
 ئامانجەکان بۆ قوتابی

 فێربوون

 : ئامانجی ناوچە

 
یان  90هەموو قوتابخانەکانی ناوچەکە لە سەدا 

پێوانەی  کۆلێج و پێڕستی  وەک  لە سەرەوە

تۆمار  (CCRPI) ئەدای ئامادەیی پیشە

  .دەکەن

 :ئامانجی قوتابخانە 

 
یان  3ژمارەی  ئەو خوێندکارانەی کە لە ئاستی  

 تۆمار دەکرێن لەسەر بەردەکانی ئێڵ ئەی ئێڵ 4

٪ زیاد دەبێت3بابەتێکدا  هەر لە  . 

دایک و باوکان/خێزانەکان دەگەڕێت ئەم کارتە بەدوای چوونەناوەوەی  . 

سەرچاوەی  هەمیشە لە ژووری  لە   هەموو کۆبوونەوەیەکدا    بەردەستە  و

 .  خێزاندایە

  ئار ئێم ئێس کارتی سەرنج

ئەگەر هەست دەکەیت  منداڵەکەت   . منداڵەکەت پەروەردەی  تۆوە ببیستین  دەربارەی ئەوەی کە دەتوانین چی بکەین بۆ باشترکردنی   لە  ئێمە پێویستە  

3381-935-706  . بکەن  پەیوەندی بە ئۆفیسی قوتابخانە کۆنفرانسێکە  لەگەڵ مامۆستاکەیان، تکایە لە  تێدەکۆشێت و حەزی   

لێبێت چێک بکە لە ژێر هەر ئایتمێکی تر کە لەوانەیە حەزت :  
 

 من   زانیاری زیاترم پێویستە  دەربارەی ئەوەی منداڵەکەم  ئەم ساڵ فێر دەبێت. 
 

 کەممنداڵە پەروەردەی  من دەمەوێ  بزانم چۆن   سەردێڕی من پارە  خەرج دەکرێت لە   . 

 

 من     دەمەوێت  ئەم  پێشنیارانەی خوارەوە  سەبارەت بە چۆنییەتی خەرجکردنی تایتڵەکەم پێشکەش  بکەم:  
 

 ئەوانی تر:  

   ناو: ناوی

   :خوێندکار

  :تەلەفۆن یان ئیمەیڵ

 

 

 

  ناوەندی قوتابخانەی ڕینگۆڵد
خێزانی سیاسەتی و باوان  

 
 
 

پێداچوونەوەی بۆ  2022 / 14 / 4 

 کراوە

2023-2022بۆ ساڵی خوێندن    

 

من چییە؟ناونیشانی   

ناوەندی ڕینگۆلد ناونیشانی لە پشتیوانی بەهێزکردنی دەستکەوتە ئەکادیمییەکانی خوێندکاران  ، قوتابخانەی  I و بەشی A لەبەر ئەوە وەردەگرێت و   

منداڵەکان  لە سیاسەتی نووسینی  دایک  پێویستە بە هاوبەشی پەرەی پێبدات،  لەسەری ڕێکبکەون   ، و بەسەر  دایک و باوک و  ئەندامانی خێزاندا دابەش بکەن لە بەشداری کردنی  

و خوێندکارێک کە سەرکەوتووە سیاسەتەکە(ب) و (ج) لە هەمو1116اوی بەشی و باوک و خێزان کە زانیاری داواکر  

ەت بە   خێزان و دایک و باوک جێبەجێ پێشبینیەکانی قوتابخانەکە بۆ پەیوەندی دایک و باوک و خێزان دادەمەزرێت و باسی ئەوە دەکات کە چۆن قوتابخانەکە ژمارەیەک چاالکی تایب

دەبێت  لەسەر بنەمای  ئامرازی کاریگەر بێت  بۆ باشترکردنی دەستکەوتی قوتابی و ستراتیژی بۆ پشتگیری کردنی خێزان  و  دایک و باوک.   I دەکات  . بەرنامەکانی سەردێڕی

تهەموو قوتابخانەکانی سەردێڕی من دەبێت بە هاوبەشی لەگەڵ هەموو دایک و باوکان و خێزانەکان پەرە پێبدەن و سیاسەتێکی نووسراویان هەبێ   . 

ری فێربوونی  قوتابی. ئێم ئەمە پالنێکە  کە وەسفی ئەوە دەکات کە چۆن ئێم ئێم ئێس هەلەکان دەڕەخسێنێت  بۆ باشترکردنی پەیوەندی خێزانی و دایک و باوک بۆ پشتگی  
یەکسان بۆ ئامانجی هاوبەشی  باشکردنی  دەستکەوتی قوتابیان. ئەم  ئێس ئێم ئێم بەهای بەشداری و تێوەگالنی دایک و  باوکان و خێزانەکان دەدات بۆ دامەزراندنی هاوبەشییەکی

 پالتەباسی ڕێگا جیاوازەکانی دەکات کە ئار ئێم ئێس پشتگیری لە خێزان و دایک و باوک دەکات و چۆن
قوتابخانە ی لە ماڵ وخێزانەکان دەتوانن یارمەتی پالن و بەشداریکردن لە چاالکی و چاالکیەکان بدەن بۆ بەرزکردنەوەی فێربوونی قوتاب  

 
 

 

 

پێناسەکراو مارەکردن خێزان  

ڕینگۆڵد میدل پێی وایە کە بەشداری خێزانیی 

ئیلیس لە  -باوک واتە بەشداری  فام دایک و
پەیوەندی دوو قۆڵی ئاسایی و ماناداردا کە 

 بەشداری ئەکادیمی خوێندکار دەکات
فێربوون و چاالکی    قوتابخانەکانی تر، 
 دڵنیابوون

کە دایک و باوکان و خێزانەکان  ڕۆڵی من  
دەگێڕن لە یارمەتیدانی فێربوونی 

 منداڵەکەیان؛

ەمەنن بۆ ئەوەی چاالکانە کە خێزانەکان بە  ت 

  لە

منداڵەکانیان لە قوتابخانە   بەژدار    
 ،دەکەن

کە خێزانەکان بەشی تەواویان    هەیە  لە  
منداڵەکەیاندا  و بە  گونجاوی، لە 

 دروستکردنی سیۆن و ڕاوێژکاریدا
کۆمیتەکان بۆ  یارمەتیدان لە 
 ،پەروەردەکردنی منداڵەکەیان

کۆبوونەوە ئاساییەکان کە لە  جگە لە

الپەڕەی دوودا باڵو کراوەتەوە، 

خێزانەکان مافی ئەوەیان  هەیە  کە 
 PIC  .داوای کۆبوونەوە بکەن

 داواکاریەکان وەردەگرێت بۆ

ئار ئێم ئێس بەڕێوبەرایەتی   

لەو شوێنەی کە ئەوان لە  باشترین   

ڕێگادا هاوکار دەبن  بۆ دانانی 
النی کردار  داواکاری ڕێژەیی بۆ پ

 ئەنجامدانی چاالکی دیکە بریتییە لە

نووسراون پالنەدا لەم    



 

 

 

 

 

 

قوتابخانەی ناوەندی ڕینگۆلد میوانداری رووداوەکان 

 خێزانی بەهێز بەشداری  دەکات بۆ بنیاتنانی توانا بۆ
بۆ پشتگیریکردنی هاوبەشی نێوان قوتابخانەکە و 
خێزانەکان و کۆمەڵگا بۆ باشترکردنی دەستکەوتە 

هەمووی یەکتر دەبینن  ئەکادیمییەکانی قوتابیان  
دەگیرێت  بۆ ئەوەی هەموو   گونجاودا  کاتی لە 

 خێزانەکان هەلی ئەوە پێشکەش بکەن کە

رێتەوە لە کاتی نەرمیدا، کۆبوونەوەکان دەگتێوەگالن  

لە کاتی  ڕۆژی قوتابخانە،  ڕوودەدەن،  بەیانیدا لە  کە
کاتوسا ترانزێت  وە لە کاتی ئێواراندا بە ئۆنالینیشەوە. 

 .تێچووی کەم پێشکەش دەکات 706-937-8627
  لە الیەن ناونیشانەوە کە  خێزانی  ئەو خوێندکارانەی 

کردووە خزمەتیان  
ناوەندی ڕینگۆلد  لە قوتابخانەی دەکەم  من پرۆگرام  

سااڵنەی  چاوپێکەوتن کە   ناونیشانی  بانگێشتکرا بۆ 
 تێیدا خێزانەکان ڕوونکردنەوەیان پێ دەدرێت 

بۆ ئەوەی  سەردێڕی     بەرنامەی من  و مافی ئەوان
ئان  پەروەردەی منداڵەکەیان بم. لە   

لە  کۆبوونەوەی سااڵنە لەسەر مارکێتی  ناولێنان  

ئەنجام  مەی پایز و نامەکانی دەققوتابخانە، هەواڵنا
 .دەدرێت

 
  داوا لە دایک و باوکان/خێزانەکان دەکرێت  کە پەرە بە

 سیاسەتیدایک و باوک و  لە الیەن -هاوبەشی بدەن 
، و کۆمپاکت بە  خێزانەوە، پۆلی تایبەتپەیوەندی 

  قوتابخانەی تایتڵ ئای
ڕاستەوخۆ  بەڕێوەبەرانی قوتابخانە  فراوان پالنێکی

بەشدارن لە پەرەپێدان و پێداچوونەوەی هەموو سیاسەت 
  و ڕێوشوێنەکانی پەیوەست بە فیدراڵی
 -بەرنامەکان لە پابەند بوون بە  ڕێنیشاندەری فیدڕاڵی

هەموو  لە  هێڵەکان تێکردنەکە بە درێژایی ساڵ 

قوتابخانەدا  ماڵپەڕی  کۆبوونەوەیەک و لە
ەم دۆکیومێنتانەبە دەخوێنرێتەوە. پێداچوونەوەی ئ

ناونیشانی ئەنجومەنی ڕاوێژکاری دایک و باوک ئەنجام 
 دەدرێت لە
کۆتایی   ساڵی   خوێندن   بۆ ئەوەی ئەم دۆکیومێنتانە لە  

   دابەش بکرێن  سەرەتای ساڵی  خوێندنی داهاتوو  

 جیاکاریەکان ئەو کۆکراوەیە کە لە سەرەتای  لە  یەکێک
باوان و باوان   . ت دروست دەکرێ خوێندندا ساڵی 

تایبەت  پەیمانی کۆمی، مارەکردنی  درۆ سیاسەتیو 
نمرە، و تایتڵی من پالنی فراوانی قوتابخانە بریتین لەبە     

 بەردەستە لەسەر وێبسایتی قوتابخانەکە و ژووری
و هەمیشە لە هەموو  —— سەرچاوەی خێزان 

  کۆبونەوەیەکی دایک و باوک/ خێزاندا دابەش دەکرێت.
ەکان و پەیوەندیەکانماد  d  بەفۆرماتێکی خوێندنەوە

پێشکەش دەکرێن. دابەش کردنی کۆمەڵگا لە ڕێگەی 
  هەرێمی کاتوسا هاوکاری و ڕۆژی مندااڵنی کاتۆسا.
 .دۆکیومێنتەکان دەتوانن پۆست بکرێن لەکاتی پێویستدا

 
 دەکاتەوە لەسەر  تایبەت بە نمرە جەخت کۆمپاکتی 

نێوانگرنگی  پەیوەندی   
امۆستا و خێزانەکان دایک و باوکان و چاودێران و م

هاوبەشی دەکەن بۆ  قوتابیان و مامۆستایان ئیمزای   
پشاندانی ئەو ڕۆڵەی کە هەریەکەیان لە پرۆسەی 
  پەروەردەدا هەیە

 

بە  دەست دەکەن  بە شێوەیەکی ئاسایی، خێزانەکان  
مامۆستاکان بریتین لە  ڕۆڵەکانیان لە خانووی کراوە.  

دیو دواتر  لەسزای  بەبەشەکەیان  سەبارەت    

خێزانەکان  کە چۆن  پێنوسەکان ئاگادار کراونەتەوە
مامۆستایان لەگەڵ خوێندکاراندا کار   ئاگادار دەکەنەوە

دەکەن بۆ ئەوەی ڕێنماییان بکەن لە نووسینی بەڵێنەکانیان 
 بۆ بەدەستهێنانی باشترینی خۆیان

 
کۆمپاکتی تایبەت بە نمرە دروست کراوە، و خێزانەکان 
پێداچونەوەیان دەکەن، ڕێکیان دەخات و پەسەندیان 
دەکەن. کۆمپاکتە فەرمیەکان پەسەند کراون لە 

ئێم ئێس ڕاوێژکاری باوان  ئار  کۆبوونەوەی پایزی 

کۆمپاکتەکان دابەش دەکرێن بۆ  دواتر  سیڵ. -کۆون
 ی تشرینی یەکەم دەگەرێنەوە.٣١سرووشتەکانی سیگ و 

پەیمانەکان پێویستە لە ماڵەوە و قوتابخانە لە -کۆم 
  کۆنفرانسی دایک و باوک و مامۆستادا بەکار بهێنرێت.
 کۆمپاکتەکان
 : بەندەکان لەخۆدەگرێت وەک

a. ئامادەبوان چاودێریکردنی  

b. نەوەکانی خێزاندائامادەبوون لە کۆبوو   

c.  قوتابخانە لەچاالکییەکانی پشتیوانی  

d.  ئەرکی ماڵەوە یارمەتیدانی  
پێشکەش  دایک و باوک/خێزان   کۆبوونەوەکانی 
 دەکرێن

لە ماوەی  ساڵی خوێندندا لەسەر چەندین بابەتی 
ڕۆژدا بۆ زیاترین کاتی جۆراوجۆری جۆراوجۆر و لە   

 بەشداری خێزان
لەم   1بودجەی ناونیشان داخڵکردنی باوان لەسەر 

ئاگادارکردنەوە لە   کۆبونەوانەدا پێشوازی لێکراوە.
 ڕێگەی میدیای جۆراوجۆرەوە ئەنجام دەدرێت

لە نێویاندا هەواڵنامە،  ئاگادارکردنەوەی دەق، پەیوەندی 
 .تەلەفۆنی، نامە، سەردانی ماڵەوە، مارکی و هتد

ئار ئێم ئێس هەروەها شەوێکی گواستنەوە پێشکەش 

هەوڵدەدرێت      . داهاتوو  کات بۆ پۆلی شەشەمیدە

بارگاوی و  بۆ نەهێشتنی بەربەستەکان بۆ سەر ماڵ 
 خێزان وەک گواستنەوە و گواستنەوە

منچەند خولەکێک لە   پێویستیەکانی لێڵ/لێکدانەوە.
وێبسایتی قوتابخانە باڵو دەکرێتەوە بۆ ئەوانەی ناتوانن 

لێکۆڵینەوەیەکی  لە  م  قوتابیەکانی ئێم ئێس ئێ  ئامادەبن.

کۆدەبنەوە یۆسینس پیشەیی  
بۆ پێدانی بیرۆکەکانی دۆزینەوەی پیشە و لیستی 

وەک و  دەربارەی ئەوەی کە ئەوان بەرژەوەندی
بۆ کێشراون  RMS لە  هاوبەشکردن ەروەهاه وی)

ماڵپەڕ و هەواڵنامەکان) گواستنەوە، تۆمارکردن  ڕێگەی
 و زانیاریەکانی خوێندنی پیشەیی لە

ڕینگۆڵد  قوتابخانەی ئامادەیی  

 

 
خێزانەکان بتوانن   کە  بەنیازە   ڕاهێنان  چاالکی 

سەلماندنی  بۆ بکەن  کار لەگەڵ منداڵەکانیان 

 .دەستکەوتی من

 

 

 

داڕێژراوەکان بۆ ساڵی خوێندنی  پالن بۆ  چاالکیە 

 :بریتین لە 2022-2023

  پایز—کۆبوونەوەی سااڵنە  

 یزپا—کردنەوەی خانوو  

  بەیانی ی10:30—پایز—ئاراستەی خۆبەخش  

 9:30—پایز— باوان  ئەنجومەنی ڕاوێژکاریی  

 ئام

   شەوی خوێندنی  کۆمەاڵیەتی 
 هونەرەکانی زمان

 لە  پۆلی هەشتی ئامادەیی رینگگۆلد  پشتگیری
مانگی  -دایک و باوکانی  گواستنەوە شەو 

ئێوارە-شوبات  

 & بەهار—زانست شەوی  بیرکاری- 

 ئێوارە

 دایک  کۆبوونەوەی  ئەنجومەنی ڕاوێژکاریی 

ی بەیانی9:30—2022نیسانی  —و باوک  

  بۆ  6شەوی گواستنەوەی دایک و باوکانی پۆلی

2023ئایاری —قوتابیان و دایک و باوکان  

بەروارە تایبەتەکان  ڕادەگەیەنرێت  لە ڕێگەی  

(0000)000000000000000000000000000000 

زانیاری تایتڵ من بروشوور و  

بەشداری  خێزان پڕۆگرامەکانی   

چاالکی و  

 سیاسەتی ڕینگۆڵد قوتابخانەی ناوەندی  باوان و 

 خێزانی

2 پەڕەی  

کۆبوونەوەی سااڵنە پێش کردنەوەی خانوو لە سەرەتای 

قوتابخانە بەڕێوەدەبرێت. لە هەوڵێکدا بۆ 

 ئەم نامانەی  ئاگادارکردنەوەی تەواوی دایک و باوکان، 

خوارەوە دابەش دەکرێن لە ناونیشانی سااڵنەی 

 :چاوپێکەوتنی من

 ئەجندا 

 جۆرجیا تاقیکردنەوە لە  

  جۆرجیا مەنهەجی  

  پێکهاتەکانی ناونیشان  I فراوان لە  پرۆگرامی

  قوتابخانە

  &  سیستەم و دایکوباوکی قوتابخانە

 خێزانی بەشداری

 سیاسەتەکان 



 



 
 

سەبارەت بە دەدرێت بە دایک و باوکان/ خێزانەکان لە کاتی خۆیدا   زانیاری   : 

بەڕێوەبەران و ڕاهێنەری ئاکا دێمیک بەبیر دایک و  زانیاری تاوتوێ دەکرێت بەدرێژایی  ساڵی خوێندن.  مامۆستایان و -قوتابخانە   پرۆگرامەکانی 
 باوکان دەهێننەوە لە پرۆگرامە جیاوازەکانی قوتابخانە کە بۆ منداڵەکانیان هەیە لە ڕێگەی ئاساییەوە

ڕیزکراون خوارەوە کۆبوونەوەکان و واتاکان کە لە . 
بۆ راپۆرتکردنی ئەم  وەاڵم دەدەنەوە  بەڕێوەبەرانی قوتابخانە بخانە) ئەدای قوتا ئەنجامەکانی پێداچوونەوەی سااڵنەی قوتابخانە )بە پرۆفایلی 

ئەمە   لە ڕێگەی ڕۆژنامە و ماڵپەڕ و نامەی بارەوە ئەنجام دەدرێت. ئەنجامەکانی سەردێڕی بەهار کە من   زانیاریە بۆ دایک و باوکان.
اری دایک و باوک و ئار ئێم ئێس تیمی بەڕێوەبردنی ڕاپرسی دەکەم هاوبەش کراوە لەگەڵ ناونیشانی بەهار من ئەنجومەنی ڕاوێژک

 .قوتابخانەی ناوخۆیی
 ڕینگۆڵد لە خێزانەکان بانگهێشت دەکرێن بۆ خۆبەخشی -دەرفەتی خۆبەخشی لەقوتابخانە 

قوتابخانە ناوەڕاست  A تەواو بوو خۆبەخشەکان  -دابینکردن ئەوەیە ڕاهێنان کورت
بەردەستەلەسەر بنەمای هێز و بەهرەکانیان بەکاردەهێنرێن و   

باوکان دایک و  چاوپێکەوتنی ئاسانی بەردەستن لە هەموو بە  نامیلکە و بروشەکان   
بریتین لە بەاڵم سنوردار نین بۆ   ئەمانە  ژووری سەرچاوەی پەیوەندی خێزانەکان     

چچچچچچچچچ چچچچچ چچچچ چچچچچچچچ چچچ  
 ،،،،،،، ،، ،،،،،،،،،،، ،چچچچچچچ

،،،،،،،،،،، ،،،  ،،،،،،،،، 
،،،،،،،،،، ،،،،،،، ،،،،،،، ، 

،،،،،،،، ،،،،،،،،،، ،،،،،، .  
نامەی مانگانەی قوتابخانە بەسەر دایک و باوکان  —زانیاریەکانی هەواڵنامەی قوتابخانە

ئامۆژگاری دایک و باوک  لە دابەش دەکرێت و لەسەر وێبسایتەکە باڵودەکرێتەوە. 
، سەرچاوەکان کە ،،،،،،،،، ، ،،،،،، ،،،،،،،،

بەردەستن لە  ژووری  سەرچاوەی  خێزانی تیتلئی ئای، و زانیاری  کاتی، وەک 
ڕووداوەکانی داهاتووی قوتابخانە، کۆبوونەوەی دایک و باوکان، بەرواری کارتی 
 ڕاپۆرت و هتد لە هەواڵنامە

 

 
 

 

پالنی قوتابخانە بۆ 

 دەستکەوتنی

هاوبەشەکان خوێندکارە   
ئەمە  پالنێکە  کە وەسفی   ئەوە چیە؟

دیل  -ئەوە دەکات کە چۆن ڕینگۆڵد مید
هەلەکان بۆ باشترکردنی خێزان دابین 

 دەکات
  ددان  بۆ پشتگیری کردن لە فێربوونی

دێل  بەهاکانی بەشداری و -ڕینگۆڵد مید
ات بۆ تێوەگالنی خێزانەکان دەد

دامەزراندنی   هاوبەشییەکی یەکسان بۆ 
 ئامانجی هاوبەشی باشترکردنی قوتابی

جیاواز  شێوازی  دەستکەوت  ئەم پالنە

 دەنووسێت
کە ڕینگۆلد میدل پشتگیری خێزانی 
دەکات و چۆن خێزانەکان دەتوانن 

 یارمەتی بدەن

پالن دابڕێژن و بەشداری بکەن لە 
پەیوەندی و بۆنەکان بۆ  -چاالکی 

بەرزکردنەوەی فێربوونی قوتابی لە 
 قوتابخانە

ماڵەوە وە لە  

 

سەندووە؟ چۆن پەرەی   

دێت  -وێڵ ڕینگۆلد  قوتابخانەی ناوەندی 

و تێبینی دەکات لە هەر کاتێک سەبارەت 
 بە

پالن هەموو کاردانەوەکان بەکاردێت بۆ  
 پێداچوونەوەی  پالنەکە بۆ
سە ر  لە  پالنە  کە توو داها ساڵی 

ماڵپەری قوتابخانە کە مان بۆ خێزانە کە 

 باڵودەکرێتە وه بۆ بینین و پۆستکردن
بە درێژایی ساڵ کاردانەوە ئێمەش  

دەکەین دابەشی     

داوا لە خێزانەکان  سااڵنە  ڕاپرسی 

دەکات بۆ پێشنیارەکانیان لەسەر پالنەکە و 

دایک  و  بۆ خێزان  بەکارهێنانی دەرماڵە

  و باوکان

هەروەها خێزانەکان دەتوانن خواردن 

 ژووری  بدەنەوە لە  هەر کاتێک لە 

ئایلی، ئۆفیسی قوتابخانە  -سەرچاوەی فام

یان هەر چاالکیەکی خێزانی. بینینی 
 .الپەڕەی یەک بۆ کارتی تێکردن

 

هەموو خێزانەکان ئەوە بۆ کێیە؟ 
هاندراون و بانگهێشت کراون بۆ ئەوەی 

لەو   بەشداری بکەن  ویبە تەوا

کارانەی  کە لەم پالنەدا باس کراون. 
ڕینگۆڵد میدل دەرفەتی تەواوی بۆ دابین 
 دەکات
ئینگلیزی  بەشداری خێزانەکان بە 

لەگەڵ  سنووردار، درۆی فامی

 کەمئەندامی و خێزانی کۆچبەران

 منداڵەکان

 پالنەکە بەردەستە  لە کوێ بەردەستە؟ 
و لە کۆبوونەوەکان  هەموو لە   

rms.catoosa.k12.ga.us   خێزانەکان
پالنەکە وەربگرن لە  لە  دەتوانن کۆپیەک 

  .RMS ژووری سەرچاوەی خێزان لە

 

 

 بەرنامەی   پەیوەندی  خێزان و دایک  و باوکان

 چاالکیەکان )بەردەوام بوون(

3 پەڕەی  

بۆ نەچێت  لەبیرت   

  لە مەرکەزەکە



قوتابخانەی ناوەندی  باوکی دایک و  4 پەڕەی  ڕینگۆلد  

 

 

  گەیشتن بە دەرەوە 
 

یارمەتی خێزان و دایک و باوک بەشداری  ڕێکخەری  

کارمەندانی  بە مامۆستایان، دەدات  و زانیاری
خوێندکاران، بەڕێوەبەرەکان و  خزمەتگوزاری 

 ستافەکانی تر
ئەندامان بە پەروەردەکردنی ستاف لە  بەها و 
گرنگی  بەشداری  خێزان بەڕێوبەرەکە یارمەتی 
دەدات لە چۆنیەتی گەیشتن بە پەیوەندی کردن 

و کارکردن لەگەڵ خێزانەکان وەک بەشی  لەگەڵ،
ئێن ئارس جگە لە پاراستنی ژووری  -یەکسان

سەرچاوەی خێزان. بەڕێوبەری هاوبەشی خێزان و 
دایک و باوکان نێردراوە  لە فاکەڵتی ئێمئیوینگ و 
بۆ ڕاوێژ کردن بە  هاوڕێی  دەنێردرێت  . ئار ئێم 

ناتۆر پەیوەندی بە ستافەوە دەکات  -ئێس کۆردی
ایدو  

هەموو  کۆبونەوەیەکی دایک و باوک و خێزان 
ئاگاداریان دەکات لە خەمەکان و سەرکەوتنەکان.  

 سیس
تیم پی سیەکان پێشکەش بە مامۆستایان دەکەن  
سەبارەت بە بەها و سوودەکانی تێکەڵبوون لەگەڵ 
 خێزانەکان لە پەروەردەکردنی کەل  وپەلەکانیان

ڕێکدەخات ڤۆلۆنێک ڕێکخەرەکە     
پرۆگرامی تەیر  و بە دوای ئەوەدا  دەگەڕێت کە  

درۆکانی  هەموو دیمۆگرافیاکان وەک خۆبەخش 
 .تێبکۆشن

 قوتابخانەی  ناوەندی  ڕینگگوڵد کاردەکات لەگەڵ 
و لەسەر بنەمای کۆمەڵگە ڕێکخراوە  

کارەکان  زانیاری سەبارەت بە  دەرفەت و 
بۆ ڕێکخراوەکان و بازرگانییەکان بۆ  نەتەوەکان

 کارکردن لەگەڵ خێزان و قوتابخانەکان و

 
هانی پێکهێنانی  هاوبەشییەکان دەدەنە ئامانج  

نوێنەرانی بازرگانی هاندراون بۆ ئەوەی بەشداری 
 بکەن لە

و قوتابخانە، وەک  سەردانیکردنی پۆلەکان  
 ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکانی دایک و باوک/ خێزان

وەک قسەکەرانی میوان و خەڵکی سەرچاوە. 
دابینکردنی هاندان و هاندان بۆ قوتابیان و هەروەها 
 دابینکردنی پیشە و بازرگانی
زانیاریەکان تەرکیز  دەکەن  قوتابخانەکە هاوەڵی  

دەکات و تێکەڵی  خێزانەکان   دەکات لەگەڵ 
ئاژانسەکان و بەرنامەکانی تر وەک کۆمەڵگاکان لە 

کانقوتابخانە ، (CIS) ESOL،  و بێ مااڵن
 –ڤێنتۆ) هتد.     ئار ئێم ئێس کۆرس -(مککینی

دیناتۆر بە   ڕێکوپێکی ڕاوێژ لەگەڵ بەڕێوبەری  
 .سی ئای ئێس دەکات

  RMS  بە دوای ئەوەدا دەگەڕێت کە هەموو زانیاریەکانی
پەیوەست بە پرۆگرامی قوتابخانە و خێزانەکان و 

تر   لە نووسراوە کۆبوونەوەکان و چاالکیەکانی  
ئاستی پۆلی شەشەم   و خێزانەکانی زمان دەتوانن 
 تێبگەن کاتێک  پێویست بوو، هەموو

فریو دەدرێت   بۆ وەرگێڕان، لێکدانەوە و گەیشتن بە 
خوێندنەوەی مامە.  نامەی مانگانە، سیاسەت و 
 کۆمپاکتەکان بریتین لە

  پەیوەندی  بە شێوەیەکی ڕێکوپێک وەرگێڕدراوە
 خێزانە ئیسپانیە قسەکەرەکان   ،، ،،،،،،

دەکات دابین . 

ئێمە 

تێکردنە

کەتمان 

 دەوێت

. 

 

 

تکایە  ئەم دۆکیومێنتە وەربگرە و 

پێشنیاری خوارەوە  یان لەسەر 

خودی دۆکیومێنتەکە بکە.   ئێمە 

 دەمانەوێت  خێزانەکە بسەلمێنین

لە قوتابخانەی ناوەندی ڕینگۆلد   

 با بزانین  کە چۆن ناونیشان

دەتوانم  کارێکی  باشتر بکەم. 

ئەگەر بەشێک لەم پالن و 

سیاسەتە هەبێت کە هەست 

دەکەیت  بە ئامانجی  قوتابیان و 

قوتابخانەکان بۆ ئەکادیمی 

 قایلکەر نییە

دەسکەوت، تکایە بە 

کۆمەیتەکانی  خوارەوەی خۆتان 

بمانهێنن.  ئەم دۆکیومێنتە 

بگەڕێنەوە بۆ ڕێکخەری 

ت یان بۆ بەشداری دایک و باوک

ئۆفیسی قوتابخانە. ئەگەر ئەم 

سیاسەتە ڕازی  نەبوو تکایە 

پەیوەندی بە جینا هاینسەوە بکە 

یان 2297-965-706لە   

ghaynes@catoosa.k12.ga.us 

 

 

 

 

 

 

خێزانی  ژووری  سەرچاوەی  RMS 

 

 

 

 

کەرەستەی وەرە سەردانی  سەنتەری سەرچاوەی خێزان بکە  بۆ پشکنینی  کتێبەکان، 

 .و فێربە دەربارەی سەرچاوەکانی کۆمەڵگا ، خوێندن

 

 
 ! سوپاس

mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us


 RMS خێزانەکان دەتوانن چی بکەن بۆ 

 
 

  قوتابخانەکە بەرپرسیارە لە  زانیاری   تاقیکردنەوەی  دیسێمی بۆ  خێزانەکان.  -ئەنجامەکانی هەڵسەنگاندنی قوتابی تاک و لێکدانەوەی ئەو ئەنجامانە

بە  خۆڕایی بکە  بۆ دووبارە کردنەوەی کۆنفرانسێک. خێزانەکان بە زووترین کات کە کۆنفرانسی تاکەکەسی بەپێی پێویست خشتەکراوە  .   هەست  

 دەوڵەت بۆیان دابین دەکات ڕاپۆرت وەردەگرن

  خێزانێک لە  قوتابخانەی رینگۆلد مید دیل هەر  –باسکردن و ڕوونکردنەوەی مەنهەجی قوتابخانە

سەرەتای ساڵی خوێندندا کتێبی دەستی قوتابی دابین دەکات. ڕوونکردنەوەیەک بۆ مەنهەجی 

قوتابخانەکە دەگرێتەوە دووکانەکان، نامەکان، نامیلکە و هتد  بەکاردێت  بۆ  یارمەتیدان لە تێگەیشتن 

ردەکان/شەوانی  دۆزرایەوە لە  ژووری سەرچاوەی خێزان. ستاندە -لە  ستانداردەکانی دەوڵەت 

 .مەنهەج بە درۆیەکی بەخشندەیی دەدەنە پاڵ چاوێک کە پرۆگرامی دەوڵەت مانای چیە بۆ منداڵەکەیان

   فێرخوازان  – بەکارهاتوون بۆ پێوانەکردنی پێشکەوتن و لێهاتوویی قوتابیان هەڵسەنگاندنەکان

درۆ و قوتابیەکان لە  -ستی لێهاتوویی قوتابخانەکە  بۆ فەمی ڕوون دەکاتەوە و ڕاهێنەری ئەکادیمی  و بەڕێوەبەری قوتابخانە هەڵسەنگاندنەکان و ئا

کردن بە قوتابخانە و هەموو کۆبونەوەکانی دایک و باوک/ خێزان. کارتی ڕاپۆرت و ڕاپۆرتەکانی پێشکەوتن خێزانەکان ئاگادار دەکەنەوە.  پەیوەندی 

فەکان ڕوونکردنەوەی تەواو پێشکەش دەکەن، کاتێک پێویست بوو، تەنها دەقێک، پەیوەندی دوو ڕێگاوە بە دوو شێواز دەپاڕێنەوە. مامۆستایان و ستا

پێداویستییە تەلەفۆنی یان تێبینی دوور.  ئەو فاکەڵت و ستافانە یارمەتی خێزانەکان دەدەن  کاتێک چاودێری پێشکەوتنی منداڵەکانیان دەکەن لە ڕێگەی 

یی قوتابی تاوتوێ دەکرێت لە کۆبوونەوەی ئاسایی دایک و باوک/خێزان (لیستکراو لەپەسەندەکانی خێزانەوە  پێشکەوتن و لێهاتوو  

دوو الپەڕەی ). 
 
 

 

 داواکاری تایبەت بە  دەرفەتەکان   بۆ خێزانەکان بۆ داڕشتنی پێشنیارەکان و هاوبەشکردنی  ئەزموونەکان لەگەڵ خێزانەکانی تر  و بەشداری کردنیان  وەک

ئۆپپۆرتو -پریات لە بڕیارەکانی تایبەت بە پەروەردەی منداڵەکانیان   

لە ماوەی  ساڵی  خوێندندا لە  کۆبوونەوەکانی دایک و باوکان  و/یان وۆرکشۆپەکاندا، نەتییەکان    

سیۆن  هەر بەردەستن  . خێزانەکان هاندراون بۆ هاوبەش کردنی بیرۆکەکان و بەشداری کردن لە دیسکۆ

 .مانگێک هەلی هەیە بۆ پەیوەندی خێزان

 بەشداربووان هەر ناونیشانێک هەڵدەسەنگێنن کە من کار وەاڵمدانەوەکان بۆ پێشنیارەکانی خێزان :

ئێم ئێس ئێم،   -دووکان.   ئەوان هاندراون  بۆ پێشنیارکردن بۆ باشترکردن  کاتێک نێک -دەکەم

ئەنجام دەدرا دوای ڕاوێژ کردن لەگەڵ ناونیشانی من کرداری خێرا لەسەر   چەند پێشنیارێک 

ڕێکخەری و بەڕێوەبەرانی قوتابخانە. هەر کۆمێمێنتێکی نەگونجاو  کۆدەکرێنەوە و بە گونجاوی 

 هەڵسوکەوتیان لەسەر دەکرێت لەالیەن ناونیشانی من ڕێکخەری

قوتابخانە بەڕێوەبەرانی وە   

   بریتین لە هەیە بە شێوازێکی بەردەوام بۆ خێزانەکان ڕوون دەکرێنەوە  خێزانەکانکە کاریگەری لەسەر منداڵەکەیان  ڕێگاکانی بەشداریکردن لەو بڕیارانەی  

پێشنیار یەکان   زۆر هانیان  دا کە  بەشداری  لە  پەروەردەی منداڵەکەیان  بکەن  کۆنفرانسەکانی دایک و باوک/مامۆستا،  ئیمەیڵەکان، و پەیوەندیە تەلەفۆنی 

نکراو . 

 
خێزانەکان دەکات بۆ چی  ئەی ئێم ئێم ئێس  

5 الپەڕە  



 

 
 چچچچچ  چ چچچچ

 چچچچچچچچچچ

رینگگۆلد چچچچچچچ  

مارەکردن چچچچچچچ   

2022-2021 خوێندن  چچچچ   

 

 

 

 

 

 

 
  ئێمە لە وێب داین

www.rms.catoosa.k12.ga.us 

قوتابخانەی کۆمپاکتس-خێزان I ناونیشانی  
پێ دەدەن  پەرە  پالنە ڕینگۆڵد ناوەڕاست و خێزانەکانمان  کۆکراوەیەکی خێزانی قوتابخانە    لەم  وەک بەشێک  

مامۆستایان و خوێندکاراندا، کە دەشتی پێشوو چۆن خێزان و مامۆستایان پێکەوە  و  کە ڕێکەوتنێکە  لە نێوان خێزان
 کار دەکەن

بۆ دڵنیا بوون لە گەیشتنی هەموو قوتابیەکان بە ئاستی نمرە ئارد. خێزان و 
اڵی خوێندن بۆ قوتابیان و مامۆستایان سور دەبن هەوەس لە سەرەتای س

تێکردن لەسەر کۆمپاکتەکە خێزانەکان، خوێندکاران و کۆمەڵگا سااڵنە چاو 
بەکارهێنانی ئەم تێکردنە، قوتابخانە و ئەنجومەنی  ڵەکە دەگێڕنەوە.بە کۆمپ

کۆمپڵت ڕاوێژکاری دایک و باوکان پێداچوونەوە دەکەن   RMS کەوتن 
ئەنجومەن پەسند دەکات بە کۆمپاکتی تایبەت بە نمرە  ڕاوێژکاری باوان

 دایک و باوکان و قوتابی مامۆستاکان لە دوای وەرگرتنی تێکردن
قوتابخانە لە و ماڵ لە خانووبەرە بریتین لە کۆمپاکتەکان خێزان -قوتابخانە  

 

 

 

 

 
 کۆمپاکتیناونیشانی نموونەی 

قوتابخانەی -خێزانی   I 

 
 
 
 
 
 

 

ستانداردەکانی ناوەڕۆکی دەوڵەت، تاقیکردنەوەی پێوانەیی، و   ، مامۆستا و ستافەکانی  پۆل - و ستانداردی  ئەدای قوتابی دەوڵەت  ستانداردەکانی ناوەڕۆکی  •

 .نمرەکانی جۆرجیا ستۆنتس ڕوون دەکەنەوە

خێزانەکان  زانیاری وەردەگرن لەسەر ستانداردەکانی ئەدای قوتابیان لە کارتی ڕاپۆرت  و لە ڕێگەی گفتوگۆ  •

 .لەگەڵ مامۆستایانی پۆل

- تاقیکردنەوە ۆنتس) بەردەست دەبێت  پێشچاالکی  خێزانی بەشداری کردن  (جۆرجیا ست . 

- ساڵێکدا لە هەموو بەدرێژایی ساڵ  ڕوونکراوەتەوە بۆ خێزانەکان   و ناوخۆ دەوڵەت  هەڵسەنگاندنی   

 .دایک و باوک و خێزان    چاوپێکەوتن لەگەڵ  بروشووری یاوەری  (هەروەها بەردەستە لە ژووری سەرچاوەی خێزان)

ڕێکخەری لە ڕێگەی بکەن  خێزانەکان لەوانەیە داوای ئەمانە  . ستانداردەکانی  دەوڵەتەوە بەستەوە ماڵەوە کە بە   چاالکیەکانی  •   RMS. 

خوێندەواری،  تەکنەلۆجیا و ڕاهێنانی  کاونتی کاتۆسا سەنتەری فێربوونی  •  GED   ئەو کەسانەی کە حەزیان لێیە   . دەکات  خۆڕایی  پێشکەش بە خێزانەکان بە

وردەکارییەکان، دەبێت ڕێکخەری پەیوەندی خێزان و دایک و باوک ببینن بۆ . 

دەکات دایک و باوکان باوکان پێشکەش بە دایک و  هەرێمی کاتوسا پۆلی کارامەیی هاوکاری  •  

نامیلکەی کۆبوونەوەی  سااڵنە دابەش    .ندنخێزانەکان ڕوونکراوەتەوە لە کۆبوونەوەی سااڵنەی هەر ساڵێکی خوێ  بۆ  داواکارییەکانی  ناونیشانی یەکەم، بەشی ئەی  •

 .دەکرێت لە هەموو چاوپێکەوتنێکی خێزانی و بەردەستە لە ژووری سەرچاوەی خێزان

منداڵەکەیان بۆ خێزانەکان بەردەوام دەبێت هەروەها ڕێگاکانی چاودێریکردنی پێشکەوتن و پێشنیارەکانی منداڵەکەیان لەسەر چۆنیەتی باشترکردنی ئەدای ئەکادیمی  •

هەموو شەوانی مەنهەج   وۆرکشۆپەکان/یارمەتیدان بەردەست دەبێت بۆ خێزانەکان کە چۆن باشترین سوود لە دەروازەی دایک و باوک و وێبسایتەکانی ماڵەوە وەربگرن.

ن هاندراون  بۆ داواکردنی  کۆنفرانسەکان لەگەڵ مامۆستایان یان بەڕێوەبەرەکاندووبارە، دایک و باوکا دەکاتەوە  جەخت لەسەر  دەستکەوتی قوتابیان . 

یان 2297-965-706نەبوو، تکایە پەیوەندی بکە بە جینا هاینس لە  قایلکەر  ئەگەر ئەم سیاسەتە  •  ghaynes@catoosa.k12.ga.us. 
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