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 لە نەروی    ج
ی
 قوتابخانەی بنەڕەت

 قوتابخانەی سەرەتاتی و قوتابخانەی ناوەندیدا دابەش دەبێت. قوتابخانەی بنەرەتی لە نەروی    ج ماوەی دە ساڵ دەخایەنێت و بەسەر 

/پۆیل  ی ناوەندی بۆ سێ ئاست/پۆل دابەش  . قوتابخانە٧-١قوتابخانەی سەرەتاتی بۆ حەوت ئاست یاخود پۆل دابەش کراوە، ئاستی

 پڕ دەکاتەوە دەچێتە بەر خوێندن و ل١٠-٨کراوە، ئاستی 
ی

ە پۆیل یەک دەست پێدەکات و . منداڵ لەو ساڵەدا کە تەمەتی شەش ساڵ

 هەر ساڵ دوای پشووی هاوینە دەچێتە قۆناغێیک خوێندتی بەرزتر. 

 ئاوگوستەوە دەستپێدەکات هەتا دەوروبەری 
ی

  شەش(. لە "ساڵنامەی قوتابخانەدا٢٠ساڵێیک خوێندن لە ناوەڕاستی مانیک
ی

 جوون )مانیک
ی

" ی مانیک

 خو ڕ ئەو 
ی

گریت یان لە ێندنەدا پشوویانە و ناچنەوە قوتابخانە. ئەو ساڵنامەیە دەتوانیت لە قوتابخانە وەربۆژانە دەبینیتەوە کە منداڵەکان لەو ساڵ

 ماڵپەڕی ئینتەرنێتی شارەوانیدا بیدۆزیتەوە. 

 قوتابخانەی گشتی بەخۆڕاییە

ە. حکومییەکان کە بۆ هەمووان بە خۆڕاییلە نەروی    ج قوتابخانەی حکویم و قوتابخانەی ناحکویم/ئەهلیش هەیە. شارەواتی بەپرسە لە قوتابخانە 

بوون بە خۆڕایەئەمەش بەو مانایە دێت کە وانەخوێندن و کەر  ر
.  سەتەکاتی خوێندن و سەرجەم چاالکییەکاتی تر کە بەشێیک پرۆسەی خوێندن و فێێ ی یر

نەی لە تەمەتی بەزۆرخوێندن
ی

 قوتابخانەی بنەڕەتتر حکویم. تەمەتی ی قوتابخانەدان، مافیان هەیە بچنە )خوێندتی ئیلزایم( گشت ئەو  منداڵ

 . ڵییەبەزۆرخوێندن لە تەمەتی شەش ساڵییەوەیە هەتا شانزەسا

 نەچوونەوە و مۆڵەت وەرگرتن

. واتا لە هەموو ڕۆژ  نەی کە لە تەمەتی بەزۆرخوێندندان ئەریک سەرشانیانە کە بچنە خوێندتی بنەڕەتی
ی

ەکاتی لە نەروی    ج گشت ئەو منداڵ

ەی بچێتە قوتابخانە و وانەکاندا ئامادەبن. دایک و باوکان بۆیان نییە خۆیان بڕیار لەوە بدەن کە قوتابییەکە ک قوتابخانەدا دەبێت لە

 قوتابخانە و کەی نەچێت. 

خانە، بۆ قوتاب بچێتەوەهەموو ڕۆژێک قوتابخانە ناوی قوتابییە هاتوو و نەهاتووەکان تۆمار دەکات. ئەگەر  قوتابییەک نەخۆش کەوت و نەیتواتی  

نەوە ر
کانیان قوتابخانە . دایبابەکان بەرپرسن لەوەی کە لە کاتی نەخۆشکەوتتی منداڵەبۆ قوتانخانە دایبابەکان دەتوانن لە ماڵەوە بیانهێڵنەوە و نەیاننێێ

ە کە قوتابخانە پێش دەستپێکردتی وانەکان ئاگاداربکرێنەوە، خۆ ئەگەر قوتابییەکە بۆ  وو، ئەوا ماوەیەیک درێژتر نەخۆش ب ئاگادار بکەنەوە. باشێی

 دەبێت لەالی دکتۆرەوە مۆڵەتی نەخۆسی بهێنێت. 

تە ئەگەر قوتابیەکە پێویستی بەوە بوو کە لە دەرەوەی ڕۆژاتی پشوو ە کورت و درێژەکان نەچێتەوە بۆ قوتابخانە، دەبێت دایک و باویک پێشوەخ

ڕەزامەندی  ،نەچوونەوە ڕوونکردنەوە بدەن. شارەواتی ئەگەر زاتی داوانامەکە ڕەوایە داوانامەی مۆڵەت وەرگرتن پێشکەش بکەن و لەبارەی هۆکاری

 دەردەبڕێت کە بۆ ماوەی تا دوو هەفتە مۆڵەت بدات. 
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ۆزی ئ  ئەوەیان هەیە کە لە ڕۆژاتی پێر
ی

این و ئەو قوتابیانەی سەر بە ئاین و باوەڕێیک دیکەن لە دەروەی باوەڕی کڵێسای نەرویجی ماف

 یاندا مۆڵەت وەربگرن. دەبێت پێشوەختە بۆ ئەو ڕۆژانە داوای مۆڵەت پێشکەش بکرێت. باوەڕەکان

 

 قوتابخانەی نەرویج  
ی
 بەها گرنگەکات

لە  بەهاکاتی قوتابخانەی نەرویجی لەسەر مافەکاتی مرۆڤ بونیادنراوە. نەشکاندتی بەهای مرۆڤ یەکێکە لەو بەها گرنگانەی کە دەبێت

ێت. سەرجەم ئەو شتانەی لە   قوتابخانەدا ئەنجام دەدرێت لەبەرچاو بگێر

 و هەست بە دڵنیاتی بکەنبن هەموو قوتابیان دەبێت لە قوتابخانە ئاسوودە 

ە. قوتابخانە دەبێت بە ڕێز و متمانەپێدانەوە قوتاتی بگرێتە خۆی. بە هیچ جۆرێک نابێت قوتابیان ڕووبەڕووی جیاوازی و هەراسانکردن ببنەو 

یابن  هەست بە وابەستەتی بە پۆل و قوتابخانەوە بکەن. سەرجەم کارمەنداتی قوتابخانە دەبێت چاوێکیان لەسەر ئەوە بێت و دڵندەبێت قوتابییان 

ێوەیەک لە کە قوتابییەکان لە دۆخێیک باشدان. ئەگەر کارمەندێیک قوتابخانە زاتی یان پتێر وابوو کە قوتابییەک مۆبە و هەراسان کراوە، یاخود بە ش

 ئەم هەنگاوانە بنێت:  کەە دۆخێیک باشدا نییە، ئەوا دەبێت کارمەندەشێوەکان ل
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 بووەستێنێتقوتابییەکە  و هەراسانکردتی  شکاندنبدات  ئەگەر گونجا، دەبێت یەکسەر هەوڵ 

 بەڕێوەبەر ئاگادار بکاتەوە 

 لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکات بۆ ئەوەی بزانێت چی ڕووی داوە 

بکات ئەگەر قوتابییەک هەستی بە نائاسوودەتی و نادڵنیاتی کرد، ئەوا بەڕێوەبەر بەرپرسە لەوەی کە پالنێک دابنێت و بڕیارنامەی کار دەر 

انە هەست بە ئاسوودەتی و دڵنیاتی بکاتەوە. ئەم هەنگاوە بە ئەریک چاالکتر قوتابخجارێیک تر لە قوتابخانە لەپێناو ئەوەی قوتابییەکە 

 ێت. ناودەبر 

 

 ڕەوشت و ڕەفتار 

لۆگەوە کار قوتابخانە ڕێنماتی تایبەتی بە ڕەوشت و ڕەفتارەوە هەیە کە قوتابیان دەبێت پابەند بن پێوەیان. لە قوتابخانەی نەرویجیدا لە ڕێگەی دیا

قوتابییەک پەیڕەوی ڕێنماییەکان ناکات، سەرەتا لەگەڵ خودی قوتابییەکەدا  بزانێتلەگەڵ بابەتی ڕەوشت و ڕەفتاردا دەکرێت. ئەگەر قوتابخانە 

ئەگەر قوتابییەکە پاش ئەوەش هەر بەردەوام بوو لە شکاندتی ڕێنماتی و ڕێساکان، ئەوا قوتابخانە پەیوەندی بە دایک و باوکییەوە خۆ  دەکاتقسە 

بکەن. هەروەها دەشێت هەر پۆلێک ڕێنماتی  ی لەگەڵدا ە بارەی ئەو بابەتەوە قسەئاگادار بن و بۆ ئەوەش کە لە ماڵەوە للەوە دەکات بۆ ئەوەی 

لەناو  تایبەت بە ڕەوشتی خۆیان هەبێت کە مامۆستا و قوتابییەکان پێکەوە لە سەریان ڕێکدەکەون. لەو ڕێنماییانەدا ئاماژە بەوە کراوە کە دەبێت

ە خوێندن بن.  ەهەست بە ئاسوود یپۆلدا چۆن ڕەفتار بکەن لە پێناو ئەوە ر
 تی بکەن و هاوکات بە باسی فێێ
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قوتابیان بڕەخسێندرێت گشتدەبێت هەمان هەل و دەرفەتی خوێندن بۆ    

ان یان  ی ر
ی لەوەی سەر بە چ ڕەگەز و خێێ قوتابخانە دەبێت هەمان هەیل خوێندن و بەرەوپێشچوون بۆ  گشت قوتابییان بڕەخسێنێت، بە چاوپۆشیر

وبۆچوونێکن. قوتابخانە دەبێ ەن وا بخوڵقێنێت کە قوتابییەکان هەست بک کەشێیکت ئەوە لەبەرچاو بگرێت کە قوتابییەکان جیاوازن و دەبێت  بێر

بوون الی  ر
کردن دەبێت زانیاری و حەزی فێێ ر

. دروست بکات بە درێژاتی ژیانیان قتابیانبەشێکن لە قوتابخانە و کۆمەڵگە. پرۆسەی خوێندن و فێێ

 : لەم شتانەدا قوتابخانە دەبێت یارمەتی قوتابییەکان بدات 

 وەک مرۆڤێک گەشە بە خۆیان بدەن 

 توانایان لە وانەکاندا پێش بخەن 

   کۆمەڵگەهەست بەوە بکەن کە بەشێکن لە 

او کردتی گونجێێی ر
 خوێندن و فێ 

ێ بدرێت. قوتابیان ئاستیان  اویان تی دەبن. هەربۆیە دەبسەرجەم قوتابییان دەبێت وانەی گونجێێی ر
ێت جیاوازە و بە شێوەی جیاواز فێێ

 . ی ین شێوە سوود لە وانەکە ببییی بوونەکە بە جۆرێک بەڕێوەبەرێت کە هەموو قوتابییەکان بە باشێی ر
 قوتابخانە پرۆسەی فێێ

 وانەی تایبەت

نابێت، دهەندێک لە قوتابییان پێوسیتییان بە وانەی تایبەت هەیە. ئەگەر دایباب یاخود قوتابخانە پتێر  ر
ەبێت وابوو کە قوتابییەکە بەباسی فێێ

ێ بوترێتەوە. خۆ ئەگەر ئەو هەونگاوە سوودی نەبوو، دەبێت قوتابخانە و  بەسی  قوتابخانە ئاسانکاری بکات بۆئەوەی قوتابییەکە وانەی تایبەتی تی

بۆ پێداتی خوێندنێیک باش و بەسوود یا قوتابییەکە اب بێر لەوە بکەنەوە کە ئا( بە هاوکارتی تۆی دایبPPTپەروەردەتی )-خزمەتگوزارتی دەرووتی 

موونە پێویستی بە بڕیار و بەرنامەی کاری زیاتر هەیە . گرتنەبەری ڕێوشوێتی لەو جۆرە بە وانەی تایبەت ناودەبرێت. دەشێت وانەی تایبەت بۆ ن

بووتی دیکەی جیاواز لە قوتابییەکاتی تر ب ر
بووتی یان  خوێنیت، ئەوە بێت کە قوتابییەکە بەپتێر ئامانجی فێێ ر

یان  ەو  بەکاربەرێت، دیکەکەرەستەی فێێ

 لەالیەن مامۆستایەیک تایبەتەوە )لە کاتی وانەکان و کاتی پشووەکاندا( یارمەتی وەربگرێت. 

 هاریکاری نێوان ماڵەوە و قوتابخانە

کردندا هاتووە کە قوتابخانە و دایبابان  ر
لە  بەرپرسیارێتییەیک هاوبەشیان دەکەوێتە سەرشانلە قوتابخانەی بنەڕەتی لە یاسای خوێندن و فێێ

 . دەچێت پرۆسەی خوێندندا. ئەم هاریکارییە هەم لە سەر ئاستی نیشتیماتی و هەم لەسەر ئاستی یەک بە یەیک قوتابخانەکان بەڕێوە
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  هاوکاری لەسەر ئاستی نیشتیماتی 

اردتی دایباباتی نیشتیماتی بۆ  ی ێنماتی و ڕ  FUG( دامەزراندووە. FUGقوتابخانەکاتی بنەڕەتی و ئامادەتی بە ناوی )دەزگا حکومییەکان سیستمێیک هەڵێی

  FUGپێشنیار بە ماڵ و قوتابخانە دەدات. هەروەها 
ی

تداراتی لەو کەیسانەشدا کە تایبەتن بە هاریکارتی نێوان ماڵ و قوتابخانە ڕێنماتی بە دەسەڵ

 حکویم دەدات. 

 هاوکاری لەگەڵ قوتابخانەدا

ێردراوی کار بە ناوی ی اردتی دەستەیەیک هەڵێی ی ی  -دایبابان لە قوتابخانە بەشداری دەکەن لە هەڵێی  .(FAU)ێردراوی دایبابان دەستەی هەڵێی

FAU  .لەگەڵ قوتابخانەدا هاوکاری دەکات و ڕێمناتی و پێشنیار بە بەڕێوەبەری قوتابخانە دەدات 

ەبێت دلە زۆربەی قوتابخانەکاندا نوێنەرێیک دایبابان بۆ هەر پۆلێک هەڵدەبژێردرێت. نوێنەرەکە بۆ ساڵییک خوێندن هەڵدەبژێردرێت و 

 ەکات. لەگەڵ مامۆستایاتی پۆلەکەدا هاریکاری بکات. ئەو نوێنەرە بە ناوی سەرجەم دایباباتی پۆلەکەوە  بەدواداچوون بۆ بابەتەکان د

 پۆلناو  ییهاوکار

 خوێندندا کۆبوونەوەیەیک دایبابان سازدەدەن. زۆربەی قوتابخانەکان لە ساڵێکدا دوو کۆبوونەوەی د
ی

ایبابان هەموو قوتابخانەکان لە دەستپێیک ساڵ

ندا زانیاری لەبارەی زیاتر لە دووجار. کۆبوونەوەکاتی دایبابان بۆ هەموو دایباباتی پۆلەکە کراوەیە. لە کۆبوونەوەکاتی دایبابا هەندێکیشسازدەدەن و 
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 خوێندن و ڕێوشوێنەکاتی قوتابخانە دەدرێت. هەروەها لەو کۆبوونەوانەدا زانیاری دەربارەی ناوەرۆیک وانە و  بەرنامە 
ی

کارییەکان قوتابخانە و ساڵ ر
فێێ

انن پێدان دەدرێت.  ی  و دەربارەی هەر شتێیک تر کە گرنگ بن و پێویست بن تۆی دایک یان باوک بێر

یلە کۆبوونەو  یو  ئاشنا بن ەکاندا دایبابەکان دەتوانن بە یەکێی تی دایبابان بۆ منداڵەکانیش یەکێی اتی قوتابخانە کە لە ک  گرنگە،  بناسن. ناسیتی یەکێی

 قوتابخانەش پێکەوەن و پەیوەندییان هەیە. کاتی و کاتی دەرەوەی  

 هاوکاری سەبارەت بە منداڵەکەت

ندا. زۆر گرنگە کە قوتابخانە و دایباباتی قوتابییدایبابەکان کاریگەرییەیک زۆریان هەیە لە 
ی

ان هاریکارییەیک ژیاتی چوونە قوتابخانەی منداڵ

ی بکەن، ئەمەش لە پێناو ئەوەدا کە قوتابییەکە لە خوێندنەکەیدا سەرکەوتووبێت. تۆ وەک دایک یان باوک پێویستە لە   باسی یەکێی

ەی ەکەتدا بەشداری بکەیت. گەلێک گرنگە کە گرنگیپێداتی خۆت بۆ ژیاتی ڕۆژانکۆبوونەوەی دایبابان و کۆبوونەوەی تایبەت بە منداڵ

رییانەی منداڵەکەت لە قوتابخانە پیشان بدەیت. جا لە پێناو ئەوەی قوتابخانە کارئاساتی باش بۆ منداڵەکەت بکات، گرنگە کە ئەو زانیا

 لەبارەی منداڵەکەتەوە هەتە لەگەڵ قوتابخانەدا بەسی بکەیت. 

 ڕۆژانەی قوتابخانەی منداڵەکەت بە چ شێ
ی
 خۆت بۆ ژیات

ی
؟دەربڕیتوەیەک دەتوانیت گرنگیپێدات  

 بە چوونە قوتابخانەی منداڵەکەت 
ی

تۆ وەک دایک یان باوک گەلێک شت هەن کە دەتوانیت بیانکەیت بۆ پیشانداتی  ئەوەی گرنیک

 دەدەیت. تۆ دەتوانیت: 

 ر دەبێتلەگەڵ منداڵەکەتدا قسە بکەیت سەبارەت بەوەی لە ق
 وتابخانە چی دەکات و چی فێێ

 کات دیاری بکە بۆ ئەوەی منداڵەکەت ئەرکەکاتی قوتابخانە لە ماڵەوە ئەنجام بدات 

  .  کاتێک منداڵەکات پێویستی بە یارمەتی دەبێت لە ئەنجامداتی ئەرکەکاتی قوتابخانە، ئامادە بە بۆ یارمەتیداتی

  بەشداری بکەلەو چاالکییانەی قوتابخانە ڕێکیان دەخات 

  .کاتێک پرسیارێک یان پێوستییەکت هەبوو پەیوەندی بە قوتابخانەوە بکە 
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 گفتوگۆی گەشەپێدان و پێشخست   

ی کۆبوونەوەیەکە لەنێوان قوتاتی و دایباب و مامۆستای ڕابەری پۆلدا. لەو کۆبوونەوەیەدا قوتاتی و دایباب و  گفتوگۆی گەشەپێدان و پێشخسیی

اوکاری ه بە چ شێوەیەک  قوتابییەکە لە قوتابخانەدا قسەدەکەن. ئامانج لەم گفتوگۆیە ئەوەیە کە قوتابخانە و دایبابانمامۆستاکە دەربارەی دۆچی 

بوون لە وانەکان و لە ڕووی سۆسیالیشەوە. ئامانجێیک تری گرنگ  ر
یکردن و پێشخستتی توانای قوتابییەکە لەڕووی فێێ ی بکەن بۆ پشتگێر یەکێی

بێت.  خۆی ئەوەی کە قوتابییەکە چۆن  نەوە بۆ ئەوەیە کە ڕێگەیەک ببین ر
ین شێوە بخوێنێت و فێێ  بتوانێت بە باشێی

قوتاتی و دایبابەکان التی کەم لە ساڵێیک خوێندندا دووجار لە کۆبوونەوەی گفتوگۆی گەشەپێدان و پێشخستندا ئامادە دەبن. پێش چوونە  

کەرەوە لەوەی کە ئایا پرسیارت هەیە ئاراستەی قوتابخانەی بکەیت. هەروەها کۆبوونەوەکە گرنگە کە لەگەڵ منداڵەکەتدا پێکەوە بدوێن.   بێر

 قوتابخانە ئەریک سەرشانیەتی کە ئەگەر پێویست بکات لە دەرەوەی کۆبوونەوەکانیشدا پەیوەندیت پێوە بکات. 

ێ ئامادەبووتی   ی لەنێوان دایباب و مامۆستادا تی   منداڵەکە ئەنجام بدرێت. دەکرێت کۆبوونەوەی گفتوگۆی گەشەپیدان و پێشخسیی
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ی   ئەریک نهێتی پاراستی

تایبەتییانە هەموو ئەوانەی لە قوتابخانەدا کاردەکەن ئەریک پاراستتی نهێنییان لەسەر شانە. ئەمە بەو مانایە دێت کە ئەوان ناتوانن ئەو زانیارییە 

اتی تر. ئەوی سەرپێجی لە ئەریک نهێتی پاراستندا بکات رووبەڕووی لەبارەی تۆوە یان منداڵەکەتەوە لەڕێگەی کارەوە وەریانگرتووە بیگەیەنن بە خەڵک

ا دەبێتەوە.   سی

یکردن لە کەساتی دەرەوەی قوتابخانەوە هەبوو، دەتوانیت ڕەزامەندی بە ١ . ئەگەر منداڵەکەت پێویستی بە یارمەتی یان پشتگێر

انایە مدەن. پێداتی ڕەزامەندی لەالیەن تۆوە بەو دە تکە زانیارتی پێویست بە ئەو/ئەوانە بدات کە یارمەتی منداڵەکە  بدەیت قوتابخانە

ەون کە دێت کە تۆ ڕێگە بە قوتابخانە دەدەیت زنایاری لەبارەی منداڵەکەتەوە بە کەساتی تر بدات. تۆ و قوتابخانە لەسەر ئەوە رێک دەک

 تەوە. ەزامەندییەکەت بکشێنیڕ  بتەوێت. ئەو ڕەزامەندی پێدانە بۆ کاتێیک دیاریکراوە و دەتوانیت هەر کات بدرێت چی  بوترێت و جی دەبێت

وسی . ئەگەر قوتابخانە بیانوویەیک هەبوو و پتێر وابوو منداڵێک ڕووبەڕووی خراپ بەخێوکردن بۆتەوە یا مەترس ئەوەی لەسەرە کە تو ٢

 منداڵپارێزی ئاگاداربکاتەوە. لێدان بێتەوە، ئەرکە لەسەر قوتابخانە کە 

ر  
 موتەرجیم/وەرگێ 

ێت کە گرنگە کە قوتابخانە و دایبابان پەیوەندییەیک تووندوتۆڵ و باشیان لەگەڵ یەکدا هەبیت و لەیەکێی تێبگەن. هەندێک جار پێویست بەوە دەب

ێت. هەم ئێوە و هەم قوتابخانەش دەتوان داوای موتەرجیم بکەن. ئەگەر ئێوە بۆ نموونە پێویستان بە موتەرجیم    بۆ بوو موتەرجیم بەکارب  هێێی

. نەیەداتی موتەرجیم لە ئەستۆی قوتابخاموتەرجیم و پارە کردتی کۆبوونەوەی دایبابان، دەبێت پێشوەختە قوتابخانە ئاگاداربکەنەوە. دەبێت داوا 

ێت.   موتەرجیمکەش ئەریک نهێتی پاراستتی هەیە. ڕێگە پێدراو نییە کە منداڵ وەک موتەرجیم بەکارب  هێێی

 
ی
 خوێندن         کۆسەرچاوەکات

ی
 پالت

دن و کۆسەرچاوەکاتی پالتی خوێندنیش، ناوەرۆیک خوێن یاسای خوێندن، خوێندن لە قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەییەکان بەڕێوەدەبات،

 بەڕێوە دەبات. کۆسەرچاوەکاتی پالتی خوێندن، لە بەشێیک سەرەیک و پالتی تایبەتی خوێندن بۆ هەر وانەیەک بەجیا پێکهاتووە. 

 کۆسەرچاوەکاتی پالتی خوێندن        بەشە سەرەکیەکەی  

سەر پرۆسەی  کاریگەرتی لەکە    نڕوون دەکاتەوە کە ئەو بەها و  پرینسیپانە کامانەئەوە بەشە سەرەکیەکەی کۆسەرچاوەکاتی پالتی خوێندن، 

بوون هەیە. ئەمەش پەیوەندی بە خوێندن لە سەرجەم قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەییەکانەوە هەی ر
 ە. خوێندن و فێێ

 دەرفەت بۆ گەشەکردتی وشیاری ژینگەتی خۆیان، قوتابییەکان، کە جەخت لەوە دەکاتەوەکۆسەرچاوەکاتی پالتی خوێندن،   سەرەکیییەیئەم بەشە 

بن تواناتی ڕەخنە گرانە ر
 دەگەیەنێت.  مامەڵەی دیموکراتی لە پراکتیکدا چییە و چی  ، کەو ئاگایه ئەتیکییان وەربگرن. هەروەها قوتابییەکان دەبێت فێێ

بووتی خۆیان هەبێت  ر
  و قوتابییەکان پلە بە پلە زانیاری و تێگەیشتتی بەردەوامیان گەشە پێدەرێت. دەبێت کاردانەوەیان لەسەر فێێ

 . ی ی بوون لە زەمینەی جۆراو جۆردا بەکارب  هێیی ر
 بتوانن  ئەوەی کە فێێ
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م بە تەنیا و لەگەڵ کەساتی تردا بکەن. قوتابییەکان دەبقوتابییەکان دەبێت ڕاهێن
ی

ی ان لە سەر دارشتتی پرسیارو دۆزینەوەی وەڵ ر
ێت فێێ

کردنەوەی نوێ، داهێنان، تواناتی هەڵسەنگاندن، لێکدانەوە، خەیاڵکردن و گەڕان و لێکۆڵین بوونن  بن. هاوکاری، بێر ر
ەوە  پرۆسەی فێێ

 گرنگن. 

 

 پالتی خوێندن بۆ وانەکان

بن. هەر قوتابخانەیک بڕیار لە  ر
لەسەر  پالنەکاتی خوێندتی وانەکاندا دیاریکراوە کە قوتابییەکان دەبێت لە ئاست و قۆناغە جیاوازەکاندا چی فێێ

ی بە ئامانجەکاتی پالتی خوێندن  . دەدات چۆنیەتتر کارکردتی قوتابییەکاتی بۆ گەیشیی

 هەڵسەنگاندن

 یەکەیم خوێندنەوە 
ی

اندنانە  لەالیەن مامۆستاکانیانەوە هەڵسەنگاندتی بەردەوامیان لە وانەکاندا بۆ بکرێت. ئەم هەڵسەنگقوتابیان دەبێت لە ساڵ

ات کە وەرگرتتی خوێندتی گونجێندراو، سەرەڕای ئەوەش دەبێت هەڵسەنگاندنەکان یارمەتی دەربێت بۆئەوەی قوتاتی تێبگبۆ کان، بییەگرنگن بۆ قوتا

ببێت. هەڵسەنگاندتی بەردەوام لە وانەکان و  هەڵسوکەوت و ڕەفتاردا بەدرێژاتی ساڵ بەقوت خۆی چۆن ر
ین شێوەی گونجاو فێێ ابتر بتوانێت بەباشێی

 ئەنجام دەدرێت،و هەڵسەنگاندنەکانیش بەشێوەی نووساو و زارەیک ئەنجام دەدرێن. 

ێ کان لە قوتابخانە سەرەتاییەکاندا بە شێو بییەهەڵسەنگاندتی قوتا  نمرە ەی نمرەدانان نییە. لە قوتابخانەی ناوەندی هەڵسەنگاندن بە نمرە و  تی

ین نمرەیە. هەموو قوتابییەکان دەبێت کاری خۆیان، پێشکەوتتی خۆیان و توانای خۆیان دەبێت. سیستیم نمرە لە یەک هەتا شەشە  و شەش باشێی

، بەمەش دەوترێت خۆهەڵسەنگاندن.  ی  هەڵبسەنگێیی
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 خاوەن ز 
ی
 نەرویج  قوتابیات

ی
 مانێیک دایکتر جیاواز لە زمات

بووتی زماتی نەرو  ر
 خوێندتی تایبەتیان بۆ فێێ

ی
یجی هەیە ئەو قوتابیانەی زمانێیک دایکتر جیاوازیان هەیە لە زماتی نەرویجی و سایم، ماف

 . ی ی نەرویجییەیک وا دەبن کە بتوانن بچنە پۆیل ئاساتی و  وانە ئاساییەکان بخوێیی دەشێت  خوێندتی تایبەتی زمان،هەتا ئەو کاتەی فێر

 سێ شت بگرێتەوە: 

  .بووتی زماتی نەرویجیە ر
_ سەعاتی تایبەت بۆ فێێ بووتی زماتی نەرویجی ر

 خوێندتی تایبەتی فێێ

  یارمەتی بەزماتی دایک وەردەگرێتبۆ تێگەیشتتی وانەکان خوێندتی جوتزماتی لە وانەکاندا _ قوتاتی 

  زماتی دایک بخوێنیتخویندن بە زماتی دایک_ قوتاتی دەتوانێت 

  خو 
ی

ێندتی قوتابخانە دەبێت هەڵسەنگاندتی دیاریکردتی ئاستی زماتی نەرویجی قوتابییەکان بکات، بۆ ئەوەی بزانرێت کە قوتابییەکە ماف

 خوێندتی تایبەتی زماتی هەیە، دەبێتیان نا  هەیە تی تایبەتی زما
ی

تی هەڵسەنگاندنەکە دەریخستکە قوتاتی ماف ڕیاری ب . ئەگەر ئەنجامگێر

بوونە تایبەتە بدرێت. تۆش وەکوو دایک و باوک، مافی تانەدانت لە بڕیارەکە هەیە.  ر
 تایبەت لەسەر ناوەرۆک و ڕادەی ئەم زمان فێێ

 خوێندتی تایبەتی زماتی نەرویج  

بوتی  ر
بووتی فنەرویجی وەربگرن. پالنێیک ئەو  قوتابییانەی تازە هاتوونەتە نەروی    ج و زماتی نەرویجی باش نازانن، دەتوانن وانەی تایبەت بە فێێ ر

ێێ

ی نەرویجی دەبن، دەتوانن لەگەڵ کەمێک یارمەتیدا پەیڕەوی وانەی ئاساتی خوێندتی نەرویجی  ر
تایبەت بەمە هەیە. پاش ئەوەی وردە وردە فێێ

ببێت بۆ ئەوەی ر
ارمەتی یلە دەرەنجامدا پێویستی بە  بکەن. ئامانج لە خوێندتی تایبەتی زماتی نەرویجی ئەوەیە، کە قوتابییەکە زماتی نەرویجی فێێ

بووتی ییەوەنەمێنێت و بچێتە پۆیل خوێندتی ئاسا ر
رگرتتی تەواو نەرویجی و  سوود وە تەواوەتی  . لەوانەیە  ئەمە کاتی زۆر بخایەنێت، کە زۆرجار  بۆ فێێ

 لە هەموو وانەکان بە زماتی نەرویجی لە پۆلدا چەند ساڵێک دەخایەنێت. 

 ماتی جووت ز  نەیخوێندتی وا

بووتی وانەکاتی تریشدا  ر
ی نەرویجی دەبێت، دەبێت لە فێێ ر

ی کە قوتابییەکە بۆ ت  بکات. لەوانەیە پێویست بەردەوام بێت هاوکات کە قوتاتی فێێ ێگەیشیی

 چی  کەی  دەبێت بییەهاوکاردەبن لەوەی، کە قوتا ەلە وانەکان یارمەتی بە زماتی دایک وەربگرێت. مامۆستای وانە و مامۆستای جووتزمانە پێکەو 

بێت. ئەمە پێتر دەوترێت خوێندتی وانە بە  شتێک ر
ان بە کە قوتابییەکە وانەک  ێتزمان. ئەمەش بە مانای ئەوە د دوو بە زماتی دایک بخوێنیت و فێێ

 هەیە.  دوو زمانوەردەگرێت. ئە گەر پێویست بکات قوتاتی مافی خوێندتی بە دەخوێنێت و یارمەتی هەردوو زمان 
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 زماتی دایکخوێندن بە 

بوو  ر
بوو  ەو خوێندتی زماتی دایک، و  نخوێندن بە زماتی دایک بریتییە لە فێێ ر

کار ئاساتی   ،ئامانج لەمە ئەوەیە کە ئەگەر قوتاتی زماتی داییک باشێی فێێ

. قوتابخانە دەبێت هەڵسەنگاندن بۆ قوتابییەکە بکات کە ئایا بییەدەکات بۆ قوتا بووتی زماتی نەرویجی ر
تی دایک پێویستی بە خوێندتی زماکە بۆ فێێ

، ئەوا قوتابیەکە مافی خوێندتی بە زماتی داییک دەبێت.   هەیە یان نا. ئەگەر قوتابخانەکە بۆی دەرکەوت، کە پێویستی پێیەتی

 هەیل سەرەتاتی بۆ قوتابیاتی تازە هاتوو
 ڕەخساندتی

بووتی زماتی نەرویجی پێش دەستپێکرد ر
ەیک کورتە ن بە پۆیل ئاساتی و بۆ ئەو قوتابییانە دەڕەخسێندرێت، کە ماوەیئەم هەل و دەرفەتە تایبەتە بە فێێ

ڕیک  هاتوونەتە نەروی    ج. شارەواتی دەتوانێت هەیل سەرەتاتی و ئامادەکاری بۆ قوتابییە تازە هاتووکان لە گرووپ و پۆل یان قوتابخانەی خۆیان

م ئەو قوتابی
ی

س و خوێندنە ئازادانەیە بەڵ
ی

ە نەرویجی بن و ئکال یانەی سەرەتا دەچنە ئەم  بخات. چوونە ئەو کڵ ر
امادەبن بۆ سانەوە باشێی دەتوانن فێێ

بوون دەکات.  ر
وبوون و ڕەخسانندی ژینەگەیەیک باسی فێێ

ی
 ئەوەی دواتر بچنە پۆیل ئاساییەوە. خوێندن لەو بەرنامە سەرەتاییەدا زامتی تێکەڵ
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 وانەخوێندن لە دەرەوەی پۆل و قوتابخانە

ئاستەکاندا چوونە گەشت و سەرداتی مۆزەخانە و هەروەها چاالیک جیاواز لە دەرەوەی پۆل شتێیک ئاساییە. ئەم  وانە لەهەموو 

 خوێندنە یەکسانە بەو وانە خوێندنەی کە لە ناو قوتابخانەدا دەخوێندرێت، و بەشداربوونیش بۆ هەمووان بەزۆرە. 

(، کە چەند ڕۆژێک دەخاێنێت و leier skoleەی خوێندن لە دەرەوەی قوتابخانە )، قوتابییەکان بچن بۆ هەفتییەلە زۆر قوتابخانە ئاسا

تربن.  ی ر
یەتییەوە بەهێێ

ی
 قوتابییەکانیش لەوێ بەشەو دەمێننەوە. مەبەستی چوونەکە ئەوەیە کە قوتابیان لە وانەکان و لە باری کۆمەڵ

ێ بەرامبەرە. ئەگەر لەسەر گەشت و  ( leirskole)وهەفتەی خوێندن لەدەرەوەی قوتابخانە      ئەم گەشتە کە قوتابخانە ڕێیک دەخات تی

ئەوەی گەشتەکە یان هەفتەی  لەبارەیپرسیارێکت هەبوو  دەتوانیت لە گەڵ مامۆستای ڕابەری پۆل قسە بکەیت و زانیاری زیاتر وەربگریت 

 بەڕێوە دەچێت و پالتی بۆ دانراوە. چۆن خوێندن لەدەرەوەی قوتابخانە 

او لە خوێندتی وانەکاتی دەرەوەی قوتابخانەش پیادە دەکرێت. کارێیک   بەشداری  بتواننگەر هەموو قوتابییەکان   بەهادارەپرەنسیتی خوێندتی گونجێێی

 و کاریگەرتی مەزتی 
ی

بن و ئەم جۆرە گەشتانە گرنیک ر
یەتی و پێکەو  بکەن. گرنگە بۆ قوتابییەکان بەشێوازی جۆراوجۆر فێێ

ی
 لە پۆلدا  ەتی بۆ الیەتی کۆمەڵ

 ەی. ئەگەر شتێک هەیە وابکات، گرانباری بۆ منداڵەکەت دروستبکات لە بەشداری کردنیدا، دەبێت لەگەل ڕابەری پۆلدا بۆ دۆزینەو هەیە

 ڕێگەچارەسەر قسە بکەیت، بەشێوەیەک کەکار ئاساتی بۆ منداڵەکەت بکات. 
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 وانەکاتی قوتابخانە لە ماڵەوە ئەنجامداتی ئەریک 

 لە ئەرکانەی قوتابییەکە وەریان دەگرێت پێشێی  ئەو کە قوتابیان دوای تەواوبووتی قوتابخانە ئەریک خوێندتی ماڵەوە وەربگرن. ییە  شتێیک ئاسا

. دەبێت لە ماڵەوە جارێیک تر پێیایدا بچێتەوە ڕاهێنانیان تێدابکات.    ەبتۆش وەک دایباب  باش دەبێت گەر قوتابخانە و لە پۆلدا خوێندویەتی

 ئەرکەکاتی خوێندن لە ماڵەوە.  ئەنجامداتی  لەبکەیت هاریکارتی منداڵەکەت گرنگییەوە 

فەتی یارمەتی ئەرکەکاتی خوێندندا هەیە. ئەوەی کام ئاست و قۆناغ دەر  ئەنجامداتی  یارمەتیداتی قوتابیانیان لە دەرفەتی و  ڕێکار هەموو قوتابخانەکان 

لە الیەن ڕێکخراوە  ڕێکارەئەریک قوتابخانە وەردەگرێت لە قوتابخانەیەکەوە بۆ قوتابخانەیەیک تر جیاوازە. لە هەندێک شارەواتی ئەم 

 . هەیە ا بۆ یارمەتیدان لە ئەرکەکاتی قوتابخانەد ڕێکارێکیانچ جۆرە خۆبەخشەکانەوە ئەنجام دەدرێت. دەتوانیت لە قوتابخانەکە پرسیار بکەیت کە 

 دەستبەتاڵتر قوتات                     
ی
 کات

ر دەبن. 
 و دەرەوەی کاتی قوتابخانەشدا فێێ

ی
م لە کاتی دەستبەتاڵ

ی
دەبن، بەڵ ر

 منداڵ و گەنجان لە کاتی قوتابخانەدا زۆر شت فێێ

 (SFO)سیستیم پێش و پاش خوێندن لە قوتابخانە 

ن هەیە. سیستیم پێش و پاسی خوێند ٤هەتا  ١( بۆ قوتابیاتی ئاستی SFOهە موو قوتابخانەیەک، سیستیم پێش و پاسی خوێندتی لە قوتابخانە )

 لە کاتی پێش و پاش قوتابخانە. سیستیم  و  لە قوتابخانە، دەرفەتێکە بۆ ئاگالێبوون
ی

تابخانە قو  یSFOسەرپەرشتی و چاالکییەکاتی کاتی دەست بەتاڵ

م لە هەندێک شارەواندا بەخۆڕاییە. بە لە هەموو شارەوانییەکدا 
ی

 خۆڕاتی نییە، بەڵ
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 چاالکییەکاتی کاتی دەستبەتاڵ

ن و گەنجان لە چاالکییە ڕێکخراوەییەکاندا لە ک
ی

زیاتر  اتی دەستبەتاڵیدا بەشداری دەکەن و ئەمەش زەمینەیەیک باش دەڕەخسێنێت بۆ زۆربەی منداڵ

بوون. ئەگەر هاوڕێیاتی قوتابخانە ئارەزووەیەیک هاوبەشیان هەبێت، دەتوانن ساناتر هاوڕێ بگرن، ئەمەش دەبێتە هۆی دروست کردتی  ر
فێێ

یەتتر باش بۆ قوتابییەکان. دایبابان ڕۆڵێیک گرنگ
ی

ن. زۆر جاتەکاتی لە چاالیک منداڵەکانیان لە کا پەیوەندی کۆمەڵ ر
ر دایک و دەستبەتاڵیدا دەگێێ

کانیان بۆ ڕاهێنانەکان و بۆ بەشداری کردنیان لە چاالکیە ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکاندا 
ی

.  زۆرێک کەنهاوکاری یەکێی دە باوکان لە هێنان و بردتی منداڵ

کانیان لە چاالکییەکاتی کاتی دەستبەتاڵیدا 
ی

ەشداری بلە دایک و باوکان دەبنە ڕاهێنەر یان بە شێوەی جیاواز یارمەتی دەدەن، بەو شێوەیە منداڵ

 قسە بکەن. زۆربەی مامۆستاکان  ڕێکار دەکەن. شتێیک باشە گەر دایبابان پێکەوە دەربارەی 
ی

 یە کەیارییان هەزانو چاالکییەکاتی کاتی دەستبەتاڵ

 لە چ جۆرە چاالکیەکدا بەشدارن.  نیانقوتابییەکا

 یادی جەژتی لەدایکبوون

. هەندێک لە منداڵەکان بانگهێشکردن  ی نەی کە لە قوتابخانەی سەرەتاییر
ی

بۆ یادی ڕۆژی لە دایکبوون دیاردەیەیک ئاساییە، بەتایبەت بۆ ئەو منداڵ

کە ئەمەش وادەکات بەشداری کردنیان لەو بۆنانەدا زەحمەتێی بێت. ئەگەر   هەیە، خوو و نەریتی تایبەتیان حەساسیەتیان هەیە، یان لە خواردندا 

گرنگە کە پێش ڕۆژی یادی لەدایکبوونە دایک و باویک ئەو منداڵە ئاگاداربکرێتەوە    ،کەوێتنا گرێت و پتێر نا منداڵەکەت بەرگەی هەندێک خواردن 

ن،. شتێیک  ڕ ر
. کە ئاهەنگەکەی بۆ دەگێێ ئاساییە کە منداڵ دیارییەک لەگەڵ خۆیدا بەرێت بۆ ئەو کەسەی کە یادی ڕۆژی لە دایکبوونیەتی

ۆکەیەیک باشە ، ئەمەش لە کۆبوونەوەی قسە بکرێت ن و هاوڕابوون لەسەر ئەو دیارییەی کە دەبرێتو ڕۆژی لە دایکبو  لەبارەیپێشوەختە گەر   بێر

وە. بێر لەوە بکەیتەوە،کە  هەمووان بانگهێشت بکرێن و کەس نەکەوێتە دەرەوەی ئەم جۆرە یادانە گرنگیشەدایکان و باوکاندا تاوتوێ دەکرێت.  
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 ڕێنماتی و بەردەوایم لە خوێندن

یە
ی

 تی مافی ڕێنماتی پەروەردەی کۆمەڵ

یەتتر قوتاتی و گەشەکردتی پیشەتی و خوێندن. 
ی

 هەبێت لە گەشەپێداتی کەسایەتی و کۆمەڵ
ی

پەروەردە   ڕاوێژکاری ئەم ڕێنماییەپێویستە قوتابخانە ڕۆڵ

یەتییە دەبێت یارمەتی قوتاتی بدات بۆ دۆزینەوەی شوێتی گونجاوی خۆیان لە قوتابخانەدا. ئەمەش یارمەتی ئەو قوتابییانە دەدات ک
ی

ە  کۆمەڵ

ی ،کە کاریگەری دەبێت لەسەر خوێندتی قوتاتی و پەی یەتی یان خۆشەویستیر
ی

ۆدەی کێشەی کەسایەتی یان کۆمەڵ یەتی لە گێر
ی

وەندی کۆمەڵ

ێت دەتوان ئاستێک . یارمەتییەکەش پێکهاتووە لە ڕوونکردنەوەی کێشەکان و قەبارەکەی، وە ڕوونکرنەوەی ئەوەی کە قوتابخانە تا چدا قوتابخانە

 ، هەروەها قوتاتی دەتوانێت یارمەتی لەدەرەوەی قوتابخانەش وەربگرێت. یارمەتیدەر بێت

 لە دۆزینەوەی الیەنە پەیوەندیدار و یارمەتیدارەکان لەم بوارەدا.  هاوکار بێت دەتوانێت ڕاوێژکاری پەروەردەی کۆمەالیەتی 

 

 ڕێنماییکردتی خوێندن و پیشە

 ابکەن. لە قوتابخانە ناوەندی دەبێت زانیاری بە قوتابیان و دایکان و باوکان بدەن کە چ جۆرە خوێندنیک لە قوتابخانەی ئامادەتی داو 

ش وا لە و پیشەتی دەبێت یارمەتی قوتابیەکان بدات بۆ بە ئاگابوون لە بەهاکان و حەز و مەرجە پێش وەختەکاتی خۆیان. ئەمەڕێنماییکردتی خوێندن 

اردتی خوێندن و پیشە ی  . بدات قوتاتی دەکات کە خۆی باشێی بناسێت و پەرە بە تواناکاتی بۆ هەڵێی

ەکەوێتەوە لە بژاردەکانیان د دەرەنجامانەیدن و پێداچوونەوەی بژاردەکانیان و ئەو ڕاوێژکارەکان دەبێت یارمەتی قوتابییەکان بدەن لە هەڵسەنگان 

اردتی خوێندن یان پیشە ی  . ی هەڵەئەمەش بۆ ڕێگریکردن لە هەڵێی

 قوتابییەکان پێویستە زانیاری و ڕێنماتی وەربگرن لەسەر : 

 اردتی پیشەکان ی  هەڵێی

 تاتی تر
ی

 دەرفەتی خوێندن لە نەروی    ج و وڵ
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 ەسەر ئاستی نەتەوەتی و  نێونەتەوەتی بازاڕی کار ل 

 بەکارهێناتی کەرەستەی ڕێنماییکردتی جۆراوجۆر 

 گواستەنەوە بۆ قوتابخانەی ئامادەتی 

 خوێندنیان لە قوتابخانەتی ئامادەتی هەیە. لەکاتێکدا کە قوتابیان 
ی

 ١٠ە پۆیل لئەو  قوتابیانەی قوتابخانەی بنەڕەتی تەواو دەکەن، ماف

ی دەتوانن   داوای خوێندتی ئامادەتی دەکەن. دەخوێیی

 ناو  
ی

بنەڕەتی  ندیدان، دەشێت پێش دەستپێکردنیان بە خوێندتی ئامادەتی پێویستیان بە خوێندتی ەئەو قوتابیانەش کە دێنە نەروی    ج و لە کۆتا قوناغ

چنە شوێتی تر قوتابییەکان دەتوانن ب زیاتر بێت. هەندێک شارەواتی ساڵێک خوێندتی زیادە لە قوتابخانەی بنەڕەتتر پێشکەش دەکات. لە هەندێک

ن یان لە قوتابخانەیەیک ئامادەتی لە بەسی ڕەخسا
ی

. لە زۆر شوێن بەم بەشا لهە ندتی خوێندتی بنەڕەتی بۆ گەورەساڵ ی نە و ئامادەکارتی بخوێیی

 ناوەندی 
ی

. دەوترێت پۆلە تێکەڵەکان، لەوێ لە قوتابخانە ئامادەییەکەدا دەتوانن خوێندتی زیاتری قۆناغ ی  بخوێیی
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