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Zimanê min pêşdikeve

Zaroyên ku bi zimanê xwe ê zikmakî diaxife gelek gotinan

Bi vî hawayî em fêr dibin ku rêzmanê gramatikî çawa kar

dibihisin. Piraniya van gotinan dizanin têtin çi manayî û wan

dike hîn di dema xwe ya zaroktî de zarok guhdarî dike,

gotinan têdigi yên.

bêjeyan dûbare dike di demeke kurt de bi bêjeyên xwe ve

Zarok têdigyê ku dapîr û dadêya wî li malê ne. Beyî ku
ew wan bivîne ev dibihîse ku ew dê besteni bixwe ye, ew ferî

nêrînên xwe dibêje û daxwazên xwe bînin zimên.
Ev zanina xwe zarok dikare wergerîne bi Swêdî. Kengî

biranina tiştan dibe. Fêr dibe ku tiştek bi zimanê wî ve cawa

bêjeyên Swêdî fêr bûn di mejîyen xwe de beranberê wan bi

iddia dibe û rewşa pirsînê çawa dibe wi tiştî fêr dibe

Swêdî peyde dike û bi rêzmana Swêdî dikare bîne ziman.

*

* Ali hasan were hundur emê nuha xwarinê bixwin. Xwarin amade ye. Dapir û bapîr hatine. Piştî xwarinê bestenî dixwazî?
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Em dikarin fêrî pir zimanan bibin:

Li swêdê di salên 2000-an de em pir ziman diaxifin.

ye deynin ber zimanê ku em dizanin bi wî hawayî em fêrî

Piraniya zarokan di nav malbatên pir ziman de dijîn. Li

zanîna zimanekî nuh dibin.

zarokxanan û li dibistanan zarok û mezinên bi pir zimanî

Ev tişt bi riya bêjeyê ku en nizanin çêdibin. Em wek

tên ba hev. Dibistan ev zanîna pirzimanî ji bo şexsîbûn û

kesên mezin dêûbav, mamoste, zaniyar, rewşenbîr, û biryar-

pêşketina zanîna wan manakî mezin divîne.

dar, vi tiştî pêktinin û em bingeha zanina pirzimanî ji bo
zarok û xortan amade dikin û jiwan re zemina fêrbûna zima-

Em dikarin fêrî zimanekî din jî bi hêsanî û bi hev re

neki din çawa dibe amade dikin.

bibin. Ew xwendevanên ku bi zanîna pirzimanî ne û zimanên wan ê din heye jî ji bo Swêdî nabe kosp. Berovajayî vî
tiştî ziman, zimanê din çêdike. Ew manayên ku em wek bêje

Mebesta ev broşurê ew e ku dixwaze nişan bike ku bi çi
hawayî mektebên zarokxana û dibistan dixwaze alikariya
zarokên pirzimanî bike daku ew zarok û genc bikaribe zimanê xwe pêşbixe. Malumatê ku meriv ji ku dikare wan materyala bivîne di wan broşuran de hatiye nîşandan di rûpelên
dawide bi länkar û litteratur de tên ditin.

di ziman de dizanin pir bi hêsanî di zimanekî din de wek
bêje bibihîsin em wî tiştî jî digirin. Hew vêtiniya vergerandinê gelek alîkariya têgihiştinê dike û fêr bûnê hêsan dike.
Gava ku em wan bêjeyên ku di zimanê nuh de ji mere biyanî

}}}}}}}}}}}}}}}}}}
} Bi riya zimên em tore û birûbaweriya xwe dikarin bînin zimên. Ziman }
} bi xwe zanînê dinimîne û di bingeha wi de bi kesên din ve têkili danin }
heye. Pêwistiya me bi ziman ji bo ramandinê, xewn xeyal ditinê û ji bo
}
} lêkirina
pirsiyaran û çareser kirina probleman heye. Pir zimanî mecalê
}
} pir imkanî vedike.
}
}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}
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Bi çavekî vekirî

Pir zehmete ku meriv bi çaveke girêdayî mesafe bivîne.
Bi du çavên saxlem em tiştan dudu bi dudu navînîn em wan
bi sisê bi sisê dîvinîn.
Ev tişt rêngê zaroyên bi pirzimên tinin bîra meriv. Meriv

dereng û li paş şemayê dibistanê. Ev dibe hoya ku hejmarên

wextê ku zimanê din jî bikarbîne rê liber merivan firehtir

zaroyên ku bixwazin bi zimanê xwe hîn bin kêmtir dibin.

dibe û zanina merivan peşdikeve. Lêbelê zaroyên pirzimanî

Wexta ku dersê zimanê zikmakî destpêdike piraniya

ne ku herdem fêri bi hêsanî swedî dibin, hinek ji wan kêrî

hevalên wan û mamosteyên wan ne li dibistanê ne û çûne

xwe tên pir bi başî ne be jî, têrî xwe dikin. Lê belê hinên din

malên xwe. Bi vî hawayî ew alîkariya ku mamosteyên

nikarin bigiyên mustewayê zanin û xwendinê. Li paş muste-

zimanên zikmakî bikaribin pêşkêşî mektebê bikin têt wenda

wayê zaninê dimînin. Sedemên van tiştan pir in. Sebebên pir

kirin. Ev tist dibe sedema ku bandorê xerab li ser rewşa

tesir li vî tiştî dikin. Ji wan yek ew e ku di nav 10–15 salên

mamosteyên Swêdî jî berdin. Ew jî nikarin weke ew

dawî de li Swêdê fêrkirina zimanê zikmakî kêm bû.

dixwazin pêwîstîya xwendevanên pirzimanî têr bikin.

Di pir belediyeyan de dersê zikmakî di nav dibistanên

Ev kêmkirina xizmetan di van deman de ji bo kesên

zarokxaneyan de, ji binî hatin hilanîn. Ev sekinandina

”personalên sihhatê” kuratêr, hemşîre û pisikologên

zimanan ne ji bo rewşa pedegojîkî hatin çêkirin. Meriv baş

dibistanan jî hate kirin. Wan jî ji kêmkirina mesrefan

dizane ku ji bo zaroyên dibistanên biçûk ziman pir girîng e.

nasîbên xwe girtin. Ev rewş li ser xwendevanên hîn rûniştina

Ji ber ku meriv di dema biçûkanî fêrî zimanê xwe û kokê xwe

xwe negirtiye û nizane li Swêdê dimîne yan namîne, tesîreke

dibe. Lê belê belediye dixwest hinek pere bide serhev û

xerabtir dike. Ew xwendevan dê di wî rewşî de pir caran

mesrefan kêmtir bike. Ji lew re dan sekinandin.

nikaribin alîkarîya pêwîst bigirin û nikaribin di xwendina

Piraniya belediyeyan dersên zimanê zikmakî avêtên saatên

xwe de jî pêşketinê nişan bikin.

4

Dibistan dê baştir bibe

Dewletê biryara alîkariya zêde ji bo belediyeyan û dibistanan

Bi van metodan dikarin pirtir alîkarîya dêûbavên

girt da ku alîkariya pêşketin û başkirina belediyeyan û

xwendevanan bikin û rewşa têgihiştinê wan bilind bikin

dibistanan bikin. Ji xwendevanên pirzimanî ên dibistanên

da ku bikaribin ji zaroyên xwe re bibin piştgir û wan di

bingehîn û lîseyan de, re pêwîstiya wan bivînin. Mafê hemû

dersên wan de nasîna nasnameyên xwe de xurt bikin.

zarokan heye ku bi çi hawayî dibe bera bibe were gîhandin ji

R Beledîye alîkarî digirin ku bikaribin rewşa xwendinê

bo mustewayê dibistanê a ku divê xwendevan têde bin.

bilind bikin da ku bikaribin j iwan xwendevanên nuhatî

Daîreyên resmî ên ku ji bo xurtkirina dibistanan kar

ên dibistanên destpêkê û lisê re baştir alîkariya zaniyariyê

dikin ew dikarin programa parvekirina vê alîkariyê û pereyê

bikin.

ku dewlet dide bikin. Ew planê vî tiştî digirin ser xwe.

R Xwendevanên pirzimanî divê teşwîkî xwendinê bidin

Ew alîkarî ji bo van tiştan têt bikaranîn:

kirin da ku xwendina xwe bidomînin heta bi lîse bibin.

R Ji rektêr û berpirsiyarên din ên dibistanê re qûrsên

Ew pereyê ku dewlet datîne ji bo van mesrefan di navbera

fêrkirinê didin da ku li beranberê xwendevanên pirzimanî

30 belediyayan de têt parvekirin. Ev îmkan ji bo mesrefa

çawa bikaribin bixebitin, ji kesên pirzimanî re çawa

dibistanan û armancê pêşketina xwendevanan têt bikaranîn.

alîkarî bikin ku bikaribin herdu kulturan bi hev re

Bikaranîna vî pereyî dezgehên resmî di navbera xwe de

bimeşînin.

dipeyivin û biryar digirin.

R Mamosteyên zimanê swedî ên ku bi xwendevanên

Ji bo mamosteyên zimanê zikmakî qurs vekirin, ji bo

pirzimanî ve kar dikin diçin qursan ji bo ku hîn bibin

xurtkirina rewşa dêûbavan, fêrkirin ji bo xwendevanên

çawa bi wan xwendevanan ve bidin bistînin û wan baştir

nuhatî û pêşxistina xwendevanên pirzimanî û intereseyên

fêrî zimanê swedî bikin.

wan ji aliyê belediyeyan têt bicihkirin û ew dimeşînin.

R Masmosteyên zimanê zikmakî ji bo fêrkirinê têtin şandin

Di rûpelan pêşde, bingehên van karên ku tênkirin bi awakî

bo qursan da ku mamoste bikaribin bi hawakî baş ji fêrî

zelaltir tên nîşandan.

zarokan çi bi Swêdî çi bi zimanê wan ê zikmakî bikin.
RBelediye alîkarîkî zêde digirin da ku bikaribin pirtir kesan
ji bo wek alîkarê mamoste bigrin kar.
R Ji bo pêşxistina metodên zaniyarî, belediye alîkarî digire.
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Ez dikarim bi kijan zimanî baştir alîkariya zaroyên xwe bikim?

Kê ev dayik xapand ku bi zarokê xwe tevî ku zimanê wê ê Swêdî qels e û lib
lib bejeyên Swêdi zane û têr nake ”bi Swêdi bipeyive”? Ew bi xwe pir
dixwaze? – Lê belê tiştê ku dê çêbe zimanê zaroyê wê ê zikmakî xerab bibe.
Zarok dê fêrî kêm bêjeyan bibe û nikaribe hevokan çêbike. Ev tişt
tehlikeyeke ciddi li ser zanina zimanê zarok pêktîne.

Dêûbavên zaroyên ên ku difikirin ew ê bi zaroyên xwe ve bi

pirsan di nav dosyayê, bi navê du ziman yan pîrtir? bivinî.

çi zimanî biaxifin û ew ê çawa bikin dema ku di nav malê de

Nasihat jibo malbatên pirzimanî. Material bi Swêdi + 16

pirzimanên cûda hebe û eger ew zaroyên xwe bişînin dersê

wek zimanê duemîn. Bingeha van zimanan ji tecrubeyên

zimanê zikmakî yan na, û divê zaroyên wan di dersên

malbatên ku pirzimanîne hatiye girtin. Ev bi alikariya

zimanê zikmakî de beşdar bin yan na. Meriv divê çawa

Språkforskningsinstitutet li Rinkeby ve hatiye çêkirin û bi

zaroyên xwe ji bo Swêdî alîkarî bike. Tu dikarî bersiva van

alikariya dezgehên resmi ên skolan ve piştgirî ditiye.

6

Zarokxana û zarokên pirzimanî

Di dibistanên zaroxana û zarokên pirzimanî de planê
fêrkirinê:

Di hinek pirtûkxanan de pirtûkên zaroyan hene bi kasetan
ve ye û bi zimanên din hatine çêkirin meriv dikare wan
bigire bibe malê. Dezgehên resmî her hewl dide ku
materyalên hêja ên ku ji bo zaroyên pirzimanî baş in, peyde

” Di zarokxaneyan de ew tiştên ku bingehîn in:
zarokxane divê bigire hesab ku her zarok ê ku dervî

bikin û pêktinin ji bo zarok jê destkewtî be. Agahdariya van
pirtûk û materyalan di payiza sala 2006 an de ewê çêbin
meriv dikare van ji webbplats Tema modersmål (www.
modersmål.net) de peyde bike.

Swêdî xwedi zimanekî din e, divê nasnameya xwe a
şexsî û qewmî bipareze û xurt bike, zimanê swêdi
biguncîne û bi hew re bimeşîne. ”
Pêşxistina zimên û qeymiyet dest bi dest bi herv re dimeşe.
Her zarok hewes dikin û kêfxweş dibin dema ku zimanekî
nuh û cuda nasbike û kulturên nuh nas bike.

Keçikeke ku bingeha kokê xwe ji milletên din ji dervî swêdê digire xwe
biserbilind û bilind divîne wexta ku çîrokek ji welatê xwe dibihîse. Her
waha zaroyên din jî his dikin ku ev tiştekî pir xweş e. Piştre keçik dikare ew
pirtûk bi xwe re bibe mala xwe û malbata wê bi hev re rûnin û wê kasetê bi hev
re bi zimanê keçikê ê zikmakî guhdarî bikin.
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Pirzimanî di dibistanan de pir mecalan vedike

Zarokeke ditir pir kêm dipeyive. Li malê dêûbavê wî

Saratayê axaftinê : Zaroyên pirzimanî li dibistanan ji bo

bawer dikin ku zimanê zarok ê zikmakî ne pir baş e, lê belê

dezgehên resmi ên mektebê wek materyala pêkaninê ne.

zarok Swêdî baş dizane. Lê belê li zarokxanan mamosteyê wî
Ziman bilind dike. Qerardayin ji bo pêşketina zimanê

zarokî jî bawer dikin ku zimanê wî zarokî ê Swêdî têr nake,

zarokan

bi rastî bi zimanê zikmakî baştir e.

Ev tişteki dijwar e ku meriv bikaribe jê derxîne zarokekî

Metod hene ku nişanê me bike ku rewşa zimanê zarokên

pirzimanî bi çuqasî Swêdî dizane. Zarok zûka hinî axaftina

pirzimanî çawa ye. Bi alikariya piştgirîkirina diagnosmateryal

bêçewtî dibin û ev tişt dihêle ku mamosteyê zarokan û

ziman bilindtir dibe. Materyala diagnosê bi Swêdî, Swêdî wek

dêûbavên zaroyan têbigiyên ku zimanê zarok baş e. Zarok

zimanê duwemin û zimanê zikmakî berê pola 6 an di

bêçewtî dipeyive. Lê belê gelo zanîna zimên li ba wan

dibistanan de. Lêkolinên waha bi Swêdî û zimanê zaroyan ê

zarokan wek zaroyên Swêdiyan ên temenê wan de ne wek

zikmakî ve parallel têt meşandin.

hev in ?
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Dapîr û bapîrên zarokan dikarin roleke aktif bilîzin

Ziman bi piranî ji beje û rêzmanên zimên çêdibin. Ziman

bigirin hewqas zanîna wan kûrtir dibe wexta tên dibistanan

nêrinê û baweriyê ji dinimîne. Hawakî fêhmkirina cîhanê ye

ew tiştên zanîna ji wan re titşên nuh vedike.

û bi riya ziman meriv xwe dizane meriv çuqas bîçûkî zimên
Dapîrekî bi fexir li xaniyê xwe ye bi bexçê dinêre. Ewî bapirî fêrî Mina kiriye
ku her pergalê bexçê çiye û navê wan çiye û meriv çawa dikole, çawa diçine û
çawa avdanê dike ku ji bo pêşbikevin. Dapîra Mina fêrî wê kiriye ku çawa
pelên nuh derdikevin û dibuşkivin û çawa dêlî derdikevin dervî axê. Wan
fêrî wê kirine ku meriv bi lez nake û disekine hetta ew bibişkivin. Bişkuvîn
wext digire.
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Çîrokeke bêje! Careke din bêje!

Ew zarokên ku serpêhatiyên pirîk dapiran guhdarî bike jê re

pirtûka Swêdî bixwînin û direkt ji wan re wergerînin û bi

pir xwes têt. Bi ziman û bi riya gotinan zarok fêrî navnişana

wêneyan nişan bikin. Lê belê zarok gelek baldar in balê xwe

xwe dibe û qewmiyeta xwe fêrdibe.

baş didin ku roj bi roj meriv çawa dibêje yan meriv cihekî

Zarok pir hez dikin ku mezin ji wan re bixwînin. Ji bo

bira wê gavê meriv mecburî pirtir bala xwe dide li gotina

wê jî pir kutupxanê bi pirtûkên zimanên ne Swêdî dikirin.

xwe. Çîrokeke kurdî a kevin di derheqa malbatek û çiyayek û

Carna “Bi zimanê zikmakî xwendin” bi riya ku dê û bav ji

ji wahşekî hatiye çêkirin.

Nivîsana wêne çîrokên dayik xweş in û bitirs in. Lê belê ew herdem bi xweşî
kutayî divîne!
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Zanina hêja di zimanê Swêdî de wek zimanê duwemîn

Piraniya zarokan di Swêdî de gelek baş in ji bo hinekan

Baştirin rê ji bo pêşxistina zimanê Swêdî, xwendina pir e.

xurttirin zimanê wan Swêdî ye. Hinek ji wan jî cara pêşî

Kutupxane alikariya kesan dike û ji wan re di warê balkêşi ya

zimanê Swêdî li zarokxana yen jî li dibistanan divîne.

wan de pirtûkan pêşniyar dike

Tecrubeyên heyî nişan dike ku li Swêd kesên nuhatî 1-2
salan dixwînin da ku bigiyên rewşa hevalên xwe ên sinifê û
bikaribin bi wan re di polekî de bixwinin ji bo kesên nuhatî

Ji bo fêrbûna Swêdî û Swêdî wek zimanê duwemin SFI a
sentruma Nasionali.
Navçeya nasyonali bi destê dewletê têt meşandin. Navçeya
berpirsiyar karê fêr kirina ziman ji zaroyên biçûkên zarokxanan heta bi merhaleyên SFI a ku biyaniyên mezin diçin
xebata xwe dimeşînin. Girîngtirîn heremên xebatê ev in:

bikaribin bigiyên rewşa hevalên xwe ên Swêdî 5-6 sal divê li
Swêdê bimîne û bixwîne. Tiştên ji rêzê der dikarin hebin.
Ew xwendevanên ku xwe ji bo fêrbûnê pir motivera kirine û
zimanê xwe ê zikmakî baş dizanin Swêdî zûtir hîn dibin. Ew
xwendevanên ku ji welatên şer tên yan jî di jiyana wan de

R Belavkirina nêrîna fêrbûna prossesa dîtir. Manayê wî
mirov bizane zimanekî ditir fêrbibe.

bûyerên pir mezin û zehmetî derbaskirine, demeke dirêj

R Pistgirî dayina zimên û bi hawakî zaniyarî xebat
meşandin.

nikarin fêrî zimanê Swêdî bibin.
Zanina zimanê Swêdî kîlîta serktina dibistanên Swêdî ne.

Navçeya Nasyonal seminera û konferansa pêktîne, pirtûkan
çapdike, bersiva pirsên û têkiliya bi şexsî dide. Pirtir zanîn di
malpera wan de heye www. lhs. se/sfi

Ji bo ku xwendevan bikaribin xwendina xwe ya lisê bikaribin
bildominin û bigiyên programekî nasyonal divê xwendevan
di sinifa 9-an de ji swêdiya duemin baş puan girtibe.
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Fêrkirina zimanê zikmakî a bi zanayî

Fêrkirina zimanê zikmakî a bi zanayî. Meclis biryar

R Zanina zimên kilîta li hevkirinê ye. Dersê zimanê

girt ku ji bo zarokên ku dervi Swêdî zimanên wan ê

zikmakî dihêle meriv bi nasên xwe ên ku li welêt dijîn

cuda hene divê di dibistana bîngehîn û di lisê de bika-

bikaribe girêdanê çêke. Ev tişt bi hev re cihaneke

ribin dersên zimanê xwe ê zikmakî bivînin. Swêd li ser

enternasyonalî di zanina zimanên cûdade vedike.

bingeha nêrîna FN: ê ji bo zaroyan takip dike û van

Mebesta vê fêrkîrinê ew e ku alikariya xwendevanan bikin

tiştan pêktine:

di ku wan bigiyênin zimanê hazirbuyî di zikmakî ku
imkanê ku wî zimanî wexta ku mezin be ji bo xwendinê li

”Welatên hempar li hev kirine ku ew xwendina

Swêdê yan ji li cihêkî ditir ji bikarbinin.

zaroyan li ser zaroyan tesîr bike ku zarok ji dêûbavê
xwe re rûmetê bizanibe, ji kultur, ziman û

R Ziman ji bo pêşxwiştina zanînê pergalek e. Eger

nasnameya xwe re rûmetdanê pêşbixe...”

xwendevan zimanê xwe bikaribe bikarbîne li mektebê jo

(Artikel 29).

bo xwendevan mecalên mezintir û firehtir dide ku di

Ders bi daxwaza merivan ve gîrêdayiye li ser bingeha vê

gelek dersên din de jî baş be.

zaninê bingehin “a li ser ziman pêktêt. Belediye mecbur in
li gor bingeha qaideyên dibistana bingehin û lisê, dersê
zimanên zikmakî nîşanbidin. Dema ku puanê merivan di lisê

Internationella biblioteket
Internationella biblioteket i Stockholm har cirka
200 000 böcker på mer än 100 språk. Här finns även
DVD- och videofilmer från olika länder och cd-skivor
med musik från hela världen. Besök deras webbplats
på arabiska, engelska, kinesiska, persiska, ryska,
spanska och svenska. Har du lånekort på Stockholms
stadsbibliotek kan du själv låna böcker på
Internationella Biblioteket som ligger nära
Odenplan. Bor du på annan plats kan du beställa
böcker därifrån genom biblioteket på din hemort.
www.internationellabiblioteket.se

de hesêbdikin û dixwazin li ser mustewayê welêt de rewşa
zaroyan têbigiyên, dersê zimanê zikmakî ji qasê dersekî ditir
muhim e û wek hev in.
Çima meriv divê zimanê zikmakî di dibistanan de bixwîne?

R Zanista zimanê zikmakî û zanîna kokê û kulturê xwe
tesireke positîf li ser şexsîyeta pîrkulturbûnê dihêle û ew
ji bi xwe re pesdarbûna kesên pirkulturi di civatê ku têt
de gelek kesên gi gelên cû da hene, tîne.
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Dersa me zimanê zikmakê www. modersmal. net

Înternet gelek xizmeteke baş dide ji bo pêşvebirina zimanan.

mamosteyên xwe ji bo pêşxistina zimanê xwe bikaribinîn ji

Di webb platsên dezgehên resmî de ji bo Tema zimanê

bo piraniya van zimanan hinek ji wan meriv dikare bi

zikmakî 100 mamoste ji bo 30 zimanan dixebitin weki din jî

xwendevan, dêûbav û mamoste bihev re çêbike.

nivis bi wêne û deng ve çêdikin zarok dikarin bi alikariya
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Xwendevanên nuhatî dixwazin Îngilizî bixwînin

*

Îngilizî di dibistanên Swêdê de derseki bingehîn e. Ev têt

Eger dibistan bo xwendevanekî baştir bivîne ku divê ew

manayê ku xwendevan divê kêmanî di sinifa 9 an de ji

xwendevan ji bo Îngilizî piçek bisekine, ev biryar dîvê

îngilizî orte bigirin da ku bikaribin derbasî lisê bibin û

dêûbavên xwendevanê jî bêje belê. Di vê rewşê de xwendevan

programa Nationalî bikaribin kom bikin. Xwendevan di

dê çawa tesireke negatif bivine divê dibistan û dêûbav bi hev

dibistana bingehin de ji sinifa 1 yan ji 2 an de destpêdikin

re çare bivînin.

Îngilizî dixwînin. Di liberhevdudanîna herdu zimanan de têt
ditin ku ingilizi ji li ba hemû xwendevanan pir bilinde tevi

Imkanên nuh di sala 2006-2007

ku zimanê wan ê zikmakî ne Îngilizî ye.

R Dezgehên resmî ên dibistanan di sala 2006-2007 an de

Ew xwendevanên ku dawiyê ji cîhê din tên sinifên Swêdî

alikariya aboriyê bi li dibistanan dike da ku dibistanan de

hinek ji wan, gava tên Îngilizî zanin. ji bo hinekan Îngilizî

dersê zimanê zikmakî pêsbikeve û mamosteyên zimanên

wek zimanê wan ê zikmakî ye ji bo hinan jî wek zimanê

zikmakî bikaribin xwe pêsbixin û xwendina xwe pêsde

duemin ê ku li dibistanê fêr bûne. Hinên din hene ku hiç bi

bibin da ku bikaribe ji bo zaminaê zikmakî û dersên din

Îngilizî têkiliya wan nebuyê. Ew xwendevanên nuhati bi

bikaribin kar bikin.

pirani dixwazin Îngilizî fêrbin. Bi taybetî ew gencên ku

R Pirmaniya xwendevanên pirzimanî dê di Swêdî de bi

mayina wan ê Swêdê ne bi garantî ye pirtir dixwazin.

dersên cûda dersê bivinin. Ji bo wê ji qûrûmên resmî ji bo

Îngilizî dersekî mecburî ye ji wan xwendevanên ku ji

belediyeyan alikariyê dike da ku dibistan bikaribin ji wan

destpêkê de ne bi dersê xwe ne “ji mafê wan heye ku

xwendevanan re alikariyê pêsketinê bike. Hedefa vi tisti

bixwinin. Hinek xwendevan kapasiteyê wan heye ku dest bi

divê ew xwendevan xendinê xwe bipêsbixin ev tist ji bo

Swêdî û Îngilizî bi hevre parallel bikin. Carna ev dibe hoya

kesên zimanê Swêdî ji bo wan zimanê duemin e têt

ku herdu ziman ji hev re dibin destek.

bikaranin.

Weke ku carna xwendevan rêzmana Swêdî bi riya
rêzmana Îngilizî hêsantir fêrdibin wan jî bêjekî bi Swêdî û

* Gelo ez wek Swêdiyek hezarlingî, bi Îngilizî dibim xwediyê bi
tenê sed lingî?

weke Îngilizî be hêsantir dibe.
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Pêşxistina wan xwendevanên ku di matematikê de baş in

Dersekî bingehîn ê din ji matematîk e. Bi piranî xwendeva-

Ji wan xwendevanan re alikarîkî têt kirin ji wan re mecalê

nên nuhatî di matematikê de xurt in. Lê belê ew kesên ku di

ku ew bikaribin zanina xwe a matematikê di zimanê xwe ê

sinifên piştî ortê de beriya lisê despêdikin û ji wan re piçek

zikmakî de yan ji di wî zimanê ku berê wan bi xwe wî ve

zehmet e ji ber ku ji hisabê pirtir di probleman de tiştên ku

ders dîtine, dikarin bimesin bi dersa Swêdi ve. Hiç kospeki

tên xwestin tam fêhmnakin ji ber ku Swêdiya wan têr nake û

formel ji bo vî tiştî ango fêrbûn bi zimanekî din dervî Swêdî

ji bo fêhm bikin jî pir sal divê. Îro ew xwendevanên nuhati

tune ye ew fêrbûn weke bi zimanê Swêdî derbas dibe.

divê di sinifên amadekirinê de demeke biminin û di matema-

Li zarokxaneyan axaftina bi dêûbavan dibistana zaroyên

tikê de ders bigirin piştre derbasî klassên normal dibin ên di

bîçûk de dêûbavan bangî axaftinê dikin ji bo derheqê zaro-

mustewayê lisê de ne diçin qursên kesên nuhati û (introduk-

kan de malumat bidin wan. Rewşa zarokan bi hevalên xwe

tions kurser) IVIK. Pirî caran ew ji ber nezanina zimanê

ve çawa ne û di zimanê xwe de gihaştine ki derê û rewşa fêr-

Swêdî pir tiştên nizm divinin weke ên zarokan hêsan divinin.

bûna wan çi ye. Dêûbav bi xwedi maf in ku bixwazin di der-

Hinên din jî dikarin bes dersê matematikê bi Swêdî rûnin û

heqê zarokên xwe û nasnameya wan û zimanê wan ê zikma-

xwe zêde nedin dersê. Ev ne tistekî xeribe ku ew xwendevan

kî çawa alikarî dikin, bizanbin. Dibistana zarokxane dikare ji

xwe hiss bikin ku ew tiştek tênagiyên û pirî wan xwe û inte-

wan re bibêjin ew çawa dikarin alikariya zarokên xwe di

resseyê xwe ji bo dersê û ji bo Swêdî ji wenda dikin.

zimanê wan de li malê bikin.
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Rewşa zaroyê min çawa ye ?
– Em dikarin alikariya hev bikin? – Çawa diçe?

Li zarokxaneyan axaftina bi dêûbavan

çi were xwestin û jê re çi divê were kirin û divê dibistan bi

Dibistana zaroyên bîçûk de dêûbavan bangî axaftinê dikin ji

çi hawayî zarok re alikari bike were axaftin.

bo derheqê zarokan de malumat bidin wan. Rewşa zarokan
Bikaranîn planê pêşketina sexsî (IUP).

bi hevalên xwe ve çawa ne û di zimanê xwe de gihaştine ki

Di axaftina rewşa pêşketinê de mamoste bi xwendevan û

derê û rewşa fêrbûna wan çi ye. Dêûbav bi xwedi maf in ku
bixwazin di derheqê zarokên xwe û nasnameya wan û zimanê

bi dêûbavan planekî şexsî a pêşketina wi xwendevanî bi xwe

wan ê zikmakî çawa alikarî dikin, bizanbin. Dibistana

dike IUP:

zarokxane dikare ji wan re bibêjin ew çawa dikarin alikariya

R Planê pêşketinê a şexsî divê ji hinek armancan binimîne.
Zarok re planek çêbibe ku hinek noktayên ku zarok

zarokên xwe di zimanê wan de li malê bikin.

heyya termina din xwe bigiyêne wir. divê çêbe Di termina
din de hin noktayên din dikare were danîn.

Di dibistanên bingehin de axaftina li ser rewşa

R Planê pêşketinê a şexsî ji bo xwendevanên biçûk pirtir ji

pêsketina zarokan
Dibistana divê di hemû terminan de carek bangî dêûbavên

bo xwendin û nivisandina wan çêdibe. Lê ji bo xwen-

zarokan ji bo axaftina ser rewşa zarokan bike. Di vê de

devanên mezintir di dersên wan ên din de jî plan çêdikin.

mebest ew e ku:
Bi riya vê plana pêşxistinê a sexsî dibistan û dêûbav di

R Ji bo xwendevan û dêûbavê xwendevanê bizanibin rewşa
zarok çiye. Xwendevan gihaştiyê cîhê divê bigiyê di

pêşketina zarok de pir berhemên baş digirin. Armanc ji bo

xwendinê de. Çi hêsan û zehmet e. çi zarok re xweş e.

hemû zaroyan di noktayên wan ên qels de alikarî kirin û bi

Axaftinê di ser rewşa zarok ên rabûn rûniştina dibistanê jî

wan xwendevanan ve li hev kirin çêkirin e.
Di derheqê vê de hûn dikarin agahdariyê di – Allmänna

diaxifin. Bi hevalên xwe ve çawa danustandina zarok heye.

råd och kommentarer – de bivînin di planê axaftina şexsî de

R Dibistan dive bizanibe ku zanina dêûbavan di derheqê

bivînin.

zaroyên wan de pir muhim e. Divê mamoste ji zaninê
wan di derheqê zaroyên wan de destkewtî bibe. Dêûbav

Mafê tercuman xwestinê:
Eger mamoste nikaribe xwe bi dêûbavan bi zimanê Swêdî bide
têgihiştinê, wê gavê ji dibistanê re dibêje û tercumanek daxwaz
dike. Tu caran zarok bi xwe nikarin di navbera mamoste û
malbatê de tercumanî bikin.

divê bi rewşeke aktif alikariya dibistanê bike û divê
dibistan ji wan ji bo pêşketina zaroyên wan alikariya
hevkariyê daxwaz bike.
R Divê mamoste, xwendevan û dêûbav bi hev re li hev
bikin, di derheqê zarok de û di terminê pêş de dê ji zarok
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Şadetname û nirxandina bi nivîskî

Di plankirina fêrkirinê li dibistana bingehîn û lisê de xûya

R Heri baştir. Mycket väl godkänd (MVG)

bûye ku çawa divê mamoste puan bide. Di wir de li gor

Ew xwendevanên ku di dibistanên bingehin de nikaribin

mustewayê tevayiya welêt xebat heye.

bigiyên ew noktayên ku divê ew bigiyên wê gavê ji wan re bi

Kriterê vî tiştî li gor mustewayê tevayiya welêt têt çêkirin.

niviskî ew rewş têt agahdarî kirin di wan dersên qels de jê re

Ev tişt li ser bingehên van çêdibin. Di dibistanên bingehîn de

têt raghandin ku rewşa wî ne baş e, da ku bikaribin ji wî

qarneyên zarokan li ser van bingehan cêdibin:

xwendevan re alikariya pêwist ji dibistanê were kirin

R Baş. Godkänd (G)

R Ne baş. Icke godkänd (IG) bes li gymnasiet.

R Pir baş. Väl godkänd (VG)
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Länkar och litteratur

Länkar på Myndigheten för skolutvecklings hemsida

Lexin – Fêrhenga online bi, erebi, albani, bosni, inglizi, fînî,

www.skolutveckling.se

yunanî, xirbatî, serbî, spanî, turkî. Wekî din gotinên Swêdi bi
dengdayinê.)

MÅNGFALD OCH LIKVÄRDIGHET

Lexin – Wêne, bi 1700 gotinan ve. (Bi wêne, nivisan û

Di bin vê de ev malper hene:

dengê Swêdi. ) Bi zimanên cûda wergerandin devam dike.

Nyanlända

Lexin – Film têde 370 kiryar heye (kurtefilmê bi dengê

Alikariya zêde ji bo zaroyên nuhati û gencên nuhati.

Swêdî)

Idéskola för mångfald
Derudoreke taybetî ji bo pêşxistina nêrinan û pêşxistina

KUNSKAP OCH BEDÖMNING

zaroyên pir kulturî bikin.

Di bin vê navê de pir webbplats hene:
Bedömning och betyg

Regeringsuppdrag

Individuella utvecklingsplaner

Planê pir kulturi ên salên 2006– 2007 Baştirîn netice bi

Läs och skriv

kemtirîn cawazi ve plankirin ji bo pirkulturîyan.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Utvecklingsdialoger

Skolbibliotek

Di nav vi de listeki heye ku 30 heb belediye ji van hinek

Språk

alikariya xwe bi van dialogan ve di sala 2006–2007 an de
zêdetir kirine.
Tema Modersmål
Alikarî ku zê de ye. Ji bo kesên ku di nav karê lênêrina
zarokan û dibistanan de kar dikin. Di nav vê de ”odayê
zimanan” hene û jî bo 30 zimanî ye. Faktayên wan ên esasî ji
bo fêr kirinê, nûçeyan û debatt hatine kirin Länkar ji bo
pêşxistina forkins rapportan. Gazikirina kursan û
konferansan ên din. Wekî din länkar ji bo:
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BÖCKER OCH BROSCHYRER

MATERIAL FRÅN SKOLVERKET

Ev rapor dikarin werin xwendin, kopia kirin û kirîn bi rîya:

Dikare were xwendin, kopiye kirin û frotin bi riya www.

www. skolutveckling. se/publikationer.

www.skolverket.se

Två språk eller flera? Råd till flerspråkiga familjer
(28 rûpel). Bi Swêdî + albanî, erebi,
bosnî, ingilizî, fînî, kurmancî, romanî,
arlî û lovara, farisî, polonî, rûsî, somalî,

KURSPLANER OCH BETYGSKRITERIER I GRUNDOCH GYMNASIESKOLAN
Flera språk – fler möjligheter, 2002 (304 rûpel).

tigrinî, tailandî û turkî heye.

Bi van ve dewlet ji bo dibistanan di

Li vir dêûbav bersiva pirsên xwe a

derheqa zimanê zikmakî de alîkarî û

derheqa çawa zimanî zikmakî fêri zarokên xwe bikin, heye.

fêrkirinê pêk tîne. Di van raporan de ev
tişt jî hene: Daxwaza fêrbûna zimanê.

Komma till tals Flerspråkiga barn i förskolan,
2004 (Formateke biçûk, 60 rûpel).
Armanca vî, ji zaroyên bicûk ên pirzimanî
pirtir çawa meriv dikare alikarî bike.

Li ser fêrkirina zimanê zikmakî çavavêtin.
Tre decenniers modersmål- alikariya
zimanê zikmakî li dibistananê despêkê 1970–2000.
Flera språk – fler möjligheter, 2003 (16 rûpel).
Babetekî kurt e wan raporên ku li jor hatine nivisandin
dinimîne. Bi zimanê îngilizî jî heye

Vid sidan av eller mitt i?
2005 (70 rûpel) Materyalek ji bo
belediyeyan û dibistanan e. Bi vî
meriv dikare zaroyên ku piştre
nuhatî ne mektebê, ji wan re alikarî û

Språket lyfter – lärarhandledning,
2002 (27 rûpel). Ev materyal nasîndana
zimanê swêdi dike. Swedî wek zimanê duemîn
li dibistanan û zikmakî li sinifên beriya 6 an.

pêşvebirina wan de têt bikarin.
Språket lyfter – observationsschema,
2002 (3 rûpel). Dikare wek pirtûkeke serbixwe
were bikaranîn.

Allmänna råd och kommentarer Den Individuella
utvecklingsplanen, 2005. Ji nêrîn û xebatan pêk têt û ji
bo hemû zaroyan planên şexsî ji bo hemûyan li gor şexsîyeta
wan a cawaz nîşan dike.

Sverige behöver flerspråkiga personer

å
Rö s t a p

Flera språk ger fler möjligheter!
Genom språk uttrycker vi våra kulturer och värderingar. Språk ger oss självkänsla. Språk bär kunskaper
och är grunden i mötet med andra människor. Vi
behöver språk för att kunna tänka, drömma, formulera frågor och lösa problem.
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