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بەم شێوەیە خۆت ناونوس دەکەیت!
بفەرموون بۆ سەنتەری پەیوەست بوون لە .Andra Långgatan 19
ئێمە سەنتەرەکەمان کراوەیە لە نێوان کاژمێر 9-16دا ڕۆژانی دووشەممە تا هەینی.
هەروەها ئەگەر تۆش ئارەزوو دەکەیت دەتوانیت ناوت بنووسیت بە ژمارە تەلەفۆنی:
031-367 91 50یان لە پێگە ئەلەکترۆنیەکەماندا لە:
www.goteborg.se/integrationscentrum

ئێمە پەیوەندیت پێوەدەکەین بەر لەوەی گروپی ئایندە دەست پێدەکات.
Namn:

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):

Telefonnummer:

E-post:

Språk:

 Kvällstid

 Dagtid

Jag kan gå kurs på:

 Anmälan gjord av: Samma som uppgifterna ovan
 Annan person: Namn, Telefonnummer, E-post:

تۆ ،منداڵەکەت و خێزانەکەت
•
•
•
•
▲

www.goteborg.se/integrationscentrum

ئەگەر دەتەوێت زیاتر لەسەر ئەوە بزانیت کە چۆن خۆناسین و متمانە
بەخۆبوونی منداڵەکەت پتەو دەکەیت؟
ئەگەر دەتەوێت زیاتر لەسەر ئەوە بزانیت کە تۆ وەک دایکوباوک ماف و
ئەرکەکانەت چین؟
ئەگەر دەتەوێت زیاتر لەسەر ئەوە بزانیت کە تۆ چۆن دەتوانیت سنوور بۆ
منداڵەکەت دانێیت و هاوکات پەیوەندیەکی باشی لەگەڵدا دروست کەیت؟
ئەگەر دەتەوێت زیاتر لەسەر ئەوە بزانیت کە ئێوە چۆن دەتوانن پێکەوە
کاربکەن بۆ پتەوکردنی هەموو خێزانەکە؟
لێرەدا دەتوانیت لەگەڵ کەسانی تردا قسە بکەیت کە لەو بارودۆخەدا
بوون یان هەمان هەلومەرجی تۆیان هەیە

ئەوانەی لەمەوبەر لە کۆرسەکەدا بەشداربوون سەبارەت بە دایکوباوک لە
وواڵتی نوێدا و سەبارەت بە دایکوباوکێتی لە سویدا ئاوەها دەدوێن:

” من پاش کۆرسەکە مەزاجێکی نوێم لەگەڵ منداڵەکەمدا هەیە .ئێستە
لە ڕۆڵی دایکوباوکێتیمدا هەست دەکەم مورتاحم .بەر لەوەی بچمە
کۆرسەکە من مرۆڤێکی تر بووم”.
”جاران هەستم دەکرد مەودایەک لە نێوان من و منداڵەکەمدا هەیە.
ئێستە ئیمە لەگەڵ یەکتردا کۆکین و لەیەکترەوە نزیکین”.

بەخێربێن بۆ کۆرسی
دایکوباوک لە وواڵتێکی تازەدا
ڕەنگە دایکوباوکان هەموویان لە رۆڵی دایکوباوکوێتیاندا هەست بە بەرەنگاربوونەوە
بکەن .هەندێک جار هەمووان پێویستیان بە پشتگیری دەبێت .لە سوید وا باوە
دایکوباوک بەشداری لەو خزمەتگوزاریانەدا بکەن کە بۆ پشتگیری دایکوباوک
لە میانەی گەورەبوونی منداڵەکەدا دانراون .ئەوانەی لە سوید گەورە نەبوون وە
دەیانەوێت بەشداری لە گروپی دایکوباوکاندا بە زمانی خۆیان بکەن ،بواری ئەوە یان
بۆ دەڕەخسێنرێت کە خۆیان بۆ کۆرسی دایکوباوک لە وواڵتی نوێدا ناونووس بکەن.
لە کۆرسەکەدا دەتوانن لەگەڵ دایکوباوکانی تردا قسەبکەن سەبارەت بەوەی پرۆسەی
دایکوباوکێتی لە سویدچۆنە .ئێوە نزیکەی  8جار بۆ ماوەی  2,5کاژێر یەکتری
دەبینن .وتووێژەکە لە الیەن ڕێبەری کۆرسەکەوە دەبرێت بەڕێوە کە بە هەمان زمانی
گروپەکە دەدوێت .لە میانەی کۆرسەکەدا بواری ئەوەشتان بۆ دەرەخسێنرێت کە
کارمەندانی :فەرمانگەی کاروباری کۆمەاڵیەتی (سۆشیال)  ،بنکەی پێشوازی الوان،
 BVCو خوێندنگاکان ببین.

” من هەست دەکەم منداڵەکانم ڕۆژ بە ڕۆژ گەشە دەکەن ،خۆیان
دەگونجێنن ،بیرکردنەوەیان گۆڕدراوە ،و پێویستە من وەک
دایکوباوک خۆم لەگەڵ بیرکردنەوەی ئەواندا بگونجێنم .وە پێویستە
من تێیان بگەم .ئیتر کچ بن یان کور ،پێویستە بتوانم تێیان بگەم”.
”ئێمە زۆر شت فێربووین ،بەاڵم ئێمە لە وواڵتی خۆشمان دەمانتوانی
منداڵ پەروەردە بکەین .بەاڵم کاتێک هاتین بۆ سوید ترسمان لێنیشت.
بۆ نموونە ترسی ئەوەمان هەبوو کە ئەگەر گوێ لە منداڵەکانمان
نەگرین  ،یان ئەگەر ئێمە شتی گرانبەهایان بۆ نەکڕین ڕەنگە
سؤشیال منداڵەکانمان لێ بستێنێت”.
”منداڵەکان زیاتر پرسیار
دەکەن ،ئەوان وەک جاران
شتمان لێناشارنەوە ،ئەو
شتانەی کە لێیان ڕووەدات”.

