
Vestalكانى تى قوتابخانهرايهبهڕێوهندي بهناوه

 كرێنى زۆر دهو پرسيارانهئه

K -12كانى كانى تۆماركردن/ناونووسكردن بۆ پۆلهنجامكارييهئه

ى ربارهكرێن دهدهزۆر  ى كهو پرسيارانهبريتيتن له وهى خوارهمانه. ئهVestalكانى تى قوتابخانهرايهبهڕێوهبهخێربێن بۆ به

 كانى ناونووسكردن.نجامكارييهئه

 ؟  مكانم( تۆمار بكهم )منداڵهكهكو منداڵهتاوهبچم ـ بۆ كوێ 1

:وێتهكهده ن كهتۆماربكه Vestalى كارگێڕي نووسينگه كانتان( لهت )منداڵهكهمنداڵه تكايه 12ـ Kكانى بۆ پۆله

201 Main Street, Vestal NY . ردانى سه ، تكايهكاننقوتابخانه ر بهى سهو ناوچانهى ليستى ئهوهبۆ دۆزينه

 (Street Finderقام )ى شهوهرهكارهێنانى دۆزهبه ڕێيت بهت بگهكهقامهناونيشانى شه كو لهتاوه بكه (VCSD)وێبسايتي 

بۆ  6077572265فۆنى لهته ى ژمارهڕێگه له كانقوتابخانهتى رايهبهڕێوهبهري رمانبهفه به ندى بكهيوه، ياخود په

بوون.كانى ئامادهى ناوچهربارهزانيارى ده

كانم(؟م )منداڵهكهبۆ تۆماركردنى منداڵه ك پێويستهيهنامهڵگهـ چ به2

(Residencyجێبوون )ى نيشتهڵگهـ به

 نمهته ىلگهـ به

(Residencyجێبوون )ى نيشتهڵگهبه

اڵم ه، بوهى خوارهوانهك ئهلمێنێت، وهجێبوونى تۆ بسهنيشته كه بهێنيتى پێوست نامهڵگهبه ساتي ناو تۆماركردن، پێويسته له

 ش بێت:مانهر ئههه رج نييهمه

 ى ياننامه( يا بهواڵهتاپۆ)قه  كندارێتى خانوو وهى خاوهنامهڵگهيان به خانهستى كرێي خانوو/باڵهگرێبه له كيهوێنه

 .(Mortgage Statement)هنى خانوو ڕه

 يا  كه دايبابي قوتابي لمێنێبسه ن خانوو يان كرێچين موڵك، خاوهك خاوهم وهنى سێيهن اليهاليهك لهيهياننامهبهرهه

 ربهسه يهخانهباڵه/و خانووهئه و وه ڵكانهو موله شههاوبه ستۆدايهئه ركى دايكوباوكي قوتابي لهى ئهسهو كهئه

 كى دادنووسكراو بێت.يهكالهوه يهياننامهو بهيه ئه. بۆى ههVestalكانى تى قوتابخانهرايهبهڕێوهبهى ناوچه

 ى وانهك ئههكاربهێنرێ وجێبوون بهى نيشتهڵگهك بهكرێ وهده ندكراو كهسهى پهنامهڵگهبه له ى ديكهشێوه

:وهخواره

 مووچهى پسووله

 فۆرمى داهاتى باج Tax return forms

 ليسته( ى حيسابيBillخزمه )تگوزاري يا هي شتي ديكه.

 جێبوونماى نيشتهر بنهسهندامێتى لهكارتى ئه

 رنگدهى تۆمارى دهنامهڵگهبه

 خوڕلێنهسانى تى فێرخواز يا پێناسي كهتى لێخوڕين، مۆڵهمۆڵه

 ن اليهى لهوهك ئهرچووبێت )وهت يا خۆجێيي دهن ئاژانسي فيدراڵي، يا وياليهاليهك لهيهنامهڵگهر بههه

 .(Social Serviceرچووبێت ـ تى خۆجێيي دهاڵيهتگوزارى كۆمهئاژانسي خزمه

 ى چاوديريكردننامهڵگههرمانى دادگا بۆ ڕاگرتنى منداڵ يا بك فهى ڕاگرتنى مندال، وهنامهڵگهبه

 Kindergarten Registration FAQ: Kurdish (Sorani)



 

 

 نمهى تهڵگهبه

 

ند سهن پهمهى تهڵگهك بهوه وهى خوارهنامانهڵگهم بهئه كانتى قوتابخانهرايهبهڕێوهبه، ردهروهپێي ياساى په به

كردنى مندال )باپتيزم( دايكبوون بێت يا تۆماري پيرۆزى لهنامهڵگهكرێ بهندكراو دهسهى پهنامهلگهكات. بهده

اڵم رچووبێت بهده واڵتى بێگانه له دايكبوون يان تۆمارى باپتيزم كهى لهنامهڵگهشكرێ نووسراوى بهده بێت، وه

ند سهپۆرتيس پهپاسهكان تى قوتابخانهرايهبهڕێوهبهبوون، ست نهردهبه و زانيارييانهر ئهگهتصديق كراو بێت. ئه

و ر ئهگه. ئهنى مندالمهبۆدياريكردنى ته كرێتند دهسهپه شپۆرتى واڵتى بێگانهها پاسهروهههكات، ده

و ئه يهبۆى ههكان تى قوتابخانهرايهبهڕێوهبهوا بوون، ئهست نهردهى پێدرا بهئاماژه وهرهسهله ى كهنامانهڵگهبه

ر سهڕ بووبێت بهى دوو ساڵ تێپهر ماوهگهئه ند بكات كهسهپه وهى خوارهوانهتۆماركرا ڵگهو بهئهيا  نامانهڵگهبه

 نى منداڵ بدات:مهر تهسهكو بتوانێ بڕيار لهن، تاوهمهى تهكالهوه له رچوونيان يان زياتر، جگهده

 رميتى لێخوڕيني فهمۆڵه  

 تت يان وياليهن حكومهاليهرچوو لهپێسناسى ده 

 كارتى پێناسي قونسوڵيه 

 ندروستىيا ته خۆشخانهتۆمارى نه 

 ربازىر( سه)منداڵ يا هاوسه ىكارتى پێناسي پاشكۆ 

 رچووبێتت يا خۆجێيي دهن ئاژانسي فيدرالي، وياليهاليهك لهيهنامهڵگهر بههه 

 رچووبێتده دادگاوه كى لهيهنامهڵگهر بهرمانى دادگا يا ههفه 

 ى هۆزى امهنڵگهبهNative Americans 

 كانخشهخۆبه يي و ئاژانسهوهتهكانى ناقازانجي هاوكاري نێونهن ئاژانسهاليهرچوو لهتۆمارى ده 
 

 

ت كه، منداڵهكانى ڕێنماييهگوێره يت. بهكانت( تۆمار بكهت )منداڵهكهزووترين كات ناوى منداڵه به پێمان باشه

گونجاو بێت.  زووترين كات كهكات  يا بهده وامى قوتابخانهده ست بهبۆ ڕۆژى دواتر ده كرێت وناوى تۆمار ده

كو بڕيار كرێت تاوهيان بۆ دهوهكانت پێداچوونهنامهڵگه، بهكهڕۆژى كاركردن دواى ناو تۆماركردنه 3ى ماوهله

ر بڕيارى گه. ئهMcKinney-Ventoپێ ياساى جێبوونت بدرێت بهنيشته ر دروستى شياوىسهله

بۆ  وهت گوازتهكهى هاويندا شوێنهماوه ر تۆ لهگه، ئهوهكرێيتهنووسراو ئاگادار ده وا بهجێبوونت درا ئهنانيشته

يلول بۆ كو مانگى ئهتاوه كهڕێ مهچاوه تكايه Vestal كانى ڤێستڵنقوتابخانه ر بهسه ى كهو ناوچانهئه

 ت.كهوى منداڵهتۆماركردنى نا

 

 ؟   ييمندهناههتى پهونم يان حاڵهى هاواڵتيبوربارهكري دهئايا پرسيارم لێده ـ 3

ك كاتى ناو تۆماركردن ياخود وهييت لهندهناههتى پهى حاڵهربارهپرسيار ناكات ده كانتى قوتابخانهرايهبهڕێوهبه

 دواى ناونووسكردن به لهبێت نه رسيارێكى سنووردار و ئامانجدارند پنها بۆ چهته ،رجێك بۆ ناو تۆماركردنمه

ژێر ناونيشانى تى فيدراڵي لهستهێنانى پاڵپشتى دارايى حكومهدهبۆ به پێويسته ى زانيارى كهوهستى كۆكردنهبهمه

 2001 له هێڵراوهجێنهبهياساى هيچ منداڵێك  به موار كراوهك هه، وهESEA له 3، ناونيشانى ESEA له 1

ى  16 له ك كهكان وهڕێنماييه ( لهY) 100.2ى ى نيويۆرك بڕگهدهروهى په 3218ها ياساى روهو، ههرچوده

 .مواركراوههه2014مى كهكانوونى يه

 

 ؟ McKinney-Vento ڕێى ياسايىتگوزارى بوو لهخزمه م پێويستى بهكهر منداڵهگهى چي ئهـ ئه4

 يندي بهوهپه تكايه  McKinney-Ventoژێر ياساي تگوزارى بێت لهخزمهپێويستيت به يهوانهله ر پێتوايهگهئه

Homeless Liaison  6077572212فۆنى لهتۆه ژماره به بكه. 

 

  ناو تۆماركردن ؟  له وهتكرايهڕهم كهر منداڵهگهى چي ئهـ ئه5

ژێر ياساى يت لهبكه وهڵچوونهتوانى داواى تێههدهجێبوون بوو نانيشته له جگه كهوهتكردنهر هۆكارى ڕهگهئه

جێبوون فۆرمى نيشته يهجێن، بۆيان ههنانيشته ى كهوانه،. ئه310ى تى نيويۆرك، بڕگهى وياليهدهروهپه



 وهداواى ئه ى سكوڵ ديتريكتى ڤێستڵ، وهردهروهنى پهنجومهكانى ئههويڕهڕێنمايي و په ىگوێرهبه وهنهپڕبكه

 ماى دانى كرێي خوێندن.ر بنهسهبن له ئاماده قوتابخانه كانيان لهمنداڵه ن كهش بكهپێشكه

ڕێنمايي و فۆرم و  ورگێڕدراوى ئهى وهل وێنهگهله وهڵچوونهكانى تێههنجامكارييهكان و ئهكان و فۆڕمهڕێنماييه

هۆى يان به www.nysed.gov وێبسايتى  ستبهێنرێ لهدهى ڕاويێژ بهنووسينگه توانرێ لهده نجامكارييانهئه

 بكرێت م ناونيشانهى ئهئاراسته كه وهپۆسته

 

Office of Counsel 

New York State Education Department 

State Education Building 

Albany, NY 12234 

 

 .5184748927فۆنى لهته ژماره به وهڵچوونهنگيگارى تێههماههفۆنكردن بۆ ههلهڕێى تهياخود له

 

 

 

http://www.nysed.gov/
http://www.nysed.gov/

