
 
 

 رێبەرێ سەرچاوان بو خێزانێن نیڤنەتەوەیی
 

ئەف رێبەرە بو هندێ یە دا هاریکاریا ستافێ قوتابخانێن گشتی یێن میترو و رێکخراوێن جڤاکی و سەرکردێن کومەلگای بکەت 
 .د پێکڤەگرێدانا وان دا ب خێزانێن نیڤدەولەتی ڤە ل نەشڤل دگەل خزمەتگوزاری و سەرچاوان

 زکرن گویرەی شێواز و رێکخراۆخزمەتگوزاری یێن هاتیە رێ
 

 

 
 

 
 

 

 
ئا کو پێکدهێت ژ لیستەکا سەرچاوان ژ چەند رێکخراوێن جودا جودا بو -تێکهەلیا ئەالینمنت نەشڤل بو خێزانێن نیڤدەولەتی تیمێ

هەر ئا بەرپرسیارەتیا یاسایی بستوخوڤە ناگریت بو دیقەتتکرن و تەواوبوون یان مفابوونا -مەرەمێن نیڤدەولەتی.  تیمێ
زانیاریەکێ، و پشتگیری یان پێشنیارا هیچ رێکخراوەکێ ب ئاشکرایی ناکەت ئەوێن هاتینە دیارکرن و ئەوێن زانیاریێن خو 

 .فرێکرن دا بهێنە هەژمارتن دگەل ئەوێن دی
 
 
 
 
 
 
 

KURDISH 



 
 

 خزمەتێن پالپشتیێ و ئوفیسێن قوتابخانێن میترو
 
 سەنتەرێ زانیاریێن دایک وبابا .1
 گشتی. بوردێ پەروەردەیا 2
 . هەڤالبەندیا خێزان/جڤاکی3
 . هەمەرەنگی و وەکهەڤی4
 . ئوفیسا فێڕخوازێن زمانێ ئنگلیزی5
 . پەروەردەیا نایاب6
 .–H.E.R.O . پروگرامێن هیترو بو وان خێزانێن د ڤەگوهاستنێ دا7
 . خزمەتگوزاریێن بەهرەمەند و سەرچاوێن مرویی8
 کەی-. قوناغێن پری9

 قوتابخانێ. ئوفیسا راوێژکاری یا 10
 

 لقێنرێکخراوێن جڤاکی 
 

 
Advocacy پارێزڤانی 

 
1. Catholic Charities of TN 

2. Legacy Mission Village 

3. Tennessee Immigrant & Refugee Rights 

Coalition 

4. Legal Aid Society 

5. Tennessee Justice for Our Neighbors 

6. Nashville CARES 

7. Conexion Americas 

 

Food/Nutrition Services خارن/ خزمەتێن خوراکی 
 

1. University Community Health Services 

2. Neighborhood Health 

3. STMP, The Holy Family Health Center 

4. Faith Family Medical Center 

6. Nashville CARES 

7. Second Harvest Food Bank of Middle TN 

 

Counseling   راوێژکاری
 

1. Catholic Charities of TN 

2. Neighborhood Health 

3. University Community Health Services 

4. STMP, The Holy Family Health Center 

5. Safe Haven Family Shelter 

6. Nashville CARES 

7. Sexual Assault Center 

Citizenship   رەگەزنامە
 

1. Catholic Charities of TN 

2. Sebelist Buchanan Law PLLC 

3. Legacy Mission Village 

4. Tennessee Immigrant & Refugee Rights 

Coalition 

5. Nashville Public Library 

6. Tennessee Justice for Our Neighbors 

 
 
 
 
 
 



 
 

 لقێنرێکخراوێن جڤاکی )بەردەوام دکەن( 
 

Family Literacy and Translation Services 
 خاندن ونڤیسینا خێزانا و خزمەتێن وەگیرانێ

 
1. Catholic Charities of TN 

2. Nashville Adult Literacy Council 

3. Tennessee Foreign Language Institute 

4. YWCA of Nashville & Middle Tennessee 

5. Legacy Mission Village 

6. Nashville International Center for 

Empowerment 

7. Homework Hotline, Inc. 

8. Conexion Americas 

9. Nashville State Community College - ESL - 

English as a Second Language 

10. Progreso Community Center-Centro 

Comunitario Progreso 

11. Tennessee Foreign Language Institute 

 

Mentoring/ Tutoring/ Youth Programs 
 شێورمەندی/وانێن تایبەت/ پروگرامێن گەنجان

 
1. Catholic Charities of TN 

2. Oasis Center 

3. Nashville Adult Literacy Council 

4. Tennessee Foreign Language Institute 

5. Legacy Mission Village 

6. Nashville Center for International 

Empowerment 

7. Nashville Public Library 

8. Safe Haven Family Shelter 

9. Homework Hotline, Inc. 

10. Conexion Americas 

11. YMCA of Middle Tennessee Latino 

Achievers 

12. Salahadeen Center of Nashville 

 
 

Immigration   کوچبەری
 

1. Catholic Charities of TN 

2. Sebelist Buchanan Law 

3. Legacy Mission Village 

4. Tennessee Immigrant & Refugee Rights 

Coalition 

5. Nashville Center for International 

Empowerment 

6. Nashville Public Library 

7. Tennessee Justice for Our Neighbors 

 

 
Healthcare چاڤدێریا ساخلەمی    

 
1. Siloam Health 

2. Neighborhood Health 

3. Interfaith Dental Clinic 

4. University Community Health Services 

5. STMP, The Holy Family Health Center 

6. Faith Family Medical Center 

7. Nashville CARES 

 

 

 
Cultural Education and Human Relations 

 پەروەردەیا کەلتووری و پەیوەندیێن مرویی
 

1. Metro Human Relations Commission 

2. Respect Nashville 

3. Global Education Center 

4. Faith & Culture Center 

5. Salahadeen Center of Nashville 

Transitional Housing/ Housing  Assistance 
/ هاریکاریا خوجهیێخوجهیا دەمکی  

 

1. The HERO Program for Families in Transition, 

Metropolitan Nashville Public Schools 

2. Safe Haven Family Shelter 

3. Catholic Charities of TN 

4. Oasis Center 



 
 

 لقێنرێکخراوێن جڤاکی )بەردەوام دکەن(
 

Economic Development, Employment and 
Job Readiness 

ریڤکرنا بو کاو بەرهە کارکرنپێشڤەچوونا ئابووری،   

 
1. Sew for Hope 

2. Workforce Essentials 

3. Catholic Charities of Middle Tennessee 

4. Nashville International Center for 

Empowerment 

5. Conexion Americas 

6. Oasis Center 

TN Latin American Chamber of Commerce 

 

 
  



 
 

 خزمەتێن پالپشتیێ و ئوفیسێن قوتابخانێن میترو
 

BOARD OF PUBLIC EDUCATION 
2601 Bransford Avenue 
615-259-8487 

Cameo.Bobo@mnps.org  

 

Board of Education meetings, policy, members, 

requests, board districts 

 

COMMUNITY/FAMILY PARTNERSHIPS 
2601 Bransford Avenue 
615-259-8569 

Molly.Sehring@mnps.org  

 

Family Involvement Specialists, Parent University 

 

DIVERSITY AND EQUITY 
2601 Bransford Avenue 
Executive Officer for Diversity and Equity 

615-259-8419 

Maritza.Gonzalez@mnps.org 

 
EXCEPTIONAL EDUCATION 

2601 Bransford Avenue 

615-259-8698 

Debbie.McAdams@mnps.org  

 

Special Education services, eligibility and resources 

 

FAMILY INFORMATION CENTER 
2601 Bransford Avenue 

615- 259-INFO (259-4636) 

familyinfo@mnps.org  

 

Serving Metro Schools families by answering questions, 

mediating complaints with schools and district 

personnel, enrollment and school options information. 

 

 

 

 

 

H.E.R.O PROGRAMS FOR FAMILIES IN 
TRANSITION 
2601 Bransford Avenue 

615-259-8733 

catherine.knowles@mnps.org  

 

Transitional Services/Homeless 

 

HUMAN RESOURCES AND TALENT SERVICES 

2601 Bransford Avenue 

615-259-8636 

barbara.biggers-matthews@mnps.org  

 

Career Opportunities and Employee Support 

 

OFFICE OF ENGLISH LEARNERS 

615 Fessey Park Road 

615-259-8608 

kevin.stacy@mnps.org 

 

English Learner services, interpreting 

requests, English Learner registration, and 

resources 

 

OFFICE OF SCHOOL COUNSELING 
2601 Bransford Avenue 

615-259-8554 

nicole.cobb@mnps.org  

 

Guidance and school counseling  

 

PRE-K 
4805 Park Avenue 

615-298-6766 

phyllis.phillips@mnps.org  

 

Early Childhood Education 

 
 
Additional MNPS Offices and Services available 
at http://www.mnps.org/department-directory/ 
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 سەرچاوێن جڤاکی
 

Catholic Charities of Middle Tennessee 
2806 McGavock Pk Nashville 37214 

615-259-3567 

www.cctenn.org 

 
 خێرخوازیێن ەربن،لس سالڤ عیسا نموونەیێن دویفچوونا: ئارمانج
 وەکهەڤیێ ئەوێن پاڵپشتیێ خزمەتێن  بو نەشڤل ئەبریشیا کاتولیکا

 .پێتڤی مروڤێن بو ژیانێ بو دکەن دەوڵەمەند و بهێزدکەن
 

 رێڤەبەریا و پەنابەران نیشتەجێکرنا خزمەتگوزاریێن: خزمەتگوزاری
 پشتی بەرنامێن و کوچبەریێ کوچ خزمەتێن و کاری خزمەتێن و کەیسان

 کەلتووری رێکخستنێن و هاڤینێ پروگرامێن هەروەسا و قوتابخانێ مادەوا
 کریا دانا و ماددی هاریکاریا و خارنێ کارتونێن و ترامایێ خزمەتێن و

 .ئنگلیزی زمانێ فێربوونا وانێن و SNAP بەرنامێ فورمێن و خانی
 

Contact: kbranson@cctenn.org  for Refugee 

Resettlement/Social Services; aagosti@cctenn.org 

for Refugee Employment Services; 

jescue@cctenn.org - All Youth programming & 

Cultural Adjustment & Trauma Services; 

dgann@cctenn.org - Immigration Services 

 

Conexion Americas 
2195 Nolensville Pike, Nashville, TN, 37211 

615-320-5152; hola@conexionamericas.org  

www.conexionamericas.org 

 

 دەرفەت تێدا کو ئاڤاکەین گوور و گەرم ب جڤاکەکێ ئەم کو ئەوە مە ئەرکێ
 و بکەن بەشداریێ  و بزانن خو ماال وەک بشێن التینو خێزانێن هەبن

 دکەن والتین خێزانێن هاریکاریا خومالی یێن مە پروگرامێن. بسەرکەڤن
 زمانێ فێری و خانی خودان ببنە و بکەن بچووک بازرگانیێن ب دەست

 خو و بدەن باجێ و دا قوتابخانێ د بکەن خو زاروکێن پالپشتیا و ببن ئنگلیزی
 ژ پێکدهێن ژی خزمەتگوزاری. دا کولیژێ د سەرکەفتنێ بو ئامادەکەن

 .خێزانێ انڤیسین و خاندن و گوتنێ وانە پروگرامێن و پارێزاڤانیێ کارێن
 
Faith & Culture Center 
P.O. Box 112045 Nashville, TN 37222  

615-784-8370; fcc@faithandculturecenter.org  

faithandculturecenter.org  

 

 پەیوەندیێن و تێگەهشتن پێشڤەبرنا هەۆال کەلتوور و باوەری سەنتەرێ
 و ئول هەمی ژ دا مروڤان دنیڤبەرا هەڤکاریێ و دکەت واتادار

  .دا تێنسسی ناڤەندا دناف کەلتووران

 
 پەیوەندیێن د پارچەیاندا هەمی دناڤەندا دکەین تەڤلیهەڤ کومەلگەهان ئەم

 چەند برێکا رێکدێخین هاریکار هێنج ئەم. دا پێشڤەچووی یێن واتادار
 و موسلمانا یێن جودا گروپێن بهەڤرا ئەوێن جودا جودا پرۆگرامەکێن

 جڤاکێن دروستکرنا و ئاڤاکرن پەیوەندیێن بو موسلمان نە کەسێن
-فرە و نەتەوان-فرە و ئوالن-فرە ژ پێکدهێن مە پروگرامێن. تێروتەسەل

 ل تێروتەسەلە جڤاکەکێ ڤاکرنائا ئەوە مە هیڤیا. رەگەزان-فرە و ئەتنیکان
 .تێنسسی ل نەشڤل ناڤەراستا

Faith Family Medical Center 
326 21st Ave North 

615-341-0808; Jsouthards@faithmedical.org  

www.faithmedical.org 

 

 بو تەندروستیە چاڤدێریا دابینکرنا خێزانی یێ باوەری سەنتەرێ ئەرکێ
 یا کێم ئارامیەکا یان نەیی تەندروستی ئارامیا ئەوێن نەشڤل دەڤەرا خەلکێ

 چاڤدێریا خێزانی یێ باوەری یێ تەندروستی سەنتەرێ. هەی تەندروستی
 ژی جارا گەلەک ئەم دکەت دابین سەنتەرێ ل خێزانا بو تەندروستی

  .بکەین تایبەت چاڤدێریا بو کارئاسانیا دکارین
. باشبوونێ خزمەتێن و دکەین درێژ دووم ئێشێن رێڤەبەریا ئەم

 چاڤدێریا و چاکسازی و تەندروستی پروگرامێن: خزمەتگوزاری
 ٢٠ دناڤبەرا و پیڤەرینە گویرەی ژی بها. خارنێ ئاهێن و تەندروستی

 تاقیگەهێ پارێ ئەڤە)  ئوفیسێ سەرەدانەکا ەره بو دوالران ٥٥ تا دوالر
 (دگریت بخەڤە ژی

 

 

Global Education Center 
4822 Charlotte Ave. Nashville, TN 37211 

615-292-3023; info@globaleducationcenter.org  

www.globaleducationcenter.org 

 سەنتەرەکێ و یە الیەنگریێ دژی جیهانی پەروەردەیا سەنتەرێ
 هەمەرەنگ کەلتوورێن هونەرێن کو کەلتووریە فرە یێ پەروەردەیی
 بەرەف بو مروڤان هەمی یێن وەکهەڤ کارێن نیشانکرنا بو بکاردئینیت

 ئەف. رێزگرتنێ و تێگەهشتن و کەلتووریێ فرە اتێگەهشتن پێشڤەبرنا
 هونەری وانێن و ێ(تومبلک)  درام وانێن و موزیکێ و دانسێ سەنتەرە

 دهێنە وانە چەند دکەت؛ پێشکێش جیهانێ سەرانسەری ژ هەمەرەنگ یێن
 کونسێرتێن ئیسپانی؛ زمانێ وانێن ڤەل؛ زمانەوان ماموستایێن ژالیێ گوتن

 بهایێن. جیهانی موزیکسەنێن ژ جڤاکی سێنپەرفورمان و بەرامبەر بێ
 و باش خزمەتەکا ئەم کو مەیە کارێ. کێم تشتەکێ تا بەالش ژ مەژی

 .بکەین خو جڤاکێن پێشکێشی هەمەرەنگ یا هونەری و ئەرزان
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The HERO Program for Families in Transition, 
Metropolitan Nashville Public Schools 

2601 Bransford Avennue Nashville, TN 37204 

615-259-8729; catherine.knowles@mnps.org  

http://www.mnps.org/homeless-family-

resources/?rq=homeless%20education 

 

 ئەوێن ڤەگوهاستن دهێنە خێزانێن وان قوتابیین وان بو HERO پروگرامێ
 الوازیا و نەبوون و کێمی ژبەر دەربازدبن دا حالیێ و مال بێ کاودانێن د

 وان هاریکاریا ئەم خێزانێن وان ژ پتر بەهرا.  نیشتەجێبوونێ دەمێ
 کو دژین دا وکاران کەس خزم و هوگر و هەڤال دگەل یێن ئەون دکەین

 د یان دژین دا وحاالن مال بێ جهێن دناف یێ ئەو یان نینن خانی انو
 و کەلوپەالن و دکەین پێشكێش قوتابخانێ جلوبەرگێن ئەم. دا موتێال
 و قوتابخانێ بو رەوانەکرنێ  هەروەسا و هاریکاری وەک خارنێ

 و خێزان. نیشتەجێبوونێ هاریکاریا و ڕاوێژکاریێ بو جڤاکی سەرچاوێن
 پێتڤی هەلسەنگاندنا و بینن بدوماهی خو هەژیبوونا کارین دکارن قوتابی

 یان تومارکرنێ ناڤ سەنتەرێ و قوتابی قوتابخانا ل مە پروگرامێ بو
 قوتابخانێت بو EL Office یانکو ئنگلیزی زمانێ فێڕخوازێن ئوفیسا بەشێ

 لژێر وحال مال بێ وەک بن هەژی د دڤێت قوتابی و خێزان. پەروەردێ
 پروگرامێ ژ وەرگرن هاریکاریا بکارن دا McKinney-Vento یاسا
 .مە

 

 

Homework Hotline, Inc. 
4805 Park Ave Nashville, TN 37209 

615-298-6636; ask@homeworkhotline.info  

homeworkhotline.info 

 قوناغێن قوتابیێن بو دکەین پێكشێش بەرامبەر بێ یێین فێربوونێ وانێن
 بەرامبەرن بێ د تایبەت وانێن. وان وبابێن دەیک و ێ١٢ تا ساڤا باخچێ
: ئونالینێ لسەر مالێ کارێن دەمێن. قوتابیان هەمی بو و تێلەفونێ لسەر

 پێنج هەیڤا تا هەشت هەیڤا ژ ێ٨-٤ دەمژمێر ژ شەمبی پێنج تا دووشەمبی
 

Interfaith Dental Clinic 
1721 Patterson Street Nashville, TN 37204 

615-329-4790; gabe@interfaithdentalclinic.com  

www.interfaithdentalclinic.com 

 

 خودان خێزانێن وان بو ددانا چاڤدێریا Interfaith یا ددانا کلینیکا
 دەرامەت کێم و کارکەر خیزانێن وان بو و دکەت پێشكێش کێم داهاتیەکێ

 دڤێت نەخوش. نەخوشینە داهاتێ گویرەی مەژی بهایێن. نەشڤل باژێرێ ل
 کلینیکێ د وان چاڤدێریا پروسەیا برێڤەبرنا بو  بن خزمەتێ ڤێ هەژی د
 .دا

Legacy Mission Village 

5123 Nolensville Road, Nashville TN 37211615-649-

8858; info@legacymissionvillage.org  

www.legacymissionvillage.org 

 

 بو پەنابەرانە بهێزکرنا وان کارێ کو حکومی نە رێکخراوەکا
 و جڤاکی و روحی یێن وان شیانێن زانینا و ناسنامێ بدەستڤەئینانا

 کوچ ناسنامێ، خزمەتێن پێشنیارکرنێ، ژ پێکدهێن خزمەت. ژیری
 ڤیسینان و خاندن و کاری دیتنا و تایبەت وانێن و وکوچبەری

 .دی کارێن گەلەک و خێزانی

Legal Aid Society 
300 Deaderick St, Nashville, TN 37201 

1-800-238-1443; www.las.org 

 

Legal Aid Society  حکومیە نە و تایبەتە کەرتێ رێکخراوەکا 
 ئەم.  دەرامەت کێم ەلکێخ بو دکەت پێشكێش یاسایی هاریکاریا کو

 سەرا کەس چ کو کەیسێن ئەو دکەین سڤیل کەیسێن هاریکاریا تەنها
 پاراستنە و پێشخستنە Legal Aid Society کاری. زیندانێ ناچیتە

 ئەو و دەرامەت کێم خیزانێن وان بو یە یاسایی مافێن بهێزکرنا و
 سەرەکی پێتڤیێن و بەرپابکەن خو مافێن بکارن دا هەژی کەسێن

 .بێخن خو بدەست ژیانێ یێن
Metro Human Relations Commission 
404 James Robertson Pkwy, St 130, Nashville TN 

37219; 615-880-3370; mhrc@nashville.gov  

http://www.nashville.gov/Human-Relations-

Commission.aspx 

 

  (MHRC)ئانکو میترو یێن مروڤایەتی پەیوەندیێن کومسیونا کارێ

 ئارامی و  ئازادی و یە کەسی کەرامەتا پێشڤەبرنا و ئینان بەدی بو
 کەسان هەمی بو بگشتی جڤاکی بوارێ و تەندروستی و ئاسایش و
 و وەردگریت پرسیارا MHRC  .دەیڤدسن دەڤەرا و ڤلنەش ل

 و نەژادپەرستیێ سکاالیێن هەروەسا و ددەت لسەر بەرسڤێ
 دا گشتی جهێن و دا کاری جهێن د پێشبینیکرن دهێتە نەژادپەرستیا

 MHRC .خزمەتگوزاریان و باژێری چاالکیێن پێشڤەبرنا و

 وەندیپەی ئەوێن دکەت پێشكێش پەروەردەیی سەرچاوێن هەروەسا
 .دبەت پێشڤە دا گروپان دنیڤبەرا دیالوگا و

Nashville Adult Literacy Council 
4805 Park Avenue, Nashville, TN 37209 

615-298-8060; info@nashvilleliteracy.org  

nashvilleliteracy.org; emily@empowernashville.org  

 

 نە یا مروڤایەتی رێکخراوەکا مەزنا نڤیسیا و خاندن ئەنجوومەنێ
 بکارن دا دکەت پەروەردە مەزنا کو ٣ ج ٥٠١ کودێ یە حکومی
 NALC .ددەت مەزن ەنابەرێنپ نیشا ئینگلیزی زمانێ و بخوینن

 .ددەت مەزنا نیشا ئنگلیزی زمانێ نڤیسینا و خاندن
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Nashville CARES 
633 Thompson Lane, Nashville, TN 37204 

1-800-845-4266; www.nashvillecares.org 

 

Nashville CARES پێشكێشێ تێکهەل خزمەتگوزاریێن کومەکا 
 و بوین  ێHIV/AIDS نەخوشیێن توشی یێن دکەت کەسان وان

 هاریکاریێ وەرگرتنا بو رەوانەکرنا و سەرچاوان و وان خێزانێن
 ژی خزمەتگوزاری. دکەن دا نەخوشیێ دگەل هەڤرکیێن وان دگەل

 هاریکاریا و یێHIV نەخوشیا بو تاقیکرنا و پەروەردە ژ پێکدهێن
 و دەستێوەردانێ یێن سەرەتایی خزمەتێن و تەندروستی بیما

 و پالپشتیێ گروپێن دگەل راوێژکاری و سیکەی رێڤەبەریکرنا
 دابینکرنا و ڤەخوارنێ و خارن خزمەتێن و ماددی هاریکاریا

 .ئاڤاهی
Nashville International Center for Empowerment 
417 Welshwood Dr. Ste 100 Nashville TN 37211 

615-315-9681 

www.empowernashville.org 

 

 دوپاتکرنا بو بهێزکرنێ پەیاما بو نیڤدەولەتی یێ نەشڤل سەنتەرێ
. داهاتی نەڤیێن بو بدەستڤەبینن خو ئارمانجێن دا کوچبەرا و پەنابەرا
 ل مەزنا بو NICE رێکخراوا یێن ئنگلیزی زمانێ فێربوونا کالسێن
-پێش بو ئامادەکرن خو خزمەتگوزاریێن هەروەسا ئەم و. نەشڤل
 نێشتەجێکرنا بو خزمەتگوزاری ،GED ئانکو ئامادەیی قوناغا

 و خێزان و کاری و فێرکرنێ پروگرامێن و پەنابەران و کوچبەران
 لێخورینا مولەتا دەرکرنا ڕاهێنانێن و نڤیسینێ و خاندن فێربوونا
 و زاروکان چاڤدێریا وانێن و سەرکردایەتی مەشقێن و تڕومبێلێ
 بێی د خزمەتگوزاریان ڤان ژ گەلەک. ناسنامەگەریێ اهاریکاری

 .بەرامبەرن

Nashville Public Library 
615 Church St, Nashville 37219 

615-880-2264; megan.godbey@nashville.gov  

https://library.nashville.org/ 

 

 ئەوێن جڤاکی ئاژانسێن لیستێن دگەل سەرچاوان یا مالپەری لیستا
 داخازکرنا و دا ئینگلیزی زمانێ فێربوونا د دکەن پەنابەران پالپشتیا

 یاسایی هاریکاریا و ناسنامێ بدەستڤەئینانا
.Visit the New Americans Corner site at 

http://nashvillepubliclibrary.org/newamericanscorn

er/ 

 
Nashville State Community College - ESL - English 
as a Second Language 

120 White Bridge Rd, Nashville and 5248 Hickory 

Hollow Pkwy, Antioch 

615-353-3380; wendy.dierberger@nscc.edu  

nscc.edu/admissions/ESL 

 

 فێرکرنا بو دکەین پێشكێش ئنگلیزی زمانێ فێربوونا وانێن ئەم
 لسەر کارێ بو وان بەرهەڤکرنا بو نیڤدەولەتی قوتابیێن و پەنابەران

 ئنگلیزی زمانێ فیرکرنا وانێن ئاستێن سێ ئەم. کولیژێ ئاستێ
. بلند هەری ئاستێن و کێم داهاتێ خودان خێزانێن بو دکەین پێشكێش

 و بچوویکن د وانە. گرنگە یا گەلەک ەروەختب یا ناڤا تومارکرنا
 گویرەی جودانە د تایبەت وانێن پارێ. دبن تژی زووی گەلەک
 بو دان هێتە دێ دارای پالپشتیا. هەلبژێریت د قوتابیەک هەر ژمارا
 .بی هەژی یێ تو ئەگەر ئنگلیز زمانێ فێرکرنا وانێن

 
Neighborhood Health (Previously United 
Neighborhood Health Services.) 
Business address NOT clinic: 2711 Foster St. 

Nashville, TN 37210; 615-227-3000; 

www.neighborhoodhealthtn.org 

 

 هەرکەسەکێ ساخلەمیا پێشڤەبرنا ب پابەندە یا نافخویی ساخلەمیا
 چاڤدێریا دگەل ساخلەمی خزمەتگوزاریێن ئەم. مەدا جڤاکێ دناف

 جودا کلینیکێن ٨ ل راوێژکاری و ددان و وبابا دەیک و ساخلەمی
         .خێزانا داهاتێ گویرەی گهورین دهێنە ژی بها. جودا

 

Oasis Center   
1704 Charlotte Ave., Nashville, TN 37203; 615-327-

4455; www.oasiscenter.org; 

jfreudenthal@oasiscenter.org  

 

 پێشكێش سنێلەیان پێگەهاندنا یێ نیڤدەولەتی پروگرامێ ئوەیسس
 ل ئەمریکا دهێنە نوی قوتابیان بو (ITOP) دبێژنێ کو دکەت

 یا ئامادەیی و Cameron و Wright یا ناڤنجی قوتابخانا

Glencliff ئەکادیمیا و LEAD. ڤە بەلگەیان -ب سەر مودێلێ ئوف 
 دابیکرن دهێنە یێ فێربوونێ خزمەتێن دگەل دا قوتابخانا گروپێن د
 رەوشتێن ئاڤاکرنا بو گەنجی هاریکاریکرنا بو قوتابخانێ دەرڤەی ژ

 پەیوەندیا. ژیانێ ژ مەرەم واتەیا و ژیانێ شارەزایێن و تەندروست
 هاتیە کو یە کولیژێ پروگرامەکێ (OCC) ئانکو Oasis کولیژا

 کێم یێ وان داهاتێ خێزانێن خزمەتکرنا بو ژ دەستنیشانکرن
 ئەف. کولیژێ دچنە یێ کێئێ چەرخێ قوتابیێن و نوی وئەمریکیێن

 بو ژ دکەت پێشكێش رووی ب رووی شێورمەندیا پروگرامە
. تومارکرنێ ناڤ تا لێگەریانێ ژ هەر خێزانا و گەنجان

 وان ل ئامادەیی یێن میترو قوتابخانێن ١٠ ل یێ مە راوێژکارێن
 پالپشتیێن کومەکا هەروەسا ئەم و هەین پێ پێتڤی پترین قوتابخانێن

 خزمەتگوزاریێن دگەل دکەین پێشكێش قوتابخانێن دەواما پشتی
 .گشتی پەرتووکخانێن بەشێن سێ ل دەوامێ پشتی

http://www.empowernashville.org/
mailto:megan.godbey@nashville.gov
https://library.nashville.org/
http://nashvillepubliclibrary.org/newamericanscorner/
http://nashvillepubliclibrary.org/newamericanscorner/
mailto:wendy.dierberger@nscc.edu
http://nscc.edu/admissions/ESL
http://www.neighborhoodhealthtn.org/
http://www.oasiscenter.org/
mailto:jfreudenthal@oasiscenter.org


 
 

 تێروتەسەل ئامادەباشیێن خزمەتێن Oasis ڤەگوهاستنێن پروسەیا
 یا قوناغ سێ پێشڤەچوونا پروسەیا دکەن، پێشکێش کاری یێن

 پالپشتیا دگەل چاالکیان کومێن و کەسی چاالکیێن پروگرامی
 خوبەخش یێن پیشەی شێورمەندێن و کەیسان سەروکێن ژ بەردەوام

 خو هێزێن کو هەی یا دەرفەت گەنجا. کاری تایبەتمەندێن و
 چاڤدێریکرنا نمۆنە، بو)  پیشەیان دەربارەی فێرببن و دیاربکەن

 و کاری بو ئامادەکرن خو مەشقا ئینانا بدوماهی و( کاری
( هاڤینێ کارێن نمۆنە، بو)  باش هەری ئەزموونا بدەستڤەئینانا
 و مەشق د تومارکرن ناڤ و پیشەسازی ساخلەتێن بدەستڤەئینانا

 ئینانا بدوماهی پشتی. دا ناڤنجی قوناغا پشتی پەروەدەیێن و راهێنان
 بو ڤەگەریێن کو دان هێتە گەنجا بو دەرفەت دێ قوناغا، سێ هەر

 هاتینە یێن داویان لڤان ئەم. سالەکێ ماوێ بو پالپشتیێ بدواداچوونا
 قوتابیێن بو دەرفەتان یا نوی زوونا سەرکردێ وەک هەلبژاردن
 کارێن د حەز ئەێن Hillsboro و Overton ئامادەییێن قوتابخانێن

   .هەین دا هاڤینێ
Oasis Venture کارسازیێ ڕاهێنانێن و مەشق بەشێن دوو 

 حەفتیێن ١٦ هەر. ئامادەیی قوناغا قوتابیێن بو دکەت پێشكێش
 شارەزایێن فێری سنێلەیان کاری گروپێ ئەزموونا پروگرامێ
 کومپانیێن ئاڤاکرنا و جڤاکی پێتڤیێن بدەستڤەئینانا و دکەت ئاڤاکرنێ

 کەسێن بو. کارساز راوێژکارێن ژ پالپشتیێ دگەل بهێز یێن جڤاکی
 سالەکێ چارێک هەر  هەمیێ روژێ یێن جڤاکی وورکشوپێن دی،

 فێڕبوونا بو دکەن دا زبەر ئاست وانێن د بەشداریێ گەنج دەمێ
  .کارسازیێ کونسەپتێن

 
Oasis گەنجێن وان بو دکەت پێشكێش بەردەوام پروگرامێن کومەکا 
 هاتیە لسەر خزمەتگوزاریێن وان ژ زێدەتر نەهاتیەکرن بو خزمەت
 .دیاکرن

Progreso Community Center-Centro Comunitario 
Progreso 
5666 Nolensville Pike, Nashville TN 37211 

www.progresocommunitycenter.org 

615-365-9002; info@progresocommunitycenter.org  

 

 ئاڤاکرنا و رێکخستن بو Progresso یێ جڤاکی سەنتەرێ کارێ
 پروسەیێن د بکەن بەشداریێ دا یە هیسپانی کومەلگایێ قەبارێ

 بو گشت سوودمەندیا و جڤاکی گهورینێن بو دا جڤاکی چاالکیێن
 د جڤاکی ئێکەتیا بەالڤکرنا لدەمێ گشتی ب کومەلگایی و التینویا

 زمانێ فێربوونا کورسێن ئەم. دا هەمەرەنگ جوداهیا ناڤەرووکا
 هەروەسا و دکەین پێشکێش ناوەندی مام و سەرەتایی یێن ئنگلیزی

. ڤەدکێشیت حەفتیان شەش ماوێ بو کالسەک هەر. ئاخفتنێ وانێن
. گوتن دهێنە ئیسپانێ زمانێ ب پتر بەهرا مە کالسێن و وانە

 هەمیێ کالسا بازنا بهێ ئنگلیزی زمانێ فێربوونا یێن مە کالسێن
 دوالرن ٥٠

 

Respect Nashville 
404 James Robertson Parkway, Suite 130, Nashville 

TN 37219; 615-669-6223; 

http://respectnashville.org/ 

 

 Respect Nashville روویدانێن راگەهاندنا بو پالتفورمەکە 
 رەنگە و نەژادپەرستیێ و هەرەشەکرنێ و هەرەسانکرنێ و نەڤیانێ
 نهێنی مافێن. بکەن پێشكێش ژی رەوانەکرنێ سەرچاوێن بکارن

   .نە پاراستی د پەیوەندیا هەمی یێن
Safe Haven Family Shelter 
1234 3rd Avenue South Nashville, TN 37210 

615-256-8195 

Safehaven.org 

 

 Safe Haven مال بێ توشی یێن دکەن خێزانا وان هاریکاریا 
 پێتڤیێن و وان بو هاریکاریێ دابینکرنا ریکا ب دبن وحالیێ
 تێگەهشتنا و بەرقەراربوونێ و ئاڤاهی دابینکرنا ژ ئێکسەر

 یا زوور رێڤەبەریا و دامەزراندن و کاری مەشقێن و ئابووری
 خزمەتگوزاریان ئەم. مەدا پروگرامێن هەمی ناف د کەیسان

 نموونە، بۆ)  بەلگەیانڤە ب گرێدای ئەوێن دکەین تەڤلیهەڤ
 دەستێوەردانێن و پالپشتیێ چافپێکەفتیێن و ترامایێ چاڤدێریا
 کارکرن و( زاروکی تێکهەلیێن چارەسەریا و کاتی یێن هەستیار

 .Housing First Strategy ئانکو خانی تشت ئێکەم ستراتیژیا دگەل

 615.862.6444:چوونەژوور یێ هەلێخستی سیستەمێ
 

Salahadeen Center of Nashville 
364 Elysian Fields Ct.Nashville,TN.37211 

615-333-0530; scn@scntn.org  

www.scntn.org 

 

 پەروەردەیی و( ئیسالمی) ئاینی خزمەتێن حکومیە نە رێکخراوەکا
. جڤاکی چاالکیێن هەروەسا و دکەت پێشكێش کولتووری و جڤاکی و

 یێن گەنجا پروگرامێندابینکرنا  و جەژن رۆژانێن و ئەینی رۆژا
 .تێروتەسەل

 

Sebelist Buchanan Law 
2300 21st Ave. S Suite 201 Nashville TN 37212 

615-345-0266; bbuchanan@sblimmigration.com  

www.sblimmigration.com 

 

 پێشكێش ناسنامێ بدەستڤەئینانا و وکوچبەریێ کوچ خزمەتگوزاریێن
 وەرگرتن هێتە دۆالرا ێ٢٨٠ کوژمێ دێ کەیسەکێ هەر بو. دکەت

 .کەیسان گویرەی دیارکرن دهێتە ئەوژی کو
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Second Harvest Food Bank of Middle TN 
331 Great Circle Road, Nashville, TN 37228 

615-329-3491 

secondharvestmidtn.org 

 

 بو ڤەخوارنێ و خارن دانا بو ئەوە Second Harvest کارێ
 ناڤ د برسێ کێشەیێن چارەسەکرنا بو کارکرن و برسی کەسێن
 دکەین؛ پێشكێش خارنێ هاریکاریا ئەم. دا کوملەگایی و جڤاکی

 SNAP فورمێن داگرتنا هاریکاریا
Sew For Hope 

48909 Nolensville Pk, Nashville, TN 37211 

615-540-4411; info@sewforhope.org  

www.sewforhope.org 

 
Sew For Hope ل ددەت کوچبەرا نیشا درینێ کالسێن و وانە 

 باش کارێن و ئاڤاکەن بەرز ئاست شارەزایێن دا نەشڤل باژێرێ
 .بینن بدەستخوڤە

 ێ١١-٩ ژ یان ڤەدکێشیت دەمژمێرا ێ٣ ماوێ بو کالسەک هەر
 کالس. حەفتیان ١٨-١٦ ماوێ بو حەفتیێ هەر ێ٣-١٢:١٥ یان

 شەمبیێ پێنج تا دووشەمبی رۆژا ژ هەر پێشكێشکرن دهێنە
 دەرچوویێن. نەشڤل میترو یێن گشتی قوتابخانێن سالناما گویرەی
 ئاستێ یێن زێدەتر کورسێن بو بزڤرنەڤە دکارن سەرەتایی خولێن

 هەر بو دۆالن ٤٠ وانژی بهایێ کو هەرەباش و ناوەند مام
 دێ ێ٢٠١٧ یا خاندنێ ساال پایزا بو ناڤا تومارکرنا. وەرزەکێ
 پێنج هەیڤا ێ١ رێکەفتی ل دەستپێکەت سپێدێ ێ١٠:٠٠ لدەمژمێر

 مارکێتا دناف چەپێ دەستێ قورنێ ل پشتێ الیێ دکەڤیتە مە جهێ

Thriftsmart دا. 
 هەر بو ددەن دۆالرا ٤٠ گوژمێ پروگرامی بەشداربوویێن

 بهای وی ب دابینکرن دهێنە کەلۆپەل و کەرەستە هەمی وەرزەکێ،
 وان بو ەرچوونێد لرۆژا نوی یا دروینێ ماکینەکا دگەل

 .دئینن بدوماهی دروینێ یا سەرەتایی خۆال دەرچوویێن
Sexual Assualt Center 
101 French Landing Drive, Nashville TN 37228; 

amarkham@sacenter.org; 615-259-9055; 

www.sacenter.org  

 ل رێکخراوە تەنها (.S.A.C) ئانکو سێکسی هێرشێن سەنتەرێ
 بو دکەت پێشكێش ئێکسەر چارەسەریا کو تێنسسی ناڤەراستا

 پێشکێشکرن دهێنە پروگرامێن ئەو. سێکسی هێڕشێن رزگاربوویێن
 :نە لخارێ ئەڤێن ــڤە.S.A.C ژالیێ

 رزگارکرن هاتینە یێن مەزن کەسێن وان بو کومەل ب روێژکاریا
 دەستدرێژیا رزگاربوویێن زاروکاتیێ، یێن سێکسی هێرشێن ژ

-بێی چاڤدێرێن و زاروکان لسەر یێن سێکسی هێرشێن و سێکسی،
 لسەر دەستدرێژی سێکسی رێکا ب زاروکێن وان یێن سەرپێچی
 .دن قوربانیێن هەروەسا و هاتیەکرن

 بو بەردەستە یا کاتژمێری ٢٤ یا قەیارانا پاڵپشتیا هێال
 رزگاربوویێن/قوربانی هەڤالێن/خێزان و رزگاربووی/قوربانی
 .وان خێزانێن ئەندامێن و سێکسی هێرشێن دەستێ

 
 قەیارانا پالپشتیا دی هەڤالبەندیێ یێ نەخوشخانێ مێپروگرا
 قوربانیێن بو سەرچاوانڤە ب گرێدانێ و پارێزەریێ و کەت پێشكێش
 تاقیکرنا بو نەشڤل میترو یا گشتی نەخوشخانا ل سێکسی تەخاوزا
 هیسپانیک قوربانیێن بو پەروەردێ پالپشتیا تەجاوزێ؛ یا یاسایی

 پێگەهاندنێ پروگرامێن و سێکسی هێرشێن یێن
Siloam Health 
820 Gale Lane, Nashville, TN 37204 

625-298-5406; siloamhealth.org 

 

 ددەتە ساخلەمی چاڤدێریا کو یە حکومی نە یا خێرخوازی کلینیکەکا
 بو دبینن زەحمەتیا ئەوێن یان نەیی ساخلەمیێ بیما نەخوشێن وان

 و سەرەتایی پاڵپشتیا ئەم. ساخلەمیێ خزمەگوزاریێت بدەستڤەئینانا
 ئەم. ساخلەمیێ بیما بێی کەسێن وان بو دکەین پێشكێش تایبەتمەند
 یا و هەستیار کەلتووریا چاڤدێریا دکارین ئەم کو دکەین شانازیێ

 پیڤەرێ گویرەی بهاژی. بکەین دابین هەمیشەیی یا کەسی
  .نە ساخلەمیێ

STMP, The Holy Family Health Center    
4928 Edmondson Pike Suite 205 Nashville, TN 

37211 

615-222-1400 

saintthomasdoctors.com 

 

 و خیزان بو ساخلەمی چاڤدێریا The Holy Family سەنتەرێ
 خزمەتێن دگەل دکەت پێشكێش راوێژکاری چاڤدێریا و وباب دەیک

 مەرجێن یێن و هەژی کەسێن وان بو دۆالرن ٢٠: بها. خوراکی
 .وەرگرتن دهێنە ساخلەمیێ بیمێن ژ پتر بەهرا. هەین لدەف تایبەت

 

Tennessee Foreign Language Institute 
220 French Landing Dr., Suite 1-B, Nashville, TN 

37243 

615-741-7579; info@tfli.org  

http://tfli.org/ 

 

TFLI ب وانێن و دکەت پێشكێش وەرگێرانێ خزمەگوزاریێن 
 فێڕکرنا بوارێ د باوەرناما و ئنگلیزی زمانێ ب و بیانی زمانێن
 فەرمی لجهێن وەرگیرانا ئەم. دووێ زمانێ وەک دا ئنگلیزی زمانێ

 زمانا؛ ٧٠ ژ زێدەتر ب دکەین پێشكێش ئامادەبوون کەسی ب و
 زمانێ فێربوونا وانێن هەروەسا و بنڤیسکی و تێلەفونێ برێکا

 کالسێن و مەزنا بو (ESL) ئانکو دووێ زمانێ وەک ئنگلیزی

http://secondharvestmidtn.org/
mailto:info@sewforhope.org
http://www.sewforhope.org/
mailto:amarkham@sacenter.org
http://www.sacenter.org/
http://siloamhealth.org/
http://saintthomasdoctors.com/
mailto:info@tfli.org
http://tfli.org/


 
 

 بو بیانی زمانێن و ئنگلیزی زمانێ یێن بلەز کالسێن و ژێگرتی
  .هەلبژاردی یان دەستنیشانکری کالسێن دگەل مەزنا گروپێن

 ینگلیزی زمانێ فێربوونا وانێن ڤە؛ پروژیی ژالیێ وەرگێران: بها
 تەنها زمانی یێ بلەز وانێن حەفتیان؛ ٦ ماوێ بو دۆالران ١٦٥ ب
 بو دۆالران ٣٧٥ ب بیانی زمانین یێن گروپ وانێن پەنابەران؛ بو

 فێربوونا یێن تایبەت وانێن بو بکە پەیوەندیێ وەرزان؛ سێ هەر
 .کورسان بهایێن و ئنگلیزی زمانێ

 

Tennessee Immigrant & Refugee Rights Coalition 
2195 Nolensville Pike Nashville, TN 37211 

615-833-0384; resources@tnimmigrant.org  

www.tnimmigrant.org 

 

 ئانکو تێنسسی ویالیەتا یا پەنابەران و کوچبەر مافێن کوالسیونا

(TIRRC)  هەڤکاریا یا یە ویالیەتێ یا سەرانسەری رێکخراوەکا 
 و پەنابەران بهێزکرنا وان کارێ کو پەنابەران و کوچبەر

 پێشخستنا بو دا تێنسسی ویالیەتا سەرانسەری د کوچبەرانە
 کو ژینگەهەکێ نائاڤاکر و وان مافێن پاراستنا و ئێگگرتی دەنگەکێ

 ئەم کارێن. ویالیەتێ بو بن پوزەتیڤ بەشداربوویێن تێدا ئەو
 ناسنامێ وەرگرتنا و یاسایی هاریکاریا ژ پێکدهێن دکەین پێشكێش

 هاریکاریا و یاسایی پشکنینێن و خێزانی پاراستنا وورکشوپێن و
 زمانێ کالسێن و سەرچاوان رەوانەکرنا و کەفیل و خێزانێ پالنا

 و ناسنامە و بزانە خو مافێن: جڤاکی پەروەردەیا و ئنگلیزی
 و کارکەران مافێن و خێزانێ پالنا و وەالتی ژ دەرکرن پاراستنا

 ئەندامێن و پەنابەران بو سەرکردایەتی پێشڤەبرنا مەشقێن و یاسا
 .کومەڵگای

TN Latin American Chamber of Commerce 
615-828-0987; chamber@tlacc.org  

tlacc.org 

 

TLACC  و ئەندام بو دکەت پێشكێش سەرکردایەتیێ و سەرچاوە 
 پەروەردەیی دەرفەتێن و بهێزدا ئەکونومیەکا ئاڤاکرنا د هەڤبەشان

 ویالیەتا دگەل دا التینیا بازرگانیێن جڤاکێن دنیڤبەرا گرێدان بو
 بدەستکەڤیت دێ ساالنە ئەندامەتیا.  دی جهێن گەلەک و تێنسسی

 .ی  TLACCمالپەرێ لسەر
University Community Health Services 
601 Benton Avenue 

615-292-9770; katie.fogarty@uchshealth.org  

www.uchshealth.org 
 

UCHS  جڤاکێ یا ساخلەمیی رێکخراوا FQHC جهێن دگەل یە یێ 
 وان یا YMCA یا ساخلەمی چاڤدێریا رێڤەبرنا هاریکاریا بو دی

. هەی ساخلەمیێ یا کێم بیمەکا یان ساخلەمیێ بیما بێێ کەسێن
 و ژنان ساخلەمیا و دکەت پێشكێش سەرەتایی یا ساخلەمی چاڤدێریا

 بیما بێێ نەخوشێن ئەم: زێدەتر زانیاریێن و بها. دووگیانیێ چاڤدێریا
 کێم کەسێن بو ساخلەمی پیڤەرێن گویرەی وەردگرین ساخلەمی
 ئەم و خێزانێ داهاتێ و بچووک قەبارە خیزانێن وان و دەرامەت

 .وەردگرین ساخلەمیێ بیمێن ژ پتر بەهرا
Workforce Essentials 
Locations in Antioch, Rivergate, West Nashville; 

jkleinschmit@workforceessentials.com;  

615-761-6073; www.workforceessentials.com   

 

 بو نایابە یێ مەزنا بو پێتڤی کارمەندێن یێ پەروەردەیی پروگرامێ
 HiSET یێن ئامادەکرنێ وانێن ئەم. بکار گەلەک ئەڤرو مەزنێن وان

 ژ مەزنا بو دکەین پێشكێش ئنگلیزی زمانێ فێربوونا وانێن و
 ئەڤجا هەی یا بەردەوام تومارکرنا ناڤ مە. سەری بو ١٧ تەمەنێن

 دکاری تو و دەستپێبکەی دکاری تو ئامادەبی یێ تو بڤێت تە گاڤا
 جورە چەند ئەم. دەستپێبکەت دا نوی وەرزەکێ بو نەکەی چاڤەرێ
 ئاڤاهی د وانێن هەردوو دگەل دکەین پێشكێش جودا جودا خشتەیێن

 ئاستێن بو ئونالینێ لسەر هەروەسا و ئێڤاریا و سپێدەهیا ل دا
 ب و کەسی وانێن ئەم قوتابیان بەرهەڤکرنا هاریکاریا بو. بلندتر

 ئەم. دکەین پێشكێش بچووێک گروپێن بو هەروەسا و کوم
 هاریکاریا بو سەرچاوا دگەل دکەین پێشكێش خاندنێ کەلوپەلێن

 بو پابەندە یێ کاری یێ مە ستافێ. تاقیکرنا بو بەرهەڤکرنێ
 گەهشتنا د دەرفەتێ ڤێ بدەستخستنا بو مەزنا هاریکاریکرنا

 .خودا مەرەمێن

YWCA of Nashville & Middle Tennessee 

1608 Woodmont Blvd., Nashville 

615-983-5111; tonja.trice@ywcanashville.com  

https://ywcanashville.com/ 

 

YWCA  نەهێالنا ب پابەندە یا تێنسسی ناڤەراستا و نەشڤل یا 
 دادپەروەریێ و ئاشتیێ پێشڤەبرنا و ژنان بهێزکرنا و نەژادپەرستیێ

 پەروەردەیی خزمەتگوزاریێن ئەم. هەمیان بو رۆمەتێ و ئازادی و
 .بابان و دەیک و زاروکان و مەزنا بو دکەین پێشكێش
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