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31ي جةنيوةري 7132
بةريَزان دايكان و باوكان/بةخيَوكةران
َي 7112ةوة كاتيَك
وةك رةنطة ئاطاداربن كة قوتاخبانةكاني شاري هاريسنبيَرط بة قؤناغيَكي زؤر طرنطي طةشةسةندندا تيَدةثيَرِيَت .لة سال
قوتاخبانةكاني ناوةندي سكايالين و سةرةتايي مسيتالندمان كردةوة ،لةسةرووي  3011قوتابيمان وةرطرتبوو ،وة ثيَشبينيةكاني
َدني سةربة زانكؤي ظريجينيا بؤ خزمةتطوزاري طشيت ئةوة نيشاندةدات كة قوتاخبانةكاني شاري
بةشداريبوون لةاليةن سةنتةري كوثةر ويل
َدن ،ئةوا شاري
َي داهاتوودا .بة ثيَي دةرهاتةكاني سةنتةري كوثةر ويل
هاريسنبيَرط نزيكةي  211قوتابي زياتر وةردةطريَت لة سال
َس ضيَرض)ةوة.
هاريسنبيَرط دووةم طةورةترين شارة لة ظريجينيا لة رووي طةشةسةندن (لة دواي شاري فؤل
َغييةي هةمانة ،ئةوا دوو قوتاخبانةي نويَ دةكةينةوة لة مانطي ئابي  :7132قوتاخبانةي
بةمةبةسيت كةمكردنةوةي بةشيَك لةو قةرةبال
بلوستؤني سةرةتايي و سةنتةري ثةروةردةي ثيَشوةخيت ئةلؤن و .رؤديس .سةرةرِاي ئةوةش قؤناغةكاني 5ةم دةطةرِيَنةوة بؤ قوتاخبانة
سةرةتاييةكان .لة 0ي كانوني دووةمي 7130دا بؤردي قوتاخبانةي شاري هاريسنبيَرط زؤني نويَي وةرطرتين طرتةبةر
َةكةت لة كام قوتاخبانة
َي خويَندني  7132-7132ةوة كاري ثيَدةكريَت .دةتوانيت بزانيت منال
(بةناوضةييكردنةوة) كة ئةوةش لة سال
َثةرِي ( )www.harrisonburg.k12.va.usبكةرةوة و بضؤرة سةر بةشي
َي خويَندني  7132-7132ئةوا مال
وةردةطرييَت لة سال
َثةرِةكة ،ئةوا دةتوانيت ئيميةل
َثةرِةكةدا .بؤ زانياري زياتر طةر ثيَويستت بوو دواي سةرداني مال
ئةناونسميَنتةكان لة ثةرِةي سةرةكي مال
بنيَريت بؤ  buildingproject@harrisonburg.k12.va.usيان ثةيوةندي بكة بة كرةيط مكةيلةوة بة ذمارة تةلةفؤني
.(540) 434-9916
سةرةرِاي ئةوةش ئةم خشتةي كؤبوونةوانةمان دياري كردووة بؤ كؤبوونةوةي زانياري دايكان و باوكان .دةتوانيت ئامادةي يةكيَك لةم
َمي ثرسيارةكانت.
كؤبوونةوانة بيت كة لة ليستةكةدا هةية و زانياري زياتر وةرطرة بؤ وةال
(سةجةم كؤبوونةوةكان لة كاذيَر 0077شةو دةست ثيَدةكةن)
2ي شوبات
 سةرةتايي كيستةر
9ي شوبات
 سةرةتايي مسيتالند






سةرةتايي سثؤتسوود
سةرةتايي ستؤن سثرينط

31ي شوبات
35ي شوبات

سةرةتايي وةتةرمان
ناوةندي تؤماس هاريسن
ناوةندي سكايالين

77ي شوبات
71ي شوبات
72ي شوبات

حةزم كرد هةنديَك لة بابةتةكان خبةمة رِوو سةبارةت بة زؤني نويَي وةرطرياوان كة زؤر جاران ثرسيارم ليَكراوة سةبارةتيان:
َم ناوضةطؤرِ كراوة بؤ قوتاخبانةيةكي تر .ئايا دةتوانيَت لةو
َةكةم ئيَستا لة بةرنامةي بةشي جووت زمانةوانيية بةال
 .1منال
َيَ ،جطة لةو قوتابيانةي كة ئيستا لة بةرنامةي جووت
قوتاخبانةيةي ئيَستايدا لة بةرنامةي جووت زمانةواني بةردةوام بيَت؟ بةل
زمانةواني كيستةرن و زؤنكراونةوتةوة بؤ كيستةر .ئةو قوتابيانة بانطيَشت دةكريَن بؤ ئةوةي بضنة بةرنامةي جووت زمانةواني لة
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بلوستؤن ,بؤ ئاطاداريتان  ،ئيَمة ثالمنان هةية بؤ كردنةوةي بةرنامةي جووت زمانةواني كيندةرطارتن كة لة كيستةر دةست
َي خويَندني .7132-7132
ثيَدةكات بؤ سال
نامة بؤ دايكان و باوكان/بةخيَوكةران
11ي جةنيوةري 7710
ثةرِةي دووةم

َة
َيَكي طةورةتر لة بةرنامةي جووت زمانةواني .ئايا منال
 .7من قوتابي قؤناغي طواستنةوةيي كيندةرطارتنم هةية لةطةلَ منال
َيَ
َة طةورةترةكةم كة لة بةرنامةي جووت زمانةوانيية؟ بةل
بضووكرتةكةم دةتوانيَت بضيَتة هةمان قوتاخبانةي منال
 .1ئايا ثاسي طواستنةوة دابني دةكريَت بؤ قوتابياني بةرنامةي جووت زمانةواني كة لةدةرةوةي زؤني كؤني خؤيان دةبن؟

َيَ
بةل

َم هةية كة لة قؤناغي طواستنةوةيي 5ةم يان 8ةم و دةخوازن لة هةمان قوتاخبانة ئةو قؤناغة تةواو بكةن .ئايا ئةوة
 .4من منال
َةي لةطةلَ بكةين.
ًََةتانة بة شيَوةي تاك تاك مامةل
دةكريَت و ثاسي طواستنةوةيان بؤ دابني دةكريَت؟ هةولَ دةدةين كة ئةو حال
 .5ضؤن من بتوامن طفت وطؤ بكةم لةسةر قوتاخبانةي باشرت بؤ جووت زمانةوانييةكةم لة قؤناغي 5ةم يام 8ةم؟ لة 31-3ي مانطي
ئادار رووثيَوي دةكةين.
َةتيَكي تاكم هةبوو كة من حةزمكرد سةرثةرشتيار بةرِةضاوي وةرطريَت سةبارةت بةو قوتاخبانةيةي كة
 .6ضي دةبيَت طةر من حال
َطرتن لة
َةكةمي بؤ بضيَت؟ لة سةرتاي مانطي نيسانةوة فؤرِميَك دةبيَت بة ناوي فؤرِمي وةيظةر ياخود دةست هةل
دةمةويَت منال
َثةرِةكةمان دةبيَت هةروةها لة سةرجةم قوتاخبانةكانيش دادةنريَن .تكاية ئةوةش لةبةرضاو بطرن كة بةشي
كة ئةمةش لةسةر مال
ثةروةردةي ظريجينيا ريَنمايي رِووني هةية سةبارةت بة ذمارةي قوتابيان لة ناو ثؤليَكدا كة ثيَويستة ئيَمة رِةضاوي بكةين ئةم
َي سةرةكي دةبيَت لةكاتي رةضاوكردني فؤرِمي وةيظةر.
رينماييةش خال
َي داهاتوودا.
َان دةخريَنة قوتاخبانةي نويَ لة سال
من ئةوةم زانيوة كة زؤنة نويَةكاني وةرطرتن ماناي ئةوة دةطةييَنيَت كة زؤربةي منال
َةت هةموو
َةكةتي بؤ دةضيَت ئةوا ئةو منال
سيستةمي قوتاخبانةكةمان ثابةندة بةو برِوايةي كة بةدةر لة و قوتاخبانةيةي كة منال
َةكةت هةر
َةكانةوة و باشرتين هةلي ثةروةردةي بؤ دةرِةخسيَندريَت .وةكو هةميشة ،طةر منال
ثيَشوازييةكي ليَدةكريَت لةاليةن طةورةسال
َةكةت ،ئةوا تكاية طفت وطؤ بكة و
َيةيكت هةية سةبارةت بة بةرنامةي ثةروةردةيي منال
كيَشةيةكي ضاكسازي هةية يان خؤت هةر دوو دل
َةكةت.
باسي ليَ بكة لةطة َل مامؤستا و يان بةرِيَوةبةري قوتاخبانةي منال
َي
َة(كانت) لة ئةوثةرِي سةركةوتندا بن لة سيستةمي قوتاخبانةمان .طةر من بتوامن هةر هاوكارييةكتان بكةم ،تكاية بيَ دوو دل
هيوادارم منال
ئاطادارم بكةنةوة.

َسؤزتان
دل
د .سكةت ر .كيزنةر
سةرثةةرشتياري قوتاخبانةكان
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