خوێندنگاى
سویدى بۆ تازە
هاتووەکان

بۆ مندااڵنی  15–7سااڵن

خوێندنگاى سەرەتایی و
بنکەى چاالکیى بێبەرامبەر

Sydkurdiska

ئەوەیە خوێندنگاى سویدى

خوێندنگاى ئامادەیى
گەنجان لەتەمەنى  20–16سااڵنەوە
ئارەزومەندانەیە

خوێندنگای سەرەتایی
گەنجان لەتەمەنى  15–7سااڵنەوە
بەزۆرە
بنکەى چاالکیى بێبەرامبەر
منداالن لەتەمەنى 13–6
سااڵنەوە
ئارەزومەندانەیە

خوێندنگای سەرەتایی جودا
و خوێندنگای ئامادەیى جودا
بۆ ئەو خوێندکارانەى لە بارى
مێشکەوە دواکەوتوو لە
تەمەنى  20–7سااڵنەوە
پۆلى پێش خوێندنگا
مندااڵن لەتەمەنى  6سال
ئارەزومەندانەیە

باخچەى منداالن
مندااڵن لەتەمەنى  6–1ساڵیدا
ئارەزومەندانەیە

ئەو کاتەى منداڵەکەت دەگاتە تەمەنى  1ساڵ ئەتوانى برواتە
باخچەى مندااڵن .یاریکردن گرنگە لە باخچەى مندااڵندا .کاتێک
منداڵەکەت دەگاتە تەمەنى  6سااڵن دەتوانێت دەستپێبکات لە
پۆلى پێش خوێندنگادا .هەردوو باخچەى مندااڵن و پۆلی پێش
خوێندنگا ئارەزومەندانەن.
هەموو مندااڵن دەڕۆن بۆ خوێندنگاى سەرەتایی لە دەوروبەرى
تەمەنى  7ساڵییەوە و وئەوەش بەزۆرە .خوێندنى لە پۆلى 9–1
بەزۆرە ،کەواتە بۆ ماوەى  9ساڵ.

پاش ئەوە زۆربەى گەنجان �سێ ساڵ دەخوێنن لە خوێندنگاى
ئامادەییدا .ئەو کەسانەى تازە هاتوون و مۆڵەتی ئیقامەى
بەردەوامیان هەیە دەتوانن دەست بە خوێندنى ئامادەیى بکەن
پێش کۆتایی وەرزى بەهارلەو ساڵەی تێیدا تەمەنیان دەگاتە 20
سااڵن ،داواکەرى پەنابەرێتى پێش ئەوەى تەمەنیان بگاتە 18
سااڵن .بەاڵم هەندێ مەرج هەیە سەبارەت هەندێک پلەکانى
دەرچوون کە پەیڕەو دەکرێن .خوێندنگاى ئامادەیى دەتوانێت
خوێندکارئامادە بکات بۆ خوێندنى زانکۆ ،خوێندنگاى/پەیمانگاى
بااڵ ،یانیش یەکسەرە دەست بە کارکردن بکات.

هەموو مندااڵن دەڕۆن بۆ خوێندگاى سەرەتایی
خوێندگاى سەرەتایی لە سوید بەزۆرە .لێرە هەموو مندااڵن
 9ساڵ دەخوێنن .زۆربەى مندااڵن دەست بە پۆلى  1دەکەن لەو
پاییزەى تێیدا تەمەنیان دەگاتە  7سااڵن .هەرساڵێکی خوێندن
پێکدێت لە  2وەرزى خوێندن ،وەرزى خوێندنێ پاییزو وەرزی
خوێندنى بەهار .ئەگەرمنداڵەکەت لە بارى مێشکەوە دواکەوتوو
بێت ،لەجیاتى ئەوە ،دەکرێ بڕوات بۆ خوێندنگاى سەرەتایی جودا.
کە دەگونجێت لەگەل تواناکانى هەرخوێندکارێک .زیاترزانیاری
زیاتربخوێنەوە لەبارەى ئەوە لەناو پەڕتووکی پەیوەست بەو بابەتە.
جگە لە خوێندگاى سەرەتایی ئاسایى هەروەها هەندێک
خوێندنگاى تایبەت هەیە وەک هەڵبژاردن بۆ ئەو مندااڵنەی

جۆرێک پەککەوتنیان هەیە ،بۆ نموونە ،کەڕیان چەندین جۆری
پەککەوتنى ترى هەمەجۆر .خوێندن بەشێوەیەکى روون ئەنجام
دەدرێت دەگونجێت لەگەل پێویستیەکانى منداڵ .ماوەى خوێندن
لە خوێندنگاى تایبەت  10ساڵە.
خوێندگاى سەرەتایی بەخۆڕاییە .کەواتە هیچ پارە نادەیت بۆ
فێربوون ،یان بۆ پەرتووک و پێداویستییەکانی خوێندن.تەنانەت
خۆراکى خوێندنگاش بەخۆڕاییە .و پێداویستییەکانی تەندروستى
هەیە بۆ خوێندکاران ،و هەروەها راوێژکارى پیشەیى و ڕاوێژکاری
خوێندن و پەڕتووکخانە هەیە.

ئامانجى هاوبەشى زانین
دەکرێ هەڵبژاردن بکەیت لەنێوان خوێندنگاى سەربەخۆ
وخوێندنگاى شارەوانییەکاندا .سەرەڕای ئەوخوێندنگایەى
هەڵیدەبژێریت ،مەرجەکانى زانین هەمان مەرجن .هەموو خوێندنى
خوێندنگاکان ئەکەوێتە ژێریاساى خوێندنگا وبەرنامەی خوێندن.
جگە لە بەدەستهێنانى زانین ،هەروەها منداڵەکەت راهێنان
وەردەگرێت لەسەرلەیەک تێگەیشتن وپەیوەندیکردنی کۆمەاڵیەتی
لەگەڵ کەسانى تر .پێویستە هەموو مندااڵن رێزلە دەوروبەریان
بگرن .مندااڵن فێردەبن کە هەموو کەس هەمان مافیان هەیە
سەرەراى رەگەز ،ئایین ،پەککەوتن یان ئاراستەى سێک�سى.

دیموکرا�سى و مافی مروڤ بەهەمان شێوە جێبەجێ دەکرێت
لەسەرخوێندنگا هەروەکو لەسەرهەموو کۆمەڵگا.
ئاخۆ منداڵەکەت زمانەکى تردەزانێت جگە لە زمانى یەکەم
سویدى؟ ئاخۆ بەو زمانە قسەدەکەن لەماڵەوە؟ لەو کاتى منداڵ
مافى هەیە خوێندن بە زمانى دایک وەربگرێت .هەڵبژاردنی ئەوە
چەندە رووبدات وەک هەلبژاردنى زمان ،هەڵبژاردنی خوێندکاریان
وەک خوێندن لەدەرەوەى کاتى دەوامى ئاسایى خوێندنگا.

پلە لە پۆلى 6
خوێندنگا پلە دەدات لە پۆلى  .6پاش ئەوە منداڵەکەت پلە
وەردەگرێت لەهەروەرزێکی خوێندندا هەتاکوو باوەڕنامەی
پلە کۆتاییەکان کوتاییەکان لە پۆلى  .9پاوەڕنامەی پلەکان
هەڵسەنگاندنی زانینى خوێندکاردیاردەکات و چەندە گونجاوە
لەگەل پێویستیەکانى خوێندنگا .ئەگەربۆ خوێندکارزەحمەت بێت
بگاتە ئامانجەکان ئەوە پاڵپشتی تایبەت بەدەست دەهێنێت.

لە ڕێگای باوەڕنامەی پلەکان منداڵەکەت پێشدەکەوێت
بەرەو زیاترخوێندن لە خوێندنگاى ئامادەیى .کەمترین رادەى
پێویستیەکان دەرچوونە لە  8بابەتى خوێندن و  12بۆ بەرنامە
ئامادەکراوەکان بۆ زانکۆ.
شەش ئاستى پلە هەیە  E ،D ،C ،B ،A :و  A .Fبەرزترین پلەیە و
 Eنزمترین پلەى دەرچوونە F .پلەى کەوتنە (دەرنەچوون).

پێویستیەکانى زانین پلە دەستنیشان دەکەن
خوێندنگا پێویستى زانینى هەیە کە دیاردەکەن چى پێویستە
لەسەرمندااڵن بیزانن وەک کەمترین رادە لە ڕێگای ئەوەوە ئەوەوە
پلەکان دادەنرێن .هەمان پێویستى جێبەجێ دەکرێن لەسەر
هەموو خوێندنگان .ئەگەرخوێندکارمەتر�سى لەسەرهەبێت
ناتوانێت پێویستیەکان زانین جێبەجێ بکات ،ئەوە مافى هەیە
پشتیوانى تایبەت وەربگرێت.
ئەزمونى نشتیمانى ئەنجام دەدرێن لە پۆلى  3لە هەندێک
لە بابەتەکانى سەرەتاییدا .ئەزمونى نشتیمانى هاوکاى مامۆستا
دەکەن بۆ هەڵسەنگاندنی زانینى منداڵەکەت و دانانی پلەى
دادپەروەرانە بۆى.

یەک جاربەالى کەمەوە للە هەروەرزێکی خوێندندا،
خوێندکاران و بەخێوکەران کۆدەبنەوە لەگەڵ مامۆستاکان بۆ
قسەکردن دەربارەی خوێندن .بەم کۆبوونەوەی گفتوگۆی گفتوگوى
گەشەکردن.لەو کاتە با�سى رەو�شى منداڵەکەت دەکەن لە خوێندنگا
و چەند خۆشحاڵە لە خوێندنگاکە .تۆ و منداڵەکەت دەرفەتتان
هەیە بۆ کارتێکردن و بەدەستهێنانی راوێژکارى سەبارەت چۆنیەتی
پاڵپشتی ماڵەوە بۆ خوێندنى منداڵ.

بنەماى گرنگ لە خوێندگاى سەرەتاییدا
خوێندگاى سەرەتایی بەزۆرە .هاتن بۆ خوێندن مەرجێکی
سەرەکییە بۆ فێربوون .وەک بەخێوکەرتۆ بەرپر�سى لە هاتنى
منداڵەکەت بۆ خوێندنگا و ئامادەبوونی لە وانەکاندا .مندااڵن
دەڕۆن بۆ باخچەى مندااڵن یان پۆلى باخچەى مندااڵن لە
دووشەممەوە بۆ رۆژى هەینى .لە شەممە و یەکشەممە و ڕۆژانی
پشوو ،ناڕۆن بۆ دەوام.لە وەرزى هاوین و جەژنی کریسمەسدا
خوێندکاران پشوویەکى درێژتروەردەگرن.
ئەگەرمنداڵەکەت پێویستى بە مۆڵەت هەبوو لە بەڕێوەبەری
خوێندنگا داوا دەکات .و هەروەها دەکرێ ئەو چەندى ئەنجام
بدرێت ئەگەرویستت منداڵەکەت عەفوبکرێت لەهەربەشێکی
خوێندن .و دەبێ ئەوە نەبێتە رێگربۆ توانەکانى منداڵەکەت بۆ
بەدەستهێنانی پێویستیەکانى زانین.

ئەگەرمنداڵەکەت نەهاتە خوێندنگا بێ ئاگەدارکردن ،خوێندنگا
هەڵدەستێت بە ئاگەدارکردنت لەهەمان رۆژ .نەهاتن بۆ
خوێندنگا بێ بیانوو دەنووسرێت لەناو باوەڕنامەی پلەکاندا.
هەروەها لە چوارچێوەی خوێندن زانیارى لەبارەى پێوەرو
بەهاکان بە خوێندکاران دەدرێن .پێویستە خوێندنگا کاربکات
دژبە سەرەدەریکردنى ناشیاو و کاربکات لەپێناو یەکسانیدا.
ئارامى ە خۆشگوزەرانی لە خوێندن گرنگە .ئەو خوێندکارانەى
سیستەم تێکدەدەن لەناو پۆل لە الیەن مامۆستاوە هۆشداریان
پێدەدرێت .ئەگەرئەوە تەنیا بەس نەبێت ،دەردەکرێن لە پۆل
یانیش سزاى دانیشتن وەردەگرن پاش کۆتایی هاتنى دەوام .بەڵێ بە
پلەى یەکەم ،مامۆستا هەڵدەستێت بە چارەسەرکردنى کێشەکە
لەگەل خوێندکارلە ڕێگای لەیەک تێگەیشتنەوە.

هەڵبژاردنی خوێندنگا
تۆ و منداڵەکەت دەتوانن خوێندنگا هەڵبژێرن ،لەناو یان
لەدەرەوەى شارەوانیەکەت .شارەوانى خوێندنگاى تایبەتى خۆى
هەیە ،بەاڵم هەروەها خوێندنگاى سەربەخۆش هەیە .هەموو
خوێندنگاکان بەخۆڕایین ،هیچ پارەی تێناچێت.
خوێندنگاى سەربەخۆ بەرێوەدەبردێت لەیەالن کومپانیا ،دەزگا
یان کۆمەڵە .و کراوەیە بۆ هەمووان و هەمان ئاراستەى خوێندن و
پێویستییەکانی زانینى هەیە هەروەکوو خوێندنگاکانى شارەوانى.

هەندێک خوێندنگا تایبەتمەندى خۆى هەیە .بۆ نموونە لەوانەیە
وانەى وەرز�شى بخوێنن یانیش شێوازى پەروەردەیى تایبەت
بەکاربێنن.
لە پلەى یەکەمدا ،شوێنێک بۆ منداڵ دابین دەکرێت لە
خوێندنگاى شارەوانى نزیکی ماڵەوە .بەاڵم بەمەرجێک شوێن
هەبێت ،دەتوانن خوێندنگایەکى ترهەڵبژێرن ،خوێندنگاى
شارەوانى یان خوێندنگاى سەربەخۆ.

بنکەى چاالکى بێبەرامبەر پاش بەکۆتایی هاتنى دەوام
وەک باوک پێویستە بتوانى کاربکەیت یان بخوێنیتى .ئەو
کاتە منداڵەکەت دەتوانێت بڕواتە بنکەى چاالکى بێمەرامبەر
پاش دەوامى خوێندنگا .و زۆرجاربنکەى چاالکى بێبەرامبەرلەناو
خوێندنگایە یانیش نزیکەی خوێندنگایە .کارمەندانى خوێندنگا
وبنکەى چاالکى کاتى ئازاد هاوکارى دەکەن بۆ ئەوەى کات لە و
بنکەی چاالکی بێبەرامبەرئارام و خۆش بێت بۆ منداڵ .بنکەى
چاالکى بێبەرامبەرچاالکیەکى پەروەردەییە بۆ بەهێزکردن و
بەجۆشخستن و گەشەکردنی خوێندکاران.
بنکەى چاالکى بێبەرامبەرمندااڵن وەردەگرێت لە
پۆلى باخچەى مندااڵن تاکوو دەگەنە تەمەنى 13سااڵن .و

بەپێچەوانەی خوێندنگا ،چوونى منداڵ بۆ بنکەى چاالکى
بێبەرامبەرهیچ داروى پارەی تێناچێت .شارەوانى گوژمی باج
دەستنیشان دەکات.
ئەو مندااڵنەی تەمەنیان لەنێوان  12–10سااڵنە ،هەروەها
دەتوانن بەشدارى بکەن لە چاالکیەکانى کاتى بەتاڵی کراوەدا.
ئەوە دەکرێ هەڵبژاردنێکی باش بێت ئەگەرتۆ کارنەکەیت و
نەخوێنیت .تۆ و منداڵەکەت بڕیاردەدەن کەی و چەند جار
بەشداری دەکەن.

تۆ گرنگیت
تۆ نزیکتریت بۆ منداڵەکەت .لەگەڵ مامۆستای منداڵ یان لەگەڵ کەسانى ترلە خوێندنگا
قسەبکە ئەگەرپرسیارت هەبێت یان نیگەران بیت دەربارەی شتێک .لە هەروەرزێکی
خوێندندا مامۆستای منداڵەکەت دەبینیت لە گفتوگۆی گەشەکردندا .گرنگە کارى خوێندنگا
بەهاوکارى بێت لەگەڵ ماڵەوە .هەروەها دەرفەتێکی باشە بۆ گەشەکردنى رەو�شى منداڵەکەت
لە خوێندنگا وچەند خۆشحاڵە.
هەموو
مامۆستاکان کۆدەبنەوە بۆ ئەوەى بەشێوەیەکى
بەخێوکەرانى مندااڵن لەگەڵ
گشتى قسەبکەن لەبارەى چاالکیەکان و پالنی چاالکیەکاندا .پرسیارەکانت گرنگن و هەروەها
بۆچوونەکانت لێرە گرنگن!
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