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رێڤەبەریا ناوهندي قوتابخانێت Vestal
ئەو پرسیارێت گەلەک دهێنە کرن
ئەنجامێت تۆماركرنێ /ناڤنڤێسین بۆ پۆلێت 12-K

بخێربێن بۆ رێڤەبەریا قوتابخانێت  .Vestalئڤێت خوارێ ئەو پسیارن یێت گەلەک دهێنە کرن دەربارەی ئەنجامێت ناڤنێسینێ.
1ـ بچمە کحڤە دا بچیکێ خو تومار بکەم ؟
بۆ پۆلێت Kـ 12تكایە زاروکێت خو لنڤێسینگەها كارگێڕي  Vestalتۆماربكەن كە دکەڤیتە:
 .201 Main Street, Vestal NYبۆ دیتنا لیستا ئەو ناوچێت سەر بقوتابخانا ڤە ،تكایە سەردانا وێبسایتي ()VCSD
بكە دا ژ ناڤ ونیشانێت شەقامێ بگەڕێي بو بەكارئێنانا دیتنا شەقامی ( ، )Street Finderیانژی پەیوهندى بكە بە
فەرمانبەري رێڤەبەرێ قوتابخانا د ڕێکا ژمارا تەلەفۆنى  6077572265بۆ پێزانینا دهربارهى ناوچێت ئامادهبوون.
2ـ چ بەڵگەنامە یا پێویستە بۆ تۆماركرنا زاروکێ من؟
ـ بەڵگەى نیشتەجهبوون ()Residency
ـ بەلگەى تەمەن

بەڵگەى نیشتەجهبوون ()Residency
دەمێ توماركرنێ ،پێویستە بەڵگەناما پێوست بێني كو نیشتەجێبوونا تە دیارکەت  ،شتی ئەڤێت خارێ ،بەس نە مەرجە بەس
ئەو بن:





وێنەکێ گرێبەستى كرێي خانی /بەڵگەناما خودانیەتا خانی وهك تاپۆ ئان بەیانناما ڕههنا خانی (Mortgage
).Statement
هەربەیاننامەیەك ژالیەنێ سێي وهك خودان موڵك ،خودان خانی یان كرێچي دیار بکەت كو دایبابیت قوتابي یان
ئەو كەسێ ئەركى دایكوبابێ قوتابي د ستۆدایە هاوبەشە لڤی موڵكی و وه ئەو خانی/باڵەخانەیە یا سەر بناوچا
رێڤەبەریا قوتابخانێت  .Vestalدڤێت ئەو بەیاننامەیە یا دادنڤێسیبیت.
رەنگەکێ دی یێ بەڵگەنامێ پەسەندكرنە كو چێدبیت وهك بەڵگە نیشتەجێبوون بەكاربینیت شتی یێت خوارێ:
 پسووال مووچە ی
 فۆرما داهاتىا باج Tax return forms
 لیستا حیسابي ( )Billخزمەتگوزاري یا.
 كارتا ئەندامێتى لەسەر بنەماى نیشتەجهبوون
 بەڵگەناما تۆمارکرنا دهنگدهر
 مۆڵەتا لێخوڕینێ ،مۆڵەتا فێرخواز یا پێناسي كەسانى لێنەخوڕ
 هەر بەڵگەنامەیەك لەالیەنژالیێ ئاژانسا فیدراڵي ،یا ویالیەت یا خۆجێیي دهرچووبێت (شتی ئەوێت لالیێ
ئاژانسێت خزمەتگوزارى كۆمەاڵیەتى خۆجێیي دهرکەتبیت ـ .)Social Service
 بەڵگەناما ڕاگرتنا زاروکی ،وهك فەرمانا دادگەهێ بۆ ڕاگرتنا زارەکی یان بەڵگەناما چاڤلێکرنێ.

بەڵگا تەمەنی

لدویف یاساى پەروهرده ،رێڤەبەریا قوتابخانا ئەڤ بەڵگەنامانا خارێ وهك بەڵگەى تەمەنی پەسەند دكەت.
بەلگەناما پەسەندكرنێ چێدبیت بەڵگەناما دایكبوونێ بێت یان تۆماري پیرۆزكرنا زاروکی (باپتیزم) بێت ،وه
چێدبیت نڤێسینا بەڵگەناما دایكبوونێ یان تۆمارى باپتیزم كو لە واڵتى بێگانە دهرچووبێت بەس یا تصدیق كری
بێت .ئەگەر ئەو زانیارییانە لبەردهست نەبوون ،رێڤەبەریا قوتابخانا پاسەپۆرتێ ژی پەسەند دكەت ،هەروهسا
پاسەپۆرتا واڵتى بیانی ژی پەسەند دکەت بۆدیاریكرنا تەمەنى بچیکی .ئەگەر ئەو بەڵگەنامە یێت لەسەری
ئاماژهى پێدا بەردهست نەبوون ،رێڤەبەریا قوتابخانا بۆى هەیە ڤان بەڵگەناما یا ئەو بەڵگە تۆماركرکرین یێت
خارێ پەسەند دکەت كە ئەگەر دەمێ دوو ساڵ تێپەڕ بوو لسەر دهرچوونێ یان زێدەتر ، ،داکو بشێن بڕیارێ
لەسەر تەمەنى زاروکی بدەت:
 مۆهڵەتا لێخوڕینا فەرمي
 پێسناسا دهرچوو ژالیێ حكومە ت یان ویالیەت
 كارتا پێناسینا قونسوڵیێ
 تۆمارا نەخۆشخانێ یا تەندروستى
 كارتا پێناسینێ پاشكۆى (زاروک ئان هاوسەر) سەربازى
 هەر بەڵگەنامەیەك ژالیێ ئاژانسا فیدرالي ،ویالیەت یا خۆجێیي دهرکەتی
 فەرمانا دادگەهێ یا هەر بەڵگەنامەیەكى دادگەهێ دهرکەتی
 بەڵگەناما هۆزا Native Americans
 تۆمارا دهرچوو ژالیێ ئاژانسا ناقازانجي هاوكاري نێڤنەتەوهیي و ئاژانسا خۆبەخشا

گەلەک باشە بزویترین دەم ناڤێ زاروکێ خو تۆمار بكەي .لدویف یاسایێت مە ،دێ زاروکێ تە ناڤێ خو تۆمار
کەت و بۆ روژا پاشتر دهست بدهوامى قوتابخانێ کەت یان بزویترین دەم كو یێ گونجای بێت .بودەمێ  3ڕۆژىت
كاركرن پشتی ناڤ تۆماركرن ،بەڵگەنامێت پێتڤی دێ بۆ دهرئێخن تاوهكو بڕیار لسەر دروستى شیاوى
نیشتەجێبوونا هەوە دەردکەڤیت لدویف یاسا  .McKinney-Ventoئەگەر بڕیارا نانیشتەجێبوونێ دەرکەت ئەوا
بنڤێسین ،دێ ئاگەهداریا تە هێتە کرن  ،ئەگەر تۆ لدەمێ هاڤینێ جە گۆهری بۆ وان جها یێ سەر بقوتابخانێت
ڤێستڵ Vestalتكایە چاڤرێ نەبە هەتا مانگا ئەیلول بۆ تۆماركرنا ناڤى زارۆکێ خو.
3ـ ئەرێ دێ پرسیار ژمن هێتە کرن دهربارهى هاواڵتیبوونا من یان حاڵەتى من یێ پەناهەندی ؟
رێڤەبەریا قوتابخانا پرسیار ناكات دهربارهى حاڵەتى تە یێ پەناهەندی لدەمێ ناڤ تۆماركرنێ ئانکو نە مەرجەکە
بۆ ناڤ تۆماركرنێ ،تەنها بۆ چەند پرسیارێكێت سنووردار و ئامانجدار نەبێت پشتی ناڤنڤێسینێ بو مەبەستا
كۆمكرنا زانیاریێت پێویست بۆ بدهستهێنانا پاڵپشتىا دارایى حكومەتا فیدراڵي لژێر ناڤونیشانى  1لە ،ESEA
ناڤونیشانى  3لە  ،ESEAوهك هەموار كریە یاسا کە هیچ زاروکەک نەمینیت بێ بەش ل  2001دهرکەتی،
هەروهسا یاسا  3218ى پەروهدا نیویۆرك بڕگى  )Y( 100.2لڕێنماییەكان وهك كول  16ى كانوونى ئێکێ
2014هەمواركریە.
4ـ دێ چ بیت ئەگەر زاروکێ من پێویستى بخزمەتگوزاریا بوو لەڕێکا یاسایا  McKinney-Vento؟
ئەگەر هزر کەی زارۆکێ تە دێ پێویستی بخزمەتگوزارىا بێت لەژێر یاسا  McKinney-Ventoتكایە
پەوهیندیێ ب  Homeless Liaisonبكە بە ژماره تۆهلەفۆنى .6077572212
5ـ دێ چ بیت ئەگەر زاروکێ من ڕهتكرا ژ ناڤ تۆماركرنێ ؟
ئەگەر هۆكارێ ڕهتكرنێ نە ئەو بیت یێ نانیشتەجێبوونێ  ،تو دشێی داخازا تێهەڵچوونێ بكەی لدویف یاسا
پەروهدا ویالیەتا نیویۆرك ،بڕگەى  .،310ئەڤێت نە دنیشتەجە ،بۆوان فۆرمێت نیشتەجێبوونێ پڕبكەن لدویف
یاسا و پەیڕهوێت ئەنجومەنا پەروهردا سكوڵ دیستریكتا ڤێستڵ ،و داخازا هندێ پێشكێش بكەن کو زاروک
لقوتابخانێ ئاماده بن لەسەر بنەماىێ دانى كرێي خوێندن.

پێزانین و فۆڕم و ئەنجامكارییێت تێهەڵچوونێ لگەل وێنەى وهرگێڕای یێ ڤێ پێزانین و فۆرم و ئەنجامێت وان تو
دشێس لنڤێسینگەها ڕاویێژ بدەست بینی لوێبسایتى  www.nysed.govیان برێکا پۆستێ كو ئاراستەى ڤی
ناڤونیشانی بكەی
Office of Counsel
New York State Education Department
State Education Building
Albany, NY 12234
یان برێکا تەلەفۆنكرنێ بۆ جهێ تێهەڵچوونێ بژمارا تەلەفۆنى .5184748927

