
  کارگێڕیی خوێندنگاکان    ی یۆتۆبۆری نشارەوا
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دەیانھوێت خوێندنگا بۆ  دا۲۰۱۹بۆ ئھوانھی کھ لھ وەرزی خوێندنی پایزەی   زانیاری گرنگ
 منداڵھکانیان ھھڵبژێرن

 ۲۰۱۹دەخوێنێت، دەشێت ئێوە بۆ وەرزی خوێندنی پایزەی  دای خوێندنگایھکئھگھر منداڵھکھت ئێستھ دواھھمین کۆرس لھ یھکھ
دەخوات، ئھوا دەتوانیت سھردانی  اڵھکھت چ ڕێوشوێنێکخوێندنگای بۆ ھھڵبژێرن. ئھگھر تۆ نادڵنیایت لھوەی کھ بۆ مند

بکھیت  بۆ ئھوەی بزانیت کام خوێندکار و خوێندنگا گواستنھوەکان  www.goteborg.se/valjaskola ماڵپھڕی
 دەیانگرێتھوە.

 ئایا مھرجھ ھھمووان خوێندنگا ھھڵبژیرن؟
دا دەگوێزرێنھوە، دەشێت شارەوانیھکھ خواستی سھرپھرشتیاران وەرگرن دەربارەی کانی خوێندگاخوێندکاران لھ نێوان یھکھکاتێک 

بھ�م ھھڵبژاردنی ھھیھ.  نزیک لھ ماڵھوەیان  یدانانیان لھ خوێندنگایھک دانانیان لھ خوێندنگایھک.  خوێندکاران ھھموویان مافی
ھھر خوێندنگایھکت پێخۆش بێت دەڕەخسێنێت کھ بھ ئارەزووی خۆت  ئھوە بۆ تۆی سھرپھرشتیارئازادانھی خوێندنگایھک دەرفھتی 

لھ ھھر  -یت. تۆ دەتوانیت لھ داخوازینامھکھدا سێ خوێندنگای جیاوازی سھر بھ شارەوانی ھھڵبژێریتلھوێ داینێ ،بۆ منداڵھکھت
ە کارگێڕی خوێندنگاکان دەست دەکات بھ کاروباری لھ سۆنگھی خواستی سھرپھرشتیارانھو ھھمیشھشوێنێکی شارەکھدا بێت. 

خوێندنگاکھ لھ وەک لھو شوێنانھی  لھسھر بوو ستیوەرگرتنی خوێندکاران.  ئھگھر خوێندنگایھک ژمارەیھکی زۆر زیاتر خوا
 دەکرێت.  ێڕەو، لھو حاڵھتھدا ڕێساکانی وەرگرتنی سھر بھ شارەوانی یۆتۆبۆری پتوانایدایھ

بۆ خوێندکارانی کھ  ،شوێنێکی بۆ دابیندەکرێتلھ خوێندنگایھک نامھیھک نھنێریت، لھو حاڵھتھدا منداڵھکھت ئھگھر تۆ ھیچ داخوازی
نزیکھی  ٦-٤، بۆ خوێندکارانی پۆلی و کیلۆمھتر لھ ماڵھوە دوور دەبێتنزیکھی دو ۳ تا پۆلی پێشخوێندنگاواتھ  (F-3)ھکانی پۆل

 نزیکھی ھھشت کیلۆمھتر لھ ماڵھوە دوور دەبێت. ۹-۷خوێندکارانی پۆلی و بۆ چوار کیلۆمھتر لھ ماڵھوە دوور دەبێت 

 کردنی خوێندنگا چی دەکھین؟ئێمھ بۆ داخوازی
ماڵپھڕی  ناوژوورەوە بۆ چوونھ داخوازی بکھن لھ ڕێگای  دای فھبریوەری۱٥ی جھنیوەریھوەیھ تا ۱٥دەشێت ئێوە لھ ماوەی نێوان 

www.goteborg.se/valjaskola ئھلکترۆنی یان بھ  -یشێوازدەکرێت تۆ بھ . دا بکھ "۹-۱"داخوازی خوێندن لھ پۆلھکانی  لھ و
یت و ھھڵبژێرشوێن لھ ناویاندا  یتکامانھن کھ دەتوان خوێندنگایانھئھو بینیت لھ ماڵپھڕەکھدا دەتوانیت ب فۆرم داخوازی بکھیت. 

لھسھر ڕێساکانی وەرگرتنی شارەوانی یۆتۆبۆری بخوێننھوە. ئھمھ تھنھا بۆ ئھو خوێندنگایانھ دەخوات کھ سھر بھ زانیاری 
شارەوانین. ئھگھر تۆ بتھوێت داوای شوێنێک لھ خوێندنگای تایبھتی بکھیت دەتوانیت ڕاستھوخۆ پھیوەنیان پێوە بکھیت، چونکھ 

 ھھیھ.ئھوان پڕۆسھی داخوازیکردنی تایبھت بھ خۆیان 
 

 کھی دەتوانین بزانین منداڵھکھمان لھ کام خوێندنگایھ شوێنی وەرگرتووە؟
ھوە. ئھو دەمھ بھ ن(لھ کۆتایی مانگی ئازار)دا کارگێڕی خوێندنگاکان وە�می وەرگرتن بۆ ھھمووان دەنێر ۱۳لھ میانھی ھھفتھی 

ت لھوە بکھیتھوە کھ ئایا منداڵھکھت ئھو شوێنھی نامھ  دەزانیت لھ چ خوێندنگایھک منداڵھکھت شوێنی وەرگرتووە. گرنگھ جھخ
کھیتھوە ئھگھر خوێندکارەکھ لھ جیاتی ئھوە لھ خوێندنگای تایبھتی شوێنێکی دەکارگێڕی خوێندنگاکان ئاگادار  دەنادەوێت 

 وەرگرتبێت یاخود لھ خوێندنگایھکی تری سھر بھ شارەوانی وەرگیرابێت. 
 

 ازیھکھدا زائیاری زیاتر یان یاریدەدان لھ داخو
ھھبوو، دەتوانیت پھیوەندی بھ کارگێڕی خوێندنگاکانھوە  پێویستیت بھ یارمھتی لھ داخوازیکردندا ئھگھر تۆ پرسیارت ھھبوو یان 

تۆ  @grundskola.goteborg.segrundskolaیان ئیمھیڵێک بنێریت بۆ  031-60 09 365بھ ژمارە تھلھفۆنی  بکھیت 
زانیاری یان بھ مامۆستای منداڵھکھ و بھڕێوەبھرەوە. بکھیت بھ نوسینگھی ھاوو�تیانھوە  شپھیوەندیلھ ناوچھکھی خۆتاندا دەتوانیت 

  دا ھھیھ.  www.goteborg.se/valjaskolaزیاتر دەربارەی ھھڵبژاردنی خوێندنگا  لھ ماڵپھڕی 
 

__________________________________________________________________________________ 
دا دەیانھوێت خوێندنگا بۆ ۲۰۱۹بۆ ئھوانھی کھ لھ وەرزی خوێندنی پایزەی   زانیاری گرنگ کارگێڕی خوێندنگا بنھڕەتیھکانی شارەوانی یۆتۆبۆری،

 ڵھکانیان ھھڵبژێرنمندا
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