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ئەوەیە خوێندنگاى سویدى

خوێندنگاى ئامادەیى
گەنجان لەتەمەنى  20–16سال
ئارەزومەندانەیە

خوێندنگای سەرەتایی جودا
و خوێندنگای ئامادەیى جودا
بۆ ئەو خوێندکارانەى لە بارى
مێشکەوە دواکەوتوو لە
تەمەنى  20–7سال

پۆلى پێش خوێندنگا
منداالن لەتەمەنى  6سال
ئارەزومەندانەیە

خوێندنگای سەرەتایی
گەنجان لەتەمەنى  15–7سال
بەزۆرە

بنکەى چاالکیى کاتى ئازاد
منداالن لەتەمەنى  13–6سال
ئارەزومەندانەیە

باخچەى منداالن
منداالن لەتەمەنى  6–1سال
ئارەزومەندانەیە

ئەو کاتەى مندالەکەت دەگاتە تەمەنى  1سال ئەتوانى برواتە
باخچەى منداالن .یاریکردن گرنگە لە باخچەى منداالن .کاتێ
مندالەکەت دەگاتە تەمەنى  6سال ئەتوانى دەستپێبکات لە پۆلى
پێش خوێندنگا .هەردوو باخچەى منداالن وپۆلى پێش خوێندنگا
ئارەزومەندانەن.
هەموو منداالن ئەچن بۆ خوێندنگاى سەرەتایی لە دەوروبەرى
تەمەنى  7سالى وئەوەش بەزۆرە .خوێندنى لە پۆلى  9–1بەزۆرە،
کەواتە بۆ ماوەى  9سال.

پاش ئەوە زۆربەى گەنجان �سێ سال ئەخوێنن لە خوێندنگاى
ئامادەیى .ئەو کەسانەى تازە هاتوون وموولەتى ئیقامەى
بەردەوامیان هەیە ئەتوانن دەست بە خوێندنى ئامادەیى بکەن پێش
کوتایى وەرزى بەهارلەو سالەى تێیدا تەمەنیان دەگاتە  20سال،
داواکەرى پەنابەرێتى پێش ئەوەى تەمەنیان بگاتە  18سال .بەالم
هەندێ مەرج هەیە سەبارەت هەندێ پلەکانى دەرچوون کە پەیروە
دەکرێن .خوێندنگاى ئامادەیى ئەتوانى خوێندکارئامادە بکات بۆ
خوێندنى زانکو ،خوێندنگاى/پەیمانگاى باال ،یانیش یەکسەرە
دەست بە کارکردن بکات.

خوێندنگاى ئامادەیى
ئامادەکارى دەکات بۆ کارکرن یان بۆ خوێندن
خوێندنگاى ئامادەیى سویدى ئارەزومەندانەیە .و لەگەڵ
ئەوەشدا ئەوەش زۆربەى خوێندکاران پاش خوێندگاى سەرەتایی
دەڕۆن بۆ خوێندنگاى ئامادەیى .بەو شێوەیە گەنجان خۆیان
ئامادە دەکەن بۆ خوێندنى باڵا یان یەکسەرە دەست بە کارکردن
دەکەن پاش دەرچوونیان لە خوێندنگاى ئامادەیى.
ماوەى خوێندنگاى ئامادەیى �سێ ساڵە بۆ زۆربەى کەسەکان.
زۆرکەس لێرە یەکسەرە دەسپێدەکەن پاش خوێندگاى سەرەتایی
لە تەمەنى  16ساڵیدا .پێویستە خوێندن دەسپێبکات لە دەمێک
کە تەمەنى مرۆڤ دەگاتە  20سااڵن .ئەوانەى تەمەنیان گەورەترە
دەتوانن خوێندنگاى ئامادەییدا بخوێنن لە خوێندنى گەورەسااڵن.

ئەو گەنجانەى لە بارى مێشکەوە پاشکەوتوون و ناتوانن لە
خوێندنگاى ئامادەیى ئاسایى بخوێنن ،لەجیاتى ئەوە دەکرێ بڕۆن
بۆ خوێندنگاى ئامادەیى جودا .زانیاری زیاتربخوێننەوە لەبارەى
خوێندنگاى ئامادەیى جودا لە پەڕتووکێکی جودادا.
خوێندنگاى ئامادەیى بەخۆڕاییە کەواتە خوێندکارهیچ
پارەیەک نادات بۆ فێربوون ،پەڕتووک و پێداویستییەکانی
خوێندنگا .و هەندێک خوێندنگا مافیان هەیە باج لەسەرخۆراکى
خوێندنگا دانێن .هەموو ئەو خوێندکارانەى دەڕۆن بۆ خوێندنگاى
ئامادەیى مافیان هەیە دەرماڵەی خوێندن وەرگرن.

 18بەرنامە هەیە لە خوێندنگاى ئامادەییدا
بۆ هەڵبژاردن لە نێوانیاندا
خوێندنگاى ئامادەیى  18بەرنامەى نیشتیامنی هەیە بۆ
هەڵبژادن لە نێوانیاندا  12بەرنامە ،بەرنامەى پیشەییە ،کەواتە
خوێندکارخوێندنێکی پیشەیى تەواو وەردەگرێت بۆ ئەوەى
یەکسەرە پاش خوێندن بتوانێت کاربکات .ئەو شەش بەرنامەى تر
ئامادە دەکەن بۆ زیاترخوێندن لە زانکۆ و خوێندنگە بااڵکاندا
ئەو کەسەى دەخوێنێت لە بەرنامەى ئامادەکارى بۆ خوێندنگا
بااڵکان ،دەتوانێت درێژە بەخوێندن بدات لە زانکۆ و خوێندنگە

بااڵکاندا .بەاڵم هەندێک خوێندنەکانى خوێندنگا بااڵکان
پێویستیان بە پلە هەیە لە هەندێک بابەتی خوێندندا بەو چەندە
دەلێن شیاوى (ئەهلیەتى) تایبەت .ئەو کەسەى بەرنامەى پیشەیى
هەڵدەبژێرێت پێویستە لەسەرى خۆلى خوێندن بخوێنێت بە زمانى
سویدى و ئینگلیزی کە شیاوى (ئەهلیەتى) سەرەکى دەدەن بە
خوێندن لە خوێندنگا بااڵکاندا.

 18بەرنامەکە لە خوێندنگاى ئامادەیى
بەرنامەى پیشەیى
• بەرنامەى مندااڵن و کاتی بەتاڵی
• بەرنامەى بەشداریکردن و بنیاتنان
• بەرنامەى ئەلیکتریک و وزە
• بەرنامەى گواستنەوە و ئۆتۆمبیل
• بەرنامەى بازرگانى وکارگێرى
• بەرنامەى پیشە دەستیەکان
• بەرنامەى ئوتێل و گەشت و گوزاری
• بەرنامەى ئەندازیارى پیشەسازى
• بەرنامەى سەرچاوە سروشتیەکان
• بەرنامەى خواردنگا وکەرەستەى خۆراک
• بەرنامەى کەش و هەوا و بوری و باڵەخانە
• بەرنامەى چاودێرى تەندروستى و پزیشکی

بەرنامەى ئامادەکارى بۆ خوێندنگا بااڵکان
• بەرنامەى ئابورى
• بەرنامەى هونەرى
• بەرنامەى زانستە مرۆڤییەکان
• بەرنامەى زانستە سروشتیەکان
• بەرنامەى زانستە کۆمەاڵیەتییەکان
• بەرنامەى تەکنۆلۆجیا

و هەروەها هەندێک بەرنامەى تریش هەیە ،بۆ نموونە
راهێنانى وەرز�شى ،و هەرەها پێنج بەرنامەى سەرەتایى هەیە بۆ ئەو
خوێندکارانە کە شیاو نین بۆ بەرنامەى نیشتیمانی

بەرنامەى ئامادەکارى بۆ خوێندنگا بااڵکان
بۆ ئەوەى لە خوێندنگاى ئامادەیى بخوێنیت دەبێ پلەى
دەرچوونت هەبێت لە ژمارەیەک بایەتى خوێندن لە خوێندگاى
سەرەتایی.
هەموو بەرنامەکانى خوێندنگاى ئامادەیى مەرجى دەرچوونیان
پێویستە لە زمانى سویدى یان زمانى سویدى وەک زمانى دووەم،
زمانى ئینگلیزى و بیرکاری.

بۆ بەرنامەى پیشەیى مەرجە پلەى دەرچوون هەبێت لە 5
بابەتى خوێندنى سەرباربەالى کەمەوە و بۆ بەرنامەى ئامادەکارى
بۆ خوێندنگاى بااڵ/زانکۆ پێویستە پلەى دەرچوون هەبێت لە 9
بابەتى خوێندنى سەربار.

بەم شێوەیە خوێندن رێکدەخرێت
خوێندن لە خوێندنگا ئامادەیەکان پێکدێت لە بەشى هەمەجۆر
●

●

هەندێک بابەتى خوێندن هاوبەشن لەنێوان هەموو
بەرنامەکانى خوێندنگاى ئامادەییدا .لەوانە وەک زمانی
ئینگلیزى ،مێژوو ،وەرزش و تەندروستی ،بیرکارى ،زانستە
سروشتیەکان ،زانستە ئایینیەکان ،زانستە کۆمەاڵیەتیەکان
و زمانی سویدى یان زمانى سویدى وەک زمانى دووەم.
هەروەها خوێندکاران ژمارەیەک بابەتى خوێندنى پەیوەست
تەنیا بەو بەرنامەى خوێندکارهەڵیبژاردووە دەخوێنن.
و هەروەها خوێندکارتایبەتمەندى هەڵدەبژێرێت لە
جوارچێوەی بەرنامەی هەڵبژێردراودا.

●

لە کۆتاییدا ،خوێندکارهەڵدەستێت بە هەڵبژاردنی
تاکەکە�سى .بۆ نموونە ،خوێندکاردەتوانێ بابەتیکی
خوێندن هەڵبژێرێت بۆ ئەوەى بتوانێت بەردەوام بێت لە
خوێندنگایەکى بااڵدا پاش خوێندنگاى ئامادەیى.

تۆ کە دەخوێنیت لە بەرنامەکى پیشەیى گەورەترین بە�شى
خوێندن لە خوێندنگا هەیە ،بەاڵم نزیکەی نیوەى کات
دەبرێتەسەرلە شوێنى کار .ئەگەربتهەوێ زۆربەى کات لە شوێنى
کارببەیەسەر ،بەوە دەلێن شاگردى خوێندنگاى ئامادەیى.

پلەکان و دەرچوون
شەش ئاستى پلە هەیە E ،D ،C ،B ،A :و  A .Fبەرزترین پلەیە
و  Eنزمترین پلەى دەرچوونە F .پلەى کەوتنە (دەرنەچوونە) .هەر
کورسێکی خوێندن تەواو بکەیت باوەڕنامەی پلە وەردەگریت.
خوێندنگا پێویستى زانینى هەیە کە دیاردەکەن چى پێویستە
لەسەرمنداالن بیزانن وەک کەمترین رادە .هەمان پێویستى جێبەجێ
دەکرێن لەسەرهەموو خوێندنگاکان لە سوید .پلەکان دانانرێن
بە بەراوردکردن لەگەڵ خوێندکارەکانى ترلە پۆل ،بەڵکوو لەسەر
ئەو بنەمایە چەند خوێندکارتوانیەتى پێویستییەکانی دەرچوون
جێبەجێ بکات لە کور�سی خوێندن.

مامۆستا پێش هەرخولێکی خوێندن قسەدەکات سەبارەت بە
پێویستیەکانى پلەى دەرچوون .وەک خوێندکاردەکرێ قسەبکەیت
لەگەڵ مامۆستا دەربارەی رەوشەکەت لەماوەى خۆلى خوێندندا.
کاتێک پلەکانت وەردەگریت ناتوانى رەخنەیان لێبگریت.
خوێندن بەکۆتایی دێت بە کارێکی ئامادەیى .وەک خوێندکار
هەڵدەستیت بە دروستکردنى پوختەیەک دەربارەی ئەو شتانەى
فێربووى لە ڕێگای ئەنجامدانى پروژەکى سەربەخۆى گەورە .کارى
ئامادەیى پێویستە پلەى دەرچوون وەربگرێت بۆ ئەوەى باوەڕنامەی
خوێندنگاى ئامادەیى وەربگریت.

بنەماى گرنگ لە خوێندنگاى ئامادەییدا
تۆ وەک خوێندکارمافت هەیە پاڵپشتی لە خوێندنگا
وەربگریت بۆ ئەوەى بتوانى خوێندن بکەیت .لەبەرامبەرئەوەش
خوێندنگا چاوەڕێ دەکات لە تۆ باشترین کارئەنجام بدەیت.
خوێندن لە خوێندنگاى ئامادەیى ئارەزومەندانەیە .بەاڵم
پێویستە تۆ بەشدارى بکەیت لە چاالکیەکاندا .ئامادەبوون
ئارەزومەندانە نییە .و ەئو کەسەى نەخوش دەکەوێت پێویستە
خوێندنگا ئاگەداربکاتەوە .ئەو خوێندکارەى زۆرجارنایێت بۆ

خوێندنگا شوێنى خۆى لە خوێندنگا لەدەست دەدات و هەروەها
دەرماڵەی خوێندنیش لەدەست دەدات.
خوێندنگا یاساى خۆى هەیە بۆ رێکخستنى خوێندن
بەشێوەیەکى باش .هەموو خوێندکاران مافیان هەیە ئارام بن
وبەختەوەربن لە خوێندندا .مامۆستاکانیش مافیان هەیە داوا
لەو خوێندکارە بکەن کە بەردەوام خوێندن تێکدەدات لەناو
پۆل ،پۆلەکە بەجێبێڵێت .و لە حاڵەتە مەترسیدارەکان خوێندکار
هۆشدارییەکی نوورساو وەردەگرێت.

هەڵبژاردنی خوێندنگا
ئەگەرکەسێک پێویستى بە هاوکارى هەبێت بۆ هەڵبژاردنی
بەرنامەى خوێندنگاى ئامادەیى دەتوانێت قسە لەگەڵ راوێژکارى
خوێندن بکات .و ئەوە دەکرێت لە هەموو خوێندنگاکان،
خوێندنگاى سەرەتایی و خوێندنگای ئامادەییش .ئامادەییش.
راوێژکارى خوێندن دەتوانێت هاوکارى بکات بۆ پالندانان بۆ
خوێندن و پیشەش.
وەک خوێندکاردەرفەتت هەیە خوێندنگا هەڵبژێریت ،لەناو یان
لەدەرەوەى شارەوانیەکەت .بەاڵم دەکرێ رکابەرى هەبێت لەسەر
شوێنەکان ،پلەکان دەبێ یەکالکەربن .شارەوانى خوێندنگاى
تایبەتى هەیە ،بەاڵم هەروەها خوێندنگاى سەربەخۆش هەیە.
خوێندنگاى سەربەخۆ بەڕێوەدەبدرێت لەیەالن کومپانیا ،دەزگا
یان کۆمەڵە .هەموو خوێندنگاکان بەخۆڕایین و پێویستییەکانی

زانینان هەیە .و هەروها مافت هەیە دەرماڵەی خوێندن
وەربگریت ،سەرەڕای ئەو خوێندنگا ئامادەییە کە هەڵدەبژێریت.
ئەو خوێندکارەى دەیهەوێت بڕواتە خوێندنگایەک لە شارەوانیەکى
تریان خوێندنگایەکى سەربەخۆ ،پێویستە داوایەک پێشکەش بە
شارەوانى خۆى بکات.
خوێندکارپێشکە�شى خوێندنگاى ئامادەیى دەکات لە وەرزى
پاییزلە پۆلى  .9و وەرگرتنێکی سەرەتایى ئەنجام دەدرێت لە
وەرزى خوێندنى بەهاردا ،ببەاڵم وەرگرتنی کۆتایی لە وەرزى
هاویندا روودەدات .باوەڕنامەی کۆتایی وەزرى خوێندنى بەهار،
دەستنیشان دەکات ئەگەرخوێندکاروەرگیرابێت یان نا .بۆیە
باشترئەوەیە لەسەرەتاوە داواکان پێشکەش بکرێن بۆ چەندین
خوێندنگا و چەندین بەرنامە.

خوێندکار بەرپرس دەبێت و کارتیکردن دەکات
پێویستە هەموو خوێندکارانى خوێندنگاى ئامادەیى بتوانن
کارتێکردن بکەن ،بەشدارى بکەن بەرپرس بن لەناو خوێندنگادا.
پێویستە خوێندنگا پشت بە بەهایە دیموکراتیەکان ببەستێ
هەروەکو هەموو کۆمەڵگا .و هەروەها گرنگە خوێندنگا
بەشێوەیەکى دیموکراتى کاربکات.
یەک جاربەالى کەمەوە لە وەرزى خوێندندا خوێندکاران
لەگەڵ مامۆستاکان کۆ دەبنەوە بۆ قسەکردن لەبارەى خوێندن.
بەم کۆبوونەوەیە دەڵێن گفتوگۆی گەشەکردن .و شتێکی
بەسوودە بەخێوکەرانیش بەشدارى بکەن لەو کۆبوونەوەیەدا.

وەک خوێندکاردەرفەتت هەیە چۆنیەتی بەڕێوەچوونی
کاروبارى خوێندنگا گەنگەشە بکەیت و چەند هەست بە ئارامى
دەکەیت .ئەوە دەرفەتت دەداتێ بۆ کارتێکردن وهەلگرتنى
بەرپرساتى بەرامبەرى خوێندنەکەت .هەرخوێندکارپالنەکى
خوێندنى تاکەکە�سى هەیە.
ئەگەرنەبوویتە  18سااڵن دایک و باوکت دەتوانن بەشدارى
بکەن لە گفتوگۆی گەشەکردندا ئەو خوێندکارانەى تەمەنیان
بوویتە  18سااڵن بەخۆیان بڕیار دەدەن ئەگەربیانهەوێت
بەخێوکەرانیان بەشدارى بکەن یان نا.

خوێندنى زمانى دایک و پاڵپشتی
ئەگەرزمانێکی ترى دایکت هەبێت جگە لە زمانى سویدى و
بەو زمانە زمانە قسەدەکەن لەماڵەوە ،وەک خوێندکارمافت هەیە
بە زمانى دایک بخوێنیت .و مەرجە تۆ بتوانى بەو زمانە قسەبکەیت
و بکرێت گرووپێک ڕێکبخرێت لە  5خوێندکاربەالى کەمەوە و
مامۆستایەکی گونجاو .و هەروەها مافت هەیە راوێژکارى خوێندن
بەدەستبێنى بە زمانى دایک ئەگەرپێویستیت پێ هەبێت.
ئەو خوێندکارەى پلەى دەرچوونى پێویستى نەبێت بۆ ئەوەى
بڕواتە خوێندنگاى ئامادەیى ،دەتوانێت بەرنامەکى سەرەتایى
بخوێنێت .بۆ نموونە بەرنامەیەک هەیە سەرەتایەکى زمان

پێشکە�شى ئەو کەسانە دەکات کە تازە هاتوون بۆ سوید و
پێویستیان بە باشترکردنى زمانى سویدى هەیە.
ئەو خوێندکارەى بەرنامەى خوێندنگاى ئامادەیى دەخوێنێت
و مەتر�سی لەسەرهەبێت پلەى دەرچوون بەدەست نەهینێت،
مافى هەیە پاڵپشتی تایبەت بەدەست بهینێت .لەو کاتە خوێندکار،
بەخێوکەر ،مامۆستا و بەڕێوەبەری خوێندنگا کۆ دەبنەوە بۆ
رێکەوتن لەسەربەرنامەیەکی هەنگاونان .پێویستە بەرنامەى
هەنگاونان چۆنیەتی هەڵسانی خوێندنگا بە پاڵپشتی خوێندکار
لەخۆ بگرێت ،و وەروەها وەرگرتنى رێ وشوێنى پێویست بۆ ئەوەى
خوێندکارپلەى دەرچوون بەدەست بێنێت.
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