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 : ئەندامانی کۆمیتەی پالندانان

 

 شوێن/ڕۆڵ ناو

پریچاردشێیل   پرەنسیپ 

بەتانیشیپبارێت  سەرەیکیاریدەدەری    

مولینسکیم  سەرەیکیاریدەدەری    

گاستۆنجولیا  8 و  7و  6گرێدانەکانی نمرەی مامۆستا     

پاریسسیندی  کاری پۆیل  مامۆستای   6بیر  

ێلسارا  کانیر ئەی ئێڵ مامۆستای پۆیل حەونر    

ماونتجۆیبریان  زانستر پۆیل هەشت مامۆستای    

ڕۆچجێنیفەر  8 و 7و  6پۆیل  تایبەت  مامۆستای پەروەردەی    

تۆماسسۆن برێندا دەستێوەردانخوێندنەوەی    

یکوێزلۆنا  هێیی ئەکادییم ڕاهێنەری   

بالنکنشیپئایم  و باوک/دایک و باوکڕێکخەری بەشداری دایک    

ی  گەیال ئۆستر  LSGT پەیوەندی مامۆستا  

فلێکبۆنی  کۆمەڵگای  ئەندایم    LSGT 

گانجەیسن  کۆمەڵگای  ئەندایم    LSGT 

هادۆککریس  سەرەیک ئەندایم    LSGT 

شۆڵکۆرتتی    ئێڵ ئێس جی نر مامۆستای پۆیل شەشی ئێڵ ئەی 

گ ر
سەرەیک ئەندایم  تۆنی سۆلبی   LSGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گشتی کاونتی کاتوسا قوتابخانەی  

قوتابخانە  پالنی باشترکردنی 1ناونیشانی   



 :ووووو
 

کەپالنی پەرەپێدانی قوتابخانەیەکی  ئێمە پالنی فراوانی قوتابخانەکەمان  بەبەشداری ئەو کەسانە پەرەپێداوە     

ناوخۆ  باوکی  ئەندامی کۆمەڵگا و دایک و و  گشتگیر ئەنجام دەدەن ئەو کەسانەی تێوەگالون مامۆستا و  کارمەند

 بوون وەک بەشێک لەپڕۆسەی پالندانانی ستراتیژی، چاککردنی قوتابخانەی ناوەندی ڕینگۆلد

کاریگەر  لە قوتابخانەکەتدا ڕوو دەدات بۆ  هاوکاری  ن لەوەی کەچ پرۆسەیەک   لە  جێیە بۆ دڵنیابوو .2

 بەرەوپێشبردنی دەستکەوتی قوتابیان؟

 

 

 

بەڵگەدارێک  لە شوێندایە بۆ دڵنیابوون لە زیادبوونی کوالێتی ناوچەکە و شارەزایی ستافەکانی  چ  پراکتیزە .1

  قوتابخانە؟
 

 :ووووو

مامۆستاکان   بەشداری دەکەن لە شیکردنەوەی داتای کۆبوونەوەی کاری هاوبەش کە بۆ دەستنیشانکردنی 

سەنگاندنە باوەکانەوە کە لەالیەن ڕاهێنەری ئم پێویستیەکانی قوتابی  و ڕێکخستنی  ڕێنماییەکان لە ڕێگەی هەڵ

 .ئای ئێمی ئاکاد بەڕێوەدەبرێت

 

 

ڕاهێنەری ئەکادیمی لەگەڵ   گرووپە تایبەتەکانی پۆل و ناوەڕۆک  کۆدەبێتەوە بۆ زیادکردنی بەکارهێنانی   

 .ئەرکی بیرکردنەوەی پلە بەرز لە پەرە پێدانی ڕێنمایی و هەڵسەنگاندنی پۆل

 

بەردەوام دەبن لە  ڕاهێنان لە چۆنیەتی  جێبەجێکردنی  بەرنامەکان بۆ خوێندنەوە و دەستێوەردانی مامۆستایان  

 .بیرکاری و ڕاهێنانی خوێندنەوەی سەربەخۆ

 
 مامۆستاکان  باشترین ڕاهێنانەکان جێبەجێ دەکەن لە خوێندنەوە و دەستێوەردانی بیرکاری بۆ یارمەتیدانی

 .Ed و SWD داخستنی بۆشایی دەستکەوتەکان بۆ گروپەکانی

 

ئاستی    نمرە و ناوەڕۆکە تایبەتەکانی گروپەکانی مامۆستا پالنی ڕێنماییەکانی بۆشایی/نەخشەی مەنهەجی بۆ  

گرنگەکان ستانداردەساڵی خوێندن لەگەڵ سەرنجدان  لەسەر  . 

 
ڕۆژانی پالنداناندا کە جەخت لە  فێربوونی قوتابیان دەکەنەوە  هەموو  مامۆستایانی   نێوەڕۆک  بەشداری دەکەن  لە 

و چوار پرسیاری سەرەکی بۆ کۆبوونەوەکانی پی ئێڵ سی بەکاردێنن )چیمان دەوێت بزانن، چۆن بزانین کە فێری  

بوون، ئەگەر فێر نەبوون چی بکەین، ئەگەر فێربووین چی بکەین بۆ ڕێنمایی ئەمساڵی خوێندن مامۆستاکان 

داردە بنچینەییەکان بەکاردێنن و هەڵسەنگاندنی فۆرماتی باو دروست دەکەن بۆ پشکنینی ئاستی تێگەیشتن لەو ستان

 .ستانداردانە بەدرێژایی ساڵی خوێندن
 

 

 
 



ستراتیجی ڕێنمایی لەسەر بنەمای توێژینەوە دابین دەکات بۆ باشکردنی دەستکەوتی ئەکادیمی  کاگان  ڕاهێنانی 

ڕاهێنانی سەرەتایی لە سااڵنی پێشووەوە  و کارلێککردنەکانی کۆمەاڵیەتی  

ووووو : 

تیمی نوێ لە  ماوەی  چارەکی یەکەمدا کاتێک ڕێنمایی  پالنی  لە دەکەن  تیمەکانی  قۆناغی نوێ بەشداری 

  بۆشایی دروست دەکەن بۆ ئەولەویاتی ستانداردەکان و دروستکردنی نەخشەی مەنهەجی بۆ ساڵی خوێندن.

بۆ بنیاتنان لەسەر بەدرێژایی  تیمەکانی ئاستی نمرە هەروەها هەڵسەنگاندنی فۆرماتی باو دروست دەکەن

 .ساڵەکەی سچئۆڵ

 

 بە  لە ڕاهێنانی ستراتیژی پێکەوەیی وانە وتنەوە بۆ درێژەدان دەکەن  بەشداری هاو فێرکاری  تیمەکانی  

پەرەپێدان و جێبەجێکردنی ستراتیژیەتی ڕێنماییەکان کە پشتگیری هەموو ئەو خوێندکارانە دەکات کە دوو 

 مامۆستا لە پۆلەکەدان

نێوەڕۆک و پەداگۆژی و پشتیوانی و دەستێوەردان و سەرکردایەتیدا دابین  لە  چ فێربونێکی پیشەیی  بۆ مامۆستایان -3    

؟دەکرێت  

لیژنە پالن دانانەکان هەڵسەنگاندنێکی پێویستی گشتگیریان   پێشخست بە شیکردنەوەی شێوەی جۆراوجۆری داتای 

نی قوتابخانە.  ئەم پرۆفایلە زانیاری لە هەڵسەنگاندنی پرۆفایلی باشترکرد –دابینکراو لە ڕێگەی ئار ئێم ئێس 

هەمەجۆر لەخۆ دەگرێت لەوانە داتا لە جۆرجیا ستۆنتس، لێکسیا، خوێندنەوەی کۆ، ئای ئاڕدی، و سی سی ئاڕ پی 

ئای. ئامارەکانی قوتابی و مامۆستا  بریتی بوون لە شیکردنەوەی داتاکانی پەیوەست بە ئامادەبوون، هەڵسوکەوت، 

بۆ  2023-2022ۆگرافی و ناونوسینەکان. هاوپەیمانی رێنوێنی کۆدەبێتەوە بەدرێژایی ساڵی خوێندنی دیم

 .چاودێریکردنی بەرەوپێشچوونی قوتابخانەکە لەسەر پالنەکە و نوێکردنەوە/پێداچوونەوەی پالنەکە بەپێی پێویست

 

ناوەندی پێک هاتووە.  ئەم کۆمەڵە   ئەمساڵ  لە  قوتابخانەی  )ASIT) تیمی دەستێوەردانی کۆالنی ئەکادیمی 

لە  3مامۆستایە و ستافەکانی پشتگیری کۆدەبنەوە بۆ چاودێری بەکارهێنان و پێشکەوتنەکانی خوێندکارانی پلە 

، وە دیاریی 3دەستێوەرداندا، دیاریی دەکەن کە ئایا خوێندکارەکان پێویستیان بە چوونە دەرەوە هەیە لە ئاستی 

ان پێویستە ئاماژە بە خوێندنی تایبەت بکەن  تیمەکە شەش جار لە ماوەی ساڵی خوێندندا دەکەن کە منخوێندکارەک

 کۆدەبنەوە

 

 
ئاستی پلەی پی ئێڵ سی تیمی ئەکادیمی لەگەڵ بەڕێوەبەری سەرەکی/یاریدەدەر و/یان ڕاهێنەری ئەکادیمی هەفتانە 

ستانداردەکان و دروستکردنی هەڵسەنگاندنی هاوبەش و کۆدەبنەوە.  سەرنجدان بەم کۆبوونەوانە بۆ پریۆکردنی

پێداچوونەوەی کاری قوتابیان و هاوکاری کردن لەسەر چارەسەرکردن و دەوڵەمەندکردن و ستراتیژی 

 .دەستێوەردان.  قوتابی ماستەر لە ستانداردەکان ئامانجەکەیە

 
جار کۆدەبنەوە  بۆ گفتوگۆکردن  7بەالیەنی کەمەوە  تیمی بەڕێوەبردنی قوتابخانە ناوخۆییەکان لە   ساڵێکدا  

 .لەسەر باشترکردنی قوتابخانە
 

 

 

 
 



 
 

 

چ پڕۆسەیەک  لە شوێندایە بۆ دڵنیابوون لە  پشتگیری فامڵەکان و کۆمەڵگاکان کە لە قوتابخانەکەت .٤ 

 پێشوازیان لێکراوە؟
 

 :ووووو

پشتگیری هاوبەشێک  لە نێوان  بۆ دڵنیابوون لە  تێوەگالنی کاریگەر  لە دایک  و باوکان و   
 

دایک و باوکان و   کۆمەڵگا بۆ باشترکردنی دەستکەوتە  ئەکادیمییەکانی خوێندکاران، هەر  قوتابخانە بەشدارە،

قوتابخانەیەک و دەزگای پەروەردەیی ناوخۆیی کە لە ژێر ئەم بەشەدا هاوکاری دەکرێن، دەبێت مامۆستایان و 

اوکدا وەک هاوبەشێکی کارمەندانی خزمەتگوزاری قوتابیان و بەڕێوەبەران و ستافەکانی تر  لەگەڵ دایک و ب

یەکسان، بەرنامەکانی دایک و باوکان جێبەجێ بکەن و هەماهەنگی بکەن و پەیوەندی نێوان دایک و باوک و 

 .قوتابخانە دروست بکەن
 

پێش کۆتایی   وەرزی  یەکەمی خوێندن دایک و  باوکان لە بواری پەیوەندی و چەللینگس و کۆسپەکان  

یستە دایک و باوکان هاوکار بن لە پەروەردەی منداڵیاندا     ئەنجامەکانی  لێکۆڵینەوەیان بۆ دەکرێت و پێو

ڕاپرسییەکە  هاوبەش دەکرێت  لەگەڵ فاکەڵت و ستافەکە   پاشان وەک فاکەڵت و ستافێک کاردەکەین بۆ 

ەڵ باشترکردنی پەیوەندییەکان و البردنی کۆسپ و پێداویستی دایک و باوک لەهەوڵەکانیان بۆ هاوبەشبوون لەگ

  قوتابخانە

 

بە شێوەیەکی فەرمی، دایک و باوکان لە   تیمی بەڕێوەبردنی  قوتابخانە ناوخۆییەکان،  کۆمیتەی پێداچوونەوەی 

 .میدیای  قوتابخانە، و پالنی باشترکردنی قوتابخانە دانراون

، ڕاهێنەرەکانی قوتابخانە فراوان دەکات  کۆمەڵێک   مامۆستای  لە  ژوورەوە دروست کرد    ڕاهێنانی بەردەوام 

  لەگەڵ بەردەوامبوونی پێشکەوتنی مامۆستایان بۆ فێرکردنی مامۆستایان
 

  بەردەوامبە لە ڕاهێنانەکانمان بۆ بەدەستهێنانی تێگەیشتن لە "بیرۆکە گەورەکان" لە کۆمەڵگەی فێربوونی پیشەیی

(PLCs(- ۆ  کاری هاوبەش و  سەرنجدان لەسەر ئەنجامەکاندڵنیابوون لە فێربوونی قوتابی، کارکردن ب . 

 

 

باس بکە کە چۆن بیرۆکە و ستراتیجیەکانی    پی ئێڵ سی لە  کاری ڕۆژانەی  قوتابخانەکان و تیمەکاندا 

    .دادەنرێت، بە تایبەتی لە ڕووی چوار پرسیاری گرنگی پی ئێڵ سیەوە
 

ti گەڕان لە ڕاهێنانەکان و ئامرازەکان بۆ تیمەکان بۆ بەکارهێنانی هاوکاری بە کاریگەریمن   

 
لەگەڵ  ئەندامانی  تری تیمە    هاوبەشەکەیان  کار بکەن بۆ  پالندان بۆ هەنگاوی  داهاتوو بۆ ئەوەی بە  

 .جێبەجێ بکەن PLC تەواوی ڕاهێنانەکان، ئامێرەکان و کلتورەکانی

 

نی ئێل ئەی  بەشداری دەکەن لە فێرکاری  سەنگینسکی کێڤن راسینسکی  کە سەرنج دەخاتە   سەر مامۆستایا  

کۆکردنەوەی داتای ورد لەسەر نووسینی قوتابیان و پێشکەشکردنی ڕێنمایی کە دەبێتەهۆی خێراکردنی 

 دەستکەوتی قوتابیان و لێهاتوویی



 
 

 

 

 

 

 

دەرماڵە 1ناونیشانی   
 

بگرێتەوە 1ناونیشانی  بۆ  چاالکیانە بپشکنە  کە قوتابخانەکە  لەوانەیە لە بودجەی بەرنامەی ورد ئەو  تکایە    . 

زیاتر دەستێوەردانی  پرۆگرایم خوێندن بۆ  x 
کردنی مەنهەجی بە  پیشەنی  گەشەسەندنی   ر

دڵسۆزی بۆ فی   x 

 x پرۆگرایم تەواوکاری 

ڕیزکراوی پشتیوانیەکان-سیستەیم فرە   (MTSS) x 

پێشکەوتن چاودێری  x 

لەگەڵ هەر قوتابخانەیەکدا نیوەی ساڵ  پرۆسەی پێداچوونەوەی     

سەرهێڵ بەرنامەکانی    x 

بوونی  ر
تێکەڵکراو فی   x 

 x  داتا و تییم هەڵسەنگاندن

پێشوەختە سیستەیم ئاگادارکردنەوەی  X 

ی و پیشە ر
    ئامادەنی کۆلی 

  پێش قوتابخانە

تەواو ڕۆژ ساوایانی  باخچەی   

ڕێنمانی  کەرەستەی   x 

ی ڕەفتاری  ئەرێتی  دەستێوەردان و پشتگیر   (PBIS) x 

  درێژکراوەی کانر ڕێنماییەکان لە ماوەی 
 

خوێندندا  ساڵ    

ڕێنمانی  دەستێوەردانی     

 

ە بەڕێوەدەبرێت  . ئەم هەلی تێوەگالنی دایک و  باوکان لەالیەن ڕێکخەری  بەشداری دایک و باوکەو 

دەرفەتانە بریتین لە بەروار/کاتی گونجاو بۆ چاالکیەکانی بەشداری دایک و باوک، جگە  لە  دابینکردنی   

دا ناسنامەیان هەیە لە 2023–2022سەرچاوەکان لەگەڵ دایکان و باوکان لە ناوچە  پێویستەکان کە لە ساڵی  

بریتی بوون لەان.  پێنج ناوچەی داواکراوی سەرەوە ئار ئێم ئێس کەوتنی ڕووپێو بۆ دایک و باوک : 

a.  ئەرکی ماڵەوەیارمەتیدانی مندااڵن بە  

b.  ئامادە-گەشەی منداڵەکەت لە ئای  

c. خوێندن شارەزایی  

d.  بیرکاریچۆن یارمەتی منداڵەکەم بدەم بە  

e. گواستنەوە بۆ ناوەندی یان ئامادەیی  
 

کە بەڕێوەبەرەکە وردەکاریەکان هاوبەش  دەکات و بەدوای تێکردندا  هەروەک دەرفەتەکان  پەرەی پێ دەدرێت 

 .دەگەڕێت  لە کاتی کۆبوونەوەی تیمی بەڕێوەبردنی قوتابخانە ناوخۆییەکان و شەوانی دایک و باوکان



ڕەفتار پسپۆری    

دەتوانێت کە قوتانی   بگرێتەوە  (لەوانەیە ماددەکان  لە زمانێکدا  چڕکراوە  ڕێنمانی     
ان و ڕ ر

ی و وەرگی  ان تێگەیشتر ڕ ر
وەرگی  ) x 

 x ڕاهێنەرە ڕێنماییەکان 

کردنی تەواوکاری  ر
  فی 

ی  پێش قوتابخانە پشتگیر   

 x تەکنەلۆجیا

  قوتابخانەی هاوینە

بوونی   ر
او-کار  پیشەنی  فی  چەسپێیی  x 

ی -دوو  ناونوستر
ی

بەرنامەکان/کۆرسەکان هاودەنگ   

ی کە قوتابیەکان لە هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی الدەبات پۆل ڕاهێنانی دیسپلتر   x 

پیشەنی و پەروەردەی تەکنیگ پرۆگرایم     

اکردنی  چاکبوونەوە و  ر
متمانە خی    

(وەسفکردن) ئەوانی تر:    

جێبەجێی دەکەن.( کە  هەڵبژێرە شتانە  هەموو ئەوپشتگیریکراو ) ژینگەی فێربوونی   

لە چاوەڕوانییە بەرزەکان دروستکردنی  کلتورێک   x 
دیزاین) (داڕشتنەوە، چاکسازی، گۆڕان، پالندانان & قوتابخانە  چاککردنی    x 

لە گێچەڵکردن ڕێگریکردن  x 

قوتابخانەی ماڵەوە پەیوەندی   

سەردانی ماڵەوە بەرنامەکانی    

، ڕێگریکردن لە گێچەڵکردن و نەهێشتتی  کۆبوونەوەکان (بۆ نموونە، ی هتد) خۆکوشتر  x 

ان و  ی ر
کۆمەڵگا  خوازبێتی  دایک و باوک و خی   x 

ان لێکۆڵینەوەکانی   ی ر
خی   x 

نوێکردنەوە دادپەروەرنی  پڕۆگرامەکانی    x 

ی کە قوتابیەکان لە الدەبات پۆل هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی ڕاهێنانی دیسپلتر   x 

باوان توانای بنیاتنانی   x 

 قوتابخانە توانای بنیاتنانی 
ی
ستاف  x 

اندا ئەندامانی  و واتا ڕاوێژکردن لەگەڵ دایک و باوکان و بەردەوام  پەیوەندی  ی ر
خی   x 

(وەسفکردن)ئەوانی تر:    

 

جێبەجێ کردن.( کە هەموو )هەڵبژێرە مارەکردن کۆمەڵگا و خێزان  

ی  /سۆزداری/کەلتووری) نا ئەکادییم  پشتگیر یەنر
 
(ئابووری کۆمەڵ  x 

لە قوتانی  بەشداری کردنەوە و دووبارە لە وازهێنان  ڕێگریکردن   x 

انە زمانەکان  دەتوانن تێبگەن،  تێوەگالنی  ی ر
انەکان (لەوانەیە کەرەستەکان لەخۆ بگرێت لە  خی  ی ر

دایک و باوکان/خی 
ەکان ڕ ر

ان، و وەرگی  ڕ ر
 x (وەرگی 

 



ان خوێندەواری  ی ر
خی   x 

هۆشیارنی پیشە  کۆلێج و ئامادەکارنی   x 

ی ڕەفتاری  ئەرێتی  دەستێوەردان و  پشتگیر   (PBIS) x 

پێش قوتابخانە خزمەتگوزاریەکان بۆ ئاسانکاری گواستنەوە لە    

ن و گەنجان کە ئاوارەنی و
 
بێسەروشوێنییان ئەزموون کردووە پشتیوانی بۆ منداڵ   

انەکان ی ر
تیبوون، ،ELS، GED ،بۆ نموونە) پۆل بۆ دایک و باوکان و خی 

 
هتد دایک و باوک و هاووڵ )  

ئینتەرنێت سەالمەنر    x 

کۆمەڵگا  پەیوەندی  x 

انی  پەیوەندی رێکخەریپەیوەندی دایک و باوک/  ی ر
خی   x 

هاتن/  ر
قوتابخانەی کۆمەڵگا ناوەندەکانی سەنتەری بەخی   x 

پەیوەندی دایک و باوک ڕووداوەکانی  بۆ منداڵ  چاودێری    

 x لێدانی دواوە بۆ قوتابخانە

انی  پەیوەندی   نی دی بۆ  ی ر
خی    x 

نپەیوەندی نی  
 
ماڵ   

ی کە قوتابیەکان لە الدەبات پۆل هەوڵەکان بۆ کەمکردنەوەی ڕاهێنانی دیسپلتر   x 

و پەروەردەی تەکنیگ پیشە پرۆگرامەکانی    (CTE)  

ئەکادییم تیمەکانی دایک و باوک و مامۆستای    (APTT)  

(وەسفکردن)ئەوانی تر:    

 

جێبەجێی دەکەن.( )هەموو ئەو شتانە هەڵبژێرە  کە توانای پیشەیی   

بوونی  ر
کاری بنچینکراو  جیاواز، پیشەنی   هەیل  فی   x 

قوتابخانە یان قەزا ستافەکانی  دابینکراوە لەالیەن  x 

ە کاریگەرەکان  x  دامەزراندن و هێشتنەوەی ڕۆشنبیر

مامۆستا دەستپێشخەرییەکانی پێشکەوتتی    x 

کردنی پرۆگرایم مامۆستا  دەرهینانی  باشیر  x 

هتد) (تۆمارکردن، گەشتکردن، کۆنفرانس   ئامادەبوانی    x 

پرۆگرایم خوێندن پسپۆڕانی   x 

کردنی  مامۆستا یان  دروست کردنی ڕابەری قوتابخانە پرۆگرایم باشیر   x 

بەمامۆستایان ئامادەکردن و پشتیوانیکردن لەمامۆستایانی بەئەزموون بۆ خزمەتکردن   x 

یکردنی بەڕێوەبەرە بەئەزموونەکان بۆ خزمەتکردن وەک خزمەتکار ئامادەکردن و پشتگیر  x 

(وەسفکردن) ئەوانی تر:    

 

جێبەجێی دەکەن.( کە  هەموو ئەو شتانە هەڵبژێرەکاریگەر ) سەرکردایەتی   

سەرکردایەنر  پەرەسەندنی    x 
کردن  پەرەسەندنی پالنی  باشیر  x 



و ئاسایش سەالمەنر  ڕاهێنانی    x 

دەستێوەردانەکان ڕاهێنان بۆ چاودێری و هەڵسەنگاندنی   x 

(وەسفکردن) ئەوانی تر:    



کاتوسا گشتی کاونتی قوتابخانەی   
قوتابخانە  پالنی باشترکردنی 1ناونیشانی   

 
 پێویستە بۆ  ووووو وووو  ووووووو کە لە  ووووووو    لەو   ووووو ووو 

ووووو  ووووووووو  CCPS Title 1 وووووو ووووو ووووو . 
 

 الپەڕەی ئیمزای بەرگی پێشەوە .1  
 پەڕەی واژۆی کۆبوونەوەی کۆمیتەی پالندانان .2  
  پرسیاری بەڵگەنامەی فێربوونی پیشەیی  .3 
پالن بۆ یارمەتیدانی خوێندکارانی  پێش قوتابخانە و قوتابخانەی ناوەندی سەرەتایی  -4 

 و ئامادەیی
 تایتڵ 1 سندوقی لیستی پشکنینی  الپەڕە .5 
  .خشتە پیشاندانی  کاتی دەستێوەردان بۆ قوتابیان دابین کراوە .6 
 پرۆفایلی قوتابخانە  .7 

 
 

 پالنی باشترکردنی قوتابخانە  .8 
 

 

 

 
 

  10/18/2022_  وووو وووووو 

ئیمزا بەرواری   

 

 

 
 

داتای بەکارهێنراو بۆ  هەڵسەنگاندنی پێویستیە گشتگیرەکانی  قوتابخانە  لەوانەیە ئەمانەی خوارەوە بگرێتەوە  : ستوونەکانی 
من ئامادەم خوێندنەوە یان بیرکاری، خوێندنەوەی کۆ، بەرزبوونەوە،  .MAP جۆرجیا، گەشەی نەخشە، فلونسی

انی دایک و باوک، ڕاپرسی کەش و هەوا، و سی سی ئاڕ پی ئایهەڵسەنگاندنی فۆرماتی باو، لێکسیا، لێکۆڵینەوەک . 


