قوتاخبانة طشتييةكاني شاري هاريسنبيَرط
داواكاري دةسهةلَطرتن لة ناوضةي ئامادةبوون
َي خويَندني ئيَستا/داهاتوو .ئةم
َةكةت بضيَتة قوتاخبانةيةكي تر جطة لةوةي كة بؤي دةستنيشانكراوة بؤ سال
َطرتن تةواوبكريَت طةر دةتةويَت منال
ثيَويستة فؤرِمي دةس هةل
فؤرِمة دةكريَت لة هةر كاتيَكدا بيطيَرِنةوة.
َطرتين خيَزانةكةت.
َطرتن لة ناوضةي ئامادةبوون ثيَويستة ثرِكريَتةوة بؤ هةر قوتابييةك بة جيا لة نيَو داواكارييةكي دةسهةل
فؤرِميَكي دةسهةل
ناوي فاملي قوتابي _________________________________ :يةكةم ناوي قوتابي_______________________________ :
ئةدرةس____________________________________________________________________________________ :
ناوي دايك باوك/بةخيَوكةر_________________________________________________________________________ :
ذمارةي تةلةفؤن ___________________________ :ناونيشاني ئيمةيل________________________________________ :
ئاسيت قؤناغي ئيَستاي قوتابي _________________ :ئةو قوتاخبانةيةي ئيَستا بؤي ئةضيَت ______________________________
َي خويَندني ئيَستا 7102-7102
ئةو قوتاخبانةيةي داواكراوة _____________________________ :داواكارييةكة بؤ( :يةكيَك بازنةداربكة) سال

فؤرِمي دةسهةلَطرتن لة ناوضةي ئامادةبوون ثيَداضوونةوةي بؤ دةكريَت لةاليةن سةرثةرشتياري قوتاخبانةكان و برِياريَكي لةسةر دةدريَت .ثرِكردنةوةي ئةم فؤرِمة
طةرةنيت ئةوة نيية كة ئةو داواكارييةت ثةسةند دةكريَت .برِياري سةرثةرشتياري قوتاخبانةكان دوا برِيار دةبيَت.

َطرتنةت ثةسةندكرا ،ئةوا ئةم مةرجانةي الي خوارةوة جيَبةجيَ دةكريَت:
طةر ئةم داواكاريي دةستهةل
.0

دايك و باوكان بةرثرسن لة طواستنةوةي قوتابييةكةيان بؤ و لة قوتاخبانة .قوتابي دةبيَت لة كاتي خؤيدا بطاتة قوتاخبانةو لة كاتي خؤشيدا لة قوتاخبانة
بربيَتةوة رؤذانة( .طةر هاتو وضؤ كيَشةتان هةية ئةوا ثةيوةندي بكة بة سةرثةرشتيارةوة).

.7

َس وكةوتي قوتابي دةبيَت لةطةلَ ثيَشبينييةكاني قوتاخبانة يةكطرن.
ئاسيت ئةكادمييا و هةل

.3

ئةم ثةسةندكردنة لةطةلَ داواكارييةكان و بؤشاييةكاني نيَو ثؤل دةرِوات .طةر هةر طؤرِانكارييةك ثيَويست بوو ئةجنام بدريَت ئةوا بةزووترين كات ثةيوةنديت
ثيَوة دةكةين.

.4

َنةية,
ئةم ثةسةنكردنةش بة ثيَي ساال

َةكةت شيبكةرةوة( .دةكريَت الثةرِةيةكيرت هاوضيَض بكةيت طةر ثيَويستت بة شويَين زياتربوو).
تكاية هؤكارةكاني ئةم داواكارييةت لة خوارةوة رِوونبكةرةوة ،هةل ومةرجي منال
منوونةي هةل ومةرجي تايبةت طؤرِيين شويَين نيشتةجيَش دةطريَتةوة  ،يان ثرؤطرامي تايبةمتةند ،يان هة ل ومةرجيَكي تةندروسيت تايبةت و يان جيَطؤرِكيَي سةرةتايي
ئيدارةي قوتاخبانة.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ئيمزاي دايك باوك _______________________________________________ :بةروار_______________________ :
Office Use Only:
____________________________ Student Name: ___________________________________________________ Student Number:
____________________________________ 2017/18 School Attendance Zone:
________________ Parent notified on:
no

___________________________________ Received:

Follow up needed: yes

no

yes

Approved:

______________________________________________________________________________ Superintendent’s Signature:

Kurdish

