شارهوانیی

له
وقوتابخانه 

باخچهیساوایان

هێسلێهۆڵمدا 
بهڕێوهبهرایهتیی کاروباری مندااڵن و پهروهرده بهرپرسی باخچهی ساوایان،
چاودێریکردنی پهروهردهیی ،خانهی چاودێریکردنی مندااڵنی قوتابخانه،
قوتابخانهی بنچینهیی ،قوتابخانهی ئامادهیی ،قوتابخانهی تایبهت به منداڵی
گهشهشێواو و قوتابخانهی فهرههنگییه.
له کاتێکدا تۆ کار دهکهیت یان دهخوێنیت منداڵهکهت ،تا دهبێت به دوانزه ساڵ،
مافی خۆیهتی له باخچهی ساوایان ،خانهی چاودێریکردنی مندااڵنی قوتابخانه
یان له چاودێریکردنی پهروهردهییدا جێی بۆ دابین بکرێت .تۆ که منداڵی یهکسااڵن
تا شهشسااڵنت ههیه مافی ئهوهیشت پێ ڕهوایه که جێ بۆ منداڵهکهت دابین
بکرێت ئهگهر له کار دهگهڕیت یان ئهگهر به دیار منداڵێکی ترتهوه له ماڵهوه
دهمێنیت .بۆ جێ له باخچهی ساوایان یان له خانهی چاودێریکردنی مندااڵنی
قوتابخانهدا جۆرێک مز دهدرێت .منداڵی سێسااڵن تا شهشسااڵن مافی خۆیانه بۆ
ماوهی پانزه سهعات له حهفتهیهکدا جێی بێمزیان له باخچهی ساوایاندا بۆ دابین
بکرێت.
له هێسلێهۆڵم بیستوپێنج قوتابخانهی بنچینهیی به خانهی چاودێریکردنی
مندااڵنی قوتابخانهوه ،پهنجا باخچهی ساوایان و قوتابخانهی ئامادهیی ههیه.
قوتابخانهی بنچینهیی تایبهت به منداڵی گهشهشێواو له گهلێک قوتابخانهی
بنچینهییدا ههیه و بۆ قوتابیی گهشهشێواوی ئامادهیی قوتابخانهی ئامادهیی
تایبهت ههن .ههموو منداڵێک له سوید دهبێت بۆ قوتابخانهی بنچینهیی بچێت که
خوێندن لێیدا به خۆڕاییه .تۆ وهک سهرپهرشت لهوه بهرپرسی که منداڵهت بۆ
قوتابخانهی بێت.
لهو ساڵهوه که منداڵهکهت دهبێت به شهشسااڵن ،له قوتابخانهیهکی نزیکدا
جێیهکی بۆ تهرخان دهکرێت .له یهکهم ساڵیدا منداڵهکهت له پۆلێکی
پێشقوتابخانهدا دادهنرێت .خوێندن له پۆلی پێشقوتابخانهدا ئارهزوومهندانهیه و
ساڵێک دهکێشێت ،بهاڵم زرربهی زرری مندااڵنی سوید لهم چاالکییه بهشدار
دهبن که به مهبهستی ئامادهکردن بۆ قوتابخانه به ڕێوه دهبرێت .لهو ساڵهوه که
منداڵهکهت دهبێت به حهوتسااڵن خوێندنی نۆسااڵنی ئیجباری له قوتابخانهی
بنچینهییدا دهست پێ دهکات.
دوای تهواوکردنی خوێندنی بنچینهیی ،مررڤ بۆی دهڕهخسێت قوتابخانهی
ئامادهیی یان ،ئهگهر مررڤ نۆزده ساڵی تێ پهڕاندبێت ،خوێندنێکی تر ههڵ
ببژێرێت .له هێسلێهۆڵمدا ئهو گهنجانهی بۆ سوید دێن و شانزهسااڵن تا
بیستسااڵنن ،له بنکهی الواندا بواری خوێندنیان بۆ دهڕهخسێنرێت .بنکهی الوان
ئامادهییهکی ڕاهێنان و ئامادهکردنه که له خوێندندا بایهخێکی زرر به زمانی
سویدی دهدات .له بنکهی الواندا ،قوتابی ،جیا له زمانی سویدی ،وانه و بابهتی
تریش دهخوێنێت تا شیاوی ئهوه بێت له بهرنامهیهکی نیشتیمانی له قوتابخانهی
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ئامادهییی الواندا وهر بگیرێت .بۆ شیان و وهرگیران له ئامادهیی الواندا به الی
کهمهوه ههشت شیاننامه له الو به مهرج دهگیرێت که له نێویاندا سویدی وهک
زمانی دووهم ئیجبارییه .ئهو شتانهی بۆ بهدهستهێنانی شیاننامه پێویستن،
دهتوانیت لێرهدا بیانخوێنیتهوهhttp://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-( :
) - som - andrasprakkurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
بهپێی دووریی قوتابخانه هۆی هاتوچۆی منداڵهکهت بۆ قوتابخانه به خۆڕایی دابین
دهکرێت .تۆ وهک سهرپهرشت دهتوانیت قوتابخانهیهکی تر بۆ منداڵهکهت
ههڵببژێریت ،بهاڵم له بارێکی وادا دهبێت خۆت خهرجیی هاتن و چوونهکهی
بکێشیت.
له باخچهی ساوایان و قوتابخانهدا خۆراک به منداڵ و قوتابی دهدرێت .ژهمهکانی
خواردن دهکرێت لهگهڵ ئهو مندااڵنهدا بگونجێنرێن که لهبهر هۆی تهندروستی یان
ئایینی پێویستیان به گونجاندنی ژهمهکانه .له قوتابخانهی بنچینهیی و ئامادهییدا
پهرستیار و پزیشکی قوتابخانه ههن ،ههروهها دهروونناسی قوتابخانه و ڕاوێژکاری
کۆمهاڵیهتی.


ڕێسایڕێکوپێکیوجیاوازینهکردن 

بۆ ئهوهی ههموو کهسێک له باخچهی ساوایان و قوتابخانهدا تهندروست بێت و له
گهشه نهکهوێت ،ههموو قوتابخانهیهک ڕێسای ڕێکوپێکی و نهخشهی
جیاوازینهکردنی ههیه که ههم کارمهندانی قوتابخانه و ههم قوتابییهکان
دهگرنهوه.
له قوتابخانهدا بهپێی یاسا قهدهخهیه کهسێک لهبهر زایهند ،ڕهگهز ،چینی
کۆمهاڵیهتی ،مهیل و مۆرکی سێکسی ،ئایین یان بیروبۆچوونی تری ئیماندارێتی،
کهمئهندامێتی و تهمهن ههروهها لهبهر دهربڕین یان پێناسهی سنووربهزێنی
زایهند ههاڵوێردرێت و جیاوازیی لهگهڵدا بکرێت.
ههروهها قهدهخهیه یهکتر به کهم بگرن و سووکایهتی به یهکتر بکهن .له
باخچهی ساوایان و قوتابخانهدا نابێت توندوتیژی ڕوو بدات ،جا ئیتر به دهم بێت یان
به دهست .ئێمه ناکۆکییهکان به قسه و لێدوان چارهسهر دهکهین .دهکرێت له
ههموو بارودرخێکدا پهنا بۆ گهوره و مامۆستاکان ببرێت.


وهو
یساوایانیانماڵه 

وهوباخچه
هاوکاریینێوانماڵه 
قوتابخانه 
وهک سهرپهرشت تۆ ههمیشه دهرگات له ڕوودا کراوهیه که سهردانی باخچهی
ساوایان و خانهی چاودێریکردنی مندااڵن و قوتابخانه بکهیت .هاوکاریی نێوان تۆ و
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باخچهی ساوایان یان نێوان تۆ و قوتابخانه بۆ ئارامی و گهشهکردنی منداڵهکهت
گرنگه .له قوتابخانه ژماره یان کۆدی چوونه نێو بهرنامهی ئینتهرنێتیی
(سکولسۆفت)ـت پێ دهدرێت که لێیدا زانیاری لهبارهی ههم فێربوونی
منداڵهکهتهوه ههیه ههم زانیاریی گشتی دهربارهی ئهوهی که چی له
قوتابخانهدا ڕوو دهدات.
باخچهی ساوایان و قوتابخانه بهرپرسی چاودێریکردنن .ئهگهر منداڵهکهت بۆ
باخچهی ساوایان یان قوتابخانه نهچێت ،دهبێت تۆ پێش کاتی دهستپێکردنی
قوتابخانه ڕایبگهیهنیت .قوتابخانه پێوهندی به پۆلیس یان بهڕێوهبهرایهتیی کاروباری
کۆمهاڵیهتییهوه دهکات ئهگهر لهگهڵ ئامادهنهبوونی منداڵهکهت له باخچهی
ساواین یان له قوتابخانهدا نهتوانین پێوهندیت پێوه ببهستین .ئهمه بۆ ئاساییشی
منداڵهکهته بۆیه گرنگ وایه باخچهی ساوایان و قوتابخانه دوایین زانیاریی
پێوهندیکردنیان به تۆوه ههبێت.
له باخچهی ساوایان و له قوتابخانه بۆ لێدوانی گهشهکردن بانگ دهکرێیت که
سهبارهت به گهشهکردنی منداڵهکهت ڕووهو ئهو ئامانج و پێوهرانهی زانیاری
دهبێت که ڕێی پهروهرده و فێرکردنهکه دیاری دهکهن.
وهک سهرپهرشت تۆ ههمیشه بۆت ههیه سهرنج و تێبینییهکانت ڕابگهیهنیت .له
ڕێی ئۆرگانی هاوکاریی قوتابخانهوه ،ئهنجومهن یان کۆمهڵهی دایکوباوکانهوه،
دهستهی بهڕێوهبهرایهتیی ناوچهوه دهتوانیت لهگهڵ دایک و باوکی تردا بیت و
کاریگهری بنێیتهوه.
ئهگهر دهتهوێت زانیاریی زیاترت دهربارهی قوتابخانه و باخچهی ساوایان له
هێسلێهۆڵم دهست بکهوێت سهردانی ( )www.hasslaholm.seبکه.
زانیاریی زیاتر دهربارهی باخچهی ساوایان و قوتابخانه له سوید له نامیلکهی
باخچهی ساوایان بۆ منداڵی تۆیه ،قوتابخانه بۆ منداڵی تۆیه ههروهها خانهی
چاودێریکردنی مندااڵنی قوتابخانه بۆ منداڵی تۆیهی بهڕێوهبهرایهتیی
قوتابخانهکاندا دهست دهکهوێت .تۆ ئهمانهت له چوون و لێدوانت بۆ ناونووسکردنی
منداڵهکهت له قوتابخانه و باخچهی ساوایاندا پێ دهدرێت.


گوتنهوهیزمانیدایک 
قوتابییهک سهرپهرشتهکهی زمانێکی تری دایک و زگماکی جیاواز له زمانی
سویدیی ههبێت ،وانهی زمانی دایکی لهو زمانهدا پێ دهگوترێتهوه ئهگهر
 .1زمانهکه زمانی دوان و قسهکردنی ڕرژانهی قوتابییهکه بێت له ماڵهوه و
 .2قوتابییهکه زانیاریی بنهڕهتیی لهو زمانهدا ههبێت.
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بهڕێوهبهری قوتابخانه بڕیاری گوتنهوهی زمانی دایک دهدات .بهو مهرجهی پێنج
قوتابی له شارهوانییهکهدا بیانهوێت ئهو زمانه بخوێنن و مامۆستای گونجاو له
زمانهکهدا ههبێت.
بهاڵم قوتابیی خاوهن زمانی کهمینهی نهتهوهیی وانهی زمانی دایکی بۆ دابین
دهکرێت با زمانهکه زمانی قسهکردن و لێدوانی ڕرژانهیشی نهبێت .زمانهکانی
کهمینه نهتهوهییهکان پۆل و وانهیان بۆ دادهنرێت ژمارهی قوتابییهکانیان
ههرچهندێک بێت.


کزمانیدووهم 


سویدیوه
سویدی وهک زمانی دووهم ،ئهگهر بهڕێوهبهری قوتابخانه بڕیار بدات ،جێی وانهی
زمانی سویدی دهگرێتهوه بۆ:
 .1ئهو قوتابییانهی که زمانی داکیان زمانی سویدی نییه،
 .2ئهو قوتابییانهی که زمانی سویدی زمانی دایکیانه و له قوتابخانهی
دهرهوهی واڵتهوه وهرگیراون
 .3ئهو قوتابییه کۆچهاوردووانهی که زمانی سویدی زمانی سهرهکیی
قسهکردنیانه لهگهڵ یهک له سهرپهرشتهکانیان.
مافی خوێندنی سویدی وهک زمانی دووهم به قوتابی ڕهوایه بێ لهبهرچاوگرتنی
ئهوهی قوتابییهکه له چ ئاستێکی زماندایه چونکه ههموو قوتابییهک مافی
خۆیهتی بهپێی توان و ههلومهرجهکانی خۆی بخوێنێت .بهڵگهنامهی وانهی
سویدی وهک زمانی دووهم هاوسانی بهڵگهنامهی وانهی زمانی سویدییه و
دهکرێت ئهم وانهیه له سهرتاسهری کاتی قوتابخانهدا بخوێندرێت.


ڕێنوێنییخوێندنبهزمانیدایک 

ڕێنوێنیی خوێندن چارهیهکی پشتگیرییه که قوتابخانه تێی دههێنێت ئهگهر قوتابی
پێویستی پێی ههبێت .ڕێنوێنیی خوێندن دهکرێت به شێوهی جیا ڕێک بخرێت و
جۆری پێویستییهکه بڕیاری دهدات.
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