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 دایباب / سەرگێرێن ھێژا:

 

ئەزمانان تێدا تێنە ئاخافتن.   149(، جڤاکەک قوتابخانەیا جھێرەنگ کو زێدەتری ژ  PWCSھوون ب خێر ھاتن قوتابخانەیێن گشتی یێن ئەیالەتا پرنس ویلیام ) 

سالیێ دە ، و پێتڤی یە کو ئەم ب ئێکودوو رە بخەبتن دا کو  -ستراتەژیکا چار پشکداربوونا مالبات و جڤاتێ پابەندبوونەک بنگەھینە د پالنسازیا مەیا  
مەتێن  جووداھیەک ئەرێنی د پەروەردەھی و پێشەرۆژا زارۆکێ وە دە چێبکەن. وەک ھەڤکارێ ھەوە د پەروەردەھیێ دە، ئەم ئامادە نە کو ژ بۆ ھەر خز

 کار.وەرگەرا دەڤکی و وەرگێرێ کو ھەوە پێتڤی پێ ھەیە، ببن ئالی 
 

ا مە ڤە تێنە  ھەموو ماتەریالێن قوتابخانەیێ ب ئەزمانێ ئینگلیزی نە. لێبەلێ، بەلگەیێن سەرەکە و دانووستاندنێن بنگەھین ب ئەزمانێن کو ژ ھێال جڤات 
ەن کو بەلگەیێن ب  ھەر وەھا وەرگێرێن دەڤکی و وەرگێرێن پسپۆر رادەست دکەت دا کو ئالیکاریا مالباتێن پرزمانی بک  PWCSخوەستن تێنە وەرگەراندن.  

مەتێن کو ژ  ئاگەھداریا بنگەھین فام بکەن. ئەو مافێن قوتابی و دایباب، بەرپرسیاری، ھێڤی، و مژارێن دن ئێ گرێدایی قوتابخانەیێ، تەڤی فەیدە و خز
 قوتابیان رە رادەست دبن، ناڤ خوە دگریت.  

 

 امۆستەیان دەربارێ مژارێن قوتابیان دە خزمەتێن وەرگێرانێ رادەست بکەن.  وەرگێر ھەروسا دشێن ب خورایی ژ مالباتان رە ژ بۆ جڤینێن دایباب/م
 

 ھوون دشێن ئێك ژ ڤان رێبازان بکار بینن دەما کو ھوون ھەوجەیێ ئالیکاریا تایبەتی نە: 
 

ن. دبیت کو  " ل ملێ چەپێ ئالیێ ژۆرا رووپەلێ ھلبژێر PWCSو "وەرگەرا خوەسەر" ئان "وەرگەرێن    PWCS.eduھەرن سەر   —سەرھێل  •

کەرەما   وەرگەرێن کۆمپیتورێ کێماسی ھەبن، لێ دیسا ژی گرێدانێن وانێن ھێژا ب ئاگەھداریا قوتابخانەیێ رە ھەنە. ئەگەر کۆمپوتەرا ھەوە نینە، ژ

 خوە ب قوتابخانەیا قوتابیێ خوە رە تێکلی داینن. 
یێن پێشوازیا گەردوونی بکەن. پەیوەندیێ ب ناڤەندا ماناساسە ب ژمارە تەلەفونا  سەردانا قوتابخانەیا زارۆکێ خوە ئان ئێک ژ ناڤەندێن مە - پشکداربوون  •

بکەن. گەر ئاخافتڤانێ ئەزمانێ ھەوە ب کەسانە پەیدا نەبیت، کارمەندەک    6813- 374- 571یان ناڤەندا وودبریج ب ژمارە تەلەفونا   571-402-3800

یێن وەیێن ئەزمانی دەستنیشان بکەت و ژ وە رە ببیت ئالیکار کو ھوون خزمەتێن وەرگەرێ  دێ بەالڤۆکا وەرگەرا ئەزمان بکار بینیت دا کو ھەوجەدار

 بستینن. 
 

 دەما کو ھوون ب قوتابخانەیا خوە رە تێکلی داینن، دێ ژ ھەوە وەرە خوەستن کو ئاگەھێن رادەست بکەن: 
o ناڤێ ھەوە و ناڤێ زارۆکێ ھەوە؛ 
o  ناڤێ مامۆستا. قوتابخانەیا زارۆکێ ھەوە، ئاستا پۆلێ و 
o کەسێ )ب ناڤ ئان پیشەیێ( کو ھوون دخوازن پێ رە باخڤن و مژارا نیقاشێ؛ و 
o .ھەژمارا تێلەفۆنێ و گاڤا کو ھوون چێتر دشێن ب وە رە تێکلی داینن 

 

دخوازن ب مامۆستەیەک ئان  ئەگەر زارۆکێ ھەوە ژ قوتابخانەیێ پەیامەک ژ بۆ مالێ بینیت کو داخوازا ھەڤدیتنێ بکەت، ئان ژی ئەگەر ھوون 

ن. ئۆفیسێن  کاربدەستەکی دنێ دبستانێ رە نیقاشەکێ چێ بکەن، ژ کەرەما خوە رێبازێن ل ژۆر بکار بینن دا کو ژ بۆ خزمەتێن وەرگێران ئالیکاریێ بخواز

 مە دێ د دەمەک زوو دە ب ھەوە رە تێکلیێ داینن.
 

 سەرکەفتنا قوتابیێن ھەوە مسۆگەر بکەن! ئەز ل بەندێ مە کو ئەم ب ھەڤ رە بخەبتن دا کو  
 

 ب رێزداری، 
 

 
     LaTanya D. McDade, Ed.D . 

 رێڤەبەرا قوتابخانەیێ 
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