
Vestal ێتقوتابخان نديناوه رێڤەبەریا 

 و پرسیارێت گەلەک دهێنە کرنئە

K -12 ناڤنڤێسین بۆ پۆلێت/نێ تۆماركر ێتنجامئە

.ڤێت خوارێ ئەو پسیارن یێت گەلەک دهێنە کرن دەربارەی ئەنجامێت ناڤنێسینێ. ئVestal ێتقوتابخان رێڤەبەریاخێربێن بۆ ب

 ؟  تومار بکەمبچمە کحڤە دا بچیکێ خو ـ 1

:کەڤیتەد ن كەتۆماربكە Vestalكارگێڕي  زاروکێت خو لنڤێسینگەها  تكایە 12ـ K ێتبۆ پۆل

 201 Main Street, Vestal NY  وێبسایتي  اردانسە ، تكایەا ڤەقوتابخانب ر سە ێتو ناوچئە الیست دیتنا. بۆ(VCSD) 

 بە ندى بكەیوهپە نژی، یا (Street Finder) یقامشە دیتنا اێنانئكاربە وڕێي ببگە ێقامشە ێتنیشانڤ ونا دا ژ بكە

بوون.ئاماده ێتى ناوچربارهده پێزانینابۆ  6077572265فۆنى لەتە اژمار کاڕێ د قوتابخانا رێڤەبەرێري رمانبەفە

؟نا زاروکێ منبۆ تۆماركر پێویستە یا نامەڵگەـ چ بە2

(Residencyبوون )هجى نیشتەڵگەـ بە

 نمەتە ىلگەـ بە

(Residencyبوون )هجى نیشتەڵگەبە

مەرجە بەس  بەس نە، شتی ئەڤێت خارێ،  تە دیارکەت اجێبووننیشتە وك بێنيپێوست  انامڵگەبە ، پێویستەنێماركردەمێ تو 

:ئەو بن

 یخان اهنڕه ایاننامبە ئان ك  تاپۆوه خودانیەتا خانی انامڵگەبە /یستى كرێي خانگرێبە کێوێنە (Mortgage 

Statement). 

 نیا قوتابي تدایبابی وك دیار بکەت یان كرێچي خودان خانیموڵك،  خودانك وه ژالیەنێ سێيك یەیاننامەبەرهە 

یا سەر بناوچا  یەخانەباڵە/یو خانئە و وه ڵكیمو لڤی شەهاوبە ستۆدایە بێ قوتابي دركى دایكوبائە ێسو كەئە

 .ڤێسیبیتدادن یا یەیاننامەو بەئە دڤێت. Vestal رێڤەبەریا قوتابخانێت

 شتی یێت خوارێ: ینیت كاربجێبوون بەنیشتە ڵگەك بەوه نە كو چێدبیت ندكرسەپە ێنامڵگەبە رەنگەکێ دی یێ

 ی مووچە پسووال

 باج اداهاتى افۆرم Tax return forms

 ایستل ( حیسابيBillخزمە ).تگوزاري یا

 بوونهجماى نیشتەر بنەسەندامێتى لەئە اكارت

 رنگدهده کرناتۆمار انامڵگەبە

 خوڕسانى لێنەفێرخواز یا پێناسي كە ات، مۆڵەێلێخوڕین اتمۆڵە

 شتی ئەوێت لالیێرچووبێت )ت یا خۆجێیي دهفیدراڵي، یا ویالیە ائاژانس ژالیێنالیەك لەیەنامەڵگەر بەهە  

 .(Social Serviceـ  کەتبیترتى خۆجێیي دهاڵیەتگوزارى كۆمەخزمە ێتئاژانس

 چاڤلێکرنێ. انامڵگەبە نیا زارەکی ابۆ ڕاگرتن ەهێدادگ ارمانك فە، وهزاروکی اڕاگرتن انامڵگەبە

ینمەتە اڵگبە

Kindergarten Registration FAQ: Kurdish (Bahdini)



 

. ند دكەتسەنی پەمەى تەڵگەبەك وه ارێخ ناماناڵگەڤ بەئە اقوتابخان رێڤەبەریا، ردهروهیاساى پە لدویف

 )باپتیزم( بێت، وه زاروکی ناتۆماري پیرۆزكر نبێت یا ێدایكبوون انامڵگەبە نێ چێدبیتندكرسەپە اناملگەبە

 ی تصدیق كر رچووبێت بەس یاده واڵتى بێگانە لە وى باپتیزم كیان تۆمار ێدایكبوون انامڵگەبە نڤێسینا چێدبیت

ا سروهت، هەەكند دسەپە پۆرتێ ژیپاسە رێڤەبەریا قوتابخانابوون، ست نەردهبەل و زانیارییانەر ئەگەبێت. ئە

 یرسەلە یێت ەنامگەڵو بەر ئەگە. ئەبچیکینى مەتە نابۆدیاریكر کەتند دسەپە بیانی ژیواڵتى  اپۆرتپاسە

یێت  کرینتۆماركر ڵگەو بەئەیا  ناماڵگەبە ڤان یەبۆى هە رێڤەبەریا قوتابخانابوون، ست نەردهى پێدا بەئاماژه

 ێبڕیار بشێنو داک، ، ێدەتریان ز نێرچووده لسەرڕ بوو دوو ساڵ تێپە دەمێر گەئە كە دکەتند سەپە خارێ

 :زاروکی بدەتنى مەر تەسەلە

 رميفە الێخوڕین اتڵەهمۆ  

 تت یان ویالیە حكومەژالیێ رچوو ده اپێسناس 

 ێقونسوڵی ناپێناسی اكارت 

 ندروستىیا تە ێخۆشخاننە اتۆمار 

 ربازىر( سەهاوسە زاروک ئان) ىپاشكۆ نێپێناسی اكارت 

 کەتیرت یا خۆجێیي دهفیدرالي، ویالیە ائاژانس ێالیژك یەنامەڵگەر بەهە 

 کەتیرده ەهێدادگ كى یەنامەڵگەر بەەهێ یا هەدادگ ارمانفە 

 اهۆز انامڵگەبە Native Americans 

 اخشخۆبە ایي و ئاژانسوهتەنەڤناقازانجي هاوكاري نێ ائاژانس ێالیژرچوو ده اتۆمار 
 

 

تۆمار  ڤێ خونا زاروکێ تە دێ ،لدویف یاسایێت مەي. تۆمار بكە بزویترین دەم ناڤێ زاروکێ خو باشە گەلەک

 تڕۆژى 3 دەمێبوبێت.  یگونجا و یێك مەد نیتریبزو نیاێ کەت وامى قوتابخانست بدهده روژا پاشترو بۆ  کەت

 دروستى شیاوى لسەركو بڕیار رئێخن تاوهپێتڤی دێ بۆ ده ێتنامڵگە، بەنتۆماركر پشتی ناڤكاركرن 

وا ئە ەرکەتد ێجێبووننانیشتە ار بڕیارگە. ئەMcKinney-Ventoیاسا  دەردکەڤیت لدویف ا هەوەجێبووننیشتە

ێت قوتابخانب وان جها یێ سەربۆ  لدەمێ هاڤینێ جە گۆهریر تۆ گە، ئە ەهداریا تە هێتە کرنئاگ بنڤێسین، دێ

 .زارۆکێ خوى ڤنا ناماركریلول بۆ تۆئە امانگ چاڤرێ نەبە هەتا تكایە Vestalڤێستڵ

 

 ؟   ندیناهەمن یێ پە تىیان حاڵە ا منونى هاواڵتیبوربارهده هێتە کرن ژمن پرسیار ئەرێ دێ ـ 3

 ەکەرجمە ئانکو نە نێتۆماركر ڤنا دەمێل یندناهەپە تە یێ تىى حاڵەربارهپرسیار ناكات ده اقوتابخان رێڤەبەریا

 استبەمە وب پشتی ناڤنڤێسینێبێت نە سنووردار و ئامانجدار ێتند پرسیارێكنها بۆ چەتە ،نێتۆماركر ڤبۆ نا

، ESEA لە 1نیشانى ڤوفیدراڵي لژێر نا اتدارایى حكومە اپاڵپشتى استهێنانپێویست بۆ بده  یێتزانیار ناكرمكۆ

، کەتیرده 2001 نەمینیت بێ بەش ل زاروکەکهیچ  کە یاسا یەموار كرك هە، وهESEA لە 3نیشانى ڤونا

 ئێکێى كانوونى  16 لوك ككان وه( لڕێنماییەY) 100.2نیویۆرك بڕگى  ادروهى پە 3218ا یاسا سروههە

 .یەمواركرهە2014

 

 ؟ McKinney-Vento ایاسای کاڕێبوو لە تگوزاریاخزمەپێویستى ب زاروکێ منر گەئە دێ چ بیتـ 4

 تكایە  McKinney-Ventoژێر یاسا بێت لە اتگوزارىخزمەزارۆکێ تە دێ پێویستی بهزر کەی ر گەئە

 .6077572212فۆنى لەتۆه ژماره بە بكە  Homeless Liaisonب  ێیندیوهپە

 

  ؟  نێتۆماركر ڤنا ژ تكراڕهمن  ێر زاروکگەئە تیچ ب ێدـ 5

 لدویف یاسا یبكە ێڵچوونتێهە ، تو دشێی داخازا ێجێبووننانیشتە  نە ئەو بیت یێ ێتكرنڕه ێر هۆكارگەئە

لدویف  نپڕبكە ێجێبووننیشتە فۆرمێت وان ، بۆەجنیشتەد ئەڤێت نە،. 310ى نیویۆرك، بڕگە اتویالیە ادروهپە

 کو زاروکن ەش بكێپێشك هندێ و داخازاڤێستڵ،  اتریكتسسكوڵ دی اردروهپە اننجومەئە ێتویڕهو پە یاسا

 دانى كرێي خوێندن. ێماىر بنەسەبن لە ئاماده ێلقوتابخان



تو  ێت واننجامو فۆرم و ئە یێ ڤێ پێزانین ایرگێڕى وهل وێنەگەلێ ڵچوونتێهە ێتنجامكارییو ئە مو فۆڕ پێزانین

 ڤیى ئاراستە وك ێپۆست برێکایان  www.nysed.gov لوێبسایتى  بدەست بینیڕاویێژ  لنڤێسینگەها دشێس

 ەیبك یونیشانڤنا

 

Office of Counsel 

New York State Education Department 

State Education Building 

Albany, NY 12234 

 

 .5184748927فۆنى لەتە اژمارب ێڵچوونتێهە جهێ بۆ  نێفۆنكرلەتە یان برێکا

 

 

 

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

