
 كرێنى زۆر دهو پرسيارانهئه

Vestalكانى قوتابخانهتى رايهبهڕێوهبه ك زمانێكى نوێ لهئينگليزى وه زمانى

 كرێت ؟ ش دهپێشكه Vestalكانى خانهموو قوتابهه ك زمانێكى نوێ لهليزي وهئايا ئينگ /1پ

كرێت:ش دهپێشكه وهى خوارهم قوتابخانانهنها لهنوێ تهك زمانێكى ليزي وهكاتى ئێستادا، زمانى ئينگ ێر. لهخنه /1و

ى ، قوتابخانهVestalندى ى ناوه، قوتابخانهVestal Hillsتايي رهى سه، قوتابخانهAfrican Road تايي لهرهى سهقوتابخانه

تايي رهى سهقوتابخانه ربهسهيان   Glenwood Avenue ر بهسهى ناوچه ى لهو قوتابيانه. ئهVestal Seniorندي دواناوه

Tioga Hills و كێك لهيه خرێنهوا ده، ئهيهك زمانێكى نوێ ههتگوزاري زماني ئينگليزي وهخزمه ژين و پێويستييان بهده

 ن.كهش دهپێشكه تگوزارييهو خزمهئه باسكران كه وهرهسهله ى كهتاييانهرهسه قوتابخانه

ن ؟كهش دهى فێربوونى دووزمان پێشكهردهروهپرۆگرامي په Vestalكانى قوتابخانه ئايا/2پ

تى وى وياليهێڕهن. پهش ناكهكاتى ئێستادا پرۆگرامى فێربوونى دووزمانى پێشكه له Vestalكانى خێر، قوتابخانهنه /2و

 به پۆلێكى دياريكراو له يا زياترقوتابي  20ر گهئه ش بكرێ كهپێشكه وكاتهنها ئهته و پرۆگرامهئه خوازێ كهنيويۆرك وا ده

 له قوتابي يا زياترى نييه Vestal 20كى يهكاتي ئێستادا، هيچ قوتابخانه . لهئينگليزي له جگه نبكه قسه دياكمان زمانى هه

 ن.بكه قسه دايكان زمانى مهه به پۆلێكى دياريكراودا كه

 ى كهو خێزانانهبۆ ئهكات ش دهپێشكهپرۆگرامى پێناسين )پێشاندان(  Vestalكانى تى قوتابخانهرايهبهڕێوهئايا به /3پ

 ؟  Vestalى شارۆچكه تههاتوونه تازه وبن فێرى زمانى ئينگليزى ده كانيان تازهمنداڵه

 بريتييه زابوون )پێناسين( كهارهپرۆگرامى ش بوون لهقوتابيان بانگهێشتكراون بۆ ئاماده ودێرانىڵێ، دايكوباوك يان چابه /1و

 9مانگى  كرێت. لهش دهم( پێشكهكه)تشرينيى يه 10مانگى  ك لهيهئێواره ك كاتژمێري لهكى يهيهوهدانيشتن يا كۆبوونه له

كات. ده كهوهكات و شوێنى كۆبوونه لي باس لهسهتێروته به گات كهكيان پێدهيهامهان بانگهێشتنيلول( دايكوباوكان/چاودێر)ئه

ش زانيارى پێشكه Vestalكانى تى قوتابخانهرايهبهڕێوهبه له ENL ك زمانێكى نوێمامۆستايانى پرۆگرامى ئينگليزي وه

كى يهتان بێت. وێنههه ئێوه يهوانهله كه وهنهدهر پرسيارێك دهاڵمى ههها وهروههه وه كانى ئێمهى پرۆگرامهربارهن دهكهده

 .وێكهستدهده Vestalتى رايهبهڕێوهڕى بهر ماڵپهسه( لهيهوهيشن )ڕوونكردنهو  پرێزنتهئه

؟ ك فێرخوازانى زمانى ئينگليزي وهكرێن ستنيشان دهابيان دهچۆن قوت/4پ

ى وه. دواى ئهكراوهپێناسه 154شي به تى نيويۆرك لهى وياليهردهروهوى پهيڕهپه ستنيشانكردنى قوتابيان لهى دهپرۆسه /4و

ى زمانى ربارهده وهنهك پڕبكهڕاپرسييه ران پێوسيتهكوباوك/چاودێموو دايه، ههقوتابخانه يت لهكهت ناونووس دهكهمنداڵه كه

 كاديرانى ئێمه وكاتهستنيشانكرا، ئهك زمانى دايك دهوه كهڕاپرسييه زمانى ئينگليزي له له ر زمانێك جگهر ههگهدايك. ئه

 وهى. دواى ئهكهڵ دايكوباوكى يا چاودێرهگههر بكرێ( لگه)ئه وه كهڵ قوتابييهگهوتن لهنجامدانى چاوثكهئه ستن بهڵدههه

. (NYSITELLتى نيويۆرك )وياليه به تهتايبه كه ننجام بدهى فێربوونى زمانى ئينگليزي ئهوهتاقيكردنه كان پێويستهقوتابيه

ستنيشان خوازى زمانى ئينگليزي دهك فێروه كهقوتابييه وكاتهژێر ئاستى داواكراو بوو، ئهستهاتوو لهدهى بهنمره رگهئه

 كرێت.ده

ENL FAQs: Kurdish (Sorani)



ك م وهكهمنداڵه ى كهوهدواى ئه وهمهتبكهره ENL ك زمانێكى نوێليزي وهتگوزارى زمانى ئينگتوانم خزمهدهئايا  /5پ

 ستنيشانكرا ؟فێرخوازى زمانى ئينگليزى ده

ك فێرخوازى زمانى ئينگليزي ى وهو قوتابييانهموو ئههه خوازێ كهده وهتى نيويۆرك ئهكانى وياليهخێر، ڕێنماييهنه /1و

 ربگرن.وه  ENL پرۆگرامي ستنيشانكراون پێويستهده

 

 زمانى ك فێرخوازىكرا( وهشان نهستنيستنيشانكرا )يا دهم دهكهمنداڵه م كهبكه وهڵچوونهتوانم داواى تێههئايا ده /6پ

 ؟  ك زمانێكى نوێئينگليزي وه

ى( كهوانهك فێرخوازى زمانى ئێنگليزي يا پێچه)چ وه وهستنيشانكراهده ڵههه ت بهكهمنداڵه كه ر بڕوات وايهگهڵێ. ئهبه /6و

 و قوتابييانهر ئهسهنها لهته وهى پێداچوونه. پرۆهكهكردنهستنيشانى دهپرۆسه به وهيت چاو بخشێنرێتهتوانى داوا بكهوا دهئه

شبكرێت دواى دا پێشكهڕۆژى قوتابخانه 45ى ماوهبێ لهده كه. داواكردنهڵ كراوهگهوتنيان لهچاوپێكه تازه بێ كهجێ دهجێبه

 وايت، ئهستپێبكهده وهى پێداچوونهى پرۆسهوهبۆئهت. كهتى زمانى منداڵهى حاڵهربارهده وهئاگاداركرايته ى كهوهئه

تيت توانێ يارمهت دهكهليزي منداڵه. مامۆستاى زمانى ئينگت بكهكههى منداڵنهرى قوتابخهبهڕێوهى بهنووسراوێك ئاراسته

 دا.يهم پرۆسهبدات له

 

 چن ؟ردهك زمانێكى نوێ دهوه تگوزارى زمانى ئينگليزيخزمه ابيان لهچۆن قوت /7پ

پرۆگرامى زمانى  كۆتايي به وهى خوارهم ڕێگايانهكێك لهيهتوانى بهتى نيويۆرك، قوتابى دهكانى وياليهپێي ڕێنماييه به /7و

 بهێنێت: ENL ك زمانێكى نوێئينگليزي وه

 رزى وهله ست بهێنێت كهدهى داواكراو بهنمره تووى ئاستى پێشكهوهتاقيكردنه بێ قوتابي لهم( دهكهى يهبژارده

 رێت. ياندهنجام دهموو ساڵێك ئئههاردا ههبه

 ست بهێنێت، وهدهى داواكراو به( نمره4ى ئاستى فراوانكردن )ئاستى وهتاقيكردنه بێ قوتابي لهم( دهى دووهبژارده 

ست دهى داواكراو بهنمره رى زمانى ئينگليزيى هونهوهنهتاقيكرد له 8ـ  3كانى پۆله دا له 4و  3ئاستى  له

 زمانى ئينگليزي. ( لهRegentى وزارى )وهتاقيكردنه ست بهێنێت لهدهبه 65دا سه م لهالى كهبهێنێت، يانيش به

 

 خوێنن ؟ تێيدا ده ييهزمانى دايكيان ئينگليز ىقوتابيانه وئه خوێنێت كهمان پۆلدا دههه م لهكهئايا منداڵه /8پ

، ميان ئينگليزييهكهزمانى يه ى كهتابيانهو قوڵ ئهگهيي لهپۆلي ئاسا خرێنهموو فێرخوازانى زمانى ئينگليزي دهڵێ. ههبه /8و

ى ربارهخۆ دهربهى قوتابيان ڕێنماييى سهگرن. زۆربهردهماى پرۆگرامى خوێندنى ئاسايي وهر بنهسهكان لهها رێنماييهروههه

 .داقوتابخانه ركي قوتابي لهئه له شێكهبه كهى پۆلي ئاسايى وهرهدهگرن لهردهك زمانێكى نوێ وهزمانى ئينگليزي وه

  

كاتى  رگێڕان لهدابين بكات يا وه وهگۆڕينهرگێڕان بۆ نامهتوانێ وهده Vestalكانى تى قوتابخانهرايهبهڕێوهئايا به /9پ

 ى دايكوباوكان دابين بكات ؟وهكۆبوونه

ين كهدايكوباوكان/چاودێران ده ك زمانێكى نوێ، پرسيار لهستنبشانكردنى زمانى ئينگليزي وهى دهكاتى پرۆسه ڵێ.لهبه /9پ

كاتى ين لهرگێڕ دابين بكهتوانين وهده كاربهێنن.  ئێمهكى بهدنى زارهنديكريوهو په وهگۆڕينهامهچ زمانێك بۆ ن پێيان باشه كه

ت م داواكارييهئه . تكايهكى گرنگى قوتابخانهيهوهر كۆبوونهكاتى ههڵ مامۆستايان يان لهگهى دايكوباوكان لهوهكۆبوونه

 .ش بكهپێشكه وهتهكهنداڵهم  ENLى مامۆستاى زمانى ئينگليزيى ڕێگهله

 

 



ى و قوتابيانهئه ى پرۆگرامى خوێندن كهوهرهى دهو چاالكييانهموو ئههه شداري بكات لهتواني بهم دهكهئايا منداڵه /10پ

 ن ؟  كهشداري تێدا دهێ ناخوێنن بهك زمانێكى نوزمانى ئينگليزيى وه

: وانهكات لهش دهى پرۆگرامى خوێندن پێشكهوهرهچاالكى ده كى فراوان لهيهژماره Vestalكانى ڵێ، قوتابخانهبه /10و

ك قوتابيانى وه و چاالكييانهموو ئههه شدار بن لهتوانن بهزرش و گروپي مۆسيقا. فێرخوازانى زمانى ئينگليزي دهكان، وهيانه

 .ديكه

 

 م ؟م بكهكهڵ منداڵهگهله دايك قسهزمانى  به وام بم كهردهبه وهماڵه من له ئايا پێويسته /11پ

كان وهك لێكۆڵينهڵكو وه، بهوهستێتهببه وهتهكهلتوورى خێزانهكه وام بهردهت بهكهكات منداڵهنها وا دهك تهنه مهڵێ! ئهبه /11و

و زانن. ئهدوو زمان يان زياتر ده ى كهسانهو كهبۆ ئه يههه عريفيكاديمي و مهڵێك سوودى ئهكۆمه كه ريانخستووهده

، ئاسانى فێرى ئينگليزي بوون. بۆ نموونه و به الى ئێمه تههاتونه ميشهزانن، ههباشى ده زمانى دايكيان به ى كهقوتابييانه

مان دات فێرى ههتيان دهيارمه ميشههه مه، ئهزمانى دايكيان و بنووسن به وهوان پێشتر بزانن چۆن بخوێننهر ئهگهئه

 زمانى ئينگليزيدا. زايي ببن لهشاره

 

تگوزارى هاواڵتيبون و خزمهكانى به، وانهكانورهبۆ گه مك زمانى دووهكانى زمانى ئينگليزي وهتوانم وانهكوێ دهله /12پ

 ؟  وهبدۆزمه يكهد

. بۆ كرێتش دهپێشكه  Broome-Tioga BOCESيمانگاى په كان لهورهم بۆ گهك زمانى دووهكانى ئينگليزي وهوانه /12و

 :م ناونيشانهبه يان بكهكهڕهردانى ماڵپهسه زانيارى زياتر تكايه

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

 كانى به، وانه ESLم ك زمانى دووهكانى فێربوونى زمانى ئينگليزي وهنهوانه  American Civic Associationها روههه

 ناونيشانى: به يان بكهكهرهردانى ماڵپهسه كات. بۆ زانيارى زياتر تكايهش دهپێشكه تگوزارى ديكههاواڵتيبوون و خزمه

http:/www.americancivic.com. 

 

ك تواناى فێربوونى زماني ئينگليزي وه م لهكهچوونى منداڵهى پێشوهربارهرم دهگردهنگاندن( وهڵسهاڵم )ههئايا وه/13پ

 زمانێكى نوێ ؟

 /13و

 و ڕاپۆرتانهگرن. ئهردهنوێ وهENL ك زمانێكى چوونى زمانى ئينگليزيى وهوامى راپۆرتى پێشوهردهبه ڵێ. قوتابيان بهبه

ش، وهڕاى ئهره. سهوهماڵه نێردرێنهده نديئاستى ناوه چوارمانگ جارێك له تايي، وهرهئاستى سه مانگ جارێك له 3ر هه

بۆ دايكوباوكانى  بن كهى كۆنفرانس دهئاماده  ENL ك زمانێكى نوێساڵي دووجار مامۆستايانى پرۆگرامى زمانى ئينگليزي وه

زمانى ئينگليزي مامۆستاى پرۆگرامى  ندي بهيوهى پهوهله ئازاد به ها، تكايهروهسترێ. ههبهفێرخوازانى زمانى ئينگليزي ده

 بوو.رانى زياترت ههر پرسيار يا نيگهگهوێت ئهبته ركاتێك كهيت ههبكه وهتهكهزمانێكى نوێى منداڵه كوه

 

  

 


