Sylvan Parkقۆتابیبێ  

 Haynesڤبێ

 هەی( pathways)ئامادەیا رێرەوی قۆناغا  قوتابخانێت ناڤنج  بو 

ن قوتابخانا  «  
 بچنە ئامادەن  یا  Brick Churchقوتابیبێ

ن  
ن دڤبێ  

  LEADA cademyئەڤبێ

ن قوتابخانا  «  
 بچنە ئامادەن  یا Cameronقوتابیبێ

ن  
ن دڤبێ  

 LEAD Academyئەڤبێ

ن ناڤنجیا  «  
 بچنە ئامادەن  یا  Isaiah T. Creswellقوتابیبێ

ن  
ن دڤبێ  

 Nashvilleئەڤبێ

School of the Arts  کورسیا(  ٣٠)سنوردارە بو 

ن ناڤنجیا  «  
 بچنە ئامادەن  یا East Nashvilleقوتابیبێ

ن  
ن دڤبێ  

 East Nashvilleئەڤبێ

ن ناڤنجیا  «  
 بچنە ئامادەن  یا  Haynesقوتابیبێ

ن  
ن دڤبێ  

 East Nashville Magnetئەڤبێ

ن  «  
ن نوکە ئەڤبێ  

ن  Head Magnetێ ل ناڤنجیا  ٨ێ یان  ٦لقوناغا  قوتابیبێ  
ئەڤبێ

 .MLK Magnetژێدگریت)هەژی( بچنە قوتابخانا 

ن ژێدگریت)هەژی( بچنە  John Early Museum Magnetقوتابیێت ناڤنجیا  «  
ئەڤبێ

 .Hume-Fogg Magnetئامادەیا 

ن  «  
ن بچنە ئامادەیا  KIPP Academy Nashvilleقوتابیبێ  

ن دڤبێ  
 KIPP Nashvilleئەڤبێ

Collegiate 

ن  «  
ن بچنە ئامادەیا  KIPP Nashville College Prepقوتابیبێ  

ن دڤبێ  
 KIPPئەڤبێ

Nashville Collegiate 

ن ناڤنجیا  «  
ن بچنە  Knowledge Academy @ the Crossingsقوتابیبێ  

ن دڤبێ  
ئەڤبێ

  Knowledge Academyئامادەیا 

ن ناڤنجیا  «  
ن بچنە ئامادەیا  Knowledge Academyقوتابیبێ  

ن دڤبێ  
 Knowledgeئەڤبێ

Academy 

ن ناڤنجیا  «  
ن بچن بو ئامادەیا  LEAD Southeastقوتابیبێ  

ن دڤبێ  
 LEAD Southeastئەڤبێ

ن ناڤنجیا  «  
ن ژێدگریت)هەژی( بچنە ئامادەیا  Meigs Magnetقوتابیبێ  

-Humeئەڤبێ

Fogg Magnet 

ن ناڤنجیا  «  
ن ژێدگریت)هەژی( بچنە ئامادەیا  Rose Park Magnetقوتابیبێ  

 MLKئەڤبێ

Magnet 

ن دێ هێش  
ن دی هەبن ژ لیستا چاڤەرێکریا پشنر ئەنجامبێ  

دهێنە  TNReadyتا کێشانبێ

( ێ ن ل pathwayبەالڤکرن. ئەف کێشانا ناڤا دێ دسنورداربن بو رێرەون   
( بو وان قوتابیا ئەڤبێ

ن   
ئو  Hyme-Fogg for Head ، Rose Park ، John Earlyو MLK Magnetقوتابخانبێ

Meigs ن ژێنەگرن)نە هە  
ژی( د وەرزێ پایزێ دا. ئەف بەروارە دێ هێنە دەوایمێ دکەن ئەڤبێ

ێ لسەر مالپەرێ ) (لهەر دەیمێ www.mnpsschoolchoice.orgراگەهادندن لسەر ئنتەرنێنر

 ئەو وەخت هاتنە دیارکرن. 

هەرێ ئەز دێ شێــــم داخازێ پێشكێشژ پب  ژ قۆتابخانەکا 
اردە کەم؟ ژ  هەلب 

انا هەمیا ددەین کۆ هەیم وە ن  
، ۆ ئەم هانا ختێ بکەن. تۆ دشنێ  پێشكێشژ حەتا حەفت  بەلێ

ن کێم   
انبێ ن  
اردە بکەی، ۆ بخۆ رێزبەند بکەی لدویف حەزا خۆ. ئەو ختێ ژ ن هەلت   

قۆتابخانبێ

ن   
ێرن، رەنگە ناڤبێ ژ ن گەلەک حەز لسەر هەی دهەلت   

ێ وان قۆتابخانا یبێ قۆتابخانا یان بەس ناڤی

 وان ل چ قۆتابخانا دەرنەکەفن. 

 قۆتابخانا چارتەر چیە؟
ن   
ێ ڤە قۆتابخانبێ ێ حکۆمەنر چارتەر ئەو قۆتابخانەنە ئەوێن پالپشتیکرنا داران  بو دهێتە کرن ژالن 

ن چارتەر   
، هەیم قۆتابخانبێ ێ ێ تایبەت دهێنە برێڤەبەرن. لدویف یاسا نوکە یا ویالیەنر ۆ ب کەرنر

ێ قازانج.  ن ویالیەتا تێنش دڤێت بهێنە برێڤەبرن وەک رێکخراوێن ن   
 یبێ

  هەرێ ئەز دشێم پێشكێشژ قۆتاب
ی
خانا چارتەر بکەم برێکا ڤ

؟  فۆرم 
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ێ   قۆتابخانا چارتەر بکەی دا بەشدارن 
. هەر گاڤا تە بڤێت بدرێژایا سالێ تۆ دشنێ  پێشكێشژ بەلێ

ن   
اردە دا بکەی. هندەک قۆتابخانبێ ژ ن هەلت   

د پرۆسەیا فۆرما ئانکۆ ئەپلیکەیشنا قۆتابخانبێ

ن خۆ بخۆ درۆست دکەن. دا تۆ بشنێ  پێش  
كێشژ قۆتابخانا چارتەر چارتەر پرۆسەیا فۆرمبێ

ێ ڤە بکە.  ێ ب قۆتابخانن ێ وێ د لیستێدا نەبیت، راستەۆخۆ پەیوەندن   بکەی ئەوا ناڤی

  یا تەواو نەبیت؟
ن
 دێ چ رویدەت ئەگەر فۆرما من یا پێشکێشكرن

ن نەهێنە بدۆماه ئینان یان تەمامکرن ناهێنە قەبوولکرن یان ناهێنە وەرگرتن لسەر   
فۆرمبێ

ێ یان ئەگەر ت ێ بکەی. ئەگەر تۆ فۆرمەکا کاغەزێ ب رێکا ئونالینن ێ قۆتابخانن ۆ بخۆژی رادەسنر

پۆسنر بۆ مە فرێکەی ۆ ئەف فۆرم نەیا تەواو بیت، ئەم دێ وێ فۆریمێ بو هەوە زڤرینەڤە. ۆ 

ئەم نە بەرپرسیارین ژ نەگەهشتنا فۆرما تە دا تۆ بشنێ  جارەکا دی پێشكێشبکەی. ئەگەر فۆرما 

ێ مە پشنر رو  ێ بەرواری تە گەهشتە دەسنر کو دبیتە دوماهیک   ٢٠١٩ێ هەیڤا دوو  ١ژا ئەینن 

ارتنا هەرەمەک دا بو قوناغا  ژ ن د پرۆسەیا هەلت 
، زارۆکێ تە ناهێتە لنافخسبر ێ ێ پێشکێشکرنن ژڤانن

ێ زاروکا تا قوناغا   ێ.  ١٠باخجی

؟    فۆرم 
ی
ن پێشكێشژ پریکەی بکەن لسەر ڤ  

ان دشێ  ن  
 هەرێ خب 

.فۆرمەکا دی دڤێت بهێتە داگر    
ێ زارۆکا)پریکەی( ئەگەر تۆ پێشكێشژ نەختێ تن بۆ پێش باخجی

ن   
ن پریسکولێ ئەڤبێ  

کۆرسیەکێ بکەی د هەیم قۆتابخانادا. هەروەسا ئەڤەژی دێ هەیم قۆتابیبێ

ێ وانا  ێ وان  ٣تەمەنن ن تەمەنن  
ن پریکەی ئەڤبێ  

ن  ٤ساڵ و هەیم قۆتابیبێ  
ساڵ بو قوتابخانبێ

Stanford Montessori  وHull-Jackson Montessori  پرۆسەکا جۆدا یا بخو . ن ڤە گریبر

ێ زارۆکان)پریکەی(  ن قۆناغا پێش باخجی  
ان بۆ هەیم کورسیبێ  

اردنا هەرەمەک دێ هێتە گتێ ژ هەلت 

 .٢٠١٩کو دێ دەست پێکەت ل بهارا ساال 

  ئەگەر من زارۆکەک هەبیت بچیتە 
چ پێتڤییە بۆ پێشكێشکرنن

؟  پۆال یانزدێ یان پۆال دوانزدێ ل قۆناغا ئامادەن 
ن هەیم پێشکێ  

ێ دڤێت کوپیەکا تەواو یا کارتا نمرا خو یا قوناغا ١٢ێ و ١١شکەرێن قوناغبێ

ێ رێڤەبەرێ  اردە بو الن 
ژ ن هەلت   

ن دگەل دوماهیک ریپورت کارت و فورما قوتابخانبێ ئامادەن  بیبن

. دێ رێڤەبەران حەتا  ن رۆژا مولەت هەبن  ٣قوتابخانا ئامادەن  ئەوا ئەو بو دهێنە ڤەگوهاسبر

، کو فورم و کارتا  ێ ێ لسەر بکەن. لدەیمێ بدوماهیهاتنا پێداچوونن نمرا زاروکێ تە پێداچوونن

ن کوپیەکا فورما پێداچووی هەڤپێچ  رێڤەبەر دێ  
کەت دگەل فورما زاروکێ تە یا قوتابخانبێ

ن دەست ب  
اردە بەری تو بشنێ  فوریمێ پێشکێشبکەی. هوین دشبێ ژ پێشکێشکڕنا فورما  هەلت 

ن بەری  ٢٠١٩ێ هەیڤا ئێک ،  ١١بکەن هەر ل روژا   
ێ هەیڤا  ١هەیم فورمێت داگرنر ئەڤبێ

ن ژ قوناغا  ٢٠١٩یسێ   
اردنا هەرەمەک بو قوتابیبێ ژ ێ  ١٠دگەهن دێ چنە ل ژێر پروسەیا هەلت 

 .١٢ێ بو  ١١و ژ قوناغا   ١١دچنە 

ن ئەکادییم چنە؟   
ن چوونا قۆتابخانا مەگنێت یێ   

 مەرجێ 
ێ قۆتاب خانا مەگنێت یا ئەکادییم بهێتە دەبیت قۆتان  ئەف دوو مەرجە لدەف بن داکو ژ الن 

ن ئەکادیم ئو بدەستڤەئینانا نمرێت پێتڤی یێت تاقیکرنا ستاندارد.   
 تکایە،وەرگرتن: نمرە و پلەیبێ

ن ساال ١٠ێ و  ٩تەماشەی الپەرێن   
ن وورد لسەر مەرجبێ  

 .٢٠٢٠-٢٠١٩ێ بکە بو زانیاریبێ

؟ ن تایبەن   
  چیە بۆ قۆتابخانێ 

اردنن ژ  پرۆسەیا هەلب 
ن   
 Nashville School of the Arts (NSA) and Isaiah T. Creswellقۆتابخانبێ

Middle School of the Arts  ێ و ن هۆنەران داخازێ ژ قۆتابیان دکەن کۆ تاقیکرنن  
یبێ

ن   
ێ ئەنجام بدەن. قۆتابخانبێ  NSA and Isaiah T. Creswell Middleچاڤپێکەفتنن

School of the Arts  ن هونەری دێ ئاگەهداریا هەیم بەشداربو  
ان کەن دەربارەی دەیمێ یبێ

. قۆتابخانا  ێ ن ژێــهانر کەت ئەوێن دهێنە   ٣٠دێ  NSAتاقیکرنن  
کۆرسیا پێشكێشژ وان قۆتابیبێ

ن ژ قۆتابخانا   .Isaiah T. Creswell Middle School of the Artsڤەگۆهاسبر

The Early College Program at Middle College High School, MNPS Virtual 

School and Nashville Big Picture High School  ێ ب قۆتابیان داخازا چافپێکەفتنن

 . ێ ێ ب بەشداربوانڤەکەن بۆ رێکخستنا چافپێکەفتنن  Theدکەن. قۆتابخانە دێ پەیوەندن 

Early College Program at Middle College High School  مەرچێت ئەکادیم یێت

 ێ بکە( ١هەین )تەماشەی الپەرێ 

اردنا خۆشک ۆ بر  ژ  ا چەوا کاردکەت؟هەلب 
ار  ژ ن خۆشک یان برایەکێ وان ل وێ دحەزا هەلت   

نا خۆیشک ۆ برا دهێتە دان بۆ وان قۆتابیان یبێ

ێ بمینیت بۆ ساال  ، ئەگەر ئەو خۆشک یان برا ل قۆتابخانن ێ قۆتابخانا ئەو پێشكێش دکەنن

ێ یا  ێ نۆکە دەوایمێ دکەت کۆ ب مەرجەکێ نە ل پێش قۆناغا  ٢٠٢٠-٢٠١٩خاندنن ئەو قۆتابن 

ێ زارۆکا )  ( بیت. pre-kباخجی

ێ چەندێ، لدەیمێ دوو خۆیشک ۆ برا پێشكێشژ هەمان قۆتابخانە دکەن ۆ تەنها  زێدەباری ڤی

ێ قەبوول بکەن دێ ئەو خۆشک  ئێک ژ وان دهێتە وەرگرتن، ئەگەر دەیک ۆ باب وێ کۆرسن 

ێ   یا چاڤەرێکریادا. ماڤن
ی

ێ نەهاتیە وەرگرتن دێ کەڤیتە سەر لیستا پێشەنک ێ یان بران  ێ ن  بەران 

ن لسەر لیستا چاڤەرێکریا بۆ   
اردنا خۆشک ۆ برا دێ هێتە دان بۆ وان قۆتابیبێ ژ هەلت 

ن بەردەست.   
 بدەستڤەئینانا وان کۆرسیبێ

اردنا خۆشک ۆ برا نینە:  ژ ێ هەلت  ێ ن  ێ بەران 
ن لخارێ ماڤن  

 East Nashvilleئەف قۆتابخانبێ

Magnet High School, East Nashville Magnet Middle School, Head 

Magnet Middle School, Haynes Middle School, Hume-Fogg Magnet High 

School, Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts, Martin Luther King 

Jr. Magnet High School, Meigs Magnet Middle School, the Early College 

Program at Middle College High School, MNPS Virtual School, Nashville 

School of the Arts and Rose Park Magnet Middle School ن  
. هەیم قۆتابخانبێ

اردنا خۆشک ۆ برا یە هەی.  ژ ێ هەلت  ێ ن  ێ بەران 
ن چارتەر، ماڤن  

ێ، دگەل قۆتابخانبێ  دیتر

 
ن
 یا جۆگراڤ

ی
 چیە؟ (GPZ)زوونا پیشەنک

 یا جۆگراڤن )
ی

انا ئەوێن لوان GPZزوونا پێشەنک ن  
ێ ددەتە وان ختێ اردنا وەرگرتنن ژ ێ هەلت 

( ماڤن

ابخانا وان یا هەلژاردە. وەرگرتن نەیا دەڤەرێن جۆگراڤن دژین ئەوێن لدەورۆبەرێن قۆت

 یا جۆگراڤن )
ی

ن دکەڤنە زوونا پێشەنک  
انبێ ن  
(. لێ هەرچەوابیت، ئەوان GPZمسووگەرە بۆ وان ختێ

ێ  اردنا هەرەمەک. ئامت  ژ  هەبیت لدەیمێ پرۆسەیا هەلت 
ی

ێ پیشەنک  Zone Finderدێ ماڤن

ێ دڤی مالپەریدا  ێ  www.mnpsschoolchoice.orgبکاربینە ل سەر ئونالینن یان پەیوەندن 

ێ ژمارێ ڤە بکە  .  GPZدا بهێیە دیارکرن کا  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦بڤی ێ  تە دکەڤیتە کیش قۆتابخانن

اردنا  ژ   بەراهیا هەلب 
ن
 چیە؟ CLUSTERماڤ

ێ   ن 
انا ددەن ئەوێن لسنوورێ جۆگراڤن ن  

ێ بۆ وان ختێ ێ وەرگرتنن اردە ماڤن ژ ن هەلت   
هندەک قۆتابخانبێ

ن کالستەرا وێ قۆتابخانا ئامادەن  دا دژ   
ن دچنە قۆتابخانبێ ێ چەندێ، ئەو قۆتابب  ین. زێدەباری ڤی

ن خو ۆ دڤێت بەردەوام بن د   
ن ژدەرڤەی سنوورێ زوونبێ  

اردە ئەڤبێ ژ یا  feeder pathwayهەلت 

ن ئەگەر قۆتابخانا فیدەر ئانکۆ یا ئەو دچنن  ێ بدەستڤەئیبن ێ وەرگرتنن ێ ن  ێ بەران 
زوونا خو دێ ماڤن

اردە بیت. دایک و باب د ژ ێ پێشکێشبکەن بەری قۆتابخانا هەلت  ەبیت فورما پێشکێشکرنن

ێ  ێ ن  ێ بەران 
 وەربگریت.  clusterدوماهیک ژڤان بدوماه بهێت داکو ماڤن

 

ن چوونا باخج   زارۆکان چنە؟   
 مەرجێ 

ێ وانا ببیتە  ێ زاروکا دا دەبیت تەمەنن ێ ل باخجی ن هەژی)شایستەی( وەرگرتنن  
سال  ٥ئەو قۆتابیبێ

ێ ١٥ئەگەر رۆژا ژ دایکبوونا زارۆکێ تە دنیفبەرا  . ٢٠١٩مانگا هەشت،  ١٥بەری یان ل روژا 

ن ٢٠١٩دا بیت لساال  ٩ێ هەیڤا ٣٠دا بیت ۆ  ٨هەیڤا   
ێ ب قۆتابخانبێ ، دڤێت تۆ پەیوەندن 

ێ زارۆکان بکەی ئەوژی برێکا  ۆ بکەی دا پرسیارا تاقیکرنا بەرهەڤبوونا قۆتان  بۆ باخجی
میتر

؛  ێ ێ ژمارا تێلەفۆنن ێ بڤی ێ پەروەردا پێش  . ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦پەیوەندیکرنن دەبیت تو نامەکێ ژ بەیسژ

ێ زارۆکا) ێ ڤە هێتە دابینکرن pre-kباخجی ێ قۆتابخانن ێ (، کو دێ ژالن  دێ دیارکەن کا زاروکێ تە ن 

ێ زاروکا. ئەڤ نامە دەبیت بهتە هەڤپێچکرن دگەل فورما هەژی یە )شایستەیە( بو باخجی

ێ یا قۆتان  بەری دوماهیک ژڤان کو دبیتە 
، دا بهێتە ٢٠١٩ا دوو، ێ هەیڤ ١پێشکێشکرنن

اردنا هەرەمەکیدا.  ژ  بەرچاڤ وەرگرتن دناڤ پرۆسا هەلت 

ن شایستە   
ێ زاروکا دێ دەست پێکەت بۆ قۆتابیبێ وەرگرتنا بەروەخت یا قۆتابیان بۆ قۆناغا باخجی

. ئەگەر زاروکێ تە بەری نوکە هاتبیتە وەرگرتن د  ێ / ۆ زیرەکن  ێ  بەهرەمەندن 
ن  
بو خزمەتگۆزاریبێ

ێ پێتڤی یە بهێتە فرێکرن هەڤپێچ دگەل فۆرما زارۆکێ تە  Encoreبەرنایمێ  دا نامەکا پەسەنکرنن

اردە. ئەگەر زارۆکێ تە ل  ژ ن داخازا  Encoreیا قۆتابخانا هەلت   
ن وان بشبێ  

انبێ ن  
نەبیت، رەنگە ختێ

ێ سایکۆلۆژی دا دیارکەن کا زارۆکێ  ۆ بەیسژ ن میتر  
ن گشنر یبێ  

ێ بکەن ژ قۆتابخانبێ هەلسەنگاندنن

/یا هەژییە ب ێ ن بەهرەمەندا. وان ن   
 ۆ ڤان خزمەتگۆزاریبێ

ن وەرگرتنا قوتابیان د قوتابخانا   
یا بەژدارکرنا  GLENDALEمەرجێ 

 زمانن  ئەسپانیا چنە؟ 

ێ زاروکان یان پۆال  « ێ هەی پێشكێشژ قۆتابخانا ١هەر قۆتابیەکێ دچیتە قۆناغا باخجی ێ ماڤن

Glendale  .بکەت 

ن  «  
ن بەری بهێنە  دڤێت قۆتان  تاقیکرنا شارەزاییا  ٣ۆ  ٢بۆ قۆناغبێ ێ بکەن ۆ دەربازبب  زمانن

 . ێ  وەرگرتن ل قۆتابخانن

ێ بۆ قۆناغا  « ن پێشکێشکرنن  
 ێ ناهێنە وەرگرتن.  ٤فۆرمبێ

 قۆتان  چەند ماوە دشێت د ناف لیستا چاڤەرێکریاندا بمینیت؟
ێ زاروکان تا قوناغا  ن باخجی  

ن ل قۆناغبێ  
ێ دێ هێنە هێالن لسەر لیستا چاڤەرێکریا تا  ١٢قۆتابیبێ

ێ د ساال خاندنێدا  ٥رۆژا  ، لیستا ٢٠٢٠-٢٠١٩ێ یا دەواما قۆتابخانن ێ . پشنر رۆژا پێنج 

ن   
ن چارتەر نەبن. لیستا چاڤەرێکرنا قۆتابخانبێ  

ن تەنها قۆتابخانبێ چاڤەرێکریا دێ هێتە ژناڤت 

 . ێ  چارتەر دێ بەردەوام بیت تا دۆماهیکا ساال خاندنن
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ژ  ن هەلب   
ن دێ هێتە دابینکرن بۆ قۆتابخانێ   اردە؟هەری ڤەگۆهاسێ 

ن   
ێ ناهێتە دابینکرن بۆ وان قۆتابخانان یبێ ن ب پاسا قۆتابخانن د گەلەک کاوداناندا، ڤەگوهاسبر

ن دێ هێتە دابینکرن بو قۆتابیا  اردەدا. ڤەگوهاسبر ژ ن هەلت   
هاتینە دیاکرن د فۆرما قۆتابخانبێ

( ن ل زوونا پێشەنگا یا جوگراڤن  
ارکرنا یا بەژد Glendale( دژین د قۆتابخانا سەرەتایا GPZئەڤبێ

ێ دابینکەن.  ن چارتەر هاتن ۆ چوونن  
ێ چەندێ، چەندین قۆتابخانبێ . زێدەباری ڤن ێ ئەسپانن زمانن

ێ هەیە یان نە.  ێ ب قۆتابخاناڤە بکە دا بزانن کا وان پاس بۆ ڤەگۆهاستنن  پەیوەندن 

ێ  ن گشنر برێکا ڤەگوهاستنا گشنر یا بناڤی  
ن ب پاسبێ ێ   WeGoڤەگۆهاسبر نن ژ  

)بفەریم دبتێ

Nashville MTA ن قۆناغا (لسەر  
ێ بەرامبەرە بۆ هەیم قۆتابیبێ انسەری باژێرێ ناشڤیل ن 

ێ  نن ژ  
ن قۆتابیان دۆجار هندی  StrIDeئامادەن  د رێکا پرۆگرایمێ کو دبتێ  

ن ناسنامبێ  
لجهێ کۆ کارتبێ

ن قۆتابخانا   
ێ بەرهەڤە بۆ قۆتابیبێ ن ناڤ باژێری پێڤەدهێت. هەمان پرۆگرام ن   

ن پاسبێ  
پلێتبێ

ێ د قۆتابخا ن ناڤنج  ئەوێن بەشدارن   
ن ناڤنجیبێ  

ن بژاردەدا دکەن ژ بیل قۆتابخانبێ  
نبێ

ن charterچارتەر)  
ن قۆناغا ناڤنج  دا بشبێ  

(. دەستویردانا دەیک ۆ بابا یا پێتڤی یە بۆ قۆتابیبێ

ن پرۆگرایمێ   
ن پایسێ یبێ  

ێ ب  StrIDeپلێتبێ  پەیوەندن 
ن  
. دایک و باب دشبێ ن بدەستخۆڤە بیبن

ێ نیا خزمەتکرنا هاوالتیا MTAپرسگەها  یانژی  ٦١٥-٨٦٢-٥٩٦٠ژمارێ  ڤە بکەن لسەر ڤی

بو دانانا پالنا رێکێ ئو بو زانینا هەبوونا  www.nashvillemta.orgسەرەدانا ڤی مالپەری بکە 

 . MTAپاسا 

 

 

 

 

  

بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن 

ەر ژمارا تێلەفونا خێزانی سەر بقۆتابخانێن میترۆ ڤە لس

یان سەرەدانا ڤی مالپەری بکە  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG 

 سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی دکەڤیتە

 2601 BRANSFORD AVE., NASHVILLE, 

TN 37204  . 

 .بکاربینە BERRY ROAD تکایە هاتنەژوورا جاددا
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ن مەگنێت)  
ن وەرگرتنن  ل قوتابخانێ   

  یا Magnetمەرجێ 
ن
ن ئەکادییم بو ساال خاندن  

 ٢٠٢٠-٢٠١٩( یێ 
 

 

ن ئە  
ن لخارێ مەرجبێ  

ن هەین: ئەف قۆتابخانبێ  
ێ یبێ ن تایبەت بو وەرگرتنن  

 کادییم یبێ

 (٨ێ تا قوناغا  ٥)قوناغا  Meigsقوتابخانا ناڤجیا  «

ن  MLK Juniorقوتابخانا ئامادەیا  «  
 (١٢-٧)قوناغبێ

 ێ(١٢ێ تا قوناغا  ٩)قوناغا  Hume-Foggقۆتابخانا ئامادەیا  «

 Middle Collegeد قۆتابخانا ئامادەیا  Early Collegeبەرنایمێ قۆتابخانا ئامادەییا  «

 ێ(١٢ێ تا قوناغا  ٩)قوناغا 

ێ  ن ئەکادیم بو  Magnetشایستەن  پێشکێشژ قۆتابخانا  داکو ن   
بکەی دگەل مەرجبێ

، دەبیت ئەف مەرجە لدەف تە هەبن.  ێ  وەرگرتنن

ێ کانتونا  « ێ وی دەبیت ئاکنجن   قوتان  یان سەمیانن
ن  
بیت داکو  Davidsonدایک و باببێ

اردە ژ ێ  بشێت پێشکێشژ قۆتابخانەکا هەلت  ێ  ١بکەت وەک هانر یە بەحسکرن د بەیسژ

ێ ئو د  .  ١.١١٧ژمارە  SBOPلهنداڤی ێ یاسان   وەک ئاکنجن 

و ل ناشڤیل) « ێ قوتابخانێت گشنر یێت میتر ( MNPSدەبیت زاروک ژمارا ناسناما قۆتان  ژالن 

ێ  و ناشڤیل ن 
ن میتر  

ن گشنر یبێ  
ێ سەنتەرێ قوتابخانبێ  ژالن 

ن ڤە هەبیت ئەڤا دهێتە دەرێخسبر

ێ   ڤە.  تومارکرنن

دەبیت ئەنجامێت زاروک ل تێکرایا ئەنجامێت ئەکادیم بگریت دگەل مەرجێت گرێدای ب  «

ن خاندنێڤە وەک هانر یە دیارکرن ل خوارێ.   
 بابەتبێ

ێ ژ زاروک بگریت وەک لخوارێ هانر یە بەحسکرن.  «  دەبیت مەرجێت تاقیکرنا شایستەبوونن

 

ن تێکرایا ئەنجامێت ئەکادم ئو مەرجێت گرێدای ب بابە  
تێ 

 خاندنێڤە

% بیت یان زیاتر د هەیم بابەتا پێکڤە د ٨٥دەبیت تێکرایا ئەنجامێت ئەکادیم یێت قۆتان   «

سمستەرێ وەرزێ بهارا ساال چوی یا خاندنێدا ئو ئەنجامێت وەرزێ ئێکێ یێت ئەف ساال 

ن دهەر حەفتی ٩حەفتیا بن یان  ٦خاندنێدا ) چ یێت  ی ب چ بابەتا ڤەمابیبر ژ ا بن(، نابیتر

ێ دەمیدا.  ٩حەفتیا بن یان  ٦وەرزەکێ دانانا ئەنجامادا )چ یا   حەفتیا بن( د ڤی چارچوڤی

ن  «  
ن دەوایمێ ل قۆتابخانبێ  

 Rose Parkئو یان  Head, John Early, Meigsئەو قۆتابیبێ

Middle Magnet  ن پێشکێشژ شایستەبوونا تایبەتمەندیا  
ێ دکەن ئو ئەڤبێ وەرزێ هاڤینن

ن ئەکادیم   
% یان زیاتر بیت بو هەیم بابەتا پێکڤە د ٨٥دکەن دەبیت تێکرایا نمرێت وانا یبێ

ێ ساال خاندنێدا، ئو نابیت ب چ بابەتا نە ێ و چوارێدا د ڤی ن وەرزێ دووێ و سێن   
ـه حەفتیبێ

ن د هەر وەرزەکێ دانانا ئەنجامادا )چ شەش حەفنر بن یان نەـه حەفنر بن( دڤی   ڤەمابیبر

ێ دەمیدا.   چارچوڤی

  
ن
  بو شایستەبوون

ن
ن تاقیکرن  

 مەرچێ 

ن هاتینە گوهرین د ساال   
ێ یبێ داکو رێکێ ب قۆتابیا بدەت  ٢٠١٨-٢٠١٧مەرجێت تاقیکرنن

ێ ژێبگریت. ئەڤ گوهرینە یا هانر یە ئەنجامدان ژبەر  ن تاقیکرنن  
چەندین دەرفەتا دا مەرجبێ

ن بەرچاڤ د ستانداردێن ئەکادیم یا ویالیەتا تێ  
ن دەڤەرا گوهرینبێ  

نش و تێخستنا هەلسەنگاندنبێ

نوی ئەڤا زانیارییێت ستاندارد یێت نیشتیمانن دابیندکەت. راپۆرتەک دێ هێتە فرێکرن بو 

 قوتابیان تێدا دێ هێتە دیارکرن کا قوتان  
ن  
ن تاقیکرنا ستاند دەیک وباببێ  

ن داخازیبێ  
ەرد مەرجبێ

ن تاقیکر   
ێ دێ هەیم ئەنجامبێ ێ راپورنر  گونجان  تێدابن. لدەف هەنە یان نە. ئەڤی

ن  
 نبێ

ێ یا  « ن مەگنێت د ساال خاندنن  
ێ دا،  ٢٠٢٠-٢٠١٩داکو بهێ یە وەرگرتن بو ناڤ ئەکادیمیبێ

ن   
ێ لدەف خو پەیداکەت د ئێک ژ ڤان دوو رێکبێ ێ تاقیکرنن ن ڤی  

قوتان  دشێت ڤان مەرجبێ

 خارێ دا: 

  ێ تاقیکرنا ئەنجامدای  ٢٠١٨-٢٠١٧ل ساال خاندنا  TNReadyلژێر  TCAPئەو قوتابن 

ێ و  /زمانن ن وی/وێ د شایستەبوون یان هەرەباش بوون د هونەرێ خاندنا زمانن  
ئەنجامبێ

ێ دا، ئەو قوتان  دێ هێتە وەرگرتن.  کارن  یدا و بت 
ن  ئنگلت 

  ۆ ل ێ تومارکریبیت ل قۆتابخانەکا سەر قۆتابخانێت گشنر یێت میتر ێ نوکە ن  ئەو قۆتابن 

ێ شایستە بیت برێکا پێشکێشکرنا ئەنجامێت تا ێ ناشڤیل دێ ن  ێ دوماهیکێ ژ الن  قیکرنا ڤی

ێ پلەی.  ین ئاسنر  تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانن ئەوا دگەهیتە کێمتر

ێ هانر یە دانان لسەر سەرجەیمێ  - ێ پیلێ ن  ین ئاسنر خاال لسەر پیڤەرێ  ١٤کێمتر

( ن ێ بهەڤرا. stanineستانب  کارن  ێ و بت 
ێ نیشتیمانن بو خاندنن  ( ن 

ن کانتونا   
ن ئاکنجیێ   

ن نوی هاتینە  DAVIDSON ئەو قوتابیێ   
ئەڤێ 

و ل ناشڤیل  ڤە (MNPS)وەرگرتن د قوتابخانێت گشن  یێت میب 

ێ کانتونا  ێ ئاکنجن  ن  Davidsonئەف قۆتابن   
ێ نوی بیت دناڤ قۆتابخانبێ ئو ن 

ودا، لویالیەتا تێنش، ئو نوکە قوتابیە بەس لمال دخوینیت ، ئو /یان نوکە  میتر
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ن قۆتان  یە دەوایمێ ل قۆتابخانەکا تا  
یبەت دکەت رەنگە شایستەبیت د ئەڤبێ

 خوارێدا: 

ن خاندنێڤە وەک هانر یە  «  
تێکرایا پلەیا ئەکادیم ژێبگریت دگەل مەرجێت گرێدای ب بابەتبێ

 . ێ  بەحسکرن ل هنداڤی

ێ برێکا پێشکێشکرنا  « ێ لدەف خو پەیدابکەی بو شایستەبوونن ن تاقیکرنن  
داکو مەرجبێ

ێ تاقیکرنا دەستکەفت  ێ ژ الن 
یا نموونەی یا نیشتیمانن ئەوا دگەهیتە ئەنجامێت تاقیکرنن

ن   
ێ چێدبن ژێبگرن ئو یان دهێنە دیارکرن ب ئەڤبێ ن هەنن  

ێ پلەی. ئەڤبێ ین ئاسنر کێمتر

 خوارێدا. 

  ێ ئەڤا دهێتە ئەنجامدان د بەهرا پتر حالەتادا، ئەف تاقیکرنا ستاندارد یا ویالیەنر

، سەرارەی وێ چەندێ کو ئەڤ تاقیکرنە رەنگە یا  ێ تایبەت بیت بو ژدەرڤەی ویالیەنر

ین ئەنجام د سەرجەیمێ  هەلسەنگاندنا نموونەن  یا نیشتیمانن ئو ئەوا دگەهیتە بکێمتر

ێ ئو  Stanineخاال لسەر پیڤەرێ  ١٤ ی/خاندنن ن ێ ئنگلت 
/زمانن ن هونەرێ زمانن  

د بابەتبێ

، دایک و  ن ێ پێکڤە بدەستڤە بینیت. داکو ڤان ئەنجاما بدەستخوڤەبیبن کارن  بت 

ن  پەیوەندی ب قۆتابخانا بەرێ یا زاروکێ خو یان ب رێڤەبەریا  باب/سەمیان دێ پێتڤیب 

 پەروەردا قۆتابخاناڤە بکەن. 

  ن تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانن نەبیت  
ن پلەیبێ  

ئەگەر زاروکەکێ ئەنجامبێ

ئانکو تاقیکرن ئەنجام نەدابیت، دڤێت دەیک و باب ب پارە تاقیکرنەکا تایبەت بو 

ێ پیلێ هاتیە دەستنیشانکرن کە سەرجەیمێ زاروکێ خو ئەنجام بدە ین ئاسنر  ١٤ن. کێمتر

ی/هونەرێ  Stanineخاال لسەر پیڤەرێ  ن ێ ئنگلت 
/ زمانن ێ ێ خاندنن ێ نیشتیمانن بو بابەنر ن 

ێ پێکڤە بو تاقیکرنا تایبەت.  کارن   و بت 
 زمانن

 

ی ) ن   ئنگلب 
ن
خوازێن زمان  

 (ELفب 

ن نوکە دەوایمێ ل قوتابخان «  
ی ئەڤبێ ن ێ ئنگلت 

خوازێن زمانن  
و ل فتێ ێت گشنر یێت میتر

ن دگەل تەنها MNPSناشڤل) ن تاقیکرنا ستاندەرد بدەستخوڤە بیبن  
ن ئەنجامبێ  

( دکەن دشبێ

ی/هونەرێ زمانن یان  ن ێ ئنگلت 
/زمانن ێ ئێک بابەت شینا دوو بابەتا: ئێک ژڤان بابەتا ؛ خاندنن

 . ێ کارن   بت 

ن  «  
ێ  magnetsداکو بهێیە وەرگرتن دناڤ ئەکادیمیبێ دا،  ێ٢٠٢٠-٢٠١٩بو ساال خاندنن

ی) ن ێ ئنگلت 
خوازێ زمانن  

ێ فتێ ێ لدەف خو ELقۆتابن  ن هەلسەنگاندنن  
( دشێت ڤان مەرجبێ

ن خارێ دا:   
 پەیداکەت د هەر ئێک ژ ڤان یسێ رێکبێ

  ێ ێ  ELئەو قوتابن  ێ هاتبیتە هەلسەنگاندن ژ الن 
ی ئەڤی ن ێ ئنگلت 

خوازێ زمانن  
ێ ئانکو فتێ

TCAP/TNReady  ێ  ٢٠١٨-٢٠١٧دماوێ ساال خاندنێدا ێ وەرگرتنن ن دێ ماڤن  هەبیبر

ێ  ێ زمانن ێ باش بیت یان زورێ باش بیت د بابەنر ئەگەر ئەنجایمێ هەلسەنگاندنا قۆتان  ن 

ێ دا دهەلسەنگاندنا  کارن  ێ بت 
یدا یانژی د هونەرێ زمانیدا یان د بابەنر ن یا  TCAPئنگلت 

 .٢٠١٨ساال 

  ۆ ل ێ تومارکریبیت ل قۆتابخانەکا سەر قۆتابخانێت گشنر یێت میتر ێ نوکە ن  ئەو قۆتابن 

ێ دوماهیکێ ئەڤا ژ ن ێ شایستە بیت برێکا پێشکێشکرنا ئەنجامێت تاقیکرنا ڤی اشڤیل دێ ن 

ین  ێ تاقیکرنا دەستکەفت یا نموونەی یا نیشتیمانن هاتیەکرن ئەوا دگەهیتە کێمتر الن 

ێ پلەی  ێ نیشتیمانن یان زیاتر.  Stanineلسەر پیڤەرێ  ٧ئاسنر  ن 

  ێ ن میتر  ELئەو قوتابن   
ێ نوی دناف قوتابخانبێ ێ نوی بیت ل ێ ئەڤی و دا یان دبیت کو ن 

ن تاقیکرنا دەستکەفت یا   
ێ هەژی بیت ب دابینکرنا ئەنجامبێ ویالیەتا تێنش دا رەنگە ن 

 stanineپلە لسەر پیڤەرێ  ٧نموونەی یا نیشتیمانن ئەوا ئەنجایمێ وێ بکێیم بگەهیتە 

ی/  ن ێ ئنگلت 
/زمانن ێ هونەرێ یا نیشتیمانن یان زێدەتر بیت بو ئێک ژڤان بابەتا خواندنن

کاری.   ئو/یان بت 
 زمانن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اریێن خێزانی سەر بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانی

یان  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦بقۆتابخانێن میترۆ ڤە لسەر ژمارا تێلەفونا 

سەرەدانا ڤی مالپەری بکە 

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG. 

 ناڤ و نیشانێن سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی دکەڤیتە

2601 BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 

37204 . 

 .ەبکاربین BERRY ROADتکایە هاتنەژورا جاددا 
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اردێن ئەکادم،بابەتا و پرۆگراما ژ ن هەلب   
 پێناسێ 

 

 

ن ناشڤیل  
 ئەکادیمیێ 

ێ کوچکا سپیڤە ئانکو ) ( وەک مودێلەکا White Houseهاتینە ناساندن و پەسەندکرن ژالن 

ێ یا قۆتابخانا ئامادەن  
  ننگوهارتنن

، ئەکادمیێت ن یێ  ا و یشڤانیشتیمانن ژ ین کولت 
ل ئێک ژ باشتر

ێ وەالتیدا. قۆتابیا دەر پروگرامێت ئامەدەکرنا پیشا بو قوتابیا دابیندکەت ل  فەتا سەر ئاسنر

ێ یا هەی دناڤبەرا  اردنن ژ ن جودا جودا د ناف  ٣٩هەلت   
ن  ١٢ئەکادمیاتبێ  

 ئامادەن  یبێ
ن  
قۆتابخانبێ

کرنا کارا و پراکتیک پێشکێشژ قۆتا  
ەن دهەر بوارەکێ ئەوانا کبیا د سەر ب تاخاڤە کو ئەو فتێ

ێ دگەل زیاتر ژ  حەز لسەر هەی،  ٣٠٠د بوارێ ئەندەزیاری بگرە تا چاڤدێریا ساخلەمن 

. هەیم رێرەوێن) ( ئەکادیم دهێنە رێزکرن دگەل pathwaysهەڤالپارێن جڤایک و بازرگانن

ن پشنر قۆناغا دوان  
ێ ب هاریکاریا دەزگاهبێ ژ ن بەروەخت یا کرێدتا بو کۆلت   

ن دەرفەتبێ  
اوەندی یبێ

ن   
ن پیشەسازی ئەڤبێ  

ن هەین بو بدەستڤەئینانا بروانامبێ  
نافخوی. هەروەسا قۆتابیا دەلیڤە یبێ

ێ ئابوریدا دکەن. گەشتەکێ بو ناف ئەکادمیایەکێ   لسەر بنەمان 
ن  
ێ د شارەزان  و شیانبێ هەڤرکن 

ێ  YouTube.com/Metro Schoolsئەنجام بدە لسەر ڤی مالپەری  ێ ب ڤی یان پەیوەندن 

.  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦ژمارێ  ارتنێت خو بزانن ژ  بکە داکو هەلت 

 

 : ن پێشکەفن   
 ئەکادیمیێ 

ن پێشکەفنر پێشكێشدکەت بو   
ن ئەکادیم یبێ  

ەکا گرێدای یا پرۆگرامبێ و زنجت 
قۆتابخانێت میتر

ن قۆناغا پریکەی حەتا قۆناغا   
ن کەیس  ١٢قۆتابیبێ  

ن یبێ  
ن بهتێ  

ێ ئامادەی ئەڤا لسەر خالبێ

ن ئەکادیم زێدەدک  
ن مە پێکدهێت ژ ئاڤادکەن و شیانبێ  

 : ەن بو هەیم قۆتابیا. پرۆگرامبێ

 ( AP) دانان بو جهەیک  پێشکەفن  

(AP تەکەزی دکەتە سەر ) ێ ێ برێکا مەنهەجەکێ  وانەگووتنن ژ ێ کولت  و هەلسەنگاندنا ئاسنر

ن   
ێ مامۆستایەکێ ڤە هاتبیتە دانان. قۆتابیبێ دەلیڤە یا هەی کو بکویری  APپەسەندکری کو ژالن 

ن حەزا وان ل  
ن دناف بابەتبێ  

سەر هەیدا بچن، پێشخستنا شیانێت پەیوەندیکرن و لێکولینبێ

ن و بەشداری دناڤ کارێ  ن چارەسەرکرنا ئافرێنەر یا ئاریشا بب   
ی شیانبێ  

پێشکەفنر بکەن، فتێ

ێدا بکەن.  ژ ێ کولت  ێ ئاسنر  سەخت ن 

  (AVID)رامانا وێ پێشكێشكرن برێکا پابەندبوونا تاکەکەس

ن دەستکە AVIDپەیاما   
فتنانە برێکا بەرهەڤکرنا هەیم قۆتابیا و حازربوونا وانا بو بو گرتنا ڤاالتیبێ

ێ   رێکنیشاندەر ن 
ن  
ێ د جڤاکەکێ جیهانیدا. ئێک بنەمایبێ ێ و دەستڤەئینانا سەرکەفتنن ژ کولت 

AVID  .دگەل دابینکرنا پالپشتا ئەکادیم و جڤایک ، ێ  ئەوە بو هەلگرتنا قۆتابیا بو بەرپسیارەتن 

Cambridge International 

ن   
ێ  Cambridge قۆتابیبێ ێ خو  نەبەس بتنن . هەروەسا ئەو ئاڤادکەت تێگەهشتنەکا کویر یا بابەنر

ن وان تشتا تەطبیق بکەن ئەوێن   
ن هزرکرنا رێکخسنر یا بەرز پێشڤەدبەن داکو ئەو بشبێ  

شیانبێ

ن   
بوین. دێ پسیار ژ قۆتابیبێ  

هێنە کرن کو برەنگەکێ رەخنەن  هزربکەن، داکو  Cambridgeفتێ

ن کا چەوا گەنگە بب   
. قۆتان  هەروەسا دێ بت  و فتێ

ن شا دروستبکەن و بەلگا بهەلسەنگیبن

. و ها ەو ببیت بوچوونەکا نیڤدەولەنر پێشئێخیت و باوەری بخو دهێت، ێ جیهانن  التن 

 تومارا دووالیەن
تومارا دووالیەن دەلیڤەکێ بو قۆتابیا دابیندکەت بو بدەستڤەئینانا کرێدتا لدەیمێ دهێنە 

. ئەڤ چەن ێ ێ تومارکرن ل قۆناغا ئامادەن  ، ژدەرڤەی ئاڤاهن  ێ ێ قۆتابخانن دە رەنگە ل ئاڤاهن 

ێ بیت. داکو خو تۆماربکەی ل  /ئونالین و قۆتابخانا هاڤینن ێ و قۆتابخانا ئاشوونی
قۆتابخانن

ن دووالیەن، قۆتابی  
دەبیت پێشکێشژ پەیمانگەهەکا پشنر قۆناغا دواناوەندی  ەکانخولبێ

 بکەن. 

 پرۆگرام  بەهرەمەندا و زیرەکا
ێ پێشكێش دکەت ب تایبەت یا پرۆگرایمێ بەهرەمە کرنن  

ندا و زیرەکا سەربوورەکا)ئەزموونەکا( فتێ

خوازێن بمێشک و هزرێ د بەهرەمەندن و دبوارێ ئەکادیمیڤە د   
هاتیە درۆستکرن بو وان فتێ

ێ پراکتیکیە و هاوبەشە )کاریگەریا دووالیەنن یا هەی( و  ێ ن 
ێ خاندنن بەهرەداربن. مەنهەچ 

ن هگرێدای کێشایە دگەل تەکەزکر   
ن قوتابیان یبێ  

زرکرنا وان یا رەخنەن  ن لسەر پێشڤەبرنا شیانبێ

 . یو داهێنەر 

 (IB) بەکالوریا نیڤدەولەن  

( ێ لێکولینا و IBبەکالوریا نیڤدەولەنر ێ ب مەنهەجەکێ ئاڤاکەر ددەت لسەر بنەمان  ( گرنگن 

کرن دهێتە ئەنجامدان د   
ێ و تەکەزێ دکەت لسەر تێگەهشتنا وێنەکاری. فتێ پسیارکرنن

ی و چار  ژ اتت 
خوازا بهێنە کار. برێکا ستر  

ن فتێ  
، هەڤکاری، و جیاوازیێدا داکو پێدڤیبێ چووڤی

، ێ ، پەیوەندیکرنن ێ ن هزرکرنن  
ن بهیمەت، قۆتابیەکان دێ شیانبێ  

کەیس -رێڤەبرنا جڤایک هەلویستبێ

ێ  .  و لێکولینن ن  ڤەبیبن

 خاندنا پیشەن  و تەکنیک



 ٢٠٢٠-٢٠١٩|  فورما پێشکێشکرنێ بو قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ   12

ودا، خاندنا پیشەن  و تەکنیک)
دکەت و بەرهەڤدکەت CTEدناڤ قۆتابخانێت میتر  

( قۆتابیا فتێ

ن بەرز، و کارێن داخازی لسەر هەی برێکا پرۆگرامەکێ   
ن بەرز، شیانبێ  

ن خودان موچبێ  
بو پێشەیبێ

ن د ناڤبەرا  ن کاریدا:   ١٦سەخت کو دهێتە رێکخسبر  
 گرۆپبێ

  پیشەسازیکرنا پێشکەفنر 

  ێ و شۆشنر  سەرچاوێن کشتۆکال، خارنن

  ێ  هونەرێ بیناسازی و ئاڤاه دانانن

 A/V تەکنەلوژیا & پەیوەندیکرنا 

  ێ  رێڤەبەری و ئیدارەکرنا بازرگانن 

 پەروەردە و راهێنان 

   داران 

  رێڤەبەریا حکوویم و گشنر 

  ێ ێ ساخلەمن   زانسنر

 مێڤانپەروەری و گەشت و گوزاری 

 ن قوتابیان  
 خزمەتگوزاریبێ

 تەکنەلۆژیا زانیـــــــــــــــاریا 

 چاکڤەکرن و ئەولەکاری ،  یاسا، سالمەتیا گشنر

 زارکرنبا 

 STEM  ن  ڤەگــــــــــــــــــوهاسبر

 بەالڤەکرن و لوژستیک 

 MIDDLE COLLEGEد قۆتابخانا ئامادەیا  EARLY COLLEGE بەرنام  

ن دهێنە وەرگرتن دناڤ بەرنایمێ   
 MIDDLEد قۆتابخانا ئامادەیا  EARLY COLLEGEقۆتابیبێ

COLLEGE ا خو بکەن یان دەست ب ژ ن کولت   
ن بلەز دویڤچوونا پالنبێ  

ئاڤاکرنا پیشەیا خو  دشبێ

ێ وەربگرن و باوەرناما   associate degreeبکەن دهەمان دەمدا باوەرناما دبلوما ئامادەن 

ێ راوەستیت. ئەڤ پروگرامە  انن ن  
وەربگرن بەس دماوێ چوار ساالدا ـــ ئو بەالش دێ ل سەر ختێ

ن هەڤالبەندیا   
دێ مەنهەجەکێ سەخت پێشکێشدکەت بو خاندنا بلند دگەل ئەزموونبێ

ن پی  
ێ دێ یا لبەردەست بیت بو قوتابیبێ شەسازی بو قۆتابیا دابیندکەت. پروسەیا پێشکێشکرنن

ێ  ێ وەک قوناغا نەهێ بو ساال خاندنن  دەربازدبنە قوناغا ئامادەن 
ن  
ێ ئەڤبێ نوکە ل قوناغا هەشنر

. قۆتان    ١٠٠. سەرجەیمێ ٢٠٢٠-٢٠١٩ ێ
ن بو پێشکێشکارێن هەژی وەرگرتنن کورسیا لبەردەسبر

ێ بو دێ د بەرپسیاربن  .  ڤەگوهاستنن ێ بو مالێ ێ و ل قوتابخانن  ل مال بو قوتابخانن

ن ماگنێت  
 پرۆگرامێ 

ن ماگنێت دهێنە هەژماردن قۆتابخانێت داهێنەری و نموونەیینە کو سەرنجا قۆت  
بیا اقۆتابخانبێ

ن یەکتا کە وەک:   
ن دی.  STEM, Arts, IBدهێتە کێشان بو بابەتبێ  

و گەلەک تشتبێ

ن هەمەرەنگ بکێشیت کو قۆتابخانێت ماگنێت هەولددەن   
سەرنجا دەستەکەکا قۆتابیبێ

ن نەرم، کارکرنا پێکڤە وەک   
کرنەکا گەلەکا سەرنجراکێش بهێتە ئەنجامدان. شیانبێ  

فتێ

تیم،رازیبوون، داهێنان و بەشداریکرن قۆتابخانێت ماگنێت دکەتە ژینگەهەکا چاالک بو 

ن داهاتووی و   
بەشداریکرن د جڤاکەکێ پێشڤەبرنا زارۆکا و بهێنە بەرهەفکرن بو پیشەیبێ

ن   
ێ دگەل هەڤالپۆلبێ ێ تێکەلن  . ئەف بەرهەفکرنا قۆتان  بو ژیانا دروست نە بەس بتنن سەرکەفنر

ی دگەل بازرگانیا وەردگرن، سەربوورا  ژ  
دهەیم بەکگراووندادا دکەن، بەلکو سەربوورێن پراکتیکتێ

ی.  ژ ێ و رێکخراوێن جڤاکت   کەلتۆری، زانکون 
ن  
 دگەل دەزگایبێ

MONTESSORI 

کرنا ژین  
کرنا سەربەخو  Montessoriگەها فتێ  

ێ و خۆرتکرنا فتێ ن دیتر  
ێ بو کەسانبێ رێزلێنانن

ێ  بوونن  
دکەت لهەمان دەمدا هەروەسا پشتەڤانیا زارۆکا دکەت لدەیمێ ئەو خۆشیا دروسنر ژ فتێ

ن هاتینە دیزاینکرن بو گەشەکرنا   
ن جیاواز یبێ  

ن خودان تەمەنبێ  
ن قۆتابیبێ  

وەردگرن. ئەو پۆلبێ

شنر یا زارۆک یا ب هوشیاریڤە هاتیە دیزاینکرن و دابینکرنا ژینگەهەکا پێشڤەچوونا شۆ 

ێ  ێ ودبوارێ جوانیێدا یا سەرنراکێشە و بکەیفە. مامۆستان 
ێ  Montessoriپەروەردەکرنن ن 

ێ بکەن  پابەندە کو زارۆک بهێنە ناساندن و پشتەڤانیکرن کە وەک کەسان و بهێنە پالدان گەیسژ

ێ و  ن رێکێ نیشا قۆتابیا دەتن بو  دناڤ سەربوورێن دەولەمەندن   
ێ ئەڤبێ سەربوورێن بەشداریکرنن

، بەرهەمێک د ێ کرنن  
ێ دگەل مەلزەمێت فتێ  ستکرد و سەرچاوا. ەلێگەریان و بەشداریکرنن

PAIDEIA 

ن   
ن بو  Paideiaسنتەرێ قۆتابخانبێ کرن بکاردئیبن  

ێ وێ هندێ دکەن کو فتێ ێ لسەر بنەمان 
کرنن  

فتێ

ێ  تەکەزێ  Paideiaپێشڤەچوونا کەیس و ژیارێ. سەربوورا  ،بەرهەفکرنا قۆتابیا بو وەالتیبوونن

ا و بن ، بەشداریکرنا چاالک، و Socratic Seminar، ەمایا دکەتە لسەر تێگەهشتنا هزر و بت 

ن هونەری.   
فورمەنسبێ  

 گەنکەشکرنا پەرتووکا و پتێ

STEAM 

کاری( یا سەر ب  )زانست، تەکنەلۆژیا، ئەندەزیاری، STEAMئەرک و پەیاما  هونەر و بت 

، برێکا ق ، هەر رۆژەکێ و ل ناشڤیل بو کارتێکرنا هەر قۆتابیەکێ ن میتر  
ن گشنر یبێ  

وتابخانبێ

، هزرکرنا STEAMپەروەردا  ێ ، پەیوەندیکرنن ێ ، ئو سەرکەفتنا قۆتان  دووپاتبکەت برێکا هەڤکارن 

 . ێ ،  STEAMرەخنەن  و داهێنانن ێ ن زانسنر  
ێ کو تێدا بابەتبێ بوونن  

کرنێیە بو فتێ  
مەنهەجەکێ فتێ

ن دەستپێکا چوونا تەکنەلۆژی  
ێ وەردگرن کە وەک خالبێ کارن  ، هونەری، و بت  ێ ، ئەندازیارن  ێ ان 

، هەفکاریکرن و پەیوەندیکرن.   ژۆرێنە بو پێشڤەبرنا ڤان چوار شیانا: داهێنان، هزرکرنا رەخنەن 

 

 

 

 

 

  

بو زانیاریێن زێدەتر پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی 

 ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦سەر بقۆتابخانێن میترۆ ڤە لسەر ژمارا تێلەفونا 

یان سەرەدانا ڤی مالپەری بکە 

WWW.MNPSSCHOOLCHOICE.ORG 

 ناڤ و نیشانێن سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی دکەڤیتە

2601BRANSFORD AVE., NASHVILLE, TN 

37204 . 

 .بکاربینە BERRY ROADتکایە هاتنەژوورا جاددا 
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ن
راردە بو ساال خاندن ژ ن هەلب   

 ٢٠٢٠-٢٠١٩قوتابخانێ 
 

 

ژ  ن هەلت   
ەحمەت لیستا قوتابخانبێ ن  

ن  ١٦و  ١٥اردە لخارێ بکاربینە و لسەر الپەرێ دویفدا بو بدوماه ئینانا فوریمێ د الپەرێن بتێ  
ێ برەخ ناڤبێ ێ چەنی  هاتینە رێزکرن لسەر الن 

ن  
. کودێن قوتابخانا یبێ ێ نامیلکێ ژ ڤی

ێ قوتابخانا لناڤ پێخە بو هەر ق ، تکایە ڤان هەردووا کود و ناڤی ێ ن  یان تە هەر پرسیارەک قوتابخانا ڤە. لدەیمێ بدوماه ئینانا فوریمێ ۆتابخانەکێ ئەڤا تە دڤێت تو پێشکێشبکەی. ئەگەر تو پێتڤی ب هاریکارن 

ێ  ێ ژمارا تێلەفونن انن ڤە بکە لسەر ڤی ن  
ن ختێ  

ێ ب سەنتەرێ زانیاریبێ اردنا قوتابخانا، تکایە پەیوەندن 
ژ  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦هەبیت دەربارەی پروسەیا هەلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٤باخچێ زاروکان تا قوناغا )قوتابخانێن سەرەتایی 

1 ALEX GREEN ELEMENTARY SCHOOL 

2 AMQUI ELEMENTARY SCHOOL 

3 ANDREW JACKSON ELEMENTARY SCHOOL 

4 BELLSHIRE ELEMENTARY SCHOOL 

5 BUENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL 

6 CARTER LAWRENCE ELEMENTARY SCHOOL 

7 CHADWELL ELEMENTARY SCHOOL 

8 CHARLOTTE PARK ELEMENTARY SCHOOL 

9 COCKRILL ELEMENTARY SCHOOL 

10 CUMBERLAND ELEMENTARY SCHOOL 

11 DAN MILLS ELEMENTARY SCHOOL 

12 DUPONT ELEMENTARY SCHOOL 

13 EAKIN ELEMENTARY SCHOOL 

14 EXPLORE! COMMUNITY SCHOOL* 

15 FALL-HAMILTON ELEMENTARY SCHOOL 

16 GLENCLIFF ELEMENTARY SCHOOL (M) 

17 GLENGARY ELEMENTARY SCHOOL 

18 GLENDALE ELEMENTARY SCHOOL 

19 GOWER ELEMENTARY SCHOOL 

20 HATTIE COTTON ELEMENTARY SCHOOL 

21 HERMITAGE ELEMENTARY SCHOOL 

22 HULL-JACKSON ELEMENTARY SCHOOL 

23 IDA B. WELLS ELEMENTARY SCHOOL 

24 INGLEWOOD ELEMENTARY SCHOOL (M) 

25 JOELTON ELEMENTARY SCHOOL 

26 JOHN B. WHITSITT ELEMENTARY SCHOOL (M) 

27 JONES ELEMENTARY SCHOOL KIPP NASHVILLE 

28 KIPP KIRKPATRICK ELEMENTARY* 

29 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP ELEMENTARY (K-3)* 

30 LOCKELAND ELEMENTARY SCHOOL 

31 MCGAVOCK ELEMENTARY SCHOOL 

 

32 NAPIER ELEMENTARY SCHOOL 

33 NASHVILLE CLASSICAL (K-6)* 

34 NEELY’S BEND ELEMENTARY SCHOOL 

35 NORMAN BINKLEY ELEMENTARY SCHOOL 

36 PARK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL 

37 PENNINGTON ELEMENTARY SCHOOL 

38 PURPOSE PREP* 

39 ROBERT CHURCHWELL ELEMENTARY SCHOOL 

40 ROBERT E. LILLARD ELEMENTARY SCHOOL 

ROCKETSHIP NASHVILLE 

41 ROCKETSHIP NASHVILLE NORTHEAST ELEMENTARY* 

42 ROCKETSHIP UNITED ACADEMY* 

43 ROSEBANK ELEMENTARY SCHOOL (M) 

44 RUBY MAJOR ELEMENTARY SCHOOL 

45 SHWAB ELEMENTARY SCHOOL 

46 SMITH SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL 

47 SMITHSON CRAIGHEAD ACADEMY* 

48 STANFORD ELEMENTARY SCHOOL 

49 SYLVAN PARK ELEMENTARY SCHOOL 

50 TOM JOY ELEMENTARY SCHOOL 

51 TULIP GROVE ELEMENTARY SCHOOL 

52 WARNER ELEMENTARY SCHOOL (M) 

53 WAVERLY-BELMONT ELEMENTARY SCHOOL 

 (ێ ٨ێ تا قوناغا  ٥قوناغا )قوتابخانێن ناڤنجی

54 CROFT MIDDLE SCHOOL 

55 DUPONT HADLEY MIDDLE SCHOOL 

56 EAST NASHVILLE MAGNET MIDDLE SCHOOL (M) 

57 GRA-MAR MIDDLE SCHOOL 

58 HAYNES MIDDLE SCHOOL 

59 HEAD MIDDLE SCHOOL (M) 

60 ISAAC LITTON MIDDLE SCHOOL 

61 ISAIAH T. CRESWELL MIDDLE SCHOOL OF THE ARTS 

 ێت دکەتئاماژە ب قۆتابخانا ماگن( M)  دکەت charterئاماژە ب قوتابخانا *



 ٢٠٢٠-٢٠١٩|  فورما پێشکێشکرنێ بو قوتابخانێن هەلبژاردە یێن ساال خاندنێ   14

ژ  ن هەلب   
  قوتابخانێ 

ن
 ٢٠٢٠-٢٠١٩اردە بو ساال خاندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 HILLWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Art, Design & Communication 

 Academy of Business & Hospitality 

 Academy of Health Sciences  

88 HUME FOGG HIGH SCHOOL (M) 

89 HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Human Services &  

     International Baccalaureate 

 Academy of Hospitality, Marketing & Business 

 Academy of Design & Technology 

90 JOHN OVERTON HIGH SCHOOL (9th Grade Only) 

91 KIPP NASHVILLE COLLEGIATE HIGH* 

92 KNOWLEDGE ACADEMY HIGH SCHOOL* 

93 LEAD ACADEMY HIGH SCHOOL* 

94 LEAD SOUTHEAST HIGH SCHOOL (9-11)* 

95 MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 

 Academy of Energy & Power 

 Academy of Entrepreneurship & Innovation 

 Academy of Sports Medicine & Wellness 

96 MARTIN LUTHER KING JR. SCHOOL (7-12) (M) 

97 MCGAVOCK HIGH SCHOOL 

 Academy of Aviation & Transportation 

 Aegis Science Corporation Academy  

     of Life Science & Law 

 The CMT Academy of Digital Design & Communication 

 The Gaylord Opryland Academy of Hospitality & 

     US Community Credit Union Academy of  

     Business & Finance 

98 MIDDLE COLLEGE HIGH SCHOOL (EARLY COLLEGE PROGRAM) 

99 MNPS VIRTUAL SCHOOL (5-12) 

100 NASHVILLE BIG PICTURE HIGH SCHOOL 

101 NASHVILLE SCHOOL OF THE ARTS 

102 PEARL-COHN HIGH SCHOOL (M) 

 Academy of Entertainment Industry 

 Academy of Health Science & Personal Care 

103 STRATFORD STEM MAGNET SCHOOL (5-12) 

 Academy of National Safety & Security Technologies 

 Academy of Science & Engineering 

104 WHITES CREEK HIGH SCHOOL 

 Academy of Alternative Energy, Sustainability & Logistics 

 Academy of Community Health Academy of Education & Law 

 

 

 

 

 

 

 

62 JERE BAXTER MIDDLE SCHOOL 

63 JOELTON MIDDLE SCHOOL 

64 JOHN EARLY MIDDLE SCHOOL (M) 

65 JOHN TROTWOOD MOORE MIDDLE SCHOOL (5th Grade Only) 

KIPP NASHVILLE 

66 KIPP ACADEMY NASHVILLE MIDDLE* 

67 KIPP NASHVILLE COLLEGE PREP MIDDLE* 

KNOWLEDGE ACADEMIES 

68 KNOWLEDGE ACADEMY* 

69 KA @ THE CROSSINGS* 

LEAD PUBLIC MIDDLE SCHOOLS 

70 BRICK CHURCH – LEAD NORTHEAST CAMPUS* 

71 CAMERON – LEAD DOWNTOWN CAMPUS* 

72 LEAD SOUTHEAST MIDDLE* 

73 NEELY’S BEND – LEAD MADISON CAMPUS* 

74 MADISON MIDDLE SCHOOL 

75 MARGARET ALLEN MIDDLE SCHOOL 

76 MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 

77 MEIGS MIDDLE SCHOOL (M)  

78 ROSE PARK MIDDLE SCHOOL (M) 

79 STRIVE COLLEGIATE ACADEMY* 

80 THURGOOD MARSHALL MIDDLE SCHOOL 

81 TWO RIVERS MIDDLE SCHOOL 

82 WEST END MIDDLE SCHOOL 

83 WRIGHT MIDDLE SCHOOL 

 (ێ ١٢ێ تا قوناغا  ٩قوناغا )قوتابخانێت ئامادەیی 

84 EAST NASHVILLE MAGNET HIGH SCHOOL (M) 

85 GLENCLIFF HIGH SCHOOL 

 Academy of Health & Hospitality 

 The Ford Academy of Business & Innovation 

 Hands on Nashville Academy of  

     Environmental & Urban Planning 

86 HILLSBORO HIGH SCHOOL 

 Academy of Global Health & Science 

 Academy of International Baccalaureate Diploma Programme 

 US Community Credit Union Academy of  

     International Business & Communication 

 

 Academy of Science & Engineering 

104 WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
 Academy of Alternative Energy, Sustainability & Logistics 

 Academy of Community Health Academy of Education & Law 

 ئاماژە ب قۆتابخانا ماگنێت دکەت( M)  دکەت charterئاماژە ب قوتابخانا *



 

 Creswell, Nashville School of the Arts, Hume-Foggدەبیت دایک و باب/سەمیان ئیمزایێ ل سەر پشتا ڤێ فورمێ بکەت. ئەگەر تە پێشکێشی ڤان قۆتابخانا کر؛  : Importantگرنگە 

Magnet, Martin Luther King Jr. Magnet, Meigs Middle Magnet, the Early College Program at Middle College High or MNPS Virtual School  دەبیت تو پارچا ل

رێڤەبەر دێ پێداچوونەکێ ل سەر  دەیەف رێڤەبەرێ قۆتابخانا تە داخازکری.ێ دکەن، دەبیت کوپیەکا برواناما قۆتابخانا ئامادەییا خو ب ١٢ێ  ١١پشت ڤێ فورمێ دابگری. هەمی ئەو قۆتابیێن پێشکێشی قوناغێن 

 رێڤەبەری دا پێداچوونێ ل سەر بروانامێ بکەتن.فورما بروانامێ کەتن کو دەبیت بهێتە پەسەنکرن ژالیێ رێڤەبەریڤە بەری پێشکێشکرنا فورما قۆتابخانا بژاردە. تکایە سێ روژێن کاری بدە 

 

 

 

  ٢٠٢٠-٢٠١٩ساال خاندنێ یا  بو سەر ب قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل یێن قوتابخانێن هەلبژاردەپێشکێشکرنا فورما 

 ڤان یان ڤێ فورمێ بو مە بزڤرینە ئوفیسا هەلبژاردێن قۆتابخانا لسەر https://schooloptions.mnps.orgبرێکا ئونالینێ پێشکێش بکە لسەر ڤی مالپەری 

 . ٢٠١٩ێ هەیڤا دوو ساال  ١ێ ئێڤاری لدویف دەمێ ستانداردێ ناڤەراست ل روژا  ٤:٣٠تا دەمژمێر ،  Bransford Ave2601 ناڤ و نیشانا 

 

Student ID ناسناما قۆتابیژمارا   (required)  _______________________________ : پێتڤییە 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Applicant Nameناڤێ پێشکێشکاری:  Last ناڤێ دوماهیکێ   First ئێکێ  ناڤێ          Middle ناڤێ ناڤەراستێ 
 

Student Information  زانیاریێن قۆتابی        Student is     Female نێرەMale رەگەزێ قۆتابی یێ:       مێ

Legal Street Address یشانێ یاسایی یێ ئاکنجیبوونێناڤ و ن : _________________________________________________Apt ژمارا شقێ # ______________  

Cityباژێر: _________________________________________________  Zip Cod : زیپکوود ___________________   

Mailing Addressناڤ و نیشانێ پۆست و گەهاندنێ:  _________________________________________________________Apt _ ژمارا شقێ# _____________   

City:باژێر _________________________________________________  Zip Code   د: زیپکوو___________________

Birthdateمێژویا ژدایکبوونێ: ____________________ Age:تەمەن _______ Current School : ناڤێ قۆتابخانا نوکە ____________________________________ 

Grade for 2019-2020 School Year :٢٠٢٠-٢٠١٩قۆناغ بو ساال خاندنێ   _________ Twin or multiple birth?     No بەلێYes دگەل جەمکی بویە یان زیاتر؟    نەخێر

Mother/Guardianناڤێ دایکێ/سەمیانی (Print) بنڤیسە:   _______________________________ Email Address ئیمێل _________________________________   

Home Phoneژمارا تلەفونا مالێ: __________________________ Daytime Phoneتلەفونا دانێ رۆژێ: ____________________ Cell ل: موبای________________   

Father/Guardian ێ بابی/سەمیانیناڤ  (Print) بنڤیسە  : ___________________________________ Email Address ل: ئیمێ_____________________________  

Home Phoneتلەفونا مالێ: _______________________ Daytime Phoneتلەفوونا دانێ رۆژێ: _______________________ Cell موبایل___________________   

نێن قوتابخانا ئاگادربکە ب نڤیسین. ناڤ و نیشانێن ئاکنجیبوونێ ئەڤێن ەگەر ژمارا تلەفوناتە یان ناڤ و نیشانێ ئاکنجیبوونێ هاتە گوهرین، دەبیت ئێکسەر قوتابخاناخو ئاگادار بکەی، لدویفدا ئوفیسا هەلبژارتئ *
 ێ لسەر ڤێ فورمێ هاتینە دانان دێ هێتە بکارئینان بو پروسەیا هەلبژاردن

 

تەماشەی پسیارێن هەردەم  ایێ، ناڤنجیێ یان ئامادەیێ ئەڤا ڤێ بژاردێ پێشکێش دکەت.ئەڤێ پارچێ دابگرە بو وان کەسا ئەڤێن خویشک یان برا نوکە قوتابی بن ل ڤێ سەرەت  مافێ بەرایێ بو خویشک و برایا
رایێ ێی برێکا مافێ بە: ئەگەر تە خویشکەک یا برایەک هەبیت ل قوتابخانێ یێ تومارکریبیت بەس ناڤێ وی/وێ دڤێ فورمێدا نە هاتبیتە نڤیسین، رەنگە تو هێشتا بشتێبینیدووبارەدبن بکە بو پتریا زنیاریان. 

 یێ خویشک و برایا پێشکێش بکەی برێکا ب کارئینانا ڤێ فورمێ.

 

Nameناڤێ قۆتابی: ____________________________________________________ Student ID ناسناما قۆتابی اژمار :____________________________   

Schoolناڤێ قۆتابخانێ: _____________________________________________ Grade for 2019-2020 school year   ٢٠٢٠ -٢٠١٩قۆناغا ساال خاندنێ ________ 

ێشی مافێ بەرایێ بو فەرمانبەرا بکەی برێکا بکارئینان ئەگەر تو فەرمانبەر بی د قۆتابخانەکێ ئو ناڤێ وێ قۆتابخانێ دڤێ فورمێدا نەبیت، رەنگە تو هێشتا بشێی پێشک تێبینی:  مافێ بەرایێ بو فەرمانبەری
 فورما قۆتابخانێن هەلبژاردە.

 

Is parent/guardian a full-time school-based employee?       نەخێر    Noبەلێ Yes                  ؟هەرێ دایک و باب/سەمیان فەرمانبەرێ قوتابخانێ یێ فوول تایمە 

Employee School قۆتابخانا فەرمابەراتیێ لێدکەی ناڤێ : ___________________________________ Employee ID ژمارا ناسناما فەرمانبەری# ___________________   

کودێن قوتابخانا دێ بدەستەکەڤن لتەنیشت ناڤێ قۆتابخانێ ڤە  بژاردا تە یا ئێکێ بیت. ١حەز لسەر هەی درێزبەندیا خودا پێشینە بکە، دگەل ژمارا  تکایە ئەو قوتابخانێت تە  پێشەنگیا فورما قۆتابخانا هەلبژاردە
 ( نە نڤیسە د لیستێدا.( pre-kل سەر هەردوو الپەرێن بوری. )قۆتابخانێن پێش باخچێ زارۆکا)

 
School Name                                                                                            School Code                 School Name                                                                                         School Code     

 کۆدێ قۆتابخانێ ناڤێ قۆتابخانێ   کۆدێ قۆتابخانێ ناڤێ قۆتابخانێ 

1. ______________________________________  __________ 5. ______________________________________  __________ 

2. ______________________________________   __________ 6. ______________________________________  __________ 

3. ______________________________________    __________ 7. ______________________________________   __________ 

4. ______________________________________       __________ 

 



 

 

 

  ڤە  Magnetیێ مەرجێن ئەکادمی بو وەرگرتنا قوتابیا ژال

Meigs Middle Magnet    Grades 5 – 8 ێ(   ٨ێ تا  ٥قۆناێن )  

Hume-Fogg Magnet    Grades 9 – 12 ێ(  ١٢ێ تا  ٩)قۆناغێن   

Martin Luther King, Jr. Magnet    Grades 7 - 12 ێ(  ١٢ێ تا  ٧قۆناغێن )   

The Early College Program at Middle College High School Grades 9 – 12 ێ(  ١٢ێ تا  ٩قۆناغێن   

 ئەڤێ ڤورمێ دگەل خودا ببە بو دەف رێڤەبەرێ نوکە داکو بداگری ئو ئیمزاکەی. )پێتڤینە(: Magnetsمەرجێت ئەکادمی بو ڤان قوتابخانێت 

Grade Averageتێکرایا نمرا: __________ Test Scores Math __________خاندنێ Reading ئەنجامێت تاقیکرنێ:  یرکاریێ ب _________   Qualifies  :Yes     No      
                                                                                                   نەخێر        بەلێ    :شایستەیە                                                                                                  

Principal’s Signature ئیمزا رێڤەبەری _____________________________________________________________________________   

  بیت ب چ قوناغا کەفتبیت بو هەر نمرەدانانا کورسەکێ خاندنێ .بیت یان پێهەلتر بیت بو سمستەرێ وەرزێ بوهارێ یا ساال بوری ئو نمرێن کورسێ ئێکێ یا ساال نوکە ئو نا ٨٥تێکرایا نمرێت ئەکادمی 

 دا.  ١٠و  ٩یان زیاتر لدەف پەیدادبن وەک هاتینە دیارکرن دالپەرێن  نجامێت تاقیکرنێ ئەڤێن دئێک مەرجئە 

 حمەت نەبیت کوپی یەکا ئەنجامێ شایستەبوونێ یێ تاقیکرنێ هەڤپێچ بکە لگەل دا. ئەگەر تە برێکا فورمێت کاغەزێ پێشکێشی قۆتابخانەکێ کر ئو مەرجێن ئەکادمی یێت وەرگرتنێ لدەف تە هەبن، زە

 دگەل کارتێن نمرا و راپورتا ژ سمستەرێ بوهارێ یا ساال بوری ئو ئەنجامێ هەلسەنگاندنا کورسێ ئێکێ یا ئەف سالە.

  و زانیاریێت زێدەتر.ب ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦تکایە پەیوەندنیێ ب سەنتەرێ زانیاریێت خێزانیڤە بکە لسەر ڤێ ژمارێ 

Specialty Schools    قۆتابخانێت تایبەتمەند

The Early College Program at  

   Middle College High School Grades قۆناغێن   9 - 12 

MNPS Virtual School Grades قۆناغێن   5 - 12 

 

Isaiah T. Creswell Middle School of the Arts Grades 8 - 5 قۆناغێن 

Nashville School of the Arts Grades 12 – 9 قۆناغێن 

 

دەبیت هەمی ئەو قۆتابیێن دچنە  بوارا ب هەلبژێری. ٢بال ل بیرا تە بیت، تو نەشیێ زیاتر ژ 

Nashville School of Arts  ئوCreswell Middle School of the Arts  تاقیکرن و

 .چاڤپێکەفتنا وەرگرتنێ بکەن

  چاڤپێکەفتن و تاقیکرنێنNashville School of Arts  ێ هەیڤا  ٩دێ هێنە کرن ل رۆژا

ێ پشتی نیڤرۆ حەتا  ١ێ نیڤرۆ  و ل  ١٢ێ سپێدێ حەتا  ٩لدەمژمێر  ٢٠١٩دوو، 

بن، سەرەدانا ڤی مالپەری ێ ئێڤاری. ئەگەر تە پسیار هە ٤دەمژمێر 

-٢٩١-٦٦٠٠یان پەیوەندیا ڤی ژمارێ بکە  http://nashvilleschoolofthearts.comبکە

٦١٥ 

  قوتابیێن قوتابخاناCreswell  ،دەبیت دوو بوارا ژێبگریت. ئەگەر تە هەر پسیارەکا هەبیت

ڤێ  بکە ل سەر Isaiah T. Creswellزەحمەت نەبیت پەیوەندیێ ب قۆتابخانا ناڤنجیا 

 ٦١٥-٢٩١-٦٥١٥ژمارێ 

٦١٥-٢٩١-٦٥١٥ 

و  Middle College High Schoolل قۆتابخانا  Early Collegeپرۆگرامێ 

MNPS Virtual  پێتڤیێ داگرتنا پاکێجەکێ زانیاریا یێ زێدە هەیە. تکایە ئێکسەر پەیوەندیێ

 ب بقوتابخانێ ڤە بکە داکو داخازا پاکێجێ فورمێت زێدە بکەی. 

 

 

  وان بوارا دەست نیشان بکە ئەڤێن تە بڤێن تاقیکرنێ لسەر بکەی)زێدەتر ژ دوو یا چێنابیت(.

بدانە هەلبژاردنا خو یا ئێکێ ئو  ١ئەگەر تە هەلبژارد دێ دوو بوارا تاقیکرنێ کەی، ژمار #

 بدانە هەلبژارتنا خو یا دووێ. تو دێ ل هەر دوو بواراندا تاقیکرنێ کەی. ٢ژمارا #

  _____Visual Arts هونەرێ دیتنێ           ___  Choral music اموزیکا دەستەدەنگبێژ  

  _____Theatre Arts هونەرێ شانوێ       ___  Guitarگیتار 

  _____Literary Arts (NSA Only)     ___  Pianoپیانو 

  _____Dance سەما 

  _____Instrumental Band – Which instrument(s)? 

کیژ ئامیرێ ژەنینێ؟ –موزیکێ تیمێ ئامیرێت    

_______________________________________           

_____ Instrumental Orchestra – Which instrument(s)?  

 کێش ئامیرێت ژەنینێ؟ -ئامێرێت ئورکێسترایێ 

 __________________________________________ 

The information on this paper is complete and correct, and I have read the information in this application packet. 
 زانیاریێت ل سەر ڤێ کاغەزێ تەمامن و دروستن، ئو من ئەف زانیاریێت د ڤێ پاکێجا فورما پێشکێشکرنێ یێت خواندین.

___________________________________________________________________________________________________  

Parent Signature ئیمزایا دایک و بابا 

 

Important 

وێ گاڤێ دەیک ۆ باب  و گەهاندنا بیت، داخازا بدەستڤەئینانا فورما "پسووال زڤراندنێ پێتڤی یە" بکەی ژ ئوفیسا پۆست و گەهاندنێ سەر ب ویالیەتێن ئێگرتیڤە. ئەگەر فرێکرنا فۆرمێن تە برێکا پوست :گرنگە

ا پسووال زڤراندنا پۆستی،رێڤەبەریا پەروەردا قەزایێ نەشێن وەرگرتنا ڤان فۆرمان بەرپرسیارن ژ دۆپاتکرنا وێ چەندێ کۆ ئۆفیسا هەلبژاردنا قۆتابخانا ڤان فۆرما وەرگریت. ئەگەر تە فرێکرن بێی داخازکرن

تابخانا داخازکری. دەبیت بهێنە رادەستکرن بو ئوفیسا هەلبژاردێن قۆبۆ هەوە مسووگەر بکەت. نابیت فۆرمێن کاغەزی یێن داگرتی بهێنە رادەستکرن بو قۆتابخانا زارۆکێ تە یان بو قۆتابخانا هەلبژاردە یا تە 

 .Bransford Ave 2601ڤان ناڤ و نیشانا  لسەر

 .www.mnpsschoolchoice.orgیان سەرەدانا ڤی مالپەری بکە  ٦١٥-٢٥٩-٤٦٣٦بو زانیاریێن زێدەتر، زەحمەت نەبیت پەیوەندیێ بکە ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی ڤە لسەر ڤێ ژمارا تێلەفونێ 



 

 

 

زەحمەت نەبیت تەماشەی لیستا 

بژاردە بکە د ڤێ هەلقۆتابخانێن 

نامیلکێ داکو هەمی قۆتابخانێن 

بژاردە ئەڤێن بەردەست ببینی، لهە

داکو نەخشێ قوتابخانێن میترو بتمامی 

ببینی، زەحمەت نەبیت سەرەدانا ڤی 

 .بکە www.mnps.orgمالپەری 

OPTIONAL SCHOOLS FOR 2019-2020 

 ٢٠٢٠-٢٠١٩قوتابخانێن هەلبژاردە بو ساال خاندنێ 

 

ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەییا دوورەگەزی، بنچینا نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و بارێ  جوداهیێ( MNPS)قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ 

میترۆ ل نەشڤڵ جۆداهیێ ناکەت د دامەزراندنێ  قۆتابخانێن گشتی یێن. کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا، یان خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان

بۆ بدەستڤەئینانا ڤان زانیاریان ب رەنگەکێ یان فۆرماتەکا شویندار زەحمەت نەبیت پەیوەندیێ ب رێڤەبەرێ قۆتابخانا زارۆکێ . داخازی بۆ فۆرماتەکا شویندار. 1. دا یان د هەلێن فەرمانبەریێ دا

ەی رێڤەبەرێ رنا هاریکاریا کەسێن پەککەفتی بو ناف ئاڤاهیێ قوتابخانێ ئەو کەسێن پێتڤی ب هاریکاریا یان خزمەتگۆزاریان بیت دڤێت داخازا خۆ ئاراستداخازک. 2. خۆ یان سەروکێ بەشی ڤە بکە

ان گۆهـ گران دڤێت بهێنە داخازکرن بەروەخت ب وەرگێر یان مۆتەرجم بۆ کەسێن کەر ی. )قۆتابخانێ یان ژ سەروکێ بەشی بکەن بەری وێ مێژویا دێ وان پێویستی ب وێ هاریکاریێ هەبیت

 (دەمژمێران ٤٨

Northwest Northeast 

Southwest Southeast 

 قۆتابخانێن سەرەتایی
 

 قۆتابخانێن ناڤنجی
 

 قۆتابخانێن ئامادەیی
 


