
کرن گەلەک دهێنەپسیارێت   

 ئنگلیزی وەک زمانەکێ نوی

خزمەتکاریێن زمانێ ئنکلیزی وەک زمانەکێ نوی لهەمی خاندنگەها دهێنە دان؟ -1پ  

: ئەفرکن رۆد یا نوکە بەس لڤان خاندکەها دهێتە دان خزمەتکاریێن زمانێ ئنکلیزی وەک زمانەکێ نوی - نەخێر. -ج

ئامادەیێ.  ای ستالڤە هاەخاندگون ئڤەنیو یا سەرەتایێ، ڤەستال هلز یا سەرەتایێ خاندگەها ڤەستال یا ناڤنجی، سەرەتایێ ،کلەیت

خویندکارێت لخاندنگەها گلنوود ئەڤنیو یان تایوگا هلز سەرەتایێ، یێت پێتڤی وانێت ئی ئن ئل دبن، دێ هێنە ڤرێکرن بو وان 

ئەم لێ دبێژین.خاندنگەها یێت   

هێنە دان؟د ستالڤە ێتهەخاندگپرۆگرامێت دوزمانی یێت زانیاری ل -2پ  

خویندکار  ٢٠، یاسایێت ویالیەتێ دخازیتن دان ەنێهنا  ستالڤە تێهەلخاندگ یاریزان تیێ یدوزمان تێگرامۆپرنەخێر.  -ج

هند خویندکار لێ نینن. کو نەفسا زمانی دئاخڤن لقوناغێ هەبن بو ڤەکرنا پروگرامی. نوکە خاندنگەهێت ڤەستالیان زێدەتر   

خاندنگەهێت ڤەستال راهێنانێت شەهرەزابونێ ترخان دکەن بو مالباتێت خویندکارا؟ -3پ  

ێنانێت شەهرەزابۆنێ  کو ماوێ وێ دەمژمێرەکە ئ دهێتە دان بەلێ. دایک وباب دهێنە داخاز کرن بو ئامادەبونا راه -ج 

ماموستایێت دگرن کو هەمی پێزانینێت لسەر جە و دەمێت کومبونێ. دایک وباب ناما داخازکرنێ وەر ٩. لهەیڤا ١٠لهەیڤا 

 )ئێ ئن ئل( هەمی پێزانینا لسەر پرۆگرامی دەن و پسیارا جاب دەن. کوپیەک وێ یێ لوەبسایتێ دسترکتێ بینی.

پێتڤی بڤی پروگرامی هەیە؟چاوا خویندکار دهێتە دەستنیشانکرن  -4پ  

یا پارتیا یێکبۆیێ تێتە کرن. پشتی  154ئل ژالیێ کۆمسیونا پەروەردەیا نیویورکئ پا پارچا -ئن-پرۆسەسا نانسنامەیا ئی -ج

زمانەک دی لسەر بەلگەییێ قەیدکرنا زاروکێ خو ژبو هەمی دبستانا کوێشنێر هوم لەنگوەج کومپلیت. گەر زمانەک ژبلی 

پشترا خویندکاران ژبو ڤپەیڤینەک بهەڤالێ خورا یان دایبابت خو بکەن. راپورکرن ، هینگێ کارمەندێن هەیڤپەیڤینێ بهە

 زمانێ ئنگلیزی لیدەرێن 

(NYSITELL) 

دایەدایین. هەکە تێستا خویندکاری خاال بنی قەیدکر یان ژێرین، هینگێ خویندکار وەک زمانێ ئنگلیزی ژبو تێستا نیویورکێ 

 زمانەک ناسکری یە.

زمانێ ئنگلیزی هاتە ناسکرن، کو خزمەتێت زمانێ ئنگلیزی ئنکار  رخوازىێفئەز دشێم وەکی زاروکێ من وەک  -5پ

 کەم؟

ئل -ئن-زمانێ ئنگلیزی خزمەتێت ئی رخوازىێفنەخێر. یاسایێت نیویورک دخازن هەر خوینکارەک نیاسی وەک  -ج

 وەرگرن.

زمانى  رخوازىێك فكرا( وهستنیشان نەستنیشانكرا )یا دهدهزاروکێ من  م كەبكە ێچوونڵهەێداواى ت مێدش زەئ -6پ

ی؟نو كىێك زمانئینگلیزي وه  

ENL FAQs: Kurdish (Bahdini)



 
تو ( وانەچەێپ یانژی نگلیزيێزمانى ئ رخوازىێك ف)چ وه یەستنیشانكراده ئەگەر تو باوەرکەی زاروکێ تە بخەلەتی. ڵێبە -ج

کو شنی چاڤپێکەفتن  دبیت ێجبەێج وان خویندکارار سەنها لەتە ێداچوونێپ سەساۆ. پرتاقیکردن ڤە دشێی داخازکەی بهێتە

 تىەڵى حاربارهده یەئاگاداركر ى كەوهئە پشتی تێشبكرشكەێپ ێقوتابخانل ا داژڕۆ 45ى ماوهداخازنامە د . لگەل هاتیە کرن

. بكە قوتابخانا زاروکێ خو رێڤەبەریا ىراستەئا نڤێسینەکێ یت،بكەێستپده ێداچوونێپ سا سەۆپر داکو . زاروکێ تەزمانى 

هاریکاریا تە بکەت دڤێ پرۆسەسێ دایە زاروکێ تە دشێت زمانى ئینگلیزي  ستاىۆمام  

 

چن ؟ردهده ێنو كىێك زمانزمانى ئینگلیزي وه ێتتگوزارىخزمە خوینکارژ چاوا -7پ  

ك زمانى ئینگلیزي وه گرامىۆپربێ دوماهیێ خوار ێتگڕێ ژ ئێکب دشێتقوتابى  رك،ۆنیوی اتویالیەلدویف یاسایێت  -ج

ی بینیت:نو كىێزمان  

ا هەر سال ئەنجام هاربەل كە تێنێست بهدهبە نمرا داخازکری  فتیشكەێئاستى پ اقوتابي تاقیكردن دڤێت( ا ئێکێبژار •

. یان ددەن  

 3ئاستى ل  وه ،ت ێنێست بهدهبە  یداخازکرنمرا ( 4)ئاستى  فرهەکرنقوتابي تاقیكردنا ئاستى  تڤێ( دێدوو ابژار •

 ێدسە یان ژی بکێماتی ژ ،ت ێنێست بهدهبە  ینمرا داخازکررى زمانى ئینگلیزي هونە ناتاقیكر لە 8ـ  3 ێتلۆپ دا لە 4و 

بینیت.ست بده 65  (Regent) زمانى ئینگلیزيل . 

؟ ئینگلیزییە ێمانى دایكبیت یێ ز قوتابیا دێ لگەل وان تێنێخود زاروکێ من لهەمی پولێت ئەرێ -8پ   

 ودیسان، ئینگلیزییە ئێکێزمانى  قوتابیا كە وان ڵگەئاسایي لە تلیۆپ تدانەزمانى ئینگلیزي  ێترخوازێف یم. هەڵێبە /8و

 گلیزيى زمانى ئینربارهده ۆخربەسە نماییىڕێ قوتابي پترینگرن. درئاسایي وه ندنىێخو گرامىۆماى پرر بنەسەل نماێر

داێقوتابخانركي قوتابي لئە ژ كەەشبە ئاسایى كە الۆپ ڤەیردهگرن لەردوه ێنو كىێك زمانوه . 

  

   پایدا بکەت؟ وەرگێرا نامێت ووەرگێرای زمانێ مە لگەل ئەرێ رێڤەبەریا قوتابخانا ڤەستل دشێت -9پ

چ  این ككەد رانێدڤچا/بانابدایكو پرسیار لە ،ێنو كىێك زمانزمانى ئینگلیزي وه ناستنبشانكرده اسۆپر لدەمێ.ڵێبە /9پ

 بادایكوبا ابوونمۆك دەمێین دابین بكە اێڕرگوه ئەم دشێین.  نبینیكاركى بەوندیكرنى زاریوهو پە اینۆڕگنامە ۆب نەکزما

زمانى ئینگلیزیى ستاىۆمام ڤێ داواکاریێ درێکا . تكایەێقوتابخان یا گرنگ ومبونەکار كهە دەمێان ئ ستاۆمام ڵگەلە  ENL  

بكە ششكەێپ زاروکێ تە . 

 

 

زمانى  ێتو قوتابیئە کو ندنێخو گرامىۆپر ەرڤەید تو چاالكییئەدهەمی  بکەتشداري بە دشێت من ێزاروک ەێئ - 10پ

ن ؟كەده داێشداري تبە ننێناخو ێنو كىێك زمانئینگلیزیى وه    



 
زرش و گروپي كان وه: یانەژوان ەتكده ششكەێپ ندنێخو گرامىۆپر ڤەیرده ێتچاالكى ژ رهەف کاژماربەلێ. -ج قوتابخانە

ڤان چاالکیا میشدار بن ل هەبە شێنزمانى ئینگلیزي د رخوازانىێ. فسیقاۆم . 

 

؟ ئەرێ پێتڤیە لمال لگەل زاروکێ خو بزمانێ دایکێ باخڤم -11پ  

کو گەلەک  دیارکری اینۆڵكێل وەکی كوڵبە ،ئەو نە بەس هاریکاریا هندێ دکەت زاروکێ تە کەلتورێ خو بپارێزت! ڵێبە -ج

زمانى دایكي باش  كە وتابیيو قزانن. ئەدوو زمان یان زیاتر ده سا كەكە وان ۆب نەعریفي هەكادیمي و مەئە سوودێت

 نن و بنڤێسنێبخو اوابزانن چ شترێو پر ئەگە، ئەنموونە ۆ. بەبوون ێئینگلیزی رىێفبساناهی  دەف مە ینەهات رزانن، هەد

زایي ببن ل زمانى ئینگلیزیداشاره یمهە رىێت فدەد ێتییارمە ئەڤەزمانى دایكي، ب . 

 

؟ بینمب تگوزارى دیكەو خزمە اتیاڵهاوبە ا، وانمەزنا ۆب ێك زمانى دووزمانى ئینگلیزي وه ێتوان ێ شێمد لکیرێ -12پ   

ەها یمانگل پە مەزنا ۆب ێك زمانى دووئینگلیزي وه ێتوان -ج  

 Broome-Tioga BOCES 

یونیشانڤ نا لڤی بكە ێ وانڕپەڵما اردانسە تكایە پێزانینێت زێدەتر ۆ. بکەند ششكەێپ    

http:/www.btboces.org/esol.aspx 

اسروههە  American Civic Association  ێك زمانى دووزمانى ئینگلیزي وه اربوونێف وانە ESL و  تیبووناڵهاو بە ، وانە

ونیشانىڤنا ب بكە ێ وانرپەڵما اردانسە تكایە ێدەترز ێتزانیارى ۆ. بکەتد ششكەێپ ێت دیتگوزارىخزمە : 

http:/www.americancivic.com. 

 

ك زماني ئینگلیزي وه اربوونێفبو  زاروکێ من اچوونەڤشێى پربارهگرم دهرده( وهنگاندنسەڵ)هە ئەرێ نامێت -13پ

؟ ینو كىێزمان  

ردگرنەو ینو كىێك زمانزمانى ئینگلیزیى وه چووناەڤشێپ رتىۆوامى راپرده. قوتابي  ببەڵێبە -ج    

 يڵ، ساژبلی هندێ. مال ەڤرێدکەنندي لئاستى ناوه كێجار هەیڤاارچ تایي، وهرهئاستى سەل  كێجار هەیڤا 3ر هە ەرتۆاپڕئەو 

 ێترخوازێف ابێتدایكوب ۆب ودبن ك نفرانسۆى كئاماده ینو كىەك زمانزمانى ئینگلیزي وه گرامىۆپر تێستایۆدووجار مام

 كىێك زمانزمانى ئینگلیزي وه گرامىۆپر ستاىۆبمام کرن نديیوهپە بو نئازاد ب ا، تكایەسروه. هەاننزمانى ئینگلیزي د

ێدەتر تە هەبون.ز ێتراننیگە نر پرسیار یاگەئە دەمەکێ تە بڤێترهە بكە ەزاروکێ ت ینو . 


