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لە دەکەن بەشداری کە خوێندکارانەی ئەو  خێزانەکانی و باوکان و دایک    

الیەنی زۆر لەسەر هەیە کاریگەریان قوتابخانەکان من ناونیشان کاتوسا  ناوچەی  

و قوتابییان خوێندنی  •  

چۆنن  و چۆن باوکان   و دایک و  خێزان •   

ناونیشانی بێ قوتابخانەیەکی لە    I،  خوارەوە ئەمەی کە لەوەی نییە دڵنیایەک هیچ   

هاوبەشێکی کە دەکاتەوە دڵنیا خێزانەکان و باوکان و دایک سیاسەتە ئەم  .بدات ڕوو  

بەشداری  ەکانیانمنداڵ  پەروەردەی  لە کاتۆسا کاونتی قوتابخانەکانی لەگەڵ گرنگن  

دوو و ئاسایی پەیوەندی لە خێزان ئەندامانی و باوکان و دایک بەشداری واتە خێزان  

ئەمە. قوتابخانە تری چاالکیەکانی و قوتابیان فێربوونی بە سەبارەت مانادار و الیەنە  

دەکاتەوە دڵنیا : 

(A)   یارمەتیدانی لە دەگێڕن گرنگ ڕۆڵێکی خێزانەکان و باوکان و دایک کە  

منداڵەکانیان ربوونیفێ   

(B)   شێوەیەکی  بە ئەوەی بۆ  هاندراون خێزانەکان و باوکان و دایک کە  

بکەن منداڵەکانیان پەروەردەی لە بەشداری چاالکانە    

 
 دەربارەی سیاسەتی  خێزان و  دایک و باوک 

ناوچەی خوێندکاران، ئەکادیمییەکانی دەستکەوتە بەهێزکردنی پشتگیری لە  

کاتوسا کاونتی قوتابخانەی : 

کە داوە باوکانە و دایک و خێزان سیاسەتی بەم پەرەی •  

خێزانی پەیوەندی بۆ  دەکات باس ئامانجەکان و پێشبینیەکان  

و ڕاستەقینە  

کە  دەکات سەرچاوەکان و چاالکیەکان ڕێنوێنی  •  

بەهێز کۆمەڵگا و باوک و دایک و  قوتابخانە هاوبەشی   
ناوچەکە ناونیشانی قوتابخانەکانی لە دەکات  

دەکات کاونتی کاونتی قوتابخانەی ناوچەی پابەندبوونی باسی پالنە ئەم  

 :بۆ

لە دەکەن  تێکەڵ خێزانەکان و باوکان و  دایک   .1  

و منداڵەکانیان پەروەردەی   

ناونیشانەکەی  قوتابخانەکانی   لە*  بنیاتنان توانای .2  

بدات ڕوو 1#  ئەوەی بۆ من . 

* دابینکردنی  بە  دەکات گەشەکردن بە ئاماژە بنیاتنان یتوانا  

بەشداری و فێربوون بۆ دەرفەتەکان و ڕاهێنانەکان، سەرچاوەکان،  

 .راستەقینە

دەکەن حەز مندااڵن فێربوون،   

و  بکەن کار باشتر قوتابخانە   لە •  

ناونیشانی . وەربگرن قوتابخانە لە چێژ زیاتر و بمێنەوە قوتابخانە لە زیاتر •  I، بەشی A 

وەک بەرنامەکەدا،  ئاستەکانی  هەموو لە  خێزان و باوک و دایک ماناداری بۆ دەکات دابین  

: 

و  خوێندنگە  قەزاو پالنەکانی جێبەجێکردنی و  لەگەشەپێدان    •  

هەموو  ی1116 بەشی  خوێندنگەدا  قەزاو  باشترکردنی لەجێبەجێکردنی   •  

سەرکەوتووە کە خوێندکارێک  (ESSA) ناونیشانی I، پێداویستیەکانی بەشی  

بۆ تێدایە قوتابخانەکانی و  قوتابخانە  

ناوچەی بەشدارن منداڵەکانیان   پەروەردەی  لە خێزان ئەندامانی و باوکان و  دایک     
کاتوسا کاونتی قوتابخانەی : 

یستپێو قوتابخانەی کە لەوەی دڵنیابوونەوە بۆ دەکات ئای تایتڵ قوتابخانەکانی لەگەڵ کار •  

بەشەیان ئەو پێویستیەکانی    کە باوکان و دایک و  خێزان  پەیوەندی   سیاسەتی لە   

و هەیە   
کۆمپاکتەکانی دەربارەی دەکات یاساکان پەیڕەوی  قوتابخانەیەک هەر کە   دەردەکەوێت بۆی •  

قوتابخانە /باوک و دایک . 
(C) کە   دایک و باوکان و خێزانەکان هاوبەشێکی تەواون  لە پەروەردەی منداڵەکانیان   ئەگەر پالنی سیستەم    بۆ تایتڵ ئای، بەشی ئەی، لە ژێر ESSAدا پەرەی پێدرا، قایلکەر  

 نییە

لەپەروەردەی یارمەتیدان  بۆ ڕاوێژکاریدا لەلیژنەی  و  لەبڕیاردان  پێویست    وەک  

 منداڵەکانیان

(D) بکەن ئاسایی  کۆبوونەوەی داوای لەوانەیە خێزانەکان و باوکان و دایک کە . 

(E)   خوێندکارێکی هەموو لە ئەوانەی وەک ،  تر چاالکیانەی ئەو  

دەدرێت ئەنجام  کراون، وەسف سەرکەوتوودا . 
بۆ دەکەن  کار پێکەوە کۆمەڵگەکان و خێزان و باوکان و دایک و قوتابخانە کاتێک  

 پشتگیریکردن

یاداشتێکی هەر قوتابخانە قەزای بەشداربوو، مندااڵنی خێزانەکانی و باوکان و دایک   بۆ  

پێشکەش پالنەکە قەزاکە  کاتێک پالنەکە لەگەڵ  دەکات پێشکەش خێزان و باوک و دایک  

شێوەیە لەو تێکردنێکی داوای سیاسەتێک هەر دەکات دەوڵەت پەروەردەیی وەزارەتی بە  

دەکات تێکردن داوای کە هەیە وپێچیها داپۆشینی پەڕەی سیستەمەکە سیاسەتی. دەکات . 

 
 

 



تی؟.س.ا.ف کاتوسا دەوترێت پێی  قوتابخانەکەت: پرسیار   
 

2 



 
 
 
 
 

 

زانیاری قەزاکە ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئەندامانی  

و سااڵنە هەڵسەنگاندنی هێڵکاری لە دەکەن تێکەڵ   

پێداچوونەوەی سیاسەتی بۆ باوکان و  دایک تێبینی  

داهاتوو خوێندنی ساڵی بۆ ناوچەکە . 

 
 

 
پێدرا پەرەی هاوبەشی بە  

باوکی و دایک و خێزانی سیاسەتی باشترکردنی بۆ بیرۆکە و پێشنیار پێشکەشکردنی و بەشداریکردن بۆ کراون بانگهێشت باوکان و دایک هەموو  

راگەیەندراوێکی   و کۆبوونەوەیە لەو  ئاگادارکردەوە خێزانەکانی   و باوکان و  دایک  قەزاکە   23-2022 خوێندنی ساڵی  بۆ  ناوچەیە ئەم  

یەکەم سەردێڕی قوتابخانەیەکی هەر باڵوکردۆتەوە قوتابخانە هەواڵنامەکانی هەروەها و خوێندنگەکان قەزاو ماڵپەڕەکانی لەسەر تێنووسینی  

باوان ڕاوێژکاری ئەنجومەنی  (PAC) و خوێندن ساڵی کۆتایی خێزانپێش و باوان رێکخراوی سیاسەتی بە چوونەوەپێدا بۆ هێنا بەکار  

دەکەن تێکردن داوای کە قەزاکە ئێستای سیاسەتی کۆپیەکانی باڵوکردنەوەی . 

باوان ڕاوێژکاری ئەنجومەنی  کاتۆسا هەرێمی  (DAC) من کە ناونیشانێک هەر لە  دێت پێک باوک و دایک  نوێنەری لە  کە  بەڕێوەدەبات  

ئەم ئامانجی   .گەورەیی بە کۆمەڵگەکە  و بێت، ئامادەبوون  خوازیاری کە باوکێک و دایک هەر   ،ئۆڵ باوکی و دایک ڕاوێژکاری ەنجومەنیئ    

و  ئەی بەشی بەرنامەکانی ناونیشانی لە   خێزانی بەشداری بە پەیوەست بابەتەکانی هەموو لەسەر ئامۆژگارییە پێشکەشکردنی ئەنجومەنە  

پالنەکە  ردنیپەسەندک .   DAC دەکات دابین زانیاری و   خێزان و باوک و دایک و خێزانی سیاسەتی لەسەر دەگەڕێت تێکردن بەدوای هەمیشە  

بازرگانیەکان هاوبەشە و کۆمەڵگا ڕێبەرانی. داواکراون پێویستەوە بابەتەکانی یان باوکان و دایک لەالیەن کە کلیالنەی بابەتە ئەو لەسەر  

باڵوکردنەوەی بە دەدات کۆمەڵگا هاوبەشەکانی لەگەڵ بەشداری و هاوکاری هانی قەزاکەزۆر. ئەنجومەنە لەم خزمەتکردن بۆ رێندەک بانگهێشت  

دا سی ئەی دەبلیو ماوەی لە. کاتوسا هەرێمی هاوکاری بە گشتیەکان کۆبوونەوە لە زانیاری دابەشکردنی ناوچەکە، ماڵپەڕی لەسەر زانیاری ، 

چاککردنی  پالنی لەسەر کرد گفتوگۆیان و کرد پێداچوونەوەیان ەهاهەرو باوکان و دایک  (CLIP) باشترکردنی و پشتگیری قوتابخانەی پالنی و  

 .گشتگیر

. 

و دایک.   کرا تێکەڵ  ،کرا  دەوڵەت پێشکەشی  کە کلیپەکە ناو  لە ناوچەکە  باوکی و دایک  و خێزان سیاسەتی  کۆتایی، پێداچوونەوەی    دوای    

پێشکەشکردنی بە یان قەزاکە ماڵپەڕی لەسەر هەرکاتێکدا لە سیاسەتەکە بە سەبارەت تێبینی و سەرنج پێشکەشکردنی بۆ دەکەن بەخێرهاتن نباوکا  

بوو دا تی خوێندنی ساڵی سیاسەتی لەگەڵ وەریانگرت ٢٠٢٢ نیسانی ی١١ لە کە کاردانەوەکان هەموو  ناوخۆییەکان قوتابخانە بۆ نوسراو لێدوانی . 

خوێندنگەی سااڵنەی کۆبوونەوەی ماوەی لە  ،کرایەوە  باڵو قوتابخانە و قەزا ماڵپەرەکانی  لە  باوکان و دایک و خێزانی  پەیوەندی  اسەتیسی   

رێکخەرانی و بەڕێوبەران خێزان سەرچاوەی سەنتەری  قوتابخانەکاندا  لە باڵوکرانەوە باوکان و دایک و خێزان تری چاالکیەکانی و یەکەم  

باوک و دایک اریبەشد  (PICs) و دایک پەیوەندی داواکارییەکانی بە دەکەن پێداچونەوە ئەوان کە کردار لە پالنێک تەواوکردنی بۆ کۆدەبنەوە  

قوتابخانەن پچڕانو سیاسەتی ڕەنگدانەوەی کە خێزانیەکان چاالکیە بۆ هەلەکان پالنی و خێزان و باوک  

قوتابخانەکەمان بەهێزکردنی  

تایتڵ قوتابخانەکانی هەموو بۆ دەکەن دابین پشتگیری و یارمەتی  ناوچەکە باوکی و دایک و خێزانی پەیوەندی  بەڕێوبەرانی   

و دەبن قایل خێزانەکان و باوکان و دایک پەیوەندی داواکارییەکانی• : دڵنیابوونەوە بۆ ئای  

دەکرێن جێبەجێ باوکان و دایک و خێزانی چاالکی و ستراتیژی کە •  

یارمەتیدان بۆ خێزان پەیوەندی رێکخەرەکانی و ناوچەکە باوکی و دایک لە وەردەگرم سەرچاوەکان و ئاگادارکردنەوەکان قوتابخانەکان من تایتڵ  
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خێزانی نیرێکخەرا  ،قوتابخانە  سەردانەکانی و بەردەوامەکان پەیوەندیە  لە جگە     دەکەن بەهێز و دەکەن باشتر  خێزانی  بەشداری ئەوان  

قوتابخانە بەڕێوەبەری ناونیشانی لەگەڵ دەدەن ئەنجام خشتەکراو ڕاهێنانی و کۆبوونەوە ڕێکوپێک شێوەیەکی بە  باوکیان و دایک و  

من  کاتۆسا کاونتی  ناونیشانی  چاالکی و پالن بە پێداچونەوە بۆ خێزانەکان بەشداری ڕێکخەری و قوتابخانە باوکی و دایک و  

کە خێزان و باوک و دایک سەلماندنی و ڕێکخستن، کۆکردنەوە، بۆ  ئۆنالین بەرنامەیەکی  بەکاردێنم، راتک ١  ناونیشانی  

دەکەن قوتابخانە رووداوەکانی لە بەشداری ناوچەکە بەڕێوبەرانی. کردنن جێبەجێ و تی ئێن خەریکیدۆکیومێنتی  

پارە پاراستنی   

وەردەگریت 23 وای ئێف  لە   کە ناونیشان سەرمایەی ئەو کۆی لە 1 سەدا لە کەمەوە بەالیەنی کاتوسا کاونتی قوتابخانەی ناوچەی    

ناوچەی . هاتووە ئەیدا ئێس ئێس  ی1116 بەشی لە و سیاسەتە لەم  کە باوک و دایک  و خێزانی داواکارییەکانی کردنی جێبەجێ بۆ  

ناونیشان قوتابخانەکانی بۆ دەکات دابەش ٪1 ئەو ی90 سەدا لە کەمەوە بەالیەنی وساکات کاونتی قوتابخانەی  I بۆ 

هەر یارمەتیدانی بۆ دەکات دابین ڕوون پەیوەندی و ڕێنوێنی ناوچەکە  وچاالکیەکان خێزان و باوک و دایک و خێزان کردنی پشتگیری  

ناونیشان قوتابخانەیەکی  I پێشنیارەکانی و پێویستیەکان ناونیشانەکان کە  باوک و دایک و خێزانی تیپێویس بودجەی پێدانی پەرە لە  

و دەکەم تایبەتی پشتگیری من ناونیشانی بۆ جار دوو سااڵنە دەکەم رێکخەری من کە  ناونیشانەی  ئەو. هەڵدەسەنگێنن باوکان و دایک  

کۆبوونەوەی لە دەکات بەڕێوەبەرەکان لەگەڵ قسە ەکەبەڕێوبەر  .دەکەم دابین تایبەتەکان ڕێنماییە بۆ فیدڕاڵی بەرنامەی دەستی  

کارگێڕیدا مانگانەی . 

t 

 
 

 
لە دەکەن دابەش تێکردن کارتی قوتابخانەکان  

لەسەر تێکردن کۆکردنەوەی بۆ دەرفەتێکدا هەموو  

 جۆرەها

 

دەکرێت  خەرج پارە من تایتڵ چۆن لەوانە بابەتەکان . 

 
 
 

بەوەی سەبارەت دەکاتەوە کۆ خێزانەکان و باوکان و دایک لە پێشنیارەکان قوتابخانە من ناونیشانێک هەر خوێندندا ساڵی ماوەی لە     

ئەم خولەکەکانی و لێدوان   کارتی    . دەهێنرێت بەکار قوتابخانە و قەزا ئاستی  لە داهاتوو  ساڵی   لە خێزانی پارەی چۆن کە  

و  هەیە  خوێندن داهاتووی بەساڵی    کەپێویستیان  ناوچانەی ئەو دیاریکردنی بۆ دەکرێنەوە قەزاوەچاودێری لەالیەن  کۆبونەوانە  

کارمەندان بۆ دەکرێت خەرج پارە من  تایتڵی  زۆرینەی   کردن بەشداری بوودجەی  دەکرێت خێزانەکە بۆ گۆڕانکاری ڕەچاوی  
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بە پێویستیان کە خوێندکارانەی ئەو بۆ زیاتر یارمەتی  پێشکەشکردنی یان پۆلەکان لە قوتابیەکان  ژمارەی  نزمکردنەوەی بۆ  

تایبەتەکان پێویستییە دەربارەی سەرنجدان   

مانادار باوکێکی و دایک ڕاوێژی بۆ دەرفەتەکان  
 

کە قوتابخانەن باشترکردنی پالنی و ناوچەکە گرنگەکانی پێکهاتە خێزان ئەندامانی و باوک و دایک لە پێشنیارەکان و داخڵکردن  

باوکان و دایک قاوەخانەی لە ئامادەبوون بۆ کراون بانگهێشت خێزانەکان و باوکان و دایک هەموو.  پێدەدرێن پەرەی ساڵێک ووهەم ، 

کۆبوونەوەی قەزا، ڕاوێژکاری ئەنجومەنی  CLIP input، ناونیشانی قوتابخانەی ڕووداوەکانی هەموو و  I کراون باس بەشەدا لەم کە .  

و ناوچەکە یارمەتیدانی بۆ  بکەن  هاوبەش پێشنیارەکانیان و بیرۆکە   کە دەکرێت خێزانەکان و کۆمەڵگا و باوکان و  دایک لە  داوا   

خوێندکارانمان ئەکادیمییەکانی دەستکەوتە ئامانجی بە گەیشتن بۆ خوێندکاران و قوتابخانەکان  

 کۆبوونەوەکانی باشترکردنی قوتابخانەی بەهار 

ناونیشان گەیەکیخوێندن هەر بەهاردا، ماوەی لە  I بۆ دەکات)   باوک و دایک ڕاوێژکاری ئەنجومەنی( کۆبوونەوەیەکی میوانداری  

چاککردنی پالنی بە پێداچوونەوە بۆ دەور مێزی گفتوگۆی لە بەشداریکردن بۆ کۆمەڵگا ئەندامانی و خێزان، ئەندامانی باوکان، و دایک  

قوتابخانەیەک هەر. جۆراوجۆر شێوازی بە دەنێردرێت خێزان ئەندامانی و باوکان و دایک بۆ داوەتنامە تاقیکردنەوەی قوتابخانە، ویدە    

کۆبوونەوەکە بەروارەکەی و کات لە ئاگادارکردنەوەیان دەقی بە و کۆمەاڵیەتیەکان تۆڕە  و قوتابخانە ماڵپەڕی  و ئیمەیڵ و نامە   بە ، 

ماڵەوە دەنێرێتە ئاگانامەکان . 

ناونیشان دەرماڵەی بەکارهێنانی لە خێزان و باوان  I بۆ 

باوک و دایک و خێزان پەیوەندی بەرنامەکانی پشتگیریکردنی  

سااڵنەی هەڵسەنگاندنی ڕێگەی لە بکرێت دابین لەوانەیە  

کە تێدایە پرسیارەکانی لێکۆڵینەوەکە  .بەهار ناوچەی  

و هەیە باوکەوە و دایک و خێزان بودجەی بە پەیوەندی  

بۆ وئامیلیەکان باوکان و دایک بۆ بەشەکان هەروەها  

سەرنجەکانیان پێشکەشکردنی . 
 
 

 

بنیاتنان توانای  

ناوچەی .فێربوون بۆ دەرفەتەکان و ڕاهێنانەکان، سەرچاوەکان، کردنی دابین بە گەشەکردن بۆ دەگەڕێتەوە بنیاتنان توانای پێشترەوە، بڕگەیەکی لە    

بەهێز خێزانی بەشداری بۆ خێزانە و باوک و دایک و قوتابخانە توانای دروستکردنی دوای بە  کاتوسا کاونتی    قوتابخانەی : 

و خێزان ئەندامانی و باوکان و دایک لە کاریگەر تێوەگالنی  لە دڵنیابوون بۆ •  

قوتابی ئەکادیمی دەستکەوتی باشترکردنی بۆ کۆمەڵگا و باوکان و دایک  ،ئای تایتڵ قوتابخانەکانی نێوان لە هاوبەشی کردنی پشتگیری بۆ • . 
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قوتابخانەکانی پشتگیریە، ئەم بۆ توانا پەرەپێدانی بۆ  دەدرێت ئەنجام قوتابخانەوە و ناوچەیی بەرنامەکانی و چاالکی ڕێگەی لە ئەمانە  

پشتگیری    میتی   دەکەن  پشتگیری و دەکەن جێبەجێ کۆمەڵگا و خێزان جۆراوجۆری پێشخەری دەست کاتوسا کاونتی گشتی  

ئێملی کاتوسا   ئەکادیمی  (FAST) کاتۆسایە هەرێمی پرۆگرامێکی فاست. دەستپێشخەریانەیە لەو  یەکێک خێزانی بەشداری مۆدێلی  

ماڵەوە فێربوونی چاالکیەکانی ڕێگەی لە ئەکادیمیەکان ئامانجە ئاراستەکردنی بۆ هاوبەشن خێزانەکان و مامۆستایان تێیدا کە . 

داتان بنەمای ەرلەس بڕیارەکان . 

  بببببببببب    بببببببببب بببب ب بببببب - ناوچەی قوتابخانەی کاونتی کاتوسا  وەک

باوکان و دایک بۆ یارمەتی دابینکردنی بۆ من ناونیشانەکەی قوتابخانەکانی ڕێگەی لە و  کاردەکات ناوچەیەک :  

هەیە پێشکەوتنەوە   و بەخوێندکار  کەپەیوەندییان ناوچەکە و دەوڵەت  ئەکادیمییەکانی زانیارییە  لەتێگەیشتنی  •   

ئای  تایتڵ بەرنامەی بە سەبارەت زانیاری تێگەیشتنی لە •  

بە•   ناوخۆیی، ئەکادیمی هەڵسەنگاندنی  و  دەوڵەت ئەکادیمییەکانی   ستانداردە بەرەنگاربوونەوەی دابینکردنی بە •  

کۆنسێراڵکردن لە•  و هەڵسەنگاندن، جێگرەوەی شێوەی بە جیاجۆر خوێندکارانی بۆ پێویست هەڵسەنگاندنی دابینکردنی  

قوتابی پێوەری تاقیکردنەوەی بە پەیوەست داتای بەکارهێنانی بە باوکان و دایک لەگەڵ  

ناونیشانێک هەر ڕێگەی لە دەکرێنەوە باڵو و دەکرێنەوە باڵو قوتابخانە وێبسایتەکانی  لە کۆبوونەوەکان بۆ شوێنەکان و بەروارەکان    

قوتابخانەی هەواڵنامەی  لە  I، ،هتد کۆمەاڵیەتیەکان، تۆڕە دەق، مارکی .   

کاونت کاتوسا قوتابخانەی ناوچەی y تێدایە کەرەستەی و سەرچاوە کە قوتابخانە ماڵپەرەکانی و ناوچەکە لە بخەن ڕێک الپەڕەکان ، 

لە کە خێزانەکان و باوکان و دایک یارمەتیدانی ۆب ڕاهێنان هەڵسەنگاندنی و خوێندن ڕێنمایی و باوکان و دایک ڕێنمایی لەوانە      

بۆ ئای تایتڵ قوتابخانەکانی هەموو  لە  ماددانە ئەم  لەبەرگیراوەکانی      دەکەن کار  ماڵەوە  

انەکانیزم و ئیسپانی بە کۆپیەکان لەوانە  ،بێت  سنووردار ئینتەرنێتیان دەستگەیشتنی  لەوانەیە کە خێزانانەی و باوکان و  دایک ئەو  

کراون پێشکەش ئۆنالین و ئەلەکترۆنی بە هەندێک لەگەڵ دەکرێن پێشکەش خوێندنەوە فۆرماتێکی بە مادەکان .  پێویست بەپێی تر . 

پەروەردەیی سەرچاوەی و ئۆنالین قوتابی زانیاری سیستەمی لە تێگەیشتن بە خێزانەکان و باوکان و دایک یارمەتیدانی بۆ ڕاهێنان  

)بەستراوە دا خۆبەخشی ڕاهێنانی کۆبوونەوەکانی لە کە چاپ مافی دزی زیانەکانی بە سەبارەت پەروەردە انەلەو( تر دیجیتاڵی  

ڕادەگەیەنرێت و دەکرێت دیاری تاکەوە قوتابخانەیەکی هەر لەالیەن وۆرکشۆپانە ئەم بۆ بەروار و کات. دەکرێت پێشکەش   

دەروازەی ڕاهێنانی و ئۆنالین ڕێنمایی ڕێگەی لە بدەن، منداڵەکانیان ەتییارم دەیانەوێت کە باوکان و دایک تەکنەلۆجیای پێویستی  

کۆدەکرێنەوە) هاردکۆپی  زانیاری و کەسی وۆرکشۆپی ئۆنالین،(  باوکەوە و دایک . 

 
هەروەها بەردەستن، سەرچاوەکان لە جۆراوجۆر بابەتی چەندین مندااڵن، و باوکان و دایک خوێندەواری پێداویستیەکانی چارەسەرکردنی بۆ  

و  پۆل ڕێنماییەکانی لەگەڵ هاوچەشنە ئەم  دەکرێن ماڵەوە ڕەوانەی فاستەوە کاتوسا رووداوەکانی  ڕێگەی  لە کە چاالکییانەی ئەو  

زۆرن ئەلکترۆنی و هەردکۆپی خوێندنی نامیلکەی هەردوو. خەمڵێنراو قوتابی پێویستیەکانی . 

 
ڕاوێژکاری کۆبونەوەکانی لە بەشداری و کاتۆسا هەرێمی فێربوونی سەنتەری لەگەڵ هاوبەش خێزان و باوک و دایک و خێزان  

وەک    کاتۆسا هەرێمی فێربوونی سەنتەری پیشکەشکردنی لە ئاگادارن باوکان و دایک.   دەکەن خوێندەواری مانگانەی   GED و 

کاونتی. دەکرێت دابین خۆڕایی بە منداڵ چاودێری و گواستنەوە.  تایبەتیان  خوێندەواری انیپێویستەک پێی  بە پێگەیشتوو پەروەردەی  

و  خێزان.   هەبێت منداڵەکانیانەوە  خوێندەواری  بە پەیوەندی   کە دراوە نیشان باوک و دایک خوێندەواری کە دەزانێت کاتۆسا   

ئەرکی  هێزی ---کاتۆسا کاونتی کتێبخانەی لەگەڵ  هاوبەش تیمێکی   لە دەکات خزمەت رادیناتۆر  کۆو  خێزانی و باوک و دایک  

دەکات خێزان و منداڵ خوێندەواری ناونیشانی کە —  زوو خوێندەواری . 

 
کراوەیە هەمووان    بۆ. دامەزراند ناوچەکەی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی لەمەوپێش ساڵ چەندین  کاتوسا کاونتی    قوتابخانەی  ناوچەی     



پەیوەندی بە پەیوەندی کە بکات بابەتانە ئەو هەموو لەسەر ئامۆژگاری کە ئەوەیە مەبەستی کۆمەڵگا و خێزانەکان و باوکان و دایک  

ناونیشانی لە هەیە خێزانەوە و باوک و دایک  I بەشی و  A  و دایک  بە تێکردن و گفتوگۆ بۆ پالتفۆرمێک  پێدانی  و بەرنامەکان  

کۆمەڵگا و خێزانەکان و باوکان .  
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  یەکخستن لەگەڵ پرۆگرامەکانی پێش قوتابخانە

و قوتابخانە پێش ناوخۆی پرۆگرامی لەگەڵ قەزاکە   خێزانی پەیوەندی     بەرنامەکانی کاتۆسا کاونتی گشتی قوتابخانەی ناوچەی   

بانگهێشتکردنی بە  دەکات دابین ناوچەکە  لە قوتابخانە پێش  پرۆگرامەکانی بۆ پارەیان  کە ویالیەت و فیدڕاڵی تری   پرۆگرامەکانی  

چاالکی ئامادەبوون بۆ بەرنامانە لەو خێزانەکان و ستاف و فاکەڵت  

بۆ بکەن گەشت باوکان و دایک ئەوەی بۆ دەکەن گواستنەوە کۆبوونەوەکانی میوانداری سەرەتاییەکان قوتابخانە زۆربەی بەهاردا، لە  

و بەهار هەر ساوایان باخچەی بۆ  منداڵەکانیان  و ئامادەکردنیان بۆ  بدەن یارمەتیان یئەوە بۆ وەربگرن زانیاری و قوتابخانەکان  

ڕێک بەرنامانە ئەم لەگەڵ هەروەها ئێس پی سی سی بەڕێوەدەبرێت ناوەندی قوتابخانەی گواستنەوەی کۆبوونەوەکانی  هاوینێک  

دەکرێنەوە ئاگادار دەستەکانبەر سەرچاوە دەربارەی باوکان و دایک کە لەوەی دڵنیابوون بۆ دەکەون . 

 III Program یەکخستن لەگەڵ ناونیشانی

و  دایک و خێزانی پەیوەندی بەرنامەی  و یەکەم  ناونیشانی و سێیەم  ناونیشانەکەی کاتۆسا     کاونتی    گشتی  قوتابخانەی  ناوچەی  

و باوکان و دایک و  خێزان  رێکخەری من نیشانیناو  یەکبخرێت و  ڕێکبخرێت سێیەم ناونیشانی  ڕێکخەری یارمەتی  بە باوکان  

لە ئامادەبوون بۆ بەرنامانە لەو دەکات ستافەکان و فاکەڵت بانگهێشتی ئێس پی سی سی ئێڵ ئۆ ئێس کاتوسا ناوچەی مامۆستایانی  

چاالکی   لە بەشداری کانمامۆستا سێیەم تایتڵی  .ساڵ درێژایی بە کراوە خێزانی چاالکیەکانی لە جەخت کە پالندانان کۆبوونەوەکانی  

بکەین دابین زمانە بەو باوکان و دایک بە پەیوەندی  کە ئەوەیە  ئامانجمان ،  پێکەوە    .دەکەن باوکدا و دایک و خێزان جۆراوجۆری  

انباوک و دایک کە لەوەی دڵنیابوون بۆ دەکەون ڕێک بەرنامانە ئەم لەگەڵ هەروەها ئێس پی سی سی. دەکرێت قسە ماڵەوە لە کە  

دابین پێویست بەپێی بەرزکردنەوەدا خزمەتگوزارییەکانی لە و وەرگێڕانەکان  . دەکرێنەوە  ئاگادار بەردەستەکان سەرچاوە  دەربارەی  

 .دەکرێن

 
 

 بببببب ببببببببب ببببب  ببببببببب -   ناوچەی قوتابخانەی کاونتی کاتۆسا  سێ ڕاهێنان ئەنجام 

بۆ قوتابخانە سیەکانی پی بۆ مانگانە کۆبوونەوەی و بەڕێوەبەرەکان بۆ خوێندن ساڵی ماوەی لە  دەدات : 

خێزانی پەیوەندی زیادکردنی بۆ بکە ستراتیجەکان لەسەر گفتوگۆ و فێربە •  

خێزان ئەکادیمی پشتگیری تیمی لەوانە قوتابخانە و خێزان پەیوەندی  باشترکردنی •  (FAST) خێزانی پەیوەندی مۆدێلی   

بکەن دروست کۆمەڵگەدا و باوکان و دایک لەگەڵ پەیوەندی •  

بکەن  پێشکەش باوک و دایک  و خێزان  کاریگەرەکانی چاالکیە •  

و پالنەکان و پیشەیی قوتابخانەی باوکی و دایک و خێزانی سیاسەتی •  

بدەن قوتابخانە باوکی و دایک کۆمپاکتەکانی بە پەرە • . 

 
قوتابخانەی   ناوچەی  .گونجاوە کاتێک  ئای تایتڵ قوتابخانەکانی  ستافەکانی و فاکەڵت بۆ وەدەگونجێنرێنە دووبارە  ڕاهێنانانە ئەم  

ژینگەی دروستکردنی  لەسەر جەخت کە فاکەڵتی و گونجاو قوتابخانەی ستافی بۆ  دەکات مەشقێک میوانداری کاتۆسا کاونتی  

کاتەوەدە خێزانەکان لەگەڵ الیەنە دوو پەیوەندی باشترکردنی و بەخێرهاتن  

لەسەر توێژینەوەکان  نوێترین و یارمەتیدەرەکان ئاماژە بە سەبارەت ستافەکان و فاکەڵتەکان بۆ دەنێردرێت    زانیاری پەڕەی   

خێزان ئەکادیمی پشتگیری  تیمی دەربارەی زانیاری. خێزانەکان  تێکەڵکردنی چۆنیەتی   (FAST) هاوبەش خێزان بەشداری مۆدێلی  

هەروەها دەبێت، . 

مەشقیان مامۆستاکان.  دۆکیومێنتەکان وەرگێڕانی بۆ بەکاربێنن درایڤ گووگڵ چۆن کە دەدەن نیشان قوتابخانە ستافی سیەکان پی  

بە باوکان و دایک بۆ  بەردەستە زانیاری کە  لەوەی دڵنیابوون بۆ.  هتد و بیرخەرەوە پۆلدۆجۆ،  وەک  پەیوەندی میدیای لەسەر پێکراوە   

ڕۆژانە  شێوەیەکی . 
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باوک و دایک و خێزان  هەڵسەنگاندنی   

کاریگەری  و ناوەڕۆک دەربارەی دەدات ئەنجام  سااڵنە هەڵسەنگاندنێکی  کاتوسا کاونتی    قوتابخانەی  ناوچەی  ساڵێک، هەموو  

ڕێگەی لە ئای تایتڵ بخانەکانیقوتا ئەکادیمی کوالیتی باشترکردنی بۆ خێزانیەکان چاالکیە و خێزان پەیوەندی سیاسەتی و باوان ئەم  

باوکەوە و دایک سااڵنەی ڕاپرسییەکی  

ناونیشان  خوێندنگایەکی هەر ئازارەوە، مانگی سەرەتای/شوبات مانگی کۆتایی لە   I  دەنێرێت باوکان   و دایک بۆ  لێکۆڵینەوەیەک   

لە  ڕاپرسیانە ئەم    .بکەن دابین خێزان و  باوک و دایک  بەرنامەکانی و چاالکی  بە سەبارەت بەنرخ کاردانەوەیەکی  ئەوەی بۆ   

باوک و دایک ئاسوودەیی بۆ دەکرێنەوە باڵو کۆمەاڵیەتییەکان تۆڕە و قوتابخانە وێبسایتەکانی .   

دۆزینەوەکان  . خێزانە سیاسەتی و باوان  ئەم کاریگەری و ناوەڕۆک لەسەر  دەدات ئەنجام هەڵسەنگاندنێک     قەزاکە   

ستراتیجەکان نەخشەکێشانی بۆ   بەکاردێت : 

کاریگەر خێزانی پەیوەندی باشترکردنی بۆ •    

و دایک   بەشداری بۆ گونجاوەکان بەربەستە البردنی بۆ •  

دایک و خێزان سیاسەتەکانی بە پێداچوونەوە بۆ•  و باوکان،  

باوک و . 

ژورەوە چوونە توانای  

و باوک و دایک پەیوەندی داواکارییەکانی جێبەجێکردنی لە  

دامەزراوە ئەی ئێس ئێس ی1116 بەشی لەالیەن کە خێزان ، 

و  دەکەن پەیوەندی  ناوچەکە  خێزانی بەڕێوبەرانی   

بۆ دەکەن فەرمانگەکە هاوکاری  

هەلی  لە دڵنیابوون بۆ  قوتابیان پشتگیری خزمەتگوزاری   

  تەواو

ڕۆڵ قوتابخانەدا لە کە دەدات تۆ هانی باش ەندچ  قوتابخانەکە   

   بگێڕیت

پالندانانی پڕۆسەی   

بوونەوە؟ چاک  
 

 

لەوانە کۆچبەر  مندااڵنی باوکی و دایک و کەمئەندام باوکانی و دایک  ،سنوردار ئینگلیزی لێهاتوویی  بە باوکان  و دایک بەشداری    

ر سە لە قوتابخانە کارمەندی ساڵ، تای ره سە  لە . تێبگەن دەتوانن باوک و دایک زمانی بە قوتابخانە ڕاپۆرتی و زانیاری دابینکردنی  

ماڵ بۆ وه بنێردرێنە باوک و دایک کانی ڕەسەنە زمانە بە کە ی وه ئە بۆ م کە ده پێ مەشق باوکان و دایک کانی ئاگانامە   

بۆ دێنن کار بە کە قوتابخانە پەیامی تری سیستەمەکانی و ناوخۆیی هەواڵی میدیای  و قوتابخانە و ناوچە   کانی وێبسایتە لە  کە ناوچە   

کە ڕادەیەی ئەو تا وەردەگێڕدرێن کراوەتەوە باڵو قەزاکە ماڵپەڕی لەسەر زانیاریانەی ئەو باوکان و دایک بۆ زانیاری کردنی پۆست  

تێبگەن دەتوانن باوکان و ایکد دەگونجێت زمانەکاندا لە . 

 

  نیشانەکردنی ساڵنامەکانت

 ڕاپرسی سااڵنەی دایک و

 باوک

2023 ئازاری  

 
 کۆبوونەوەی ڕێکخەری پەیوەندی خێزان و دایک و باوک 

مانگێک هەموو سێهەمی شەممەی پێنج ڕۆژی   

 
 تایتڵ  من قاوەخانەی  باوان

کاتوسا هەرێمی فێربوونی   سەنتەری لە  

2022 یەکەمی کانوونی  

 I ناونیشانی  ئەنجومەنی ڕاوێژکاری ناوچەی
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کاتوسا هەرێمی فێربوونی   سەنتەری لە  

2023 ئایاری  

 
 بەخێوکردن

ئەندامانی و باوکان و دایک لەگەڵ  و پێدرا پەرەی هاوبەشی  بە خێزانە  و باوک و دایک  و خێزان سیاسەتی     ئەم  

ناونیشان  پرۆگرامەکانی لە بەشداریان کە نمندااڵ خێزانەکانی  I بەشی و  A و  دایک  هاوکاری بەڵگەی بە  کرد  

ناوچەکە کارمەندانی و قوتابخانە و باوکان . 

-2022 ساڵی ئەکادیمی خوێندنی ساڵی لە و کراوە بۆ پێداچوونەوەی دا2022 نیسانی ی11 لە سیاسەتە ئەم

2023 و دایک هەموو بەسەر دەکات دابەش  سیاسەتە ئەم شێوە چەندین  بە قوتابخانە  ناوچەی   دەبێت دا  

ناونیشانی بەشداربووی باوکانی  I, Part A 2022 ئەیلولی ی1 پێش یان لە مندااڵن . 

بکە سەردانی تکایە  بیت؟ ئامادە کۆبوونەوەکانماندا لە ناتوانیت  : 

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll بۆ 

خولەکەکان و کۆبوونەوە دۆکیومێنتەکانی بە پێداچوونەوە . 

 nes@catoosa.k12.ga.usیان جینا هاینس لە غەی kjablonski@catoosa.k12.ga.us پەیوەندی بکە بە کریستی جابلۆنسکی لە

نیگەرانیەک یان بۆچوونێک هەر لەگەڵ . 
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