
 

 

ەزی، بنچینا نەتەوی، رەنگ، تەمەن، و قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل ناشڤیڵ جیاوازیێ ناکەن لسەر بنیاتێ نەژاد، ئاین، باوەری، رەگەز، ناسنامەیا رەگەزی، ئاراستەییا دوورەگ
خزمەتگۆزاریان، یان چاالکیان. رێڤەبەریا قۆتابخانێن گشتی یێن میترۆ ل بارێ کەم ئەندامبوونی د رێپێدانێ دا، رێهەبوون، یان کارکرن دهەر بەرنامەکێ قۆتابخانان دا، یان 

 ناشڤیڵ جۆداهیێ ناکەت د دامەزراندنێ دا یان د هەلێن فەرمانبەریێ دا.
 

 زێدەتر ژهەمی دەما دەرفەتا وەرگرتنێ بو پرۆگرامێ 
 Pre-k یا هەی برێکا دابینکرنا چەندین پێشکێشکرنێن     

 بو هەر خێزانەکێ  Pre-kجورا و جور یێن 
 .دهەر تاخەکێ ئاکنجیبوونێدا

 

دێ دەستپێکەت هەر ل  پێشکێشکرن بو 
هەیڤهەمان  ٢٩سێ تا  هەیڤاێ  ١روژا 

پێشکێشی خاندنێ بکە بو پرۆگرامێ 
 (pre-k)پێش باخچێ زارۆکا 

 

تو یێ بەرهەڤی بو رۆژا ئێکێ یا زاروکێ خو ل 
؟)پریکەی(پرۆگرامێ پێش باخچێ زارۆکا

 :پێشکێشکرن گەلەک یا بساناهی یە
 
گونجاوترین پرۆگرامێ خاندنێ بو خێزانا خو پەیداکە ب رێکا بکارئینانا  .1

کو دێ بدەستکەڤیت ل سەنتەرێن تومارکرنێ، PRE-K رێبەرێ پروگرامێ 
قوتابخانێن سەرەتایی یان لسەر مالپەرێ مە 

www.mnps.org/early-childhood-education. 

 هەمی وان بەلگەیێن تو پێتڤی کوم بکە: .2
دڤێت تەمەنێ  —دایکبوونا زاروکی یان تومارا ژدایکبوونێبەلگەیا ژ  «

)ژبلی  ٢٠١٩ی هەیڤا هەشت ساال ١٥زاروکان ببیتە چار ساڵ بەری 
 هندەک حالەتێن تایبەت(.

 ئاڤێ یا نوکە، پسووال  — Davidsonبەلگەیا ئاکنجیبوونا کانتوونا  «
 گرێبەستا کرێیا خانی یان یا خودانی.پسووال کارەبێ، 

ناسنامەیا  —ناسناما ب وێنەڤە یا دەیک و باب/ سەمیانێ زاروکی  «
لێخورینا ترومبێلێ، یان ناسنامەیا ویالیەتێ، پاسپوورت یان ناسنامەیا 

 لەشکەری.
»  

ین سەنتەرێن پێشکێشکرنێ بکە ل ژ چەند کسەرەدانا ئێ. 3
 رانسەری باژێرێ نەشڤل.سە
یان  Ivanetta H. Davisسەرەدانا ئێک ژ سەنتەرێن تومارکرنێ بکەن،  «

، یان سەنتەرێ زانیاریێن Ross Early Learning Centersسنتەرێ 
دگەل بەلگێن پێتڤی داکو ( Family Information Center)خێزانی 

ژمارا ناسناما قوتابی یا پێتڤیە بو . ژمارا ناسناما قوتابی بدەستخوڤە بینی
 . دا(pre-k)نا پرۆگرامێ پێش باخچێ زارۆکاپێشکێشر

بو ساال خاندنێ  ،فۆرما پێشکێشکرنێ ل سەر ئونالینێ داگرە و بنێرە «
٢٠٢٠-٢٠١٩  

( یا لبەر Pre-kفۆرما پێشکێشکرنێ بو پرۆگرامێ پێش باخچێ زارۆکا)
 دەستە لسەر مالپەرێ قوتابخانێت گشتی یێت میترو ل ناشڤیل 

(www.mnps.org/early-childhood-education یان ) 
 لسەر هەر سەنتەرەکێ تۆمارکرنا قۆتابیا. 

وەرگرن کو تێدا بەحسێ بەروارێن گرنگ ( یارێنما)خێزان دێ پێنگاڤێن دویڤدا «
 . دکەن بو پرۆسا هەلبژاردنێ

ێ هەیڤا سێ ٢٩ی پێشکێشبکە بەری  Pre-Kداخازا ناڤ تومارکرنێ بو  «
ئێڤاری( دا ناڤێ تەژی بهیتە دانان د پرۆسەیا هەلبژاردنا  ٣:٣٠)لدەمژمێر 

 ( ئەڤا ل مەها چوار دهێتە کرن. Pre-kناڤێن هاتینە وەرگرتن ل )
لهەمان دەمدا، هەلبەت سەرەدانا وان قوتابخانا بکە یێن بدلێ تە ئەڤێن هاتینە  «

ەرێ قۆتابخانێ کوم ببە و سەر فورمێ، دگەل رێڤەبدیارکرن دناف لیستێ دا ل
 . بزانە Pre-Kێن زێدەتر دەربارەی پرۆگرامێ پێزانین

بو پێزانینێن زێدەتر دەربارەی ژێدەر و چاالکیا بو هاریکاریکرنا بەرهەفکرنا  «
بو باخچێ زاروکا تکایە سەرەدانا ڤی مالپەری:  خوزاروکێ 

www.iTrails.org.بکە 

»  
.ێ ئێڤاری٣٠:٣ی سپێدێ تا ٧سەنتەرێن تومارکرنێ یێن قوتابخانێن میترو یێن گشتی لناشڤیل ژ دەمژێر   

ANTIOCH HIGH SCHOOL 
1900 Hobson Pike, Antioch, TN 37013 

GLENCLIFF HIGH SCHOOL 
160 Antioch Pk., Nashville, TN 37211 

HILLWOOD HIGH SCHOOL 
400 Davidson Rd., Nashville, TN 37205 

HUNTERS LANE HIGH SCHOOL 
1150 Hunters Lane, Nashville, TN 37207 

MAPLEWOOD HIGH SCHOOL 
401 Walton Lane, Nashville, TN 37216 

MCGAVOCK HIGH SCHOOL 
3150 McGavock Pk., Nashville, TN 37214 

MCKISSACK MIDDLE SCHOOL 
915 38th Ave. North, Nashville, TN 37209  

ROBERTSON ACADEMY 
835 Robertson Academy Rd. 
Nashville, TN 37220 

STRATFORD HIGH SCHOOL 
1800 Stratford Ave., Nashville, TN 37216 

WHITES CREEK HIGH SCHOOL 
7277 Old Hickory Blvd. 
Whites Creek, TN 37189 
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