Kurdish-Central
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دایک و باوک/سەرپەرشتی بەڕێز:
ئێمە خۆشحاڵین کە تۆ و بنەماڵەکەت ئەندامی کۆمەڵگای فرەچەشنی ئێمەن ،کە لە ئێستادا تێیدا بە زیاتر لە سەد زمانی
جۆراوجۆر قسە دەکرێت .فێرگە گشتییەکانی پارێزگای  Prince Williamبەڵێندەری تەیارکردنی پەروەردە لە ئاستی پۆلی
جیهانیدا بۆ هەر فێرخوازێکە .لەو رووەوە کە بەشداریکردنی بنەماڵە لەم پرۆسەدا زۆر گرینگە ،ئێمە بە خۆشحاڵییەوە هەندێ
لەو زانیارییە سەرەتاییانە بۆ یارمەتیدانی هەر دایک و باوکێک و سەرپەرشتێک بە مەبەستی تێگەیشتن و تێوەگالن لە
پەروەردەی منداڵەکەت پێشکەش دەکەین.
هەموو کەرەستەکانی پەروەردە بە زمانی ئینگلیزی پێشکەش دەکرێت ،لەم حاڵەتەدا ،ئێمە بەردەوام بەڵگە و زانیارییە
گرینگەکان بە زمانی تر کە لە ناوچەکەی ئێمەدا زۆرتر داوا دەکرێت وەریان دەگێڕین.

بێژەرانی زۆربەی زمانەکان دەتوانن لە زانیارییە گرینگەکان و بەشێوەی رێک و پێک بەڕۆژکراو ،هەم لە ماڵپەڕی فێرگە
گشتییەکانی پارێزگای  – pwcs.edu - Prince Williamو هەم لە ماڵپەڕە جوداکانی فێرگەکان بەهرەمەند ببن .هەموویان
کەرەستەی بەرچاوی وەرگێڕانی گوگڵیان هەیە ،کە وەرگێڕانی سنووردارکراو بە زیاتر لە  50زمان پێشکەش دەکەن.
وەرگێڕانە دەزگاییەکان زۆربەی جار ناتەواون ،بەاڵم هێشتا پەیوەندی بەنرخ پێشکەشی زانیارییەکانی فێرگە دەکەن .گەر تۆ
لە ماڵەوە کۆمپیتەرت نییە ،دەتوانیت لە پەرتووکخانە گشتییەکاندا کەڵکیان لێ وەربگریت.
لە هەموو گرینگتر ،بەشی فێرگە دەستپێڕاگەیشتن بە وەرگێڕگەلی پڕۆفێشناڵ تەیار دەکات تاکوو یارمەتی بێژەرانی زۆربەی
زمانەکان بدات بەڵگەکانی هەڵگری زانیاری پێویست سەبارەت بە مافەکان ،بەرپرسیارێتییەکان ،چاوەڕوانییەکانی فێرخواز و
دایک و باوک ،و بابەتەکانی تری پەیوەست بە پەروەردە و قازانجەکان و ئەو خزمەتگوزارییانەی کە فێرخوازەکان دەتوانن
وەریبگرن ،لێی تێبگەن .وەرگێڕەکان دەتوانن لە کۆنفڕانسەکانی دایک و باوکدا سەبارەت بەم بابەتگەلە یارمەتی بدەن تاکوو
دڵنیا ببنەوە کە زانیارییەکانی هەمووان نێردراوە و لێی تێگەیشتوون .ئەم خزمەتگووزارییانە بە بێ هیچ تێچوونێک پێشکەشی
بنەماڵەکان کراون.
کاتێک پێویستت بە یارمەتی تایبەت بوو ،لە هەر یەکێک لەم شێوازگەلە کەڵک وەرگرە.



ئانالین(لەسەر هێڵ) – بڕۆ بۆ ناونیشانی translations.pwcs.edu
ئامادەبوون – سەردانی فێرگەی منداڵەکەت بکە .بە دوورە کە بێژەرێک بە زمانی تۆ ببێت .لەگەڵ ئەمەشدا
فەرمانبەرێک لە پۆستەرێک بۆ یارمەتیدانت.

لە هەموو بابەتێکدا،داوات لێ دەکرێ کە بابەتەکانی خوارەوە پێشکەش بکەیت:
o
o
o
o

ناوی خۆت و منداڵەکەت
فێرگەی منداڵەکەت ،ئاستی پۆل و ناوی مامۆستا؛
(ناو یا پیشەی) ئەو کەسەی کە دەتەوێ قسەی لەگەڵ بکەیت ،و بابەتی وتووێژ؛ و
ژمارە تەلەفۆن و کاتێک کە دەستت پێڕادەگات.

گەر منداڵەکەت پەیامێک لە فێرگەوە بۆ ماڵەوە بهێنێتەوە کە داواکاری دانیشتنێک لەخۆبگرێت؛ یاخوود تۆ دەتەوێ قسەکردن لەگەڵ
مامۆستا یان بەرپرسەکانی تر لە فێرگەدا رێکبخرێت ،لە شێوازەکانی سەرەوە بۆ داواکاری ئامادەبوونی وەرگێڕێک بۆ یارمەتی لەم
وتووێژە گرینگەدا کەڵک وەربگرە .کەسێک لە زووترین کاتدا پەیوەندیت پێوە دەکات.
بەشداریکردنت دەتوانێت جیاوازییەکی ئەرێنی لە پەروەردەی منداڵەکەتدا هەبێت ،و ئێمە تامەزرۆی یارمەتی لە رێگای تەیارکردنی ئەم
خزمەتگوزارییانە بۆ تۆین .هیوادارم ئەم نامەیە بە روونی بەڵێندانی فێرگە گشتییەکانی پارێزگای  Prince Williamبۆ تۆ و
منداڵەکانت باس بکات .من دڵنیام کە تۆیش پێت خۆشە هەر فێرخوازێک پەروەردە لە ئاستی پۆلی جیهانیدا وەربگرێت.
لەگەڵ رێز،

دکتۆر ستیڤێن واڵتس ()Steven Walts
سەرپەرشتی فێرگەکان

*کاتی سەردانی  pwcs.eduلەدووی گۆی رەنگاوڕەنگ بگەڕێ تاکوو الپەڕەکانی هەڵگری زانیاری شیکراوەکان لەم
پەیامەدا پەیدا بکەیت.

