باخچەیێ زارۆكان و قوتابخانە ل شارڤانییا ھەسلەھۆلمێ
ل ژێر بەرپرسییاریا بەڕێوهبەرێتیا زارۆكان و پەروەردەیێ (Barn- och
 ،)Utbildningsförvaltningenئەڤ سازی ھەنە:
باخچەیێ زارۆكان ،خزمەتگوزاریا پێداگۆژی ،بنكەیا چاالكیا دەمێت ئازاد (،(fritidshem
قوتابخانا سەرەتایی ،خوەندەگەھا ئامادهیی ،قوتابخانا پەروەردەیا تایبەت ) (särskolaو
خوەندەگەھا كولتووری )(kulturskolan
دەما تو دچی كاری ،یان دچی خوەندەگەھێ ،مافێ زارۆكێ تە یێ تا تەمەنێ  21سالی ھەیە
كو لی باخچەیێ زارۆكان ،ل بنكەیا چاالكییا كاتێت ئازاد ،یان ژی ل خزمەتگوزاریا
پێداگۆژیكی ،ژبۆ زارۆكێ تە جھەك بھێت تەرخانكرن .ئەگەر گاڤا تە زارۆیكێ تەمەن ژ 2
تا  6سالی ھەبیت ،تە مافێ ڤرێكرنا زارۆكێ خۆ ل باخچەیێ زارۆكان ھەیە .ئەگەر تو ل
شۆلەكی دگەری ،یانژی دڤێ ژ بەر خزمەتا زارۆكێ خۆیێ دی ل مالێ بمینی ،تە دیسان ل
باخچەیێ زارۆكان مافێ ب جھكرنا زارۆكان ھەیە .ژ بۆ ب جھكرنا زارۆكێ خۆ ل
باخچەیێ زارۆكان ،یان ل بنكەیا چاالكییا دەمێت ئازاد ،دڤێ پشكەكێ ژ پارە بدەیی.
زارۆكێت كو تەمەنێ وان ل ناڤبەرا سێ تا  6ساالی نە ،وان ماف ھەیە كول ناڤ ھەفتەیێ
پانزدەھ سەعەت بێ پارە ل باخچەیێ زارۆكان و ل بنكەیا چاالكییا دەمێت ئازاد بن.
ل ھەسلەھۆلمێ بیستوپێنج قوتابخانەیا دەستپێكی ێت ب بنكەیا چاالكییا دەمێت ئازاد ھەنە.
ھەر وەسا ژی ،ل دەوروبەرێت پێنجی باخچەیێ زارۆكان و خوەندەگەھا ئامادەیی ھەنە.
قوتابخانەیێت پەروەردەیا تایبەت ،ل چەند قوتابخانەیێت سەرەتایی ھەنە .ھەر وەسا ژی ،ژ
بۆ خوندەكارێت ئامادەیی كو ژ ھێال پێشكەتنا خۆ سەقەتن ،بۆ وان خوندەگھێت ئامادەیی یێت
ب پەروەردەیا تایبەت ھەنە .ل سوێدێ ھەموو زارۆك دڤێت بچن قوتابخانێ و چوونا
قوتابخانێ بێپەرە یە .ل ناڤ بەرپرسییاریا سەرپەرشتێ زارۆكی یە كوزارۆكێ خۆ
ڤرێكەت قوتابخانێ.
ساال كو زارۆكێ تە بوو شەش سالی ،ل قوتابخانەیەكا ل نێزیكی جھێ كو مالباتا وە لێ
دژیت ،تێت ڤەرێكرن .ساال 2ێ زارۆك دچە پۆال بەری دەستپێكرنا قوتابخانێ .ساال 2ێ یا
پۆال بەری قوتابخانێ نە مەجبووری یە ،لێ پتر ژ زارۆكێن ل سوێدێ ،دچن ڤێ چاالكیا
ئامادەكاریا قوتابخانێ یا ل پۆال بەری قوتابخانێ .ژ ساال كو زارۆك دبیتە ھەفت سالی،
ھنگێ پەروەردەیا مەجبووری یا نەھ ساال یا قوتابخانا سەرەتایی دەست پێ دكە.
پشتی دوماھیا قوتابخانا دەستپێكی ،دەرفەت ھەیە ،كو زارۆك ژ بۆ خۆ قوتابخانەكا ئامادەیی
ھلبژێریت ،یان ژی ئەگەر زارۆك ژسەر  21ساالن بیت ،ھنگێ دشیێت بۆ خۆ
پەروەردەیەكا دی ھلبژێریت.
ل ھەسلەھۆلمێ ،ژ بۆ وان خۆرتێت كو ھاتنە سوێدێ و تەمەنێ وان ل ناڤبەرا  26تا 12
ساالنە ،ھێنگێ بۆ وان پەروەردەیا ل (ناڤەندا خۆرتان) ھەیە .ئەڤ جھێ كو ژێت دبێژن
(ناڤەندا خۆرتان) ژ بۆ حازرییا خوەندەگەھكا ئامادەیی یە كو گرانیا پەروەردەیا ل وێرێ
ل سەر فێركرنا زمانێ سوێدی یە .شاگرد دشێین ل (ناڤەندا خۆرتان) ژ بلی زمانێ سوێدی،
پەروەردەیەكا دی ژ بۆ خۆ ھلبژێرن دا كو ل بەرنامەیا مللی یا خوەندەگەھا ئامادەیی

شارەزا ببن .ژ بۆ بدەستھێنانا مافێ خواندنا ل خوەندەگەھا ئامادەیی پێدڤی یە كو ئەو ب
كێمانی خوودانێ باوەرنامەیا ( (betygپلەیا  8بە .ب ڤێ رە ژی ،خوەندنا زمانێ سوێدی
وەك زمانێ دووێ مەجبوورییەتەك ە .ژبۆ بدەستھێنانا باوەرنامەێ چ پێوییست ە ،تو دشێی
ل ڤێرێ بخوینیhttp://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och :
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska-som- andrasprak

ل سەر دوور و نێزیكبوونا قوتابخانێ ،ھاتنوچوونا بۆ قوتابخانێ بێپەرە تێت پێشكێشكرن.
تو وەك سەرپەرێشتێ زارۆكێ خۆ دشێی ئەگەر تە بڤێ قوتابخانەیەكا دی بۆ زارۆكێ خۆ
ھلبژێری ،لێ ھنگێ دڤێت توپەرەیێ رییا چوونووھاتا زارۆكێ خۆ بدەی.
ل باخچەیێ زارۆكان و ل قوتابخانێ بۆ زارۆكان خوارن بێپەرە یە .ڤان دانێن خوارنان ،ل
گۆر پێویستی و داخوازیا تببی یان دینی ژ بۆ زارۆكان تێنە ئامادە و پێشكێشكرن.
ل قوتابخانا سەرەتایی و لی قوتابخانا ئامادەیی ،ھەمشیرە و دۆكتۆر و سایكۆلۆگ و
شێورمەندێت قوتابخانێ ھەنە.

رێبازا نیزامی و معامەلەیا یەكسان
ژ بۆ خۆباشكرن و پێشكەتنا ھەر كەسەكی ل باخچەیێ زارۆكان /قوتابخانێ ،ھەر
قوتابخانەیەك ژبۆ كارمەند و شاگردێت خۆ قایدە و بەرنامەێت یەكسان ھەنە.
ل قوتابخانێ جوداكاریا ل سەر كەسەكی ،ژ بەر زایەند ،ژ بەر تێكلبوونا گرووپا جڤاكی،
ژ بەر خوودیبوونا مەیال جنسی ،ژ بەر ۆل یان باوەرییەكا دی ،ژ بەر ئاستەنگیا
كێمەندامی ،ژ بەر تەمەن ،ژ بەر ناسنامەیا جنسی یا خەیری ئادەتی ،یان ژی ژ بەر ھزر
و دەربرینێت جودا ،ل گۆر قانوونێ قەدەخە یە.
ھەر وەسا ،ئاخفتنێت وەك ھەڤكێمكرن و روومەتشكاندن ژی قەدەخە یە .ل باخچەیێ
زارۆكان /قوتابخانێ ،دڤێت مكومییا دەڤكی یان فیزیكی نینبە .ئەم پرسگرێكاێت خۆ ب
ئاخفتنێ پێكڤە چارەسەر دكەین .ل ھەمی رەوش و مەرجان ،كەسێت شێوێرمەند و
ئامۆژگار ل قوتابخانە ئامادە نە.

ھەڤكاریا ل ناڤبەرا مال و باخچەیا زارۆكان یان قوتابخانێ
تو ھەر دەم دشێی وەك سەرپرشتێ زارۆكێ خۆ ،سەردانا باخچەیا زارۆكان ، ،بنكەیا
چاالكیا دەمێت ئازاد و قوتابخانێ بكەی .ھەڤكاریا ل ناڤبەرا تە و باخچەیێ زارۆكان/
قوتابخانێ  ،ژ بۆ ئەولەتی و پێشكەتنا زارۆكێ تە گرینگ ە .ل قوتابخانێ وێ
()passwordەكا بەرنامەیا كۆمپوتەرێ یا ب ناڤێ ( )Schoolsoftبدنە تە ،كو تو ژوێرێ
ئاگەھیێت دەربارێ رەوشا فێربوونا زارۆكێ خۆ یان ژی ،ئاگەھیێت گشتی ێت قوتابخانێ

وەربگری.
باخچەیێ زارۆكان /قوتابخانە بەرپرسێ دەلیڤەیا چاڤدێریێ یە ،لۆما رۆژێت كو (ئەگەر)
زارۆكێ تە ناچێت باخچەیێ زارۆكان /قوتابخانێ  ،دڤێت تو ئەڤ ئاگەھی ژ سەرێ سبەھێ
ڤە بگەھینی باخچەیێ زارۆكان /قوتابخانێ .ئەگەر قوتابخانە نەشێ د گەل تە پێوەندی
بكەت ،ھنگێ پێوەندی د گەل پۆلیس یان رێڤەبریا جڤاكی ( )socialförvaltningenرە
دكەت كو گاڤا نەئامادەبوونا زارۆكان ژ قوتابخانێ رە نە ھاتبە دیاركرن .ئەڤ ژ بۆ
ئەولەتیا زارۆكێ تە گەرەك ە و لۆما گەلەك گرینگ ە ،كو ل باخچەیێ زارۆكان /قوتابخانێ
ل سەر پێشكەتنا زارۆكێ تە ژ بۆ خۆگھاندنا وان ئارمانج و رێبازێت زانیاریان ،كو خەباتا
باخچەیێ زارۆكان /قوتابخانێ ل سەر چێدبن ،وێ ژ بۆ ئاخفتنا پێشكەتنێ
( )utvecklingssamtalڤرێكەن دیڤ تە.
وەكی سەرپرشتێ زارۆكێ خۆ تو ھەر دەم دشێی بیر و بۆچوونێت خۆ پێشكێش بكەی .ب
ریا ئانداما ھەڤكاریێ یا قوتابخانێ  ،ب ریا دێباڤان /كۆمەال دێباڤان /ئەنجومەنا ھەرێمی ،تو
دشێی د گەل دێباڤێت دی بەشدارێ پرۆسەیا بریاردانێ ببی و تەسیرا خۆ ل سەر بھێلی.
ئەگەر تە دڤێت تو دەربارێ قوتابخانە و باخچەێ زارۆكان پتر ئاگەھی وەربگری ،ھنگێ
سەردانا ڤێرێ بكەwww.hassleholm.se :
ئاگەھیێت پتر دەربارێ باخچەێ زارۆكان و قوتابخانێت ل سوێدێ ،ل نامیلكەیێت
()Skolverketێ یێت ب ناڤێ (باخچەیێ زاۆكان ژ بۆ زارۆكێ تە یە) و (قوتابخانە ژ بۆ
زارۆكێ تە یە) و ھەر وەسا ژی (بنكەیا چاالكیا دەمێت ئازاد ژ بۆ زارۆكێ تە یە) .ڤان
نامیلكەیان ل دەما ئاخفتن و تۆمارەكرنا زارۆكێ تە ل سەر قوتابخانێ /باخیەیێ زارۆكان
ددنە تە.

پەروەردەیا زمانێ زكماكی
ئەگر زارۆكەك خودانێ دێباڤەك بە كو زمانێ زكماكییێ ئەو دێباڤی نە سوێدی لێ
زمانەكی دی بیت ،ھنگێ ژ بۆ ڤی زارۆكی دەرفەتا خوندنا ب زمانێ زكماكی تێت
پێشكێشكرن؛ ھەگەر كو:
 -2ئەڤ زمان ،زمانێ دانوستاندنا زارۆكی یێ ناڤمالێ بیت ،و
 -1زانیاریێت زارۆك ێت ل وارێ زمانێ زكماكی فرەھ بیت
رێڤەبەرێ خوەندەگەھێ بریارا ل ڤێ بووارێ ددە .پێدڤی یە كو ب كێمانی پێنج شاگرد ل
ناڤ شارەڤانیێ ھەبن كو دخوازا خوندنا ب ھەمان زمانێ زكماكی بكن و ھەر وەسا ژی
دڤێت ژ بۆ ڤێ مەبەستێ مامۆستەیێت موناسب پەیدا ببن.
ژ بۆ وان شاگردێت كو خوودان زمانێ ژ كۆما كێماتیا مللی نە ،ئەگەر زمانێ دانوستاندنا
زارۆك یێ ل ناڤ مالێ نە ب ڤی زمانی بیت ژی ،دیسا ژ بۆ وان دەرفەتا خوندنا ب

زمانێ زكماكی تێتە تەرخانكرن .ژ بۆ ڤان زمانێت كێماتیێ ھەژمارا زارۆكان كێم بیت
ژی ،دیسا دەرفەتا خوندنێ ژ بۆ وان تێت تەرخانكرن.

.

سوێدی وەكی زمانێ دویێ

سوێدوی وەكی زمانێ دویێ ئەگەر رێڤەبەرێ قوتابخانێ بریار دابیت ،بابەتا سوێدی
دكەڤیتە شینا وان:

 -1شاگردێت كو زمانێ وی یێ زكماكی نە سوێدی بیت
 -2شاگردێت كو زمانێ وان ێ زكماكی سوێدی یە ،لێ ژقوتابخانەیێت دەرڤەیی
وەالتی ھاتنە و
 -3شاگردێت پەنابەر كو زمانێ وان ێ ناڤ مالێ ب یەكجاری سوێدی یە و خوودان
یەك سەرپریشتەكی سوێدی ئاخفن
مافێ ژ بۆ خوندنا زمانێ سوێدی وەكی زمانێ دویێ ھەر ھەیە بێی پلەیا زمانی یا
شاگردی .ژ بەر كو ھەمی شاگرد ل گۆر شەرت و مەرجێت خۆ یێت تایبەت خودان مافێ
پەروەردەیێ نە .پلەیا باوەرنامەیا سوێدی وەكی زمانێ دویێ ،ھەر وەك پلەیا سوێدی ب
خۆ یە و ئەڤ بابەت ل درێژیا ھەمی دەمێ پەروەردەیێ دشێت بھێتە خواندن.

ل زمانێ زكماكی رێبازا خواندنێ
رێبازا خواندنێ تەدبیرەكا پشتگرییێ یە كو ئەگەر گاڤا شاگرد پێدڤی پێ ھەبە ،قوتابخانە
ڤێ دەرفەتێ ئامادە دكەت .رێبازا خواندنێ وەكی پێدڤییا جودا جودا تێت رێخستن.

