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 رەس ەل ەوەتاکەد ێون یەوەروود ەل نووبرێف ینالپ ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق ،2021-2020 یەناخباتوق ۆب ەوەناڕەگ ۆب نانادنالپ ەل
 ۆب نۆچ ناکەناخباتوق ەوەتاکەد نووڕ ەوەئ ەیەوارکێون ەتخوپ مەئ .19-دیڤۆک یاتەپ یەوام ەل نیووب یرێف 2020 یراھەب ەل یەوەئ یامەنب
  .لۆپوان یندنێوخ رەس ەتاکب راک ىتسوردنەت ینێونێڕ یەوەئ یرەگەئ ەل نب ماوەدرەب نایندنێوخ ەل نامناکەیباتوق وکەوات نچەد لۆپوان یندنێوخ

 

  ەوەروود ەل نووبرێف ۆب ەوەنتساوگ یناکەجرەم
 ەوەڵام ەل ەوەنام ینامرەف یخۆد ەتێچەد ەکەیتنواک ەک تاکب ەوەئ یناشینسەد )JCPH( نۆسرەفێج یتشگ یتسوردنەت رەگەئ )1

 ەل نووبرێف ەب تاکیەد نایباتوق تشگ ۆب ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق تاکوەئ ،ناکەڤیتەزۆپ ەسیەک یەوەنتوەکرەد یۆھەب
  .ەوەروود
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 .کێپورگ یتسائ نای کێغانۆق ،کەیەناخباتوق ەل ەوەروود ەل نووبرێف ۆب نیڕۆگ یۆھ ەتێبەد ەوەراوخ یەناخۆدوراب مەئ )2

 یسەک ەکات یسیەک

 

 ،تێب ڤیتەزۆپ 19-دیڤۆک ۆب یەکەنینکشپ کێفاتس نای کەیباتوق رەگەئ
 ندرکێپتسەد ەب نێرکەد نیتنەرەک ژۆڕ 14 یەوام ۆب نایۆخ یناکەپورگ
  .19-دیڤۆک یناکەناشین ینووب ڤیتەزۆپ یمەکەی یژۆڕ یاودەل

کووچب یەوەنووبواڵب

 

 کەیەوەنووبواڵب( تێبەھ کەیەناخباتوق  ەل کەیەوەنووبواڵب رەگەئ
 کەی وان یزاوایج یپورگ وود ەل 19-دیڤۆک یڤیتەزۆپ یسیەک وود کەو
 24 یەوام ۆب نایباتوق تشگ ۆب ەکەناخباتوق ،)تێرکەد ەسانێپ ەناخباتوق
 24 یاود ەل .ڕچ یەوەندرككاپ یتسەبەم ۆب تێرخەداد رێمژتاک
 ەل ەگج ەوەنێڕەگەد لۆپوان یندنێوخ ۆب نایباتوق تشگ ،ەکەرێمژتاک
  .ەنووب ناکەڤیتەزۆپ ەسیەک یووتوەکرەب ۆخوەتساڕ ەک ناکەپورگ

 ەوەنووبواڵب کێڵەمۆک

 

 ۆب ەکەناخباتوق ،تێبەھ ادژۆڕ 14 یەوام ەل ەوەنووبواڵب وود رەگەئ
 ندرکێپتسەد ەب تێڕۆگەد ەوەروود ەل نووبرێف یخۆد ۆب ژۆڕ 14 یەوام
 .ەکەڤیتەزۆپ ەسەک یناکەناشین ینتوەکرەد یمەکەی یژۆڕ ەل

 ەروەگ یەوەنووبواڵب

 

 یسیەک ەک رادیدنەویەپان یفاتس/یباتوق یرتایز نای %5 یەژێڕ رەگەئ
 ۆب ەکەناخباتوق  ،ادژۆڕ 14 یەوام ەل ن19-دیڤۆک یڤیتەزۆپ یەواركاینڵد
 یمەکەی یژۆڕ ەل ندرکێپتسەد ەب تێرخەداد ژۆڕ 14 یەوام
 ۆب ەکەناخباتوق ،ادەیەوام مەل .ەکەڤیتەزۆپ ەسەک یناکەناشین ینتوەکرەد
 .تێڕۆگەد ەوەروود ەل نووبرێف یخۆد
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 ووتاھاد یناكەواگنەھ و 19-دیڤۆک یڤیتەزۆپ یسیەک

 یوەڕیەپ و تاکەد راک JCPH ڵەگ ەل یراکواھ ەب ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق ،19-دیڤۆک یڤیتەزۆپ یکێسیەک یتەڵاح ەل ●
 و ناکەسیەک ڵەگەل ەبیرەتواھ ەمێئ یندرکنیتنەرەک یەسۆرپ .تاکەد شەبواھ یواردێپەرەپ یندرکنیتنەرەک یەسۆرپ
 .ناکەناخباتوق و ڵادنم یرێدواچ ەل CDPHE یەوەنووبواڵب

 یرووژ کەوەن( نچب وارکیراید یكشیزپ یتەمالەس یرووژ ۆب ەتسیوێپ ەناخەڵاب وان یرادەناشین ینایباتوق و فاتس ●
  .نڵێھبێج ەکەناخەڵاب یتەمالەس ەب نناوتەد ات )تێرکب تسەدرەب ەمەئ ەتسیوێپ کەورەھ ،ىتسوردنەت

● RNیتەمالەس یرووژ ۆب ەیەھ نایرتڵەسەتورێت ینانێھاڕ وارکیراید یەکید یفاتس و ،ىتسوردنەت یناراکیراھ ،تکیرتسید ی 
 و فاتس تشگ ۆب تێبەد ماوەدرەب تکیرتسید یRN ەل نووچاداودەب .رادەناشین یفاتس و نایباتوق یندربەوێڕەب و یكشیزپ
  .ەوەتەنوارکەناوەڕ ەوەڵام ۆب ەک رادەناشین ینایباتوق

  :ەوەتێرگەد ەنامەئ ناکەواركاینڵد و ىواناموگ ەسیەک یەرابرەد JCPH ڵەگەل یگنەھامەھ ●

○ JCPH ۆب رادرک کێڵەمۆک یندرکیراید ەل تاکەد ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق یتەیادرکرەس یمیت یتەمرای 
 .سیەک ەب سیەک یەرێوگ ەب ناكەناخباتوق

 یناکەیدنەویەپ یەگنامرەف و ناکەیتسوردنەت ەیرازوگتەمزخ یرەبەوێڕەب ىەگێڕ ەل ەوەندرکراداگائ یناکەوارسوون ○
  .نێردرێنەد ەناخباتوق یرێگراک ڵەگەل یگنەھامەھ ەب  ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق

  ەوەروود ەل نووبرێف ۆب یەوەنتساوگ
  ەوەروود ەل نووبرێف ۆب نیڕۆگ یندنایەگاڕ یاود ەل مەکەی یژۆڕ

 یکێنتسخاد یاود نای ێجەبتسەد( نڕۆگیب ەوەروود ەل ینووبرێف ۆب ییارێخەب ەدنەچ نەکەد یراید ەوەئ نایۆخ ناكەناخباتوق ●
 ەب نایباتوق ەوارکناوڕەواچ یەک نەدەد رایڕب .)تێرنازب تسیوێپ ەب ەوەناخباتوق یتەیادرکرەس نەیال ەل رەگەئ ەژۆڕ کەی
 .نایناکەناو ۆب نیالنۆئ ینووبرێف یادوەم یندرکەدامائ ۆب تێرکەد یراید نایاتسۆمام ینادیتەمرای ۆب تاک .نەکەد راک نیالنۆئ
 ۆب ەمان ێجەبتسەد ناکەناخباتوق تێرکەد ناوڕەواچ .تێرکەد تسەدرەب ەوەEd Tech یمیت ىەگێڕ ەل یناویتشپ و رانیبێو
 .ەوەروود ەل ینووبرێف ۆب ناکەماوەدرەب ەنتسخکێڕ یندرکیناویتشپ ەل نب ماوەدرەب و نرێنب ناکەنازێخ

  ەناخباتوق یژۆڕ یناکەتاھکێپ

 شەبواھ ناكەناخباتوق ڵەگەل ناکەتشخ .تکیرتسید یناکەینیبشێپ ڵەگەل بیرەتواھ ەوەنەکەد واڵب نایۆخ یەتشخ ناکەناخباتوق ●
 .تێڕۆگیەد ەوەروود ەل ینووبرێف ۆب ادندنێوخ یڵاس ىەوام ەل  ەکەتکیرتسید نای کەیەناخباتوق کێتاک تێرکەد

 نووبرێف یناکەلۆکۆتۆرپ
 یندرکشەکشێپ ۆب ەکەتکیرتسید یرەسنارەس ەل ناکەناخباتوق ۆب نەدامائ ناکەینیبشێپ ،راھەب ەل ناکەواریگرەو ەناو ەب نادێپەرەپ
  .تاکب ناکەیباتوق ەب تەمزخ ووڕەبووڕ نای ەوەرووود ەل یەوێش ەب اج تسەدرەب یتیڵاوک یکێندنێوخ

  :نێدراکەب نامەکەتکیرتسید یرەسنارەس ەل )LMS( نووبرێف یندربەوێڕەب یناکەواب ەمەتسیس

● Seesaw  )PK-3( 
● Google Classroom  )3-12( 
● Schoology  )6-12( 

 .)Google Meet نای ZOOM( ووڕەبووڕ یەگنیژ یزاوێش ەب نەکەد نایاتسۆمام ڵەگەل کێلراک نایباتوق ،کەیەتفەھ وومەھ
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 ەل نایباتوق و اتسۆمام ادیایت ەک ەکێزاوێش تاکواھ ینووبرێف .تێبەد تاکواھ ینووبرێف ەل نایرێمژتاک 3 ەناژۆڕ مەک ینەیال ەب ناکەیباتوق
 ادوارکیراید یکێتاک ىەوام ەل نووبرێف یناکەکرەئ نای/و ناكەواچرەس ەکاتسۆمام .وارکیراید یکەیەتشخ یێپەب ننیالنۆئ ادتاک نامەھ
  .تاکەد شەکشێپ

 
 نای/و ناكەواچرەس ەکاتسۆمام ەگنەڕ .نین نیالنۆئ ادتاک نامەھ ەل نایباتوق و اتسۆمام ادیایت ەک ەکێزاوێش تاکواھ-ان ینووبرێف
 .تاکەد ۆب نایراک ەک ادکێتاک ەل ،نەدەد یماجنەئ ەنایۆخەبرەس ناکەیباتوق ەک تاکب شەکشێپ نووبرێف یناکەکرەئ

 ندناگنەسڵەھ و نانادەرمن یناکەتەسایس
 و نانادەرمن یناکەتەسایس ۆب ناکەییامنێڕ ەل تێبەد ماوەدرەب ۆکفێج ،19-دیڤۆک یۆھەب تەیالیو یندناگنەسڵەھ یەوەندرکتەڕ یۆھەب
 یشابەدامائ یندناگنەسڵەھ و MAP، Acadience ەکەتکیرتسید .نایناکەیباتوق یناکەیتسیوێپ یندرکیراید ۆب ندناگنەسڵەھ یکێنالپ
 ەناوەندرکیقات مەئ ۆب نازێخ یناویتشپ .یباتوق یەوەندرکیقات یرێمژژۆڕ ڵەگەل بیرەتواھ تادەد ماجنەئ )KEA( نایاواس یەچخاب
 :ەوەتێرگەد ەنامەئ ،نێرکەد شەکشێپ

 MAP یەوەروود ەل یەوەندرکیقات ۆب نازێخ یناکەیناویتشپ )10-3 یناکەلۆپ ۆب MAP( یمیداکەئ ینووچ شێپوەرەب یەناوێپ
 یناپسیئ ●
 ینیچ ●
 یمانتێڤ ●
 یبەرەع ●

  Acadience یندناگنەسڵەھ

 )نایاواس یەچخاب( نازێخ یناکەیناویتشپ )KEA( نایاواس یەچخاب یووز یندناگنەسڵەھ

   .نانادەرمن یناکەتەبیات ەتەسایس یەرابرەد رتایز یرایناز ۆب تەکب تۆخ یەناخباتوق ەب یدنەویەپ ەیاکت

 نووب ەدامائ
 ەدامائ ۆب ناکەینیبشێپ یەرابرەد رتایز ینیناز ۆب ەکب تۆخ یەناخباتوق ەب یدنەویەپ ۆخوەتساڕ .ەیباتوق ینتوەكرەس یلیلک نووب ەدامائ
 :تێرکب رامژەھ ەوەراوخ یەنازاوێش مەب ەگنەڕ کەیەناخباتوق ۆب تسەدەروود ینووب ەدامائ.تسەدەروود ینووب

 ؛ووڕەبووڕ یەوەنتو ەناو ىەوام ەل نووبەدامائ ●
 ؛ەوەڵام ەل ناکەوارکواوەت ەکرەئ ●
 ؛نیالنۆئ ینووبرێف یمرۆفتالپ ۆب ەوەوان ەنووچ ●
 ؛ەوەڵام ەل ەوارکواوەت یراک ۆب نیالنۆئ یکێمرۆف یندرکۆژاو ●
 ؛نووبرێف ۆب یباتوق یشیامن ●
 ؛ندرکیدنەویەپ نای اتسۆمام یناکەلیەمیئ ۆب ەوەنادماڵەو ●
 نای ؛ناکەوارکرامۆت رتووشێپ ەینێونێڕ ۆیدیڤ یندرکریەس ●
 Google نای Zoom کەو یمرۆفتالپ ىەگێڕ ەل ناکۆکەس نای نیالنۆئ یۆگوتفگ ەل ندرکیرادشەب نای ندرکیرێدواچ ●

Classroom. 

 یباتوق یناکەیناویتشپ
 ینووبرێف ،نترگۆخەل و ینشەچەمەھ ،یناسکەی ،ناکەرادیدنەویەپ ەیرازوگتەمزخ و تەبیات یندنێوخ یندنایەگ کەو یباتوق یناکەیناویتشپ
 ەل ندرکشەکشێپ ەل تێبەد ماوەدرەب شیرتایز و مەوود ینامز کەو یزیلگنیئ ،یراکژێواڕ یناکەیرازوگتەمزخ ،یرادزۆس-یتەیاڵەمۆک
  .ەوەروود دەل نووبرێف یکەیەگنیژ

  ەوەروود دەل ینووبرێف یراکەدامائ
  :ەوەراوخ یەنامەئ ینادماجنەئ یەگێڕ ەل ەوەروود دەل ینووبرێف ۆب نەکب ەدامائ ناکەیباتوق نناوتەد ناکەنازێخ

 و رەکیواگراب ،پۆتپال ،داپیائ ،Chromebook کێوەش وومەھ نێباڕ ەتسیوێپ ،نادەناخباتوق وان ینووبرێف ەل نایباتوق کێتاک ●
 .ەوەنەبب ەوەڵام ۆب نایناکەنۆفدێھ
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 یندرکیراید ۆب نەکب نایناکەناخباتوق ڵەگەل راک ەتسیوێپ ،تێبەھ کێرێمائ ینترگرەو ەب یتسیوێپ کەیباتوق رەگەئ ○
  .تێب تسەدرەب رتایز یرێمائ رەگەئ یەوەئ

 .ەیەھ نایارێخ یکێتێنرەتنیئ ەوەڵام ەل ەک ەوەنەکب ەوەئ یاینڵد نایباتوق ەتسیوێپ ●
 یەناخباتوق ەب یدنەویەپ ەیاكت  .تێب تسەدرەب نووچرەد ۆب کێتۆپستۆھ ەگنەڕ ،ەین نایتێنرەتنیئ یەنایباتوق وەئ ۆب ○

    .ەكب تۆخ

 .ەنازب تەکەیباتوق یەشونێھن و ەوەوان ەنووچ یرایناز ●

  .ەکب رامۆت تۆخ ەشونێھن یەوەندرککێڕ یزارمائ ەل ●

 .تیەکب ەوەتەکەناخباتوق ەب ىدنەویەپ ەوەڵام ەل نۆچ ەنازب ●

 .داپیائ نای پۆتپال ،کوبمۆرک ىەگێڕ ەل تیەکب ەوەتەکاتسۆمام ەب یدنەویەپ نۆچ ەنازب ●

 .ەوەڵام ەل نووبرێف رەس ەندرکتخەج ۆب ەکب ناخرەت کێنێوش ●

 .تێبەھ تۆخەبرەس یەوەندنێوخ یبێتک دنەھ اب ●

 .ایژۆلەنکەت و نشیەکیلپەئ یەرابرەد ناكەواب ەرایسرپ یەوەنادماڵەو ۆب نێبراکەب نادیتەمرای-دوخ یایژۆلەنکەت یناكەواچرەس ●

 .ەکب نایباتوق ۆب ۆکفێج یەوەروود دەل ینووبرێف یناکەجنرەس یریەس ●

  ایژۆلەنکەت یناکەیناویتشپ
  نایباتوق ۆب تێنرەتنیئ ینادێرگ
 راک یباتوق یفاتس اجنیئ .یتەمرای ۆب نەکب ەوەنایۆخ یەناخباتوق ەب یدنەویەپ ەتسیوێپ ەین نایشاب یتێنرەتنیئ ەک ناکەنازێخ و نایباتوق
 یەناخبێتک و ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق یەوارزەماد کەو( نەکەد ەگڵەمۆک یناشەبواھ ،یرایناز یایژۆلەنکەت یدنەوان یفاتس ڵەگەل
 وانێپەل ەیەھ ەوەڵام یتێنرەتنیئ ۆب ناینتشیەگسەد نایباتوق یەوەئ یندرکاینڵد ۆب ەکید یناوەئ و ناکەسنزب ،)نۆسرەفێج یتنواک یتشگ
 .ەکب نارزەھ یتێنرەتنیئ یناکەدراژب یریەس .ەوەروود دەل ینووبرێف

  یباتوق یناکەرێمائ
 وومەھ وکەوات ەنارێمائ وەئ یەوەندرکشەباد ۆب ەوودرک نایراک و ەنامەھ ەک ەوودرکیراید یەنارێمائ وەئ یتشگ ىەرامژ ەکەتکیرتسید
 ەل 9 یلۆپ و 5 یلۆپ ینایباتوق تشگ .ننێب یراکەب ەوەروود دەل ینووبرێف ۆب نناوتەد ەک تێبەھ کێرێمائ ۆب ینتشیەگسەد کەیباتوق
 انێھەد نایراکەب ەک ەناخباتوق یناکەرێمائ .TechForEd یمارگۆرپ ەل کێشەب کەو ترگرەو نایێون یکێرێمائ ندنێوخ یڵاس یاتەرەس
 .ەووترگرەو نایرێمائ ەوەمارگۆرپ مەئ ىەگێڕ ەل وودرباڕ یڵاس 10 و 6 یلۆپ ینایباتوق .نوارکشەباد رتووراوخ یناکەتسائ ۆب

  نایناکەنازێخ و نایباتوق یندرکیناویتشپ
 نامکەیراکڵێھ ،اھەورەھ .نایناکەنازێخ و نایباتوق ۆب 303.3438.982 یەگێڕەل یكەرەد یکینکەت یتەمرای یڵێھ ەل نیماوەدرەب ەمێئ
 وود نامیتشگ یتیاسبێو .نایناکەیکینکەت ەشێک یەرابرەد نەکب ەوێک ەب ىدنەویەپ یەوەئ یندرکیراید ۆب ناکەنازێخ ینادیتەمرای ۆب ەواناد
 ،کوبمۆرک ۆب ەیادێت یەواچرەس ەک ،نامناکەیکینکەت ەواچرەس یەڕەپال و رێمائ یناویتشپ یەڕەپال :ەیەھ یشاب یەواچرەس یەڕەپال
 نامز نیدنەچ رەس ۆب ناکەیکینکەت ەواچرەس یەنیرۆز .شیرتایز و Google Classroom، Schoology، SeeSaw ،داپیائ
 .نواردڕێگەدرەو

  ایژۆلەنکەت یناکەزارمائ
 ،رتایز یڵاتیجید ینشیەکیلپەئ و زارمائ یندرکیناویتشپ و ەوەندرکواڵب ۆب ەوودرک نایراک ەوەکەیەب Ed Tech و یرایناز یایژۆلەنکەت
 ۆب اتسێئ یناکەسۆرپ و ناكەزارمائ ینانێھراکەب ڵەگەل ،Zoom و Actively Learn، Adobe Spark، Screencastify کەو
 .نامڵاس مەئ یکیمانیاد ییەدرەورەپ یەگنیژ یندرکواوەت

 رەس ەل نایناکەیباتوق یناکەیکالاچ یندرکڵۆرتنۆک و ندرکیرێدواچ ۆب Securly یکەرەس ینشیەکیلپەئ ۆب ەیەھ ناینتشیەگسەد ناکەنازێخ
 ەوەتکیرتسید ینایاتسۆمام نەیال ەل یەوەئ ۆب ەویڕک Securly یلۆپ یندربەوێڕەب یزارمائ ەکەتکیرتسید اھەورەھ .نایۆکفێج یناکەرێمائ
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 یرووژ و لۆپوان یندنێوخ ۆب تێرکەد ەک ەیەوەئ Securly Classroom Management یناکەیکەرەس ەدووس ەل کێکەی .تێبراکەب
 .تێبراکەب ڵاوچریڤ یلۆپ

 کارۆخ یناكەیرازوگتەمزخ
 یناکەتاک و نێوش .نایباتوق تشگ ۆب "ۆڕب و ەرگرەو یناکەکارۆخ ەمەژ" یندرکنیباد ەل تێبەد ماوەدرەب کارۆخ یناكەیرازوگتەمزخ
 ەوەروود دەل ینووبرێف ۆب تکیرتسید نای کەیەناخباتوق رەگەئ تێرنەیەگەد و تێرکەد یراید "ۆڕب و ەرگبرەو" یناكەیرازوگتەمزخ
  .تێڕۆگیب

 ڵادنم یرێدواچ یناكەیرازوگتەمزخ
 ەل PK-5 یلۆپ ەل یەنایباتوق وەئ ۆب ڵادنم یرێدواچ ۆب نێرکەد تسەدرەب ناکەناخباتوق یناکەیسروک و ەگێپ یوارکیراید یکەیەرامژ
 وەئ یتشگ یتسوردنەت یناکەییامنێڕ یامەنب رەس ەل ناکەتسەدرەب ەیسروک و ەگێپ یەرامژ .ەوەروود ەل نووبرێف ۆب یەوەنتساوگ یرەگەئ
 وارنێکشاد و ییاڕۆخەب یمەژ ۆب نەتسیاش یەنایباتوق وەئ کو ،یتسیوێپ یامەنب رەس ەل ناکەیسروک رەس ەل رایڕب .تێرکەد یراید ەتاک
)FRL( تێبەد.  

 ناکەنازێخ ڵەگەل یدنەویەپ
 دەل ینووبرێف یتاک ەل و ەیەوەنتساوگ مەئ یەوام ەل ناکەنازێخ ڵەگەل ندرکیدنەویەپ ەل تێبەد ماوەدرەب ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق
 ۆب ەزات یڵاوەھ یلیەمیئ یەمانڵاوەھ یەگێڕ ەل ێون یرایناز و ەوەندرکێون یندرکشەکشێپ ەل تێبەد ماوەدرەب ەکەتکیرتسید .ەوەروود
 ،اھەورەھ .نایناكەناخباتوق ەەب ناکەتسەویەپ ەیرایناز و ،ەناو ،ەتشخ یەرابەل نەکەد یدنەویەپ نایاتسۆمام و ەناخباتوق .ەگڵەمۆک
 :ىەگێڕ ەل تێرکەد شەبواھ ناکەگنرگ ەوەندرکێون و ناکەندنایەگاڕ

 jeffcopublicschools.org ەل تکیرتسید یتیاسبێو ●
 تەکەناخباتوق یایدیم لایشۆس یناکەڵانەک و تیاسبێو ●
 ەناخباتوق و تکیرتسید یلیەمیئ و ناکەمانڵاوەھ ●
 ەمان ەتروک و ینۆفەلەت یدنەویەپ ●
  :تکیرتسید یایدیم لایشۆس یناکەڵانەک ●

○ Twitter 
○ stagramIn 
○ Facebook 
○ TeamJeffco Twitter 
○ TeamJeffco Instagram 

  ڵاوەھ یناکەواچرەس ●

 Jeffco ەل ەکب ندرکیدنەویەپ ییرایناز یناکەدنەبکێڕ یریەس ەیاکت ،تیرگانرەو ەمان ەتروک نای ،ناكەینۆفەلەت ەیدنەویەپ ،لیەمیئ رەگەئ
Connect رتایز یناویتشپ ۆب تەکەناخباتوق یەگنیسوون ەب یدنەویەپ نای. 

 نای تیرگان یرەو رەگەئ .نرگبرەو ەگڵەمۆک ۆب ەزات یڵاوەھ یتکیرتسید ینۆرتکیلەئ یەمانڵاوەھ ناکەنازێخ تشگ ەتسیوێپ
  .ەگڵەمۆک ۆب ەزات یڵاوەھ ۆب ەکب رامۆت تۆخ لیەمیئ یتسیل ەل ،ەوادال ادوودرباڕ ەل تندرکیرادشەب
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 نۆفەلەت ەرامژ ەوەروود دەل ینووبرێف ۆب تکیرتسید یناکەیناویتشپ

 303.982.6500 ۆکفێج یناکەیموکح ەناخباتوق یكەرەس یڵێھ

 303.982.6805 رەتراچ یەناخباتوق یەگنیسوون

 303.982.1144 نازێخ و ەگڵەمۆک یناکەیدنەویەپ

 303.982.6559 نترگۆخەل و ،ینشەچەمەھ ،یناسکەی

 303.982.6748 کارۆخ یناكەیرازوگتەمزخ

 303.982.6650 رادەرھەب و دنەمەرھەب

 303.982.7251  ناکەیتسوردنەت ەیرازوگتەمزخ

   303.982.1737 )ەناخباتوق ەل رەب ینووبرێف یەگنامرەف( ەناخباتوق ەنووچ شێپ یغانۆق

Safe2Tell  1.877.542.7233 

 303.982.6682  تەبیات یندنێوخ ۆب ەگڵەمۆک یناویتشپ یڵێھ

 303.982.3438 یکینکەت یناویتشپ ۆب نازێخ یتەمرای یڵێھ

 

 


