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تێگەیین و پێناسە
یاسای خوێندنگا

بڕیاردەدرێ لە الیەن پەرلەمانەوە و ئاماژە دەكا بۆ ئامانجە سەرتاسەرییەكانی خوێندكاری و ڕێباز و چۆن دەبێ
كاروبارەكە گەاڵڵەبكرێت.

بەرنامەی كاژێر

بڕیاردەدرێ لە الیەن پەرلەمانەوە و ئاماژە دەكا بۆ كاتی دڵنیاییكراوى ئاراستەكردنی وانەوتنەوە كە قوتابییەكان مافیان
هەیە لە وەرگرتنی.

ل گ ر )Lgr 11(11

بەرنامەی نەتەوەیی خوێندكاری بۆ خوێندنگای زۆرەملێ.

بەرنامەی خوێندكارى

بڕیاردەدرێ لە الیەن میرییەوە و ئاماژە دەكا بۆ ئامانج و ڕێبازی بنچینەیی خوێندنگای سەرەتایی و ئەو باییانە كە
دادەنرێن وەكو بناخە بۆ كاروبارەكە.

بەرنامەی كۆرس

بڕیاردەدرێ لە الیەن میرییەوە و ئاماژە دەكا بۆ ئامانجی وانەوتنەوەى بابەتە جۆراوجۆرەكان.

بەرنامەی خوێندنگا

شارەوانی بڕیاری بەرنامەی خوێندنگا دەدا .باسی ئەوە دەكا چۆن خوێندنگاكانی شارەوانی دەبێت كاربكەن و پێشبكەون.

بەرنامەی كاروبار

خوێندنگا سەرەتایییەكان بڕیاری بەرنامەی كاروبارەكانی خۆیان دەدەن .باسی ئەوە دەكا چۆن خوێندنگاكە كاربكا لە
ماوەی نێزیكترین ساڵی ئاییندەدا.

بەرنامەی پێشخستنى تاكەكەسی

)(IUP
بەرنامەیەكی نووسراوە بۆ چۆنییەتی گەیشتنی قوتابی بە ئامانجی بەرنامەكانی كۆرسدا .ئەمە پێكەوە دەكرێت بە هاوكاریی
قوتابی و مامۆستا و سەرپەرشتەكان.

پەرستیاریی بۆ منداڵی خوێندنگاى سەرەتایی

یانەی كاتی ئازاد ئاساییترین جۆری پەرستیارییە پێش و پاشی كاتی خوێندنگا.

پەرستیاریی پەروەردە و فێركردن

پەرستیاریی منداڵی خوێندنگا دەتوانرێ بە شێوەیەكی تر بكرێتیش ،نەك وەك یانەی كاتی ئازاد ،بۆ نموونە باخچەی
مندااڵنی خێزان.

پۆلی باخچەی مندااڵن

4

4

SORANI

یەكەم هەنگاو بۆ خوێندن لە خوێندنگا
منداڵەكەت دەتوانێ بڕوا بۆ پۆلی باخچەی مندااڵن لە پایزی ئەو ساڵە كە دەبێتە شەش سااڵن .ڕۆیشتن بۆ پۆلی باخچەی
مندااڵن دڵخوازانەیە و بە خۆڕاییە.
پۆلەكانی باخچەی مندااڵن لە ناو خوێندنگا سەرەتاییەكانن .پێش دەسكردن بە ساڵی تازەی خوێندن ،هەموو ساڵێ،
هەموو منداڵە شەش سااڵنەكان نامە بۆیان ڕەوانەدەكرێت كە بریتیە لە زانیاری لە بارەی ئەو خوێندنگایە كە تیایدا
دەخوێنن.

هەڵبژاردنی خوێندنگا

هەر منداڵێ خوێندنگایەك بۆی دەستنیشاندەكرێ .ئەمە وادەگەیەنێ كە شوێنێ بۆ منداڵەكە ئامادەدەكرێ لەو خوێندنگایە .چ
خوێندنگایە دەستنیشان بۆی دەكرێ ،ئەوە دەكەوێتە سەر ناونیشانی دامی تۆماركردنی منداڵەكە .لە چ شوێنێ منداڵەكە
چۆتە باخچەی مندااڵن ،ئەوە كارتێناكاتە سەر دەستنیشانكردنی ئەو خوێندنگایە كە بۆ منداڵەكە دیاریدەكرێ.
ئەگەر بتەوێ خوێندنگا دەستنیشانكراوەكە بگۆڕی بە خوێندنگایەكی تری شارەوانی ،ئەو پێشكەشكردنەی شوێنە
بەكاردەهێنی كە ڕەوانە دەكرێ لەگەڵ ئەو نامەیە كە دەنێررێ بۆ ئەو مندااڵنە كە دەست بە پۆلی باخچەی مندااڵن دەكەن.
فۆرمی داخوازینامەی گۆڕینی خوێندنگا لە  www.orebro.seهەیە ،لەوێ دەتوانیتیش زۆرتر لە بارەی هەڵبژاردنی
خوێندنگا بخوێنیتەوە.

گواستنەوەیەكی ئاسان بۆ خوێندنگا

پۆلی باخچەی مندااڵن گواستنەوەیەكی ئاسانە لە باخچەی مندااڵنەوە بۆ خوێندنگای سەرەتایی .بەزۆری هاوكارییەكی
نێزیك هەیە لە نێوان پۆلی باخچەی مندااڵن و پۆلی یەكەمی خوێندنگای سەرەتایی تا منداڵەكان بە شێوەیەكی سرووشتی
خوێندنگا نوێكانیان و ئەو كارمەندانە كە لەوێ ئیشدەكەن بناسن.

ڕۆژێكی نموونەیی بۆ منداڵێكی پۆلی باخچەی مندااڵن

بەزۆری پۆلی باخچەی مندااڵن پێشنیوەڕوان چاالكییەكانی دەكا و ڕۆژەكە تەواودەبێ بە خواردنی فراڤیین پێكەوە.
پاشنیوەڕوانە زۆر منداڵ دەڕۆن بۆ یانەی كاتی ئازاد ،كە لەوانەیە لە هەمان شوێنی پۆلی باخچەی مندااڵن بێ یان لە
شوێنێكیتر لە ناو خوێندنگاكەدا بێ.
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كاروباری پەروەدە و فێركردن

لە پۆلە باخچەكانی مندااڵن فۆرمی كار بەكاردەهێنرێ لە باخچەی مندااڵن و خوێندنگا .كاروباری پەروەدە و فێركردن
دەبێ بەجۆشخەر بێ بۆ پێشكەوتن و فێربوونی منداڵەكە.
ئەركی پەروەردەكارەكان هاندانی دەستپێشخەریی و خواستی منداڵەكانە .جاروباریش كاریان ئەوەیە حەز و ئارەزوو
پەیدا بكەن الی منداڵەكان بۆ شت بە هۆی پیشاندانی ئەو شتانە بە شێوەیەك سەرنجیان ڕابكێشن.
تا ئێستایش یاریكردن گرنگییەكی گەورەی هەیە بۆ پێشكەوتنی منداڵ.
كاتێ منداڵ شەش سااڵنە ،بەزۆری دژوارە بۆی دابنشێ بێ جووالنەوە و گوێبگرێ و چاوەڕوانی سەرە بكا .بۆ
فێربوونی ئەمانە ،منداڵ پێویستی بە مەشقكردنە لە سەرەتای دەستپێكردنی ڕۆیشتنی بۆ خوێندنگا .لە كۆبوونەوەی
ڕۆژانەدا ،لە نێوان ئەو شتانە كە منداڵەكان دەیكەن ،ڕاهێنانیانە لە سەر دەستهەڵگرتن و چاوەڕێكردنی سەرە و ماوەدان بە
ئەوانیتر قسەكانیان تەواوبكەن.

تۆی دایك یان باوك گرنگیت

تۆی دایك یان باوك منداڵەكەت لە هەموو كەسێك باشتردەناسیت .بۆ ئەوە منداڵەكەت تا دەتوانرێ هەستبكا بە باشی و
دڵخۆشی لە پۆلی باخچەی مندااڵن ،گرنگە تۆ بەشدار بیت لە خوێندكاریی منداڵەكەت و هەست بكا تۆ شیاوكاریت هەیە بۆ
ئەوە لەگەڵدا بیت و كارتێبكەیت.
وەك دایك یان باوك شێوەیەكی خەریكبوونت بە خوێندنی منداڵەكەتەو ئەوەیە ببیتە ئەندام لە ئەنجومەنی دایكوباوكان كە
سەر بە خوێندنگایە.هەروەها لە نیوەساڵیكی خوێندندا هەر نەبێ یەكجار داوەتدەكرێیت بۆ كۆبوونەوەی دایكوباوكان كە
تیایدا زانیاری وەردەگریت لە بارەی ئەو ڕووداوانە كە ڕوودەدا لە پۆلی باخچەی مندااڵن و دەتوانی پرسیار بكەی یان
باسی بابەتێ بكەی كە وا دەزانی گرنگە.
بێگومان دەتوانی لە هەر كاتێ بتەوێت قسەبكەی لەگەڵ كارمەندانی پۆلی باخچەی مندااڵن ئەگەر شتێكت هەیە
دەخوازی بیزانی.
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گۆتوبێژی پێشكەوتن

یەكجار لە نیوەساڵیكی خوێندندا گۆتوبێژی پێشكەوتن دەكرێ ،كە تیایدا تۆ و منداڵەكەت و مامۆستاكەی چاوتان بە یەك
دەكەوێ و قسەدەكەن لە بارەی ئەوەوە كە تا چ ڕادەیە منداڵەكەت كامەرانە لە پۆلی باخچەی مندااڵن .ئێوە دەستنیشانی
ئامانج دەكەن؛ بە واتایەكیتر بڕیاردەدەن منداڵەكەت پێویستی بە چ مەشقكردنێكی زیاترە لە ئایندەی نێزیكدا.
لە ڕێگای ئەوەوە ،لە پۆلی باخچەی مندااڵن ئەو بوارانە دەستنیشاندەكرێن كە منداڵەكە پێویستی بە بەهێزكردنیان هەیە،
هەلومەرجێكی لەباری باشتر بۆ منداڵەكە هەڵدەكەوێ تا پاشان بگاتە ئەو ئامانجانە كە لە خوێندنگای سەرەتایی
بەدەستدەهێنرێ.

ئەو یاسایانە كە پۆلی باخچەی مندااڵن دەبەنەڕێوە

ڕێسا گشتییەكانی یاسای خوێندنگا لە بارەی خوێندنگاوە ،پۆلی باخچەی مندااڵنیش دەگرێتەوە .بەرنامەی خوێندكاریی
خوێندنگا زۆرەملێكان ) ،(Lgr 11پۆلی باخچەی مندااڵنیش دەگرێتەوە .پۆلی باخچەی مندااڵن بەشێكە لە خوێندنگا و یەكەم
هەنگاوە لە جێبەجێكردن و ئەنجامگەیاندنی ئامانجەكانی بەرنامەی خوێندكاریی .لە الیەكیترەوە هیچ ئامانجی زانست نیە
لە پۆلی باخچەی مندااڵن كە دەبێ بە ئەنجام بگەیەنرێن.
بەزۆری بەڕێوەبەری خوێندنگای سەرەتایی ،بەڕێوەبەری پۆلی باخچەی مندااڵنیشە.

شوێنێكی دڵنیا لەگەڵ بەهاگەلی تەندروست

هەموو منداڵەكان دەبێ هەستبكەن بە دڵنیایی لە پۆلی باخچەی مندااڵن .ئێمە لە خوێندنگا چاوپۆشی ناكەین لە هیچ شێوەیەك
لە ڕەفتاری سووكایەتی پێكردن .هەموو خوێندنگاكان بەرنامەی دڵنیاییان هەیە ،كە باسی ئەوە دەكا چۆن مرۆڤ كاربكا دژ
بە ئازاردان و چۆن مامەڵە لەگەڵیدا بكا ئەگەر ڕوویدا .بەرنامە دڵنیاییەكە لە ماڵپەڕی خوێندنگاكە هەیە.
لە خوێندنگا بناخەی نرخیی هەیە كە هەموو كارمەندان پشتگیری لیی دەكەن .هەموو مرۆڤەكان نرخیان وەك یەكە.
كوڕ و كچ و پیاو و ژن دەبێ هەمان ماف و بواریان هەبێ .پەیمانی نەتەوەیەگرتووەكان لە بارەی منداڵەوە دەبێ زاڵ بێ
بە سەر كاروبارەكانەوە و بەرژەوەندی منداڵ و قوتابیان هەردەم لە پێشەوە بێت.
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تەندروستیی قوتابی

هەموو قوتابییەكان لە پۆلی باخچەی مندااڵنەوە تا خوێندنگای ئامادەیی ،تەندروستیی قوتابیان لە بەردەستدایە ،بە
واتایەكیتر نەخۆشڤان و پزیشكیان هەیە .كاری تەندروستیی قوتابی ئەوەیە چاوەدێری پێشكەوتنی لەشی هەموو قوتابیە
بكات و كاربكات بۆ تەندروستیەكی باش و ژینگەی كاركردنێكی باش و خووی ژیانی باش.
كاری پێشگیریكردن ،سەردانی تەندروستیش دەگرێتەوە ،وەك كێشانەكردن و پێواندن و ئازماییشكردنی بینایی و
كۆنترۆڵی پشت .هەروەها لە سەردانی تەندروستی ،گۆتوبێژێكی تەندروستی ئەنجامدەدرێت ،كە تیایدا بایەخدەدرێ بە
پرسی منداڵەكە خۆی لە بارەی تەندروستییەوە .لە كاتی خوێندن لە خوێندنگا ،ڤاكسین پێشكەشدەكرێت.
كارمەندانی تەندروستیی قوتابی ئەركی بێدەنگییان لە سەرە تا تۆ و منداڵەكەت بپارێزرێن .زۆرتر بخوێنەوە لە بارەی
تەندروستی و كۆمەكەوە لە orebro.se

منداڵەكەت بیمەكراوە

هەموو ئەو مندااڵنە دەڕۆنە پۆلی باخچەی مندااڵن و خوێندنگا و یانەی كاتی ئازاد بیمەكراون دژ بە ڕووداو لە هەموو
كاتێكدا .زۆرتر بخوێنەوە لە بارەی بیمەوه لە  ،www.orebro.seكە هەمیشە فۆرمی ئاگاداركردنی زیانی تیادایە.
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هەموو منداڵێ دەبێ بڕوا بۆ خوێندنگای سەرەتایی

لە پایزى ئەو ساڵە كە تەمەنی منداڵەكەت دەبێتە هەفت ساڵ ،یەكەم ساڵی خوێندنگای دەستپێدەكا لە ئەو نۆ ساڵە خوێندنەی
زۆرەملێدا :بە پێی یاسا هەموو منداڵ و الوان لە سوێد دەبێ بڕۆن بۆ خوێندنگای سەرەتایی .قوتابییەكان بە خۆڕایی
وانەیان پێ دەوترێ و كەرەستەی خوێندن وەردەگرن و فراڤیین دەخۆن.
دەبێ هەموو قوتابیان لە خوێندنگا ،زانیاریی بناخەیى وەربگرن ،بۆ نموونە لە سوێدی و ئینگلیزی و ماتماتیكدا.
گرنگی ئەوەیە قوتابییەكان فێری ئەو شتانە بن كە پێویستیان پێیانە تا ڕادەی ڕەچاویان.
دەبێ خوێندنگا ئامادەی منداڵ و الوان بكا تا بژێن و تێبكۆشن لە ناو كۆمەڵگادا .هەروەها گرنگیشە كاتێ خوێندنگا
بەجێدەهێڵن ،ببنە خاوەن باوەڕبەخۆبوونێكی بەرز و لێهاتووی كۆمەاڵیەتی باش.

حەزكردن لە فێربوون گرینگە بە درێژایی ژیان

دەبێ خوێندنگای سەرەتایی هانی منداڵ و الوان بدا بۆ حەزكردن لە فێربوون ،حەزكردنێك كە كەڵكدار بێ بە درێژایی
ژیانیاندا.
خوێندنگای سەرەتایی دوای ئامانجە سەرتاسەرییەكان دەكەوێ ،بەاڵم وانەوتنەوی ڕۆژانە دەبێت دەستپێی بكرێت لە
پێویست و ئارەزووی هەموو قوتابییەك .قوتابییەكان بوواری زۆریان هەیە بۆ ئەوە چاالك بن و پالن دابنەن و
بەرپرسیاریی هەڵبگرن لە ڕۆژانی كاردا  -هەموو كاتێ لەگەڵ یارمەتیدانی ئەو پێگەیشتووانە كە لە خوێندنگاكەن.

خوێندنگای جودا

خوێندنگای جودا بۆ ئەو منداڵ و الوانەیە كە ناتوانن ئامانجی زانیاری خوێندنگاكە بە ئەنجام بگەیەنن بە هۆی ئەوەوە
شێوە نائاسایی پێشكەوتنیان هەیە .ئەمانە خوێندكاریى گونجاو وەردەگرن بە پێی توانا ،ئەوەنە زۆر بێ تا بەرامبەر بە ئەو
خوێندكارییە بێ كە خوێندنگای سەرەتایی دەیدا.
خوێندنگای جودا پێكهاتووە لە نۆ ساڵی خوێندن و ساڵی دەهەم ئارەزوومەندانەیە .پۆلی خوێندنگای جودا لە زۆر
خوێندنگای سەرەتایی هەیە.
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دەتوانی داخوازینامە پێشكەشبكەی تا منداڵەكەت لە شەش سااڵنەوە دەستبكا بە خوێندن لە خوێندنگای سەرەتایی.
داخوازینامە پێشكەشدەكەی لە ڕێگەی پەیوەندیكردن بە ئەو خوێندنگاوە كە منداڵەكەت سەر بە ئەوە (خوێندنگای
دەستنیشانكراو).

ئەو پێگەیشتووانە كە لە خوێندنگای سەرەتایی كاردەكەن

لە خوێندنگای سەرەتایی ،مندااڵن تووشی زۆر كەسی پێگەشتوو دەبن ،بێجگە لە مامۆستایان لەوانە كە دەیانبینن،
پەروەردەكاری كاتی ئازاد و مامۆستایانی باخچەی مندااڵن و پەروەردەكاری تایبەت و نەخۆشڤان و بەڕێوەبەری
خوێندنگا و جاروباریش كەسانی تواناداری جۆراوجۆر هەن لەوێ ئەگەر كەسێك پێویستی بە یارمەتی تایبەت هەبێ.

گۆتوبێژی پێشكەوتن و مافی كارتێكردن

وەك دایك یان باوك تۆ گرنگترین كەسیت لە ژیانی منداڵەكەت و دەزانیت كە تۆ دەتوانی كارتێبكەیتە سەر خوێندكاریي
منداڵەكەت .هەموو خوێندنگایەكی سەراتاییش هەڵسوكەوت دەكا لەگەڵ پرسی دیموكراسیدا .دەتوانن ئەوە بكەن ،بۆ نموونە
لە ئەنجومەنێكی خوێندنگادا كە دایكوباوكیش تیایدا دەبن.
قوتابییەكان بوواری زۆریان هەیە بۆ ئەوە لەگەڵدا بوون و پالنی ناوەڕۆكی وانەوتنەوەی خوێندنگاكە دابنەن  -هەموو
كاتێ لەگەڵ یارمەتیدانی ئەو پێگەیشتووانە.
مامۆستاكان گۆتوبێژی پێشكەوتن ئەنجامدەدەن لەگەڵ قوتابیان و سەرپەرشتەكانیاندا بە الیەن كەمەوە یەكجار لە
نیوەساڵیكی خوێندندا .لە گۆتوبێژەكەدا مرۆڤ لێكۆڵینەوە دەكا لە بارەی تا چ ڕادەیەك منداڵەكە كامەرانە لە خوێندنگاكە و
پێكەوە بەرنامەی پێشكەوتنی كەسییەك ( )IUPدادەنەن بۆ فێربوونی بەردەوامیی منداڵەكە.
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گواستنەوەی قوتابیان

ئەو مندااڵنە كە ماڵیان دوورە لە خوێندنگاكانیانەوە بە خۆڕایی دەگوێزرێنەوە ،بەاڵم تەنیا بۆ خوێندنگا
دەستنیشانكراوەكانیان .بە گشتی ئەو قوتابیە لە خوێندنگای سەرتایی دەخوێنێ مافی گواستنەوەی هەیە ئەگەر مەودای
نێوان ماڵ و خوێندنگاكە بە الی كەمەوە :سێ كێلومەتر بێ بۆ پۆلی باخچەی مندااڵن و پۆلی خوێندنی سەرەتایی  3-1و
چوار كێلومەتر بۆ پۆلی خوێندنی سەرەتایی  6-4و پێنج كێلومەتر بۆ پۆلی خوێندنی سەرەتایی .9-7
بێجگە لە مەودای نێوان ماڵ و خوێندنگاكە ،قوتابی مافی گواستنەوەی هەیە بە خۆڕایی ئەگەر ئاسایشی ڕێگەوبان
خراپ بێ یان هۆیەكی تایبەت هەبێ ،بۆ نموونە وەك نەخۆشی.

زمانی زگماك كە سوێدی نیە

ئەو منداڵە ئەگەر سەرپەرشتەكەی زمانی زگماكی سوێدی نەبێ ،مافی هەیە وانەوتنەوە وەربگرێ لە زمانە زگماكەكەی
خۆی ئەگەر زمانی ڕۆژانەیان بێ ،بۆ نموونە لە ماڵ پێی بدوێن.
ئەو منداڵە ئەگەر زمانی زگماكی سوێدی نەبێ ،مافیشی هەیە وانەوتنەوە وەربگرێ لە بابەتی "سوێدی وەك دووهەم
زمان" .هەم وانەوتنەوەى زمانی زگماك و هەم سوێدی وەك دووهەم زمان ،بناخەیەكی گرنگن بۆ فێربوون.
بۆ ئەو قوتابییانە كە زمانی زگماكیان سوێدی نیە و پێویستییان بە یارمەتی زمانە لە خوێندنەكانیاندا ،ڕێنماییكردنی
خوێندكاری هەیە لە زمانی زگماكیان.
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یبەت
تایبەت
یی تا
یارمەتیی
یارمەت

هەموو منداڵ و گەنجێ پێویستییان بە یارمەتی هەیە لە خوێندنگای سەرەتایی بۆ پێشكەوتنیان و فێربوونیان .هەندێك كات
هەموو منداڵ و گەنجێ پێویستییان بە یارمەتی هەیە لە خوێندنگای سەرەتایی بۆ پێشكەوتنیان و فێربوونیان .هەندێك كات
بەشێ لێیان پێویستیان بە یارمەتی زیاتر هەیە لە ئەوانیتر .یارمەتێكە دەگونجرێ لەگەڵ پێویستی و هەلومەرجەكانی
بەشێ لێیان پێویستیان بە یارمەتی زیاتر هەیە لە ئەوانیتر .یارمەتێكە دەگونجرێ لەگەڵ پێویستی و هەلومەرجەكانی
یەكەدا .لەوانەیە شێوەی كاركردن لە ناو ئەو دەستە ،كە قوتابییەكە تیایەتی دەبێ بگۆرڕێ یان ئامرازی یارمەتیدانی
قوتاب
ﻻﭘﮫڕەیی ۱٦
یەكەدا .لەوانەیە شێوەی كاركردن لە ناو ئەو دەستە ،كە قوتابییەكە تیایەتی دەبێ بگۆرڕێ یان ئامرازی یارمەتیدانی
قوتاب
تەكنیكی بەكار بهێنرێ یان یارمەتی زۆر وەربگرێ لە پێگەیشتووەكان.
تەكنیكی بەكار بهێنرێ یان یارمەتی زۆر وەربگرێ لە پێگەیشتووەكان.

ﺑﮕۆڕﻧﮫوە
ﺳﮫرەﺗﺎﯾﯽ
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎی
ﺋﮫﮔﮫر ﺑﺧوازن
ۆڕن
بگۆڕن
ەرەتایی بگ
سەرەتایی
ێندنگای س
خوێندنگای
خوازن خو
گەر ببخوازن
ئەگەر
ئە
ەستنیشان كراوە
ێندنگاكە د
ەربگرێ كە خو
وەرﺑﮕرێتو
ﻣﻧدا�ﻧﮫئەو مندااڵنە
یەكەم جار
ەبێت
ﭘﻠﮫی ،د
ﺑﮫەوانی
دەﺑێتشار
ﺷﺎرەواﻧﯽەر بە
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎﯾﮫﻛﯽسەرەتایی س
خوێندنگای
ﻛراوە .ﭘﺎﺷﺎن
دەﺳﺗﻧێﺷﺎن
ﺑۆﯾﺎن
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎﻛﮫ
ﻛﮫ
ﺋﮫو
ﯾﮫﻛﮫم
خوێندنگای سەرەتایی سەر بە شارەوانی ،دەبێت یەكەم جار ئەو مندااڵنە وەربگرێ كە خوێندنگاكە دەستنیشان كراوە
ڵیتر.
ێن بكا بە
ێشكەشی شو
پاشان د
بۆیان.
منداﺗر
ﻣﻧدا�ﻧﯽ
ﭘێﺷﻛﮫش
ەتوانێ پپﺷوێن
دەﺗواﻧێت
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎﻛﮫ
ﺑﻛﺎت.
ڵیتر.
مندا
ێن بكا بە
ێشكەشی شو
ەتوانێ
پاشان د
بۆیان.
ئەگەر بتەوێ خوێندنگاكە بگۆڕی بە خوێندنگایەكی تری شارەوانی ،داخوازینامە پێشكەشدەكەی بە ئەو خوێندنگایە
ێندنگایە
خو
ێشكەشدەكەی بە ئەو
ینامە پ
داخواز
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎﯾﮫﻛﯽەوانی،
ێندنگایەكی تری شار
ۆڕی بە خو
خوێندنگاكە بگ
ﺋﮫﮔﮫرەر بتەوێ
ئەگ
ﺋﮫو
ﺑۆ
ﺑﻛﮫ
ﭘێﺷﻛﮫش
ﯾﻧﺎﻣﮫﯾﮫك
داﺧواز
ﺗر،
ﺷﺎرەواﻧﯽ
ﺑۆ
ﺑﮕۆڕﯾﺗﮫوە
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎﻛﮫت
دەﺧوازﯾت
كە دەتەوێ منداڵەكەت بخوێنێ تیایدا .فۆرم هەیە لە  .www.orebro.seسەرنجت ڕادەكێشین بۆ ئەو منداڵە كە دەستدەكا بە
ۆرمﻟﮫ هەیە لە
ﺑۆیتیایدا .ف
منداڵەكەت بخوێنێ
كە د
ەستدەكا بە
ێﻧﯾﺗﮫوەئەو منداڵە كە د
ڕادەكێشین بۆ
ەرنجت
 .www.orebro.seس
ڕێﺳﺎﻛﺎﻧﯽ
زۆرﺗر ﺑﺧو
زاﻧﯾﺎرﯾﯽ
ﺑڕۆﯾت.
ەتەوێ ﻛﮫ
ﺧوێﻧدﻧﮕﺎﯾﮫ
یلكەیەدا.
ﻟﮫﺑﺎرەی ئەم نام
ڕەوانە دەكرێت لەگەڵ
ەمان كاتدا
دەﺗواﻧﯾتكە لە ه
orebro.seكاربهێنی
ێشكەشكردنی شوێن بە
دەﺧوازﯾتەتوانی پ
ەی مندااڵن ،د
باخچ
پۆلی
پۆلی باخچەی مندااڵن ،دەتوانی پێشكەشكردنی شوێن بەكاربهێنی كە لە هەمان كاتدا ڕەوانە دەكرێت لەگەڵ ئەم نامیلكەیەدا.
ەی هەڵبژاردنی خوێندنگا.
بخوێنیتەوە لە بار
ﻟﮫﺑﺎرەیزۆرتر
 www.orebro.seدەتوانیت
لە
ﭼۆﻧﯾﮫﺗﯽ
ھﮫڵﺑژاردﻧﯽ ﺧوێﻧدﻧﮕﺎ
ﻣﺎﻣﮫڵﮫﻛردﻧﯽ.
ەی هەڵبژاردنی خوێندنگا.
بخوێنیتەوە لە بار
 www.orebro.seدوەتوانیت زۆرتر
لە

یوڕووخسار
ننیوڕووخسار

هەندێ خوێندنگای سەرەتایی لە ئۆرەبرو شێوەیەك لە نیوڕووخساریان هەیە ،بە زۆری لە پۆلی چوار یان هەفتەوەیە.
هەندێ خوێندنگای سەرەتایی لە ئۆرەبرو شێوەیەك لە نیوڕووخساریان هەیە ،بە زۆری لە پۆلی چوار یان هەفتەوەیە.
ئەگەر دەخوازی بزانیت چ نیوڕووخسارێ هەیە و واتایان چیە ،دەتوانیت زانیاری وەربگری لە  www.orebro.seیان لە
ئەگەر دەخوازی بزانیت چ نیوڕووخسارێ هەیە و واتایان چیە ،دەتوانیت زانیاری وەربگری لە  www.orebro.seیان لە
ماڵپەڕی خوێندنگاكە ،ناوی خوێندنگاكە.www.orebro.se/
ماڵپەڕی خوێندنگاكە ،ناوی خوێندنگاكە.www.orebro.se/
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خوێندنگای سەرەتایی سەربەخۆ

خوێندنگای سەرەتایی سەربەخۆ دەبرێتەڕێوە لە الیەن خەڵكی ترەوە ،نەك لە الیەن شارەوانییەوە .ئەم خوێندنگایانەش
دەبرێنە ڕێوە بە پێیی ئەو یاسا و ڕێبازانە كە خوێندنگای سەرەتایی سەر بە شارەوانی بە پێیی دەبرێتە ڕێوە و دەبێت دامی
نەتەوەیی خوێندنگا پەسەندیبكا.
زۆر خوێندنگای سەرەتایی سەربەخۆ هەیە لە ئۆرەبرو .خوێندنگا سەرەتایی سەربەخۆكان هەموو كەسێ وەردەگرن،
بەاڵم تیایاندا ،منداڵ شوێن پێی نادرێ بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیك .دەبێ داخوازینامە پێشكەشبكرێ تا منداڵ بتوانێ لەوێ
بخوێنێ .خوێندنگا سەرەتایی سەربەخۆكان كەوتنەپێش نادەن بە ئەو مندااڵنە كە لە نێزیكی خوێندنگاكە دەژێن.

چی خوێندنگای سەرەتایی دەباتەڕێوە؟

لە الیەنی نەتەوەیییەوە ،خوێندنگا دەبرێتەڕێوە بە هۆی یاسای خوێندنگا و بەرنامەی كاژێڕ كە پەرلەمان بڕیاریان دەدا.
میری بڕیاری بەرنامەی خوێندكاریی و بەرنامەی كۆرس دەدا.
لە الیەنی ناوچەییەوە ،هەر خوێندنگایەكی سەرەتایی بڕیاری بەرنامەی چاالكی خۆی دەدات .دەتوانیت بەرنامەكانى
چاالكی بخوێنیتەوە لە  www.orebro.seو لە ماڵپەڕی خوێندنگاكان.
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جۆرەكانی پەرستیاریی
بۆ ئەو مندااڵنە كە لە تەمەنی خوێندنی سەرەتایین ،جۆری پەرستیاریی جودا هەیە لە دەرەوەی كاتی خوێندنگا:


یانەی كاتی ئازاد



پەرستیاریی پەروەردە



كاروباری كاتی ئازادی كراوە

یانەی كاتی ئازاد ئاساییترین شێوەی پەرستیارییە .لە  1جوالی  2009وە دایكوباوك دەتوانن بۆ منداڵەكەیان تەنانەت
شێوەیەك لە پەرستیاریی پەروەردە هەڵبژێرن.
كاروباری كاتی ئازادی كراوە ،دانراوە بۆ ئەو مندااڵنە كە تەمەنیان  12-10ساڵە .منداڵەكان ناونووس ناكرێن لە
كاروباری كاتی ئازادی كراوە و خێزانەكان خۆیان بڕیاردەدەن منداڵەكەیان چەند جار لەوێ بێ.

بۆ منداڵ لە تەمەنی خوێندنی سەرەتاییدا

هەموو منداڵێ كە تەمەنیان شەش ساڵ تا دوانزە ساڵە و دایكوباوكیان كاردەكەن یان دەخوێنن ،مافی ڕۆیشتنیان هەیە بۆ
یانەی كاتی ئازاد  -ئەمە ئێمە بە قسەی ڕۆژانە پێی دەڵێین یانەی كاتی ئازاد ) .(fritidsمنداڵەكان دەتوانن لە یانەی كاتی
ئازاد بن لەو ماوەیە كە دایكوباوكیان كاردەكەن یان دەخوێنن و ئەمە كاتی ڕۆیشتن بۆ كار یان خوێندن یان گەڕانەوە لەوێ
دەگرێتەوە .هەروەها منداڵ دەتوانێ شوێنی كاتی ئازادی هەبێ لەبەر هۆیی تایبەتی.
منداڵی ئەو دایكوباوكانە كە بە دوای كارا دەگەڕێن یان پشووی دایكۆباوكیان هەیە ،مافیان نیە لە وەرگرتنی شوێن لە
یانەی كاتی ئازاددا.
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یانەی كاتی ئازاد چیە؟

یانەی كاتی ئازاد چاالكییەكی دەستەیی پەروەردەییە كە تەواوكەری خوێندنگایە و پێشكەشی كاتێكی ئازادی پڕمەبەست و
ئازاد لەچ پیە؟
یانەی كات
ێشكەوتندا دەكا بە منداڵەكان .یانەی كاتی ئازاد كراوەتەوە بۆ مندااڵن پێش و پاشی چوون بۆ
یارمەتییەكییگرنگ
ەروەردەییە كە تەواوكەری خوێندنگایە و پێشكەشی كاتێكی ئازادی پڕمەبەست و
ەستەیی پ
ییەكی
ئازاد
یانەی
ێندنگایشدا.
ی دخو
چاالكپشوو
ماوەی
كاتیو لە
ێندنگا
خو
بنیو چوون ب
ڵەكانپاش
منداێش و
ەستپێشخەرییاڵن پ
كراودەتەوە بۆ مندا
ێییئارئازاد
یانەی پكات
ەكا دبەەبێمندا
ێشكەوتندا د
گرنگ لە پ
یارمەتییەكی
بگونجرۆێن
ەزوو و
ڵەكان.بن و بە
خۆش
ئازاددا
یانەی كاتی
ییەكان لە
چاالك
ێندنگایشدا.
ەلومەرجیەیجپشووی خو
ێندنگا و لە ماو
لخو
ۆراوجۆریاندا.
ەگەڵ ه
چاالكییەكان لە یانەی كاتی ئازاددا دەبێ خۆش بن و بە پێی ئارەزوو و دەستپێشخەریی منداڵەكان بن و بگونجرێن
لەگەڵ هەلومەرجی جۆراوجۆریاندا.

چی پەرستیاریی منداڵی خوێندنگا دەباتەڕێوە؟

Sid 21 SORANI

بەرنامەی خوێندكارى خوێندنگای سەرەتایی ) ، (Lgr 11یانەكانی كاتی ئازادیش دەگرێتەوە .بەرنامەی خوێندكارى
ەباتەڕێوە؟
منداڵی
ەرستیاریی
خوی پ
چ
ێندنگاێدوەك و
خوبە شتان
یەخدەدا
رەتایی با
ێندنگای سە
ەكیەكبوونی نرخی مرۆڤ و ڕێز و دڵنیایی و ئارەزوو لە فێربوون -
ﻻﭘﮫڕە ۲۱
ەرنامەی خوێندكارى
ەگرێتەوە .ب
ئازادیش
ەكانیەكاتی
، (Lgr
ێندنگای س
ەرنامەی دخو
ئازاددا.
یانەید كاتی
چاالكیی
ێندنگا یوان هەم ل
)11خو
ەرەتاییەم لە
ەوتنەوە ه
كارىبەخوسەر وان
ەبێێندزاڵبن
بشتانێ كە
خوێندنگای سەرەتایی بایەخدەدا بە شتانێ وەك وەكیەكبوونی نرخی مرۆڤ و ڕێز و دڵنیایی و ئارەزوو لە فێربوون -
شتانێ كە دەبێ زاڵبن بە سەر وانەوتنەوە هەم لە خوێندنگا و هەم لە چاالكیی یانەی كاتی ئازاددا.
داﺧوازﯾﻧﺎﻣﮫ
داخوازینامە
ەكا بۆ
ڕۆیشتن
ڵەكەت دەست
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ﻛﺎﺗێك
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دەﻛﮫﯾت
ﭘێﺷﻛﮫﺷﯽپ داﺧوازﯾﻧﺎﻣﮫ
ﺑﮫزۆرﯾﯽ
داخوازینامە
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ە
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ەریبگری
و
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د
.
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ە
ل
ەیە
ه
ۆرم
ف
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اڵن
مندا
ەی
باخچ
پۆلی
ڕۆﯾﺷﺗن ﺑۆ ﻛﻼﺳﯽ ﻗۆﻧﺎﻧﺎﻏﯽ ﭘێش ﺧوێﻧدﻧﮕﺎ .ﭘێﺷﻛﮫﺷﻛردﻧﯽ داﺧوازﯾﻧﺎﻣﮫ ﺑۆ ﺑﻧﻛﮫی ﭼﺎﻻﻛﯾﯽ ﻛﺎﺗﯽ ﺋﺎزاد ،دەﻛرێت ﻟﮫ ڕێﯽ
ۆری داخوازینامە پێشكەشدەكەی بۆ وەرگرتنی شوێن لە یانەی كاتی ئازاد كاتێ منداڵەكەت دەست بە ڕۆیشتن دەكا بۆ
بدە ز
ەخوێنێ.
ﺋﮫﻟﮫﻛﺗرۆﻧﯾﻛﯽ هەیە لە  .www.orebro.seدەتوانیتیش وەریبگری لە ئەو خوێندنگا كە منداڵەكەت تیایدا
ﺧزﻣﮫﺗﮕوزارﯾﯽ مندااڵن .فۆرم
پۆلی باخچەی
داﺧوازﯾﻧﺎﻣﮫ ﺑۆ ﺑﻧﻛﮫی ﭼﺎﻻﻛﯾﯽ ﻛﺎﺗﯽ ﺋﺎزاد " "Ansökan till fritidshemﻛﮫ ھﮫﯾﮫ ﻟﮫ orebro.se
دەخوێنێ.

یانەی كاتی ئازاد تەنیا لە پشووی خوێندن و ڕۆژانی خوێندن

كاتێ منداڵەكە لە یانەی كاتی ئازادە تەنیا لە پشووی خوێندن و ڕۆژانی خوێندندا ) 15ڕۆژ زۆرترین ماوەیە لە نیوەساڵی
ڕۆژانی
ێندن و
ی خو
پشوو
ئازاد
یانەی
ێندنەروار بۆ پێشكەشكردنی داخوازینامە بۆ دانانی
خودوا ب
ێندن.
یوەساڵی خو
دانانی ن
ەوترێ
ەنیاە لپەێی د
كاتەت ئەم
كات(،یئەو
ێندنێكدا
خو
یوەساڵی
ەیەدلە ن
ڵەكە ئماو
ۆرترین
ڕۆژانی خو
جانێندن
پشوووی 1خو
ئازادە تەنیا
یانەی
ڵەكە لە
نكاتێ
ەڕوات بۆ
ێستا
ڕۆژەرز مندا
) .15ئەگ
ێندنداەهار)
یوەساڵی ب
یوەریوە (بۆ ن
یوەساڵیلەپایز)
كاتیەی(بۆ ن
جوال
ێندن 1
مندا خو
یوەساڵی
ۆڕین.ۆ دانانی
داخوازگینامە ب
ماوەپىێشكەشكردنی
ەروار بۆ
ێندن.
یوەساڵی
ین
ەوترێبۆدانان
ێی د
ئازاد وكاتدە ئەمە پ
ێندنێكدای( ،ئەو
خو
ئاگاداركرن نیە بۆ
ێندن،دوائە بو كاتە
یوەساڵیخوخو
ین
دانان
یگۆڕێ
ەخوازێ ب
یانەی كات
نیوەساڵی خوێندن  1جوالیە (بۆ نیوەساڵی پایز) و  1جانیوەریە (بۆ نیوەساڵی بەهار) .ئەگەر منداڵەكە ئێستا دەڕوات بۆ
یانەی كاتی ئازاد و دەخوازێ بیگۆڕێ بۆ دانانی نیوەساڵی خوێندن ،ئەو كاتە ماوەى ئاگاداركرن نیە بۆ گۆڕین.
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پەرستیاریی شەو

ئەو دایكوباوكانە كە كاردەكەن پاش كاتژمێری  20.00لە ئێوارانی ڕۆژە ئاساییەكاندا یان لە ڕۆژە پشووكاندا ،دەتوانن
داخوازینامە پێشكەش بكەن بۆ پەرستیاریی شەو بۆ منداڵەكانیان .دەبێ كاتی كاركردنی دایكوباوكەكان بسەلمێنرێ بە
گەواهینامە و خشتەی كات و پێشكەش بكرێن پێكەوە لەگەڵ داخوازینامەكەدا.

چەنێ خەرجی دەچێ؟

مزی بناخەیی دانانی منداڵێك لە یانەی كاتی ئازاددا  2لە سەدی داهاتە .خەرجی یانەی كاتی ئازاد هەر بەو شێوەیەیە كە لە
پەرستیاریی منداڵ دەكرێت ،مزێكی دیاریكراو دەدەی بە بێ ڕەچاوكردن لە چەند كاژێڕ منداڵەكەت لەوێ دەمێنێتەوە.
چەنێتی خەرجەكە دەكەوێتە سەر داهاتی گشتی خێزانەكە لەو شوێنە منداڵەكە ناونووسكراوە .ئەگەر چەند منداڵێكت
ناونووسكراون لە یانەی كاتی ئازاد یان لە پەرستیاریی منداڵ ،ئەو كاتە مزەی هەر منداڵێ كەمدەبێتەوە .زۆرتر بخوێنە لە
بارەی خەرجەوە لە www.orebro.se

دراودانەوە بە هۆی نەخۆشییەوە

ئگەر منداڵەكەت نەیتوانی بڕوا بۆ یانەی كاتی ئازاد بۆ ماوەیكی درێژ بە هۆی نەخۆشییەوە ،دەتوانی مزەكە وەبگریتەوە لە
پانزەهەمین ڕۆژی نەخۆشكەوتنیدا .بۆ ئەم مەبەستە پێشكەشی داخوازینامە دەكەی بە پڕكردنەوەی فۆرمێ كە لە ناوی
 www.orebro.seهەیە.
لە فۆرمەكە دەبێ بەڕێوەبەری خوێندنگاكە بسەڵمێنێ كە منداڵەكە نەڕۆیشتووە بۆ خوێندنگاكە .فۆرمەكە دەنێرى كاتێ
منداڵەكەت نەخۆشییەكەی نەماوە و چاكبۆتەوە.
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كاتەكان پێشكەش بكە

دەبێ خشتەیەكی كات پێشكەشبكەی بۆ مانەوەی منداڵەكەت لە یانەی كاتی ئازاددا .خشتەی كاتەكە دەبێتە بناخەیە بۆ
بەرنامەدانانی چاالكییەكان .كاتی بەجێهێشتنی منداڵەكە دەبێت ئەوەندەی كاتی كاركردن یان خوێندنی دایكوباوكەكە بێ و
كاتی گەشت .فۆرم بۆ خشتەی كات هەیە لە  www.orebro.seیان لە یانەی كاتی ئازاددا.

ڕۆژانی بەرنامەدانانی كارمەندەكان

هەموو نیوەساڵێك جارێك یان چەند جارێ كارمەندەكان ڕۆژی خوێندنیان هەیە .لەو ڕۆژانە ،یانەی كاتی ئازاد لەوانەیە
دابخرێت .بۆ ئەو كەسە لەو ڕۆژانە ناتوانێ پەرستیاریی منداڵەكەی بكات ،ئێمە چارەسەركردنی كاتیمان هەیە بۆی.
پەیوەندی بكە بە یانەی كاتی ئازادی منداڵەكەتەوە تا بزانی چ چارەسەرێك دەكرێت لە ناوچەكەت.

پشوو لە هاویناندا

لە هاوینان زۆر لە مندااڵن ناڕۆن بۆ یانەی كاتی ئازاد .منداڵەكەت دەتوانێ تا  90ڕۆژ ،جوون  -ئۆگوست نەڕوا بۆ یانەی
كاتی ئازاد (لە ئەو دوایی ساڵەكە  60ڕۆژیتر مافی هەیە) بێ ئەوە شوێنەكەی لەدەستبدا.
لە ماوەی نەچوون بۆ یانەی كاتی ئازاد ،مزی شوێنەكە دەدەی ،مرۆڤ دراو دەدا وەك ئابوونە بۆ مافبوونى لە
هەیبوونی شوێن لە یانەی كاتی ئازاددا.

وازهێنان لە شوێن

كاتێ منداڵەكەت دەیەوێ وازبێنێ لە یانەی كاتی ئازاد ،كاتی هەڵوەشاندنەوەی ڕۆیشتن بۆ یانەكە  60ڕۆژى ساڵنامەییە
)نێزیكەی دوو مانگ( .مز دەدەی لە ماوەی هەموو كاتی هەڵوەشاندنەوە.
كاتی هەڵوەشاندنەوە دەستپێدەكا لەو ڕۆژەوە پێشكەشی فۆرمەكە دەكەی .فۆرمەكە لە  www.orebro.seیان لە یانەی
كاتی ئازادى منداڵەكەت هەیە.
منداڵەكەت دەردەكرێ بە شێوەیەكی ئوۆتۆماتیك كاتێ پۆلی شەشەمى سەرەتایی تەواودەكا.
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زانیاری فرەتر

دەتەوێ زۆرتر بزانی لە بارەی خوێندنگای سەرەتایی لە شارەوانیی ئۆرەبرودا؟
سەردانی  orebro.seبكە یان ماڵپەڕی تایبەتى خوێندنگاكە
ناوی خوێندنگاكەorebro.se/
بە ڕێگەی خزمەتگوزاری كڕیار ،019-21 10 00 ،دەتوانی تەلەفۆن بكەی بۆ هەموو خوێندنگا سەرەتاییەكانمان و بۆ ئەو
ڕامیاریكارانە كە بەرپرسیاری خوێندنگاكانن لە ئۆرەبرو.

بەشی زانیاری شارەوانیی ئۆرەبرو  .2010وێنە :لێف یوانسون ،كیكی فونبو ،ئۆگوست ئۆبێری /ئەرشیفی وێنە.س ی
Bild: Leif Johansson, Kicki Funbo, August Åberg/Bildarkivet.se
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