خویندگە لە پێناوی منداڵەکەتدایە

نامیلکەیەک لەسەر ەئو بەرنامە تازەیەی بۆ فیرکردنە وە یاسای
خویندنگە کە ڕوو دەکاتە تۆی کە منداڵت لە خویندنگەی بنچینەیی،
خویندنگەی بنچینەیی بەجیا ،خوێندنگەی تایەبەت یاخود خویندنگەی
سامەکان دایە هەیە

تۆ گرنگیت

تۆ ەئو کەسەیت کە نزیکرتینیت لە منداڵەکەتەوە .لەبەرەئوە گرنگە کە خویندنگەکەی تۆ و
منداڵەکەت پەیوەندی باشیان هەبیت وە پیکەوەکارکردنیان لە دەوری گەشەکردنی منداڵەکەت
هەبیت .لە ڕیگەی هاریکارییەوە دەرفەتی منداڵەکەت زیاد دەکات بۆ ەئوەی هەتا بکریت هەم لە ڕوی
زانستەوە و هەم گەشەکردنی کۆمەڵایەتیدا بە دوورتر بگات
لەڕێگەی پێزانین بە ەئرکی خویندنگە دەرفەتەکانی تۆ زیاتر دەبن بۆ پیکەوەکارکردن لەگەڵ
خویندنگەی منداڵەکەتدا .لەم نامیلکەیەدا زانیاریت لەسەر هەندیک گۆڕانکاری کە ئیستا پیادە
دەکرین دەستدەکەویت وە کە کاریگەری لەسەر چوونەبەرخویندنی منداڵەکەت دبیت
زاراوەی باوان)دایکوباوک( وە چاودیریکار
لە باری ائساییدا یەک یان دوو باوان بۆ منداڵهكه هەن کە چاودیریکارن
چاودیریکار بەرپرسیاریتی منداڵهكهی لە ەئستۆیە وە دەبیت ائگای لە چاودیری ،ائسوودەیی وە
پەروەردەیەکی باشی منداڵەکە هەبیت  .چاودیریکاری منداڵیک هەڵبەتە هەمیشە مافی ەئوەی دەکەویت کە
بەشی خۆی لەسەر هەموو ەئو زانیارییانەی لەسەر منداڵەکە یان  .خویندکارەکە هەن وەربگریت ،هەتاوەکو
ەئو بابەتانەشی کە هنینین دەگریتەوە باوانیک کە چاودیریکار نییە مافی ەئوەی نییە زانیاری هنینی
لەسەر وەربگریت کە لەسەر منداڵهكهیە

لە ڕیگەی هەمان ائماجندا
یاسای خویندنگە و بەرنامەی فیرکردن دەبیت مسۆگەری ەئوە بکەن کە هەموو خویندکاران
خویندنیکی هاوبەهای لە نایابیدا باشیان بی گویدانە ەئوەی لە کوی نیشتەجین یان کام خویندنگە
دەچن یان دەچنەبەر چ شیوازیکی خویندن .ەئمە هەمان هیلی ائراستە بە هەموو خویندنگەکان بۆ
کارکردن دەدات .پەرلەمان یاسایەکی نویی چەسپاندوە کە بۆ خویندنی منداڵ والوان لە سوید
برەوی دەبیت
لە یاسای خویندنگەدا بۆ منوونە نوورساوە کە هەموو خویندکاریک دەبیت بەشداری لە
خوێندنەکەدا بکات ،ەئگەر پاساویکی ڕەوای نەبیت بۆ ائمادەنەبوون .تۆ وەک باوانیک
بەرپرسیاریەتی چوونی منداڵەکەت بۆ خویندنگە هەڵدەگریت .ەئگەر تۆ لە ائمادەنەبوونی
منداڵەکەت پیشوەخت هوشیاریت نەدابیت ،ەئوا بەپیی یاسای خویندنگە هەر هەمان ڕۆژ لە الیەن
خویندنگەوە لیی ائگادار دەکرێیتەوە.
ەئگەر دەتەویت داواکاری مەرەخەسی بۆ منداڵەکەت بکەیت ،ەئوا تۆ ڕوودەکەیتە بەڕیوەبەری
خویندنگەکە .بەڕیوەبەرە کە بڕیاری مەرەخەسی دەردەکات .هەر بەڕیوەبەریشە کە ڕوی
تێدەکەیت بۆ هەڵسەنگاندنی ەئوەی ەئگەر بتەویت منداڵهكهت لە یەکیک لەو بابەتی خویندنە
بەزۆرەملیانەی لە خویندنگە هەن ببەخرشیت .بواری بەخشین لەم جۆرە بابەتی خویندنانە
کەمرت بۆتەوە لەگەڵ هاتنی یاسای خویندنگە نوی یەکە .بەڕیوەبەر تەهنا کاتیک بۆی هەیە ەئم
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کارە پەسەند بکات ەئگەر هۆکاری تایەبەت هەبیت ،ەئوەش دەبیت تەهنا لە چەند دەرفەتێکی
تاکوتەرادا لە ساڵەکەدا پەسەند بکریت وە ناشبیت سنوورداری بۆ بواری گەیشتنی منداڵەکە بۆ
ەئو مەرجە زانستیانەی کە هەن دابنیت .بەڵام تۆ مافی داوای چاوپیداخشاندنەوەی بڕیاریکی لەم
بابەتەت الی دادگەی کارگیری هەیە.
بەرپرسی سەرەکی)شارەوانی یاخود دەستەی کارگیڕی خویندنگە سەربەخۆکە(بەرپرسیاریەتی
ناوچەیی خویندنگەکانیان لە سەرە .ەئگەر کیشەیەک هاتە پیش کە تۆ و کارمەندانی خویندنگەکە
یان سەرکردایەتی خویندنگەکە نەتان توانی ڕیگەچارەی بۆ ببیننەوە ،ەئوا دەتوانیت ڕوو لە
بەرپرسی سەرەکی بکەیت
هەموو بەرپرسیکی سەرەکی)خاوەن( دەبیت ڕۆتیناتی نوورساوەی لەسەر چۆنیتی وەرگرتنی سکاڵا
دژی خویندنەکە وە لیکۆڵینەوە لەسەرکردنی هەبیت .تۆ دەتوانیت پرسیار لەسەر ەئمانە لە
خویندنگەی منداڵەکەت ائراستە بکەیت
یاسا تازەکەی خویندن بەشیک بڕیاری لەسەر ەئوە تیدایە کە ائیا خویندنگە بۆی هەیە چی
بکات ەئگەر قوتابی/خویندکاریک ڕیکوپیکی شیواند ،ڕەفتاری ناشیاوی کرد یاخود خۆی تاوانبار
بکات بە سەرپێچی گەورەوە .جگە لەوەی کە خویندکارەکە دەکریتلە پۆلەکە دەردەکریتە
دەرەوە هەتاوەکو وانەبیژییەکە تەواو دەبیت وە مانەوە دوای بەتاڵبوون ،بەڕیوەبەریش دەتوانیت
ائگادارکردنەوەیەکی نوورساوە بە خویندکارەکە بدات .ائگادارکردنەوەکە دەبێت ەئو زانیارییەی
تیدا بێت کە ائیا چی ڕوودەدات ەئگەر قوتابی/خویندکارەکە ڕەفتاری خۆی نەگۆڕێت ..بۆ منوونە
ڕەنگە خوێندکارەکە بۆ ماوەیەکی کاتی بۆ خوێندنگەیەکی تر بگوازرێتەوە
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یاسا تازەکەی خویندن ەئو بوارەش بە بەڕێوەبەر دەدات کە قوتابیەکە لە خوێندنگەی بنچینەی
 ،خوێندنگەی تایەبەتی وە خوێندنگەی سامەکان دەربکرێت ،،ەئگەر وا بەدەربکەوێت کە ەئمە
پێویستە بە ڕەچاوکردنی ائسوودەیی و خوێندنێکی ائرام بۆ خوێندکارانی تر ،ەئمە ەئگەر
هانگاونانەکانی تر سودیان نەبوو .دەرکردنەکە بۆ هەر جارێک دەبێت لە یەک هەفتە تێپەڕ
نەکات وە ەئوپەڕی دوو جار هەر وەرزی خوێندنێک .خوێندکارەکە مافی ەئوەی هەیە کە حەقی
ەئو وانەبێژیانەی بۆ بکرێتەوە کە ەئو لە کیسی چووە وە تۆش وەک چاودێریکاری منداڵەکە
مافی ەئوەت هەیە داوای چاوپێداخشاندنەوە لە بڕیاری بەڕێوەبەر بە دەرکردنەکە الی دادگای
کارگێری بکەیت

بەرنامە تازەکانی فێرکردن
נبەدەستپێکردن لە یاسای خوێندنگەوە ،بەرنامەی فێرکردن لە خوێندنگەی بنچنەیی،
خوێندنگەی تایەبەتی ،خوێندنگەی بنچینەیی بەجیا وە خوێندنگەی سامەکان گۆڕانکاری تێدا
کراوە بە شێوەیەک کە هەر شێوازێکی خوێندن بەرنامەی فیرکردنی خۆی هەیە .هەموو
خوێندنگەکان چ هی شارەوانی ،سەربەخۆکان وە دەوڵەتیەکان دەبێت لەسەر بەرنامەی
فیرکردنی ەئو خوێندنگەیە بڕۆن کە برەوی هەیە .لە ڕێگەی خوێندنەوەی بەرنامەی فێرکردن
دەزانیت خوێندنگە لەسەر چ بناغەیەکی بەهایی داڕێژراوە وە کام ەئرکی پێسپێردراو و کام
ائماجنانەی هەیە .لەگەڵ بەرنامەی خوێندندا بەرنامەی کۆرس وە مەرجە زانستییەکانیش لە هەموو
بابەتەکاندا هەن
ەئجما خوێندنگەکان شێوەی کارکردنیان چۆن هەڵدەبژێرن ەئوەیان جیاوازە ،ەئوە سەرکردایەتی
ەئو وێندنگەیە کارمەندەکانی وە شارەوانی خۆیان پێیدەگەن .هەروەها خوێندکارەکانیش
دەبێت دەرفەتی ەئوەیان بدرێتێت کە بەشداربن لە کارکردنەکەدا .تۆ وەک باوان دەتوانیت
لەڕێگەی کۆبوونەوەکان و گفتووگۆی گەشەپێدانەوە کە بانگهێشت دەکرێیت بۆیان بەشداری
تێدا بکەیت وە تۆ هەروەها تۆ دەتوانیت پەیوەندی بە خوێندنگەی منداڵەکەتەوە بگریت بۆ ەئوەی
پێکەوەکارکردن بە شێوازی تر بکەیت
بەرنامەکانی فێرکردن
بەدەستپێکردن لە یاسای خوێندنگەوە ،بەرنامەی فێرکردن لە خوێندنگەی بنچنەیی،
خوێندنگەی تایەبەتی ،خوێندنگەی بنچینەیی بەجیا وە خوێندنگەی سامەکان گۆڕانکاری
تێدا کراوە بە شێوەیەک کە هەر شێوازێکی خوێندن بەرنامەی فیرکردنی خۆی هەیە .هەموو
خوێندنگەکان چ هی شارەوانی ،سەربەخۆکان وە دەوڵەتیەکان دەبێت لەسەر بەرنامەی
فیرکردنی ەئو خوێندنگەیە بڕۆن کە برەوی هەیە .لە ڕێگەی خوێندنەوەی بەرنامەی فێرکردن
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دەزانیت خوێندنگە لەسەر چ بناغەیەکی بەهایی داڕێژراوە وە کام ەئرکی پێسپێردراو و کام
ائماجنانەی هەیە .لەگەڵ بەرنامەی خوێندندا بەرنامەی کۆرس وە مەرجە زانستییەکانیش لە هەموو
بابەتەکاندا هەنائراستەی بۆ خوێندنەکە تێدایە .لێرەدا ەئو پێوەرانە ،بەهاییانە وە زانستانە
پێشکەش دەکرێت کە هەموو خوێندکاران دەبێت پاش خوێندنەکە گەشەکاریان تێدا کردبیت.
ەئم ائماجنانە دەبێت لەالیەن خوێندنی هەموو بابەتەکانی خوێندنگەوە هاریکاری برەوپێدانی
بۆ کرابێت .دوو بەشی یەکەمی بەرنامەکانی فێرکردن بەدەر لە کەمێکیاندا نەبێت بۆ
چاالکییەکانی پێخشوێندنگەکان وە خانەی کاتی ائزادیش برەوی هەیە
لە بەشی سێهەمدا بەرنامەکانی کۆرس)خولی خوێندن( بە مەرجە زانستیەیکان لە هەموو
بابەتەکاندا هەیە
بەرنامەکانی کۆرس وە مەرجە زانستییەکان
بەرنامەکانی کۆرس باس لەوە دەکات کە بۆچی بابەتەکە لە خوێندنگەدا هەیە ،مەبەست
لە خوێندنەکە چییە وە لە چ زانستێکدا منداڵەکەت بواری گەشەپێدانی پێدەدرێت.
بەرنامەکانی کۆرس ناوەڕۆکێکی ناوەندی پێشکەش دەکەن .ەئوە ەئو ناوەڕۆکە بەزۆرەملێیەیە
کە خوێندن لەو بابەتەدا دەبێت پێشکەشی بکات ،بەڵام بوار بۆ ەئو خوێندنگە تاکەش هەیە
کە ناوەڕۆکی تری بۆ زیاد بکات
مەرجە زانستییەکانی بابەتەکە تەواوکەری لە بەرنامەکانی کۆرس دا دەکات وە بۆ
هەڵسەنگاندنی گەشەکردنی زانستی منداڵەکەت بە کاردەهێنرێت .ەئوانە باس لەوە دەکەن
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کە ائیا خوێندکارەکە لە هەڵکەوتێکی دیاریکراودادەبێت چی بزانێت وە ائیا ەئمە چۆن خۆی
دەنوێنیت .لە خوێندنگەی بنچینەییدا مەرجی زانستی بۆ زانستی پەسەندکراو لە کۆتایی
پۆلی سێهەمدا لە بابەتی سویدی ،سویدی وەک زمانی دوەم ،بیرکاری ،بابەتەکانی ڕێنوێنی
کۆمەڵایەتی وە بابەتەکانی ڕێنوێنی رسووشتی هەن .لە پۆلی شەشەمدا مەرجی زانستی لە
هەموو بابەتەکاندا هەیە جگە لە زمانە مۆدیرنەکان وە لە پۆلی نۆهەمدا مەرجی زانستی لە هەموو
بابەتەکاندا هەن
لە پۆلی سێهەمدا مەرجەکانی زانستی بەکار دەهێنرێن بۆ ەئوەی ەئگەری هەبوونی زانستی
پەسەندکراو الی منداڵەکەت هەڵسەنگێندرێت .لە پۆلی شەشەمدا )لە ساڵی خویندنی ١٣/٢٠١٢
( وە پۆلی نۆهەم مەرجی زانستی بەکاردەهێنرێت بۆ ەئوەی هەڵبسەنگێندرێت کە ائیا کام پلیکەی
بڕوانامە بەرامبەری توانای منداڵەکەت لە بابەتەکاند ادەوەستێتەوە .مەرجەکانی ڕادەی
زانستی
لە ڕوانگەی پلیکە تازەکانی بڕوانامەوە کە لە پۆلی شەشەمدا وە نۆهەمدا بە وردی
دەستنیشانکراوە کە پلیکەکانی بڕوانامە کە
یە .مەبەست لە ڕادەی زانسی پەسەندکراو ەئوەیە کە الی کەمی ائقاری زانینە ،کە ەئوەش
بەرامبەری بڕوانامەی  Aوە C, E
دەوەستیتەوە E
لە خوێندنگەی بنچینەییدا مەرجی زانستی لە کۆتایی پۆلی شەشەمدا هەیە وە لە کۆتایی پۆلی نۆهەمدا
لە هەموو بابەتەکاندا هەن .خوێندنگەکانی ڕاهێنان مەرجی زانستییان بۆ توانای زانستی بناغەیی یان
تێداقووڵبوونەوە لە کۆتایی پۆلی نۆهەمدا هەیە
لە خوێندنگەی تایەبەت مەرجی زانستی بۆ ڕادەی زانینی پەسەندکراو لە کۆتایی پۆلی چوارهەمدا
هەیە لە سویدی ،سویدی وەک زمانی دوەم ،بیرکاری ،زمانی کەڕ بۆ کڕ و گوێگران ،بابەتی ڕێنوێنی
کۆمەڵایەتی وە بابەتی ڕێنوێنی رسووشتی .لە پۆلی حەوتەمدا مەرجی زانستی لە هەموو بابەتەکاندا
هەیە جگە لە زمانە مۆدێرنەکان وە لە پۆلی نۆهەمدا مەرجی زانستی لە هەموو بابەتەکاندا هەیە
خوێندنگەی سامەکان لەسەر مەرجی زانستی خوێندنگەی بنچینەیی بۆ پۆلی سێهەم وە شەشەم دەڕوات

پاشرت لەم دەقە نوورساوەدا ،کاتێک مەرجی زانستی باس دەکرێت ،تەهنا زانیاری کە لە
خوێندنگەی بنچینەییدا برەوی هەیە پێشکەش دەکریت .بۆ تۆ کە منداڵت لە خوێندنگەی
بنچینەیی بەجیا  ،خوێندنگەی تایەبەت یاخود خوێندنگەی سامەکان هەیە ەئوا ەئو زانیارییەی
لەم خانەیەدایە برەوی هەیە
دەتەوێت پرت لەسەر یاسای خوێندنگە خبوێنیتەوە یاخود لەسەر بەرنامەی فیرکرن  ،لە پێگەی
ویبی دەزگای خوێندنگە دەبینیتەوە
www.skolverket.se/skollagen2011 (skollagen)n
www.skolverket.se/nyalaroplaner (läroplanen)n
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پلیکە تازەکانی بڕوانامە
پلیکەیەکی تازە کە فرە پلیکەی بڕوانامەی تێدا هاتۆتەائراوە .پلیکە
تازەکانی بڕوانامە شەش پلیکانەی هەیە
 Fکەمرتین بەڵگەنامەی پەسەندکراوە  .بەڵگەنامەی  Eباڵاترین
بڕوانامەیە ،لە کاتێکدا  Aپلیکەی  F.وە A, B, C, D, E
دەرنەچوە .ەئگەر خوێندکارەکە ەئوەندە ائمادەنەبوونی هەبوبیت کە
نوورساوەی ژیردەست هەر نەبێت بۆ ەئوەی بڕوانامەی بۆ دابرنێت ،ەئوە بە
هێڵێک نیشانە دەکرێت.
.ی هەیە  Eوە A, B, C, Dبۆ خوێندنگەی بنچینەیی بەجیا ،ەئوا ەئو پلیکانە
تازەیەی بڕوانامەیە پێجن پلیکەی هەیە
وە نیشانەکردن بە هێڵڕاکێشان لە بەڵگەنامەکەدا نییە ەئگەر
خویندکارێک لە خوێندنگەی بنچینەیی بەجیا نەگاتە Fبڕوانامەی
یاخود کە نوورساوەی ژیردەست نەبێت لەبەر هۆکاری ائمادەنەبوون،
نابێت لە بابەتەکەدا  E,ائستی مەرجەکانی بڕوانامەی
بڕوانامە بدرێت
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وەربگریت ەئوا دەبێت لە بەرامبەر ەئوەدا مەرجی زانستی بە تەواوی
پڕکرابێتەوە .بۆ ەئوەی Eیان A, Cبۆ ەئوی بڕوانامەی
 Aوە بەشی هەرەزۆری مەرجەکانی زانستی بۆ بڕوانامەی Cوەربگریت ەئوا
دەبێت مەرجی زانستی بۆ بڕوانامەی Bبڕوانامەی
وەربگریت ەئوا دەبێت مەرجی زانستی بۆ بڕوانامەی Dپڕکرابێتەوە  .بە
هەمان شێوە ەئوە کاریپیدەکرێت کە ەئگەر بتەوێت
پڕکرابیتەوە  Cوە بەشی هەرەزۆری مەرجی زانستی بۆ بڕوانامەی E
ەئگەر تۆ یان منداڵەکەت لە بیرکردنەوەدان لەسەر هۆکارەکانی بڕوانامەیەکی دیاریکراودا ،ەئوا
بەپیی یاسا تازەکە مافی زانیاری وەرگرتنتان لەسەر ەئوە هەیە
بڕوانامە لە پۆلی شەشەوە
لە پایزی  ٢٠١٢بەوالوە بڕوانامە لە پۆلی شەشەوە دادەنرێت وە لە دوای ەئوەوە بۆ هەموو
وەرزێکی خوێندن هەتاوەکو بڕوانامەی کۆتایی لە پۆلی نۆهەمدا .بڕوانامەی وەرزی لە ڕوانگەی
ەئو توانا زانستیانەیە کە خوێندکارەکە برەوی پێداوە تاوەکو ەئو وەرزی خوێندنەی لە ائرادایە.
هەڵسەنگاندن لە پۆلی شەشەمدا دەبێت لە چاو مەرجی زانستی پۆلی شەشەمدا بێت .لە پۆلی
شەشەمەوە هەڵسەنگاندنەکە لە چاو مەرجی زانستی پۆلی نۆهەمدا بیت
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هەڵسەنگاندن و گفتووگۆی گەشەپیدان
بۆ دڵنیابوون لەوەی کە منداڵەکەت گەشەکردنەکەی بە ائراستەی ائماجنە سەرانسەرییەکانی
بەرنامەی فیرکردنە وە ائماجنە دوورخوازەکانی کە بۆ هەر بابەتیک هەیە بوە ،ەئوا گرنگە کە کاری
خویندنگە بە هاریکاری لەگەڵ ماڵەوەدا بکریت .لە کاتی بەرەوپێشچوونی خوێندنی ساڵانە
مامۆستایەکە پەیتاپەیتا هەڵسەنگاندنی فیربوونی منداڵەکەت وە گەشەکردنی دەکات.
تۆ لەسەر ەئمە الی کەم وەرزی )نیوساڵ( جاریک گفتووگۆیەکی گەشەپیدان لەگەڵ مامۆستایەکە
یان ڕابەری پۆلەکەدا دەکەیت
هاوکات لەگەڵ گفتووگۆی گەشەکردندا دەبێت بەرنامەیەکی گەشەپێدانی تاکڕەو سازبکرێت.
ەئو بەرنامەی گەشەپێدانە تاکڕەوە دەبێت مەزەنەکردنی لەسەر گەشەکردنی زانستی
منداڵەکەی تێا بێت لەو بابەتانەی منداڵەکەت تێیدا خوێندویەتی .دەبێت
هەروەهاش پووختکردنەوەیەکی ەئو باربووکردنانەشی تێدا بێت کە پیویسنت بۆ ەئوەی
منداڵەکەت بگاتە ائماجنەکان وە هەتا
بکرێت بەرەوپێشرت گەشە بکات
() IPUدەتەوێت پرت لەسەر گفتووگۆی گەشەپیدان ،بەرنامەی گەشەپیدانی تاکڕەوی بە مەزەندەکردنی
نوورساوەوە خبوێنیتەوە
وە بەرنامەی هەنگاوهەڵهێنان ،ەئوا زانیاری لە پێگەی ویبی دازگای خوێندن هەیە
www.skolverket.se/iup
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مافی گەشەکردن هەتا بکریت بەرەوپیشرت
هەموو خوێندکاران دەبێت ەئو بزوینەرەی پێویستیان پییەتی بۆ فیربوون و گەشەکردنی
کەسایەتی دەستیان بکەوێت بۆ ەئوەی هەتا بکریت بەرەوپیشرت بچن ،ەئمە هەروەها ەئو
خوێندکارانەش دەگرێتەوە کە بە الیانەوە ائسانە مەرجەکانی زانستی پڕبکەنەوە
ەئو خویندکارانەی لە مەترسی ەئوەدان کە نەگەنە مەرجی ڕادەی زانستی بە الیەنی کەمەوە،
مافی ەئوەیان هەیە پشتگیری تایەبەتیان بدرێتیت .ەئوە بەرپرسیاریەتی بەڕیوەبەرە کە
دەبێت کاریکی وا بکات کە پیداویستی پشتگیری لێیبکۆڵرێتەوە وە ەئگەر وای نیشان دا کە
خوێندکارەکە پێویستی بە پشتگیری تایەبەت هەیە دەبێت بەرنامەی هەنگاوهەڵهێنان ساز
بکریت.
تۆ وە منداڵەکەت مافی ەئوەتان هەیە کە کاتێک بەرنامەی هەنگاوهەڵهێنان ساز دەکریت
بەشداری تیدا بکەن .تۆ ئیستا بە پیی یاسای خویندنگە مافی داوای چاپیدا خشاندنەوەتان
لە بڕیاری بەرێوەبەر هەیە الی ەئجنوومەنی چاوپێداخشاندنەوە لە دامودەزگای خوێندن.
ەئمە هەردووک بڕیار دەگرێتەوە هەم بڕیاری ەئوەی کە بەرنامەی هەنگاوهەڵهینان ساز نەکریت
یاخود شیوەکاریەکەو ناوەڕۆکی بەرنامەی هەنگاوهەڵهینانەکە دەگرێتەوە .تۆ دەشتوانیت داوای
چاوپێداخشاندنەوە لە بڕیاری بڕیوەبەردا بکەیت کە ائیا ەئو پشتگیرییە تایەبەتیە لە ناو
گروپیکی تایەبەتی خوێندندا بکرێت یان بەتاکی ،یاخود کە بەریوەبەر بریاری ەئوەی دابیت کە
خوێندنەکە گوجناو کرابیت

9

دەتەوێت هەموو بەرنامەی فیرکردنەکە
خبوێنیتاوە؟
تۆ دەتوانی یان ڕابسپێریت یاخود بەرنامەی خوێندنەکە دابگریتەوە لە دەزگای خوێندن
www.skolverket.se
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