
ئەرێ تو یێ ئامادەیی بو رۆژا ئێکێ یا 
 ؟(Pre-K)زاروکێ خو ل باخچێ ساڤایا

ی یێن هەین ( Pre-K)نوکە ژ هەمی گاڤا زێدەتر دەرفەتێن باخچێ ساڤایا

 .نان لهەر تاخێ ئەو لێبندگەل پێشنیاریێن جوراوجور بو هەمی خێزا

دا ناڤێ تەژی بهیتە دانان د پرۆسەیا هەلبژارتنێ دا ئەڤا ل ( یئێڤار ٣:٣٠لدەمژمێر )ێ هەیڤا سێ ٢٩ی پێشکێش بکە بەری Pre-Kداخازا  ناڤ تومارکرنێ بو 

 :ناڤ نڤیسین گەلەک یا بساناهی یە .مەها چوار دهێتە کرن

 ی(Pre-K)ئەوی پروگرامی پەیداکە یێ باشترین ژ هەمیا بو خێزاناتە ب هاریکاریا بکارئینانا رێبەرێ بەرنامێ باخچێ ساڤایا. 1
 www.mnps.org/early-childhood-educationمارکرنێ ل قوتابخانێن سەرەتایی یان لسەر مالپەرێ مە کو دێ بدەستکەڤیت ل سەنتەرێن تو

 :هەمی وان بەلگەیێن تو پێتڤی کوم بکە.  2

 ) ژبلی هندەک حالەتا ( ٢٠١٨ێ مانگا هەشت ،  ١٥ببیتە چوار سال ل روژا یان بەری دەبیت زاروک  – برواناما ژدایک بوونێ یان تومارا ژدایک بوونێ      «    

  .خودانی کارەبێ بیت، یان تێلەفونێ یان گرێبەستا کرێیا خانی یان یا/ئەوژی چ فاتورا ئاڤێ -Davidson بەلگەیا نێشتەجێبوونا دەڤەرا     «    

 ناسنامەیا لێخورینا ترومبێلێ، یان ناسنامەیا ویالیەتێ، پاسپوورت یان یا ناسنامەیا لەشکەری - سەمیانێ زاروکی /دەیک باببوێنەڤە یا ناسناما       «   

ل سەر خێزانا پێدڤی یە سەرەدانا ئێک ژ  .سەرەدانا ئێن ژ گەلەک سەنتەرێن پێشکێشکرنێ بکە ل سەنرانسەری باژێرێ نەشڤل .     3

ێن تومارکرنێ بکەن دگەل بەلگێن ل هنداڤێ ئاماژە پێکری دگەل خودا ببەن داکو ژمارا ناسناما قوتابی بدەستخوڤە بینن دێ تە پێتڤی ب سەنتەر

پشتی داگرتن و هنارتنا فورما پێشکێشکرنا باخچێ ساڤایا ئەڤا (. pre-k)ژمارا ناسناما قۆتابی هەبیت بو ناف نڤیسینێ و پێشکێشکرنا باخچێ ساڤایا

یانژی   www.mnps.org/early-childhood-education  (MNPS)بەر دەست هەی ل سەر مالپەرێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل نەشڤل  ل

ێ ل سەنتەرێ تومارکرنێ دێ بدەستخوڤە ئینی،پاشان خێزان پێنگاڤێن دویفدا ئەڤێن بەروارێن گرنگ بخوڤە دگرن بو پروسەیا هەلبژارتنا ناڤا د

 .بدەستخو ئێخن

 .فێربە Pre-Kو زانیاریێت زێدەتر دەربارەی لهەمان دەمدا، تکایە سەرەدانا وان قوتابخانا بکە یێن بدلێ تە کو هاتینە دیارکرن دناف لیستێ دا لسەر فورمێ، دگەل رێڤەبەری کوم ببە 

فێرکرنا ساڤایا، و سەنتەرێ  یێن Rossو   Ivanetta H. Davis تومارکرنێ و سەنتەرێن سەنتەرێن ١١ ژکەڤن ل ئێک پێشکێشکرنێ دێ بدەستەفورمێت 

بو زانیاریێن زێدەتر دەربارەی سەرچاوا و چاالکیا بو هاریکاریکرنا بەرهەفکرنا  میتروڤە.ی یێن زانیاریێت خێزانی ئەڤێن دکەڤنە ئوفیسا سەرەکی یا قوتابخانێن گشت

 www.iTrails.org :زاروکێ تە بو  باخچێ زاروکا تکایە سەرەدانا

جیاوازیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەییا دوورەگەزی، بنچینا  قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل نەشڤڵ

نان دا، یان خزمەتگۆزاریان، یان نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و بارێ کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخا

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

 .ێ ئێڤاری٣:٣٠ی سپێدێ تا ٧دەمژێر  ل /سەنتەرێن تومارکرنێ یێن قوتابخانێن میترو یێن گشتی 

ANTIOCH CLUSTER | GLOBAL MALL 
5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257/258 

Antioch, TN 37013 

HILLWOOD CLUSTER | HILLWOOD HS 
400 Davidson Rd, Nashville, TN 37205 

OVERTON CLUSTER | OVERTON HS 
835 Robertson Academy Rd, Nashville, TN 37220 

CANE RIDGE CLUSTER | GLOBAL MALL 
5250 Hickory Hollow Pkwy, Suite 257/258 

Antioch, TN 37013 

HUNTERS LANE CLUSTER |  
HUNTERS LANE HS 

1150 Hunters Lane, Nashville, TN 37207 

PEARL-COHN CLUSTER | MCKISSACK MS 
915 38th Ave. North, Nashville 37209 

GLENCLIFF CLUSTER | GLENCLIFF HS 
160 Antioch Pk, Nashville, TN 37211 

MAPLEWOOD CLUSTER | MAPLEWOOD HS 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 

STRATFORD CLUSTER | STRATFORD HS 
1800 Stratford Ave, Nashville, TN 37216 

HILLSBORO CLUSTER | HILLSBORO HS 
3812 Hillsboro Rd, Nashville, TN 37215 

MCGAVOCK CLUSTER | MCGAVOCK HS 
3150 McGavock Pk, Nashville, TN 37214 

WHITES CREEK CLUSTER | WHITES CREEK HS 
7277 Old Hickory Blvd, Whites Creek, TN 37189 

 

 

 ( pre-k)  خو تومار بکە بو باخچێ ساڤایا

                    ناڤ نڤیسین دێ دەستپێکەت هەر ل روژا

 هەمان مانگ ێ٢٩ێ مانگا سێ تا ١

 

KURDISH 

http://www.itrails.org/

