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 رەڤەندێن کوچبەر و پەنابەران هێنەکرن بو پرسیارێن هەردەم د
 ن میترو ل نەشڤل.ەمی قوتابیێن قوتابخانێن گشتی یێئاڤاکرنا ژینگەهەکا خوشبەخت بو ه

 ٢٠١٧ڕەشەمێ 

 پێداچوون
ێ گەلەک پرسیار یێن دروستکرین کا یاسایێن فەدەرال چ کاریگەری هەنە لسەر خێزانێن قوتابیێن قوتابخانێن گشتی یێن میترو ئەوێن ٢٠١٧دەستپێکا ساال  

اری کو زانیاریێن خزمەتا ڤان خێزانا دکەن. ئەف بەلگەیە یێ پرسیارێن هەردەم دهێنەکرن و بەرسڤان دێ بیتە خاال سەرەکی یا خێزانا و ستافێ مە یێ ک
 وورد و دروست هەبن. قوتابخانێن گشتی یێن میترو شانازیێ ب قوتابی و خێزانێن خو دکەن.

زی یان پێشەیی قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل بخێرهاتنا هەرکەسەکێ دکەن ژ هەر نەتەوەکێ و کەلتوورەکێ و ئاینەکێ و دەڤەرەکێ یان بنچینەیا رەگە
تی یێن میترو گروپەکێ هەمەجوور یێ گەلەک باش یێ قوتابی و خێزان و فەرامبەران یێ هەی کو دبنە سەدەمێ بهێزکرنا ژینگەهەکا دکەن. قوتابخانێن گش

 دناف قوتابخانێن پەروەردەیی بو هەمی قوتابیان. قوتابخانێن گشتی یێن میترو بەرپرسیارەتیەکا گرنگ یا هەی دا هەر قوتابیەکێ پەروەردە بکەن ئەوێن دهێنە
 مەدا.

ریکا چەند ماموستا و رێڤەبەر و ستافێ کاری ژی دڤێت بزانن کا ئەو چەوا بکارن پاڵپشتیا قوتابیان بکەن ئەوێن ژ وەاڵتێن دی دهێن. کونێکسیون ئەمە
 . /educators-by-faqs-www.conexionamericas.org/immigrationرێنمایی یێن ڤێک ئێخستین بو ماموستایان: 

( سەنتەرەکێ سەرەکی یێ دروستکری بو سەرچاوان و زانیاریان دەربارەی وان خزمەتگوزاریێن TIRRCهەڤپەیمانیا مافێن پەنابەر و کوچبەران )
 .resources-www.tnimmigrant.org/immigration لبەردەست بو کوچبەر و پەنابەران ئەوێن کاریگەر ب گهورینێن یاسایێ.

 

 خەمێن کوچبەر و پەنابەران د قوتابخانێ دا
  

پەنابەریێ، هەرێ ئەو  ئەگەر ئەز یان زاروکێ من یێ ) چ ب بەلگە یان یێ بێ بەلگە بیت( یان هاتبیتە نەشڤل لژێر بارودوخێ ١پرسیارا 
 زاروک دێ شێت چیتە قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل؟

  

قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل پرسیارا بارودوخێ پەنابەریێ  بەلێ و تو بخێربهێی بو قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل! ١بەرسڤ 
 ب ئەرکێ خو یێ یاسی دزانن کو هەمی قوتابیان پەروەردە بکەتژ قوتابخانێن خو ناکەن و قوتابخانێن میترو حەز دکەن و 

  
  

 ئەز دگەل کێ بئاخڤم ئەگەر هاتو ئەز یان زاروکێ من هاتە هەراسانکرن ) پێ رابواردن( ژ بەر کو ئەم یێ ژ وەاڵتەکێ دی هاتین؟ ٢پرسیارا 
  

چەندێژی، هەر فەرمانبەرەکێ قوتابخانێن میترو دڤێت دەملدەست هەر دگەل ماموستا یان ڕیڤەبەرێ قوتابخانا خو بئاخڤە. دگەل ڤێ  ٢بەرسڤ 
کاودانەکا نەخاستە یان هەراسانکرنێ بگەهینیتە الیەنێن بەرپرس کو رێڤەبەرێ قوتابخانێ یە لژێر یاسا قوتابخانێن گشتی یێن میترو 

یان نەژادپەرستیێ یان هەڕاسانکرنێ دژی  (. قوتابخانێن گشتی یێن میترو خوشنابیت ل کارێن پێڕابواردنێSP 6.110یا ژمارە )
 هەر قوتابیەکێ دێ ژ الیێ قوتابیێن دیڤە یان ستافێ کاری یان هەر الیەنکێ دیڤە. 

  
  

ئەز دگەل کێ بئاخڤم ئەگەر من هەستکر کو ماموستایەک یان ئەندامەکێ دی یێ ستافێ کاری یێ سەرەدەریەکا نەهەق دگەل من  ٣پرسیارا 
 یێ ژ وەاڵتەکێ دی هاتی؟ دکەت ژبەر کو ئەز

  

دگەل ڕیڤەبەرێ قوتابخانێ بئاخڤە و بزانە کا ئەو کێشە دێ هێتە چارەسەرکرن یان نە. ئەگەر ئەو ڕیڤەبەر/ بەرپرسێ قوتابخانێ  ٣بەرسڤ 
بەشدارببیت د وێ کێشێ دا یان ئەگەر ئەو قوتابی یان دەیک یان بابێ قوتابی پێخوش نەبیت وێ کاودانێ ڕابگەهینیت بو الیەنێن 

ڤە بکەت یێ قوتابخانێن گشتی  VIپرسێ قوتابخانێ یە، دڤێت ئەو پەیوەندیێ ب کوردیناسیونێ تایتلێ بەرپرس کو ڕێڤەبەرە یان بەر
یێ مافێن جڤاکی یاسا  VI) تایتلێ  civilrightscomplaints@mnps.orgیان برێکا ئیمێلێ  615.259.8634یێن میترو. 

 نەژاد و رەنگێ پیستی و بنچینەیا نەتەوەیی بخوڤە دگریت(. ١٩٦٤سااڵ

 
  

 هەری ئەفسەرێن کوچ وکوچبەریێ چ جارا بسەر چ قوتابخانێن میترو دا گرتینە؟ ٤پرسیارا 
  

نەخێر و قوتابخانێن گشتی یێن میترو جهەکێ پەروەردەینە و بهیچ رەنگەکێ بەشداریێ د سەپاندنا یاسا و چاالکیێن پەنابەریێ دا  ٤بەرسڤ 
 ناکەن. 

 
  
  

هەرێ قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل دێ زانیاریێن زاروکێ من یان بارودوخێ پەنابەری یێ زاروکێ من دەنە الیەنێن  ٥پرسیارا 
 ئەمنی؟

  

نەخێر. قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل زانیاریێن بارێ پەناباری لسەر هیچ کەسەکێ کوم ناکەن و بەشداریێ د هیچ چاالکیێن  ٥بەرسڤ 
 سەپاندنا یاسایێن پەنابەریێ دا ناکەن.
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 نوی ل قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل
  

 زاروکێن خو ل قوتابخانا تومار بکەم؟ئەز لکیرێ دکارم  ٦پرسیارا 
  

ئەگەر ئنگلیزی زمانێ ئێکێ یێ تە و زاروکێ تە نەبیت، زاروکێ تە دڤێت بهێتە تومارکرن د قوتابخانێن گشتی یێن میترو دا ل  ٦بەرسڤ 
یترو دا پەیوەندیێ ێ. بو تومارکرنا زاروکێ خو د قوتابخانێن گشتی یێن م EL Officeئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی ئانکو 

بو وەرگرتنا ژڤانەکێ. سەنتەرێ  615.259.8608بکە ب سەنتەرێ نیڤدەۆڵەتی یێ تومارکرنا قوتابیان لسەر ژمارا تێلەفونا 
          ێ کو دکەڤیتە  EL Officeنیڤدەۆڵەتی یێ تومارکرنا قوتابیان دکەڤیتە دناف ئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی دا ئانکو 

615 Fessey Park Road, Nashville, Tennessee 37204 هەروەسا، خێزان دکارن زاروکێن خو تومار بکەن د .
قوتابخانان دا ل هەر ئێک ژ سەنتەرێن تومارکرنێ دناف قوتابخاناین ئامادەیی دا ئەوێن دکەڤنە دەڤەرێن وان. ئەڤەژی لینکە بو 

  school-for-http://www.mnps.org/registerەران زانیاریێن زیدەتر لسەر وان سەنت
  

  
 ئەز وەک دەیک یان باب چەوا دکارم بەشداری پەروەردەیا زاروکێ خو ببم؟ ٧پرسیارا 

  

ساناهیترین و باشترین رێک ئەوە کو تو د پەیوەندیێن ئێکسەردا بی دگەل ماموستایێ زاروکێ خو. بالیوزێن دەیک وبابژی  ٧بەرسڤ 
هەروەسا دکارن هاریکاریا تە بکەن تە ب ماموستایانڤە گرێدەن. تو یێ گرنگی دووپات بکەی کو زاروکێ تە پەروەردەیەکا هەری 

دگەل ئێکستێنشن ئانکو  615.259.3282ێز روبن دێ پێنیا ڤە بکە لسەر ژمارا تێلەفونا باش بدەستخوڤەبینیت! پەیوەندیێ ب بەر
 858256ژمارا نافخویی 

  
  

ئەگەر زاروکێ من یێ دلگرانبیت ب وان کاودانێن روویددەن دناف قوتابخانێ یان دناف کومەلگایی یان دناف وەاڵتی دا، هەرێ بال  ٨پرسیارا 
 بچیتە قوتابخانێ؟ئەز نەهێلم زاروکێ من 

  

 نەخێر، زاروکێ تە پێتڤی ب پەروەردەیا ئارام و هەری باش هەیە و دڤێت هەمی رۆژا بچێتە دەوما قوتابخانێ. ٨بەرسڤ 

 

  

 و کوچبەران ی یێن میترو بو خێزانێن پەنابەرخزمەتگوزاریێت قوتابخانێن گشت
  

 یێن زمانێ ئنگلیزی نەزانن یان نوکە خو فێری ئنلگیزی دکەن؟هەوە چ خزمەتگوزاری هەنە بو وان خێزانا  ٩پرسیارا 
  

زمانا  ٢٤دناف قوتابخانێن گشتی یێن میترو لە نەشڤڵ دا چەندین وەرگێر هەنە کو خزمەتێن وەرگرانێ پێشكێش دکەن ب زێدەتر ژ  ٩بەرسڤ 
و هەروەسا ئەم دشێین زمانێن دی ژی بدەستخوڤە بینین برێکا خزمەتگوزاریێن وەرگێرانا تێلەفونێ کو خزمەتاکا ئیکسەر پێشكێشی 

ا دکەن. دگەل ڤێ چەندێ ژی، قوتابخانێن گشتی وانێن زمانێ ئنگلیزی پێشكێش دکەن هەم ب کەسسی خێزانێن قوتابیان و قوتابخان
هەمژی ژ جهێن دوور و هاریکاریا یاسایی و بالیوزێن دەیک وباب وەک رێبەرەک بو خێزانا دناف ئەزموونێن وان دناف 

بهەڤکاری دگەل هەڤکار و هەڤاڵبەندێن مە کو ئەو هەمی  قوتابخاناندا و پێشوازیکرنا دەیک وبابێن پەنابەران و چەندین کارێن دی
  programs-family-learner-www.mnps.org/englishدێ هێنە دیتن لسەر ڤێ لنکێ لخارێ:  

  

  
 )تەرجومێ( پێشكێش دکەن؟هەرێ هوین خزمەتگوزاریێن وەرگێرانێ  ١٠پرسیارا 

  

بەلێ! پەیوەندیێ ب سەنتەرێ زانیاریێن خێزانیڤە بکە یان ئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی لسەر ژمارێن تێلەفونێن  ١٠بەرسڤ 
  translatoin@mnps.orgیان برێکا ئیمیلێ  8608.615.259 ئوفیسا فێرخوازێن زمانێ ئنگلیزی یان 615.25.4636

  
  

 ئەز دگەل کێ بئاخڤم ئەگەر ئەز پێتڤی ب ڕاوێژکاریێ بووم؟ ١١پرسیارا 
  

تو دکاری دگەل ڕاوێژکارێ قوتابخانا خو بئاخڤی یان بسپوورێ دەروونی یێ قوتابخانێ یان پەیوەندیێ بکە ب ژمارا تێلەفونا  ١١بەرسڤ 
 ئەگەر تو پێتڤی ب سەرچاوێن زێدەتر بی ژدەرڤەی قوتابخانێ. 615.259.4636

 

  

 هەری رێکخڕاو هەنە هاریکاریا وان کەسان بکەن ئەوێن ژ وەاڵتێن دی دهێن؟ ١٢پرسیارا 
  

بەلێ، گەلەک ڕێکخڕاو یێن هەین ل باژێرێ نەشڤل. ئوفیسا سەروکا شارەداریا نەشڤل بەرێز مەیگن بێرری کومەکا وان ڕێکخڕاوا  ١٢بەرسڤ 
.nashville.gov/Mayorswww-دگەل ناڤونیشانێن وان یێن داینکرین لسەر ڤی لینکێ لخارێ:  

Americans-Office/Neighborhoods/New  
  
  

 ئەز پەیوەندیێ ب کێ بکەم ئەگەر ئەز پێتڤی پێزانینا بم لسەر قوتابخانێن گشتی یێن میترو ل نەشڤل؟ ١٣پرسیارا 
  

یان بخو بچی  615.259.4636تو دشێێ هەر پرسیارەکا تە هەبیت بکەی ل سەنتەرێ زانیاریێن خێزانی چ برێکا تێلەفونا ژمارە  ١٣بەرسڤ 
یان بریکا ئونالینێ چاتێ بکە دگەل لسەر ماڵپەرێ  Bransford Ave., Nashville TN 2601بو وێرێ کو دکەڤیتە 

ps.orgwww.mn  ئەو دێ هاریکاریا تە کەن تو زانیاریێن دروست بدەستخوڤە بینی. مە شیانێن هەین ئەم وەرگێرا دابین بکەین
 ب چەندین زمانێن جیاواز و هەروەسا خزمەتگوزاریا وەرگێرانا ب تێلەفونێ ژی.
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