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پسیارێت گەلەک دهێنە کرن
ئنگلیزی وەک زمانەکێ نوی

پ -1خزمەتکاریێن زمانێ ئنکلیزی وەک زمانەکێ نوی لهەمی خاندنگەها دهێنە دان؟
ج -نەخێر - .خزمەتکاریێن زمانێ ئنکلیزی وەک زمانەکێ نوی نوکە بەس لڤان خاندکەها دهێتە دان :ئەفرکن رۆد یا
سەرەتایێ ،کلەیتون ئڤەنیو یا سەرەتایێ ،ڤەستال هلز یا سەرەتایێ خاندگەها ڤەستال یا ناڤنجی ،خاندگەها ڤەستال یا ئامادەیێ.
خویندکارێت لخاندنگەها گلنوود ئەڤنیو یان تایوگا هلز سەرەتایێ ،یێت پێتڤی وانێت ئی ئن ئل دبن ،دێ هێنە ڤرێکرن بو وان
خاندنگەها یێت ئەم لێ دبێژین.
پ -2پرۆگرامێت دوزمانی یێت زانیاری لخاندگەهێت ڤەستال دهێنە دان؟
ج -نەخێر .پرۆگرامێت دوزمانی یێت زانیاری لخاندگەهێت ڤەستال نا هێنە دان ،یاسایێت ویالیەتێ دخازیتن  ٢٠خویندکار
یان زێدەتر کو نەفسا زمانی دئاخڤن لقوناغێ هەبن بو ڤەکرنا پروگرامی .نوکە خاندنگەهێت ڤەستال هند خویندکار لێ نینن.
پ -3خاندنگەهێت ڤەستال راهێنانێت شەهرەزابونێ ترخان دکەن بو مالباتێت خویندکارا؟
ج -بەلێ .دایک وباب دهێنە داخاز کرن بو ئامادەبونا راهێنانێت شەهرەزابۆنێ کو ماوێ وێ دەمژمێرەکە ئ دهێتە دان
لهەیڤا  .١٠لهەیڤا  ٩دایک وباب ناما داخازکرنێ وەردگرن کو هەمی پێزانینێت لسەر جە و دەمێت کومبونێ .ماموستایێت
(ئێ ئن ئل) هەمی پێزانینا لسەر پرۆگرامی دەن و پسیارا جاب دەن .کوپیەک وێ یێ لوەبسایتێ دسترکتێ بینی.
پ -4چاوا خویندکار دهێتە دەستنیشانکرن پێتڤی بڤی پروگرامی هەیە؟
ج -پرۆسەسا نانسنامەیا ئی-ئن-ئل ژالیێ کۆمسیونا پەروەردەیا نیویورکئ پا پارچا  154یا پارتیا یێکبۆیێ تێتە کرن .پشتی
قەیدکرنا زاروکێ خو ژبو هەمی دبستانا کوێشنێر هوم لەنگوەج کومپلیت .گەر زمانەک ژبلی زمانەک دی لسەر بەلگەییێ
راپورکرن  ،هینگێ کارمەندێن هەیڤپەیڤینێ بهەڤپەیڤینەک بهەڤالێ خورا یان دایبابت خو بکەن .پشترا خویندکاران ژبو
زمانێ ئنگلیزی لیدەرێن
)(NYSITELL
ژبو تێستا نیویورکێ دایەدایین .هەکە تێستا خویندکاری خاال بنی قەیدکر یان ژێرین ،هینگێ خویندکار وەک زمانێ ئنگلیزی
زمانەک ناسکری یە.
پ -5ئەز دشێم وەکی زاروکێ من وەک فێرخوازى زمانێ ئنگلیزی هاتە ناسکرن ،کو خزمەتێت زمانێ ئنگلیزی ئنکار
کەم؟
ج -نەخێر .یاسایێت نیویورک دخازن هەر خوینکارەک نیاسی وەک فێرخوازى زمانێ ئنگلیزی خزمەتێت ئی-ئن-ئل
وەرگرن.
پ -6ئەز دشێم داواى تێهەڵچوونێ بكەم كە زاروکێ من دهستنیشانكرا (یا دهستنیشان نەكرا) وهك فێرخوازى زمانى
ئینگلیزي وهك زمانێكى نوی؟

ج -بەڵێ .ئەگەر تو باوەرکەی زاروکێ تە بخەلەتی دهستنیشانكرایە (چ وهك فێرخوازى زمانى ئێنگلیزي یانژی پێچەوانە) تو
دشێی داخازکەی بهێتە تاقیکردن ڤە .پرۆسەسا پێداچوونێ تەنها لەسەر وان خویندکارا جێبەجێ دبیت کو شنی چاڤپێکەفتن
لگەل هاتیە کرن .داخازنامە د ماوهى  45ڕۆژا دا لقوتابخانێ پێشكەشبكرێت پشتی ئەوهى كە ئاگاداركریە دهربارهى حاڵەتى
زمانى زاروکێ تە .داکو پرۆسەسا پێداچوونێ دهستپێبكەیت ،نڤێسینەکێ ئاراستەى رێڤەبەریا قوتابخانا زاروکێ خو بكە.
مامۆستاى زمانى ئینگلیزي یە زاروکێ تە دشێت هاریکاریا تە بکەت دڤێ پرۆسەسێ دا

پ -7چاوا خوینکارژ خزمەتگوزارىێت زمانى ئینگلیزي وهك زمانێكى نوێ دهردهچن ؟
ج -لدویف یاسایێت ویالیەتا نیویۆرك ،قوتابى دشێت بئێک ژ ڕێگێت خوارێ دوماهیێ بپرۆگرامى زمانى ئینگلیزي وهك
زمانێكى نوی بینیت:
بژارا ئێکێ) دڤێت قوتابي تاقیكردنا ئاستى پێشكەفتی نمرا داخازکری بەدهست بهێنێت كە لبەهارا هەر سال ئەنجام

•

ددەن  .یان
بژارا دووێ) دڤێت قوتابي تاقیكردنا ئاستى فرهەکرن (ئاستى  )4نمرا داخازکری بەدهست بهێنێت  ،وه لئاستى 3
و  4دا لە پۆلێت  3ـ  8لە تاقیكرنا هونەرى زمانى ئینگلیزي نمرا داخازکری بەدهست بهێنێت  ،یان ژی بکێماتی ژ سەدێ
.لزمانى ئینگلیزي ) 65 (Regentبدهست بینیت.
پ -8ئەرێ زاروکێ من لهەمی پولێت دخوێنێت دێ لگەل وان قوتابیا بیت یێ زمانى دایكێ ئینگلیزییە ؟
و /8بەڵێ .هەمی فێرخوازێت زمانى ئینگلیزي تدانە پۆلیت ئاسایي لەگەڵ وان قوتابیا كە زمانى ئێکێ ئینگلیزییە ،ودیسان
رێنما لسەر بنەماى پرۆگرامى خوێندنى ئاسایي وهردگرن .پترین قوتابي ڕێنماییى سەربەخۆ دهربارهى زمانى ئینگلیزي
.وهك زمانێكى نوێ وهردگرن لەدهرڤەی پۆال ئاسایى كە بەشەكە ژ ئەركي قوتابي لقوتابخانێدا

پ -9ئەرێ رێڤەبەریا قوتابخانا ڤەستل دشێت نامێت ووەرگێرای زمانێ مە لگەل وەرگێرا پایدا بکەت؟
پ /9بەڵێ.لدەمێ پرۆسا دهستنبشانكرنا زمانى ئینگلیزي وهك زمانێكى نوێ ،پرسیار لە دایكوبابان/چاڤدێران دكەین كا چ
زمانەک بۆ نامەگۆڕینا و پەیوهندیكرنى زاروكى بەكاربینین .ئەم دشێین وهرگێڕا دابین بكەین دەمێ كۆمبوونا دایكوبابا
 ENLلەگەڵ مامۆستا ئان دەمێ هەر كومبونەکا گرنگ یا قوتابخانێ .تكایە ڤێ داواکاریێ درێکا مامۆستاى زمانى ئینگلیزیى
.زاروکێ تە پێشكەش بكە

پ - 10ئەێ زاروکێ من دشێت بەشداري بکەت دهەمی ئەو چاالكییت دەرڤەی پرۆگرامى خوێندن کو ئەو قوتابیێت زمانى
ئینگلیزیى وهك زمانێكى نوێ ناخوێنن بەشداري تێدا دهكەن ؟

•

ج-بەلێ .ژمارکا فرهە ژ چاالكىێت دهرڤەی پرۆگرامى خوێندن پێشكەش دهكەت ژوان :یانەكان وهزرش و گروپي قوتابخانە
.مۆسیقا .فێرخوازانى زمانى ئینگلیزي دشێن بەشدار بن ل هەمی ڤان چاالکیا

پ -11ئەرێ پێتڤیە لمال لگەل زاروکێ خو بزمانێ دایکێ باخڤم ؟
ج -بەڵێ! ئەو نە بەس هاریکاریا هندێ دکەت زاروکێ تە کەلتورێ خو بپارێزت ،بەڵكو وەکی لێكۆڵینا دیارکری کو گەلەک
سوودێت ئەكادیمي و مەعریفي هەنە بۆ وان كەسا كە دوو زمان یان زیاتر دهزانن .ئەو قوتابیي كە زمانى دایكي باش
دزانن ،هەر هاتینە دەف مە بساناهی فێرى ئینگلیزیێ بوونە .بۆ نموونە ،ئەگەر ئەو پێشتر بزانن چاوا بخوێنن و بنڤێسن
.بزمانى دایكي ،ئەڤە یارمەتیێ ددەت فێرى هەمی شارهزایي ببن ل زمانى ئینگلیزیدا

پ -12لکیرێ دێ شێم وانێت زمانى ئینگلیزي وهك زمانى دووێ بۆ مەزنا ،وانا بەهاواڵتیا و خزمەتگوزارى دیكە ببینم ؟
ج -وانێت ئینگلیزي وهك زمانى دووێ بۆ مەزنا ل پەیمانگەها
Broome-Tioga BOCES
پێشكەش دکەن .بۆ پێزانینێت زێدەتر تكایە سەردانا ماڵپەڕێ وان بكە لڤی ناڤ ونیشانی
http:/www.btboces.org/esol.aspx
 ،وانە بە هاواڵتیبوون و ESLوانە فێربوونا زمانى ئینگلیزي وهك زمانى دووێ  American Civic Associationهەروهسا
:خزمەتگوزارىێت دی پێشكەش دکەت .بۆ زانیارىێت زێدەتر تكایە سەردانا ماڵپەرێ وان بكە ب ناڤونیشانى
http:/www.americancivic.com.

پ -13ئەرێ نامێت (هەڵسەنگاندن) وهردهگرم دهربارهى پێشڤەچوونا زاروکێ من بو فێربوونا زماني ئینگلیزي وهك
زمانێكى نوی ؟
ج -بەڵێ .قوتابي ببەردهوامى راپۆرتى پێشڤەچوونا زمانى ئینگلیزیى وهك زمانێكى نوی وەردگرن
ئەو ڕاپۆرتە هەر  3هەیڤا جارێك لئاستى سەرهتایي ،وه چارهەیڤا جارێك لئاستى ناوهندي ڤرێدکەنە مال .ژبلی هندێ ،ساڵي
دووجار مامۆستایێت پرۆگرامى زمانى ئینگلیزي وهك زمانەكى نوی ئامادهى كۆنفرانس دبن كو بۆ دایكوبابێت فێرخوازێت
زمانى ئینگلیزي دانن .هەروهسا ،تكایە ئازاد بن بو پەیوهندي کرن بمامۆستاى پرۆگرامى زمانى ئینگلیزي وهك زمانێكى
.نوی زاروکێ تە بكە هەردەمەکێ تە بڤێت ئەگەر پرسیار یان نیگەرانێت زێدەتر تە هەبون.

