
ئەگەر پرسیارتان هەبوو؟ 
پەیوەندی بە سەرڤیسی داینگەکانەوە بکەن

کاتی تەلەفۆن: دووشەممە-هەینی کاتژمێر 16.30-8

ژمارەی تەلەفۆن:  365-031 09 60 

forskoleservice@forskola.goteborg.se :ئیمەیڵ

سەنتەری پەیوەندی شارەوانی یۆتۆبۆری 

لێرە دەتوانیت بە چەندین زمان یارمەتی وەرگریت. 

ژمارەی تەلەفۆن:  365-031 00 00 

لە ماڵپەڕی goteborg.se/forskola دا زانیاری زیاتر دەدۆزیتەوە و 
بۆچوونەکانت لەسەر دایەنگە بەجێدەهێڵیت
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https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem


إدارة شؤون مدارس املرحلة التمهيدية 
تتحمل إدارة شؤون مدارس املرحلة التمهيدية Förskoleförvaltningen مسؤولية 

حوايل 360 من مدارس املرحلة االبتدائية البلدية و 40 من دور الرعاية العائلية و 21 

مدرسة من مدارس املرحلة االبتدائية لحوايل 25000 طفل يف يوتيبوري. كام تتحمل 

اإلدارة أيضا مسؤولية مراقبة مدارس املرحلة االبتدائية املستقلة ودور الرعاية العائلية 

املستقلة. يعمل ضمن هذه اإلدارة حوايل 8900 مستخدم.



پشتگیری و ڕێنامیی
لە دایەنگە هەموو منداڵێک دەرفەتی ئەوەی هەیە گەشە بکات و تەندروستی باش بێت. ئێمە لەگەڵ 

پەروەردەکاری تایبەمتەند، پسپۆڕی دەنگودو )لۆگۆپێد( و دەرونناسدا هاریکاری دەکەین. ئەگەر دەزانیت 

منداڵەکەت پێویستی بە پشتگیریەکی تایبەتە دەشێت لە داخوازینامەکەتدا بۆ جێگا لەوە ئاگاداریان کەیت.

تەنانەت دایەنگە لەگەڵ بنکەکانی لەشساغی مندااڵن، سۆشیال، کتێبخانە، خوێندنگای بنەڕەتی و چاالکیەکاتی 

تردا هاریکاری دەکات کە پەیوەندیان بە مندااڵن و خێزانەوە هەیە.شارەوانی یۆتۆبۆری  و هەرێمی خۆراوای 

یۆتەالند ڕێنامیی ئیلهامبەخش و پشتگیری بۆ ڕۆڵی دایکوباوکێتی پێشکەش دەکات، بۆ منونە لە ڕێگای 

 پێکگەیشتنی دایکوباوکان یان وتووێژی ڕێنوێنیکەرانە لە الیەن کۆمەڵناسێکەوە. دەکرێت زیاتر لە 

 goteborg.se/foraldrastod بخوێنیتەوە بۆ ئەوەی بزانیت لە ناوچەکەتدا چی هەیە.

ئەرکی نهێنی پاراسنت- ئەرکی سکااڵ تۆمارکردن 
هەموو ئەوانەی لە دایەنگە کاردەکەن ئەرکی نهێنی پاراستنیان هەیە و بۆیان نیە زانیاری کەسی لەسەر 

منداڵەکەت بە کەسی غەیرە بڵێن. تەنانەت بە پێی یاسای کاروباری کۆمەاڵیەتی کارمەندان ئەرکی 

سکااڵتۆمارکردنیشیان لەئەستۆدایە. واتە هەموو ئەوانەی لەگەڵ مندااڵن و الواندا کاردەکەن ئەرکیان لە 

ئەستۆدایە یەکسەر سکااڵ الی سۆشیال تۆمارکەن ئەگەر بۆیان دەرکەوت یان گومانیان هەبێت منداڵێک خراپی 

بەسەردێت. 

مندااڵن هەموویان  بیمە کراون
هەموو منداڵ و خوێندکارێک کە  ناوی لە یۆتۆبۆری تۆمار کرابێت شەوانەڕۆژ بیمەکراوە دژ بە ڕووداو تا 

وەکوو دەبێت بە 1٧ ساڵیش. یان هەتاکوو خوێندکاری ئامادەیی بێت. بیمەکە تەنها بۆ ڕووداو دەخوات. زیاتر 

بخوێنەرەوە لەسەر  بیمەی مندااڵن و خوێندکاران لە goteborg.se/forskola دا.

میرانەی دایەنگە
هەموو مانگێک میرانەیەک دەدەیت بەو جێگایەی لە دایەنگە هەتە. بڕەپارەی میرانەکە بە پێی کۆی داهاتی 

خێزانەکە بەرز دەبێت. تۆ دەتوانیت زانیاری لەسەر دەرامەتت بگۆڕیت و زانیاری بەدەست بهێنیت لەسەر 

ئەوەی میرانەکەمان چۆن مەزە ندە کردووە لە goteborg.se/forskola دا.

https://goteborg.se/wps/portal/start/social--och-familjefragor/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familj-och-foraldraskap
https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem
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دەشێت منداڵەکەت لە ماڵەوە مبێنێتەوە ئەگەر
منداڵەکە هێندە نەخۆش و سستە کە تاقەتی نیە بەشداری لە چاالکیە ئاساییەکانی دایەنگەکەدا   »

بکات.

کاتێک منداڵەکە تای هەیە. دەشێت منداڵ ڕۆژێکی تەواو تای نەبێت بەر لەوەی دەیبەیتەوە بۆ   »

دایەنگە.

کاتێک منداڵەکە نەخۆشیەکی درمی هەیە، بۆ منوونە ئاڵوکەوتن کە چارسەری پێنەدراوە یان لە   »

ژێر چارەسەریدا بووە بۆ ماوەیەکی کەمرت لە دوو شەووڕۆژ.

کاتێک منداڵ برینێکی چلکگرتو یان ئەگزیامی  تەڕی هەیە. منداڵەکە دەتوانێت کاتێک بچێتەوە   »

کە برینەکە وشک دەبێتەوە.

کاتێک منداڵەکە نەخۆشی سکی بە ڕشانەوەوە هەیە و یان سکی دەچێت. مندااڵن دەتوانن   »

ىچنەوە کاتێک وایان لیدێت بە ئاسایی بخۆن و نەڕشابنەوە یان لە میانەی 48 کاژێردا سکیان 

نەچووبێت.



Unikum یونیکۆم

 یونیکۆم ئاپێکە کە بەدواداچوونی پیدەکرێت بۆ 

ڕۆژەف، گەشەکردن و فێرکاری منداڵ لە دایەنگە. 

لە ناو یونیکۆمدا دۆکۆمێنتکردن و زانیاری 

گرنگ لە الیەن خوێندنگاوە لەسەر منداڵەکە 

لەبەردەستدا دەبێت. دەکرێت بەرنامەکە لە 

App Store یان لە Google Play ەوە داگیرێت.  

هەروەها تۆ دەتوانیت بشچیتە  ژوورەوە لە ڕێگای 

 www.start.unikum.net :ماڵپەڕی

ژەمە خواردن – بەشێکە 
لە فێرکاری 

لە دایەنگە ژەمە خواردن بەشێک دەبێت لە 

بەسەرکردنەوە و کاری پەروەردەیی. هەموو 

ڕۆژێک بەرچایی، نیوەڕۆژە و نێوانەژەم پیشکەش 

دەکرێت. ژەمەخواردنەکان وا دانراون کە نزیکەی 

لە سەدا ٧0ی پێویستی ڕۆژانەی منداڵەکە 

دابینکات، گەر هەموو ژەمەکان بە باشی بخوات.  

ئێمە لە شارەوانی یۆتۆبۆری کار لەسەر 

ژەمەخواردنی ژینگەیی دەکەین. ژەمەخواردنی 

ژینگەیی لەسەر بنەمای مارکەی ژینگەیی 

و کەرەسەی خواردەمەنی گونجێرناو لەگەڵ 

وەرزەکەدا ئامادە دەکرێن و پڕە لە سەوزە و 

سەوزەی دەنکداری سودبەخش. ئایا منداڵەکەت 

پێویستی بە خۆراکی تایبەت هەیە؟ لەو حاڵەتەدا 

دەشێت فۆڕمێک پڕکەیتەوە کە لە مالپەڕی 

دایەنگەکەدا هەیە. 

قەدەغە دژبە فستق و 
گوێزەمەنی               

يقەدەغەیە  فستق و گوێزەمەنی لەگەڵ خۆتدا بەریتە 

ژوورەوە یان بدرێت بە مندااڵن، چونکە ڕەنگە کاردانەوەی 

سەختی لێبکەوێتەوە الی ئەوانەی ئەلەرژیان هەیە. 

قەدەغەکە ژوورەوە و دەرەوە دەگرێتەوە، شەوانەڕۆژ و 

هەموو ڕۆژانی هەفتە.

ئەگەر منداڵەکەت نەخۆش 
کەوت

پێویستە مندااڵن ساغنب بۆ ئەوەی یاری بکەن و لە 

چاالکیەکانی دایەنگەدا بەشداربن. بۆ خۆبەدوورگرتن 

لە نەخۆشی چەند بکرێت دایەنگەکان ئەوڕێکارانە 

پێڕەودەکەن کە لە Götalandsregionen هەرێمی 

خۆراوای یۆتەالند و پەرستاری پاکوخاوێنی دایەنگەوە 

)HYFS( دەدرێن.

https://start.unikum.net/unikum/login.jsp


لە دایەنگە وێنە بە دیوارەکانەوە هەیە. کاتێک یویۆو هاوڕێکانی شت کەشفدەکەن، دروستدەکەن و شت فێردەبن 
کارمەندان حەزدەکەن وێنەیان بگرن چۆن کارەکە دەکەن. یویو وێنەکان پیشان دەدات و بۆ هاوڕێیان و دایکوباوکانی باس 

دەکات کە ئەوان چەند پێیان خۆش بووە و چەند سەرنجڕاکێش بوە کە ئەو شتانە فێربوون. 

بۆ ئەوەی دەرفەت بە کارمەندانی دایەنگا بدرێت 
ڕۆژانی هاوبەشی خۆیان هەبێت بۆ پەرەدان بە 

توانستەکانیان ئەوا دایەنگە هەر ساڵەو چەند 
ڕۆژێکی بۆ خوێندنی کارمەندان داناوە. ئەگەر تۆ 

بواری دەستبەتاڵبوونت لەوکاتەدا نەبێت کە بۆ ڕۆژی 
خوێندنی کارمەندان دانراون، ئەوا  شوێنێک دابین 
دەکەین ، بەاڵم بە شێوەیەکی سنووردار لە چەند 

دایەنگەیەکی هەڵبژێردراودا. 

دەتوانیت ئە عوتالنەی لە ئارادان هەروەها ڕۆژانی 
 goteborg.se/forskola خوێندنی کارمەدان لە

بدۆزیتەوە.

ئێمە کار لەگەڵ 
دۆکیومێنتکردندا دەکەین 

بە یارمەتی بۆ منوونە دەق، وێنە، دەنگ- و فیلمگرتن 
تێبینی و دۆکیومێنتی گەشەکردن و فێربوونی منداڵەکە 
دەکەین. دۆکیومێنتکردن دەرفەتێکامن پێدەبەخشێت 

کە بۆمان دەرکەوێت چی یە ئەو شتەی سەرنجی 
مندااڵن ڕادەکێشن و چۆن لە بارودۆخە جیاوازەکاندا 
شت فێر دەبن.  ئەمەش یارمەتیامن دەدات شێوازی 

خوێندنەکە دیاریکەین و گەشەی پێبدەین.

کاتەکانی کردنەوەی دایەنگە
کاتێک منداڵەکەت دەستدەکات بە دایەنگە، ئەوا تۆ لە 
ئاپی ماڵەوە خوێندنگادا IST Home Skola خشتەیەک 
پڕدەکەیتەوە. دەبێت خشتەکە ئەو کاتانە دەرخات کە 
منداڵەکەت پێویست دەکا لە دایەنگە دانرێت، بە پێی 

ئەو کاتانەی لە ئیشیت بە کاتی هاتوچوونیشەوە بۆ 
سەر ئیش. خشتەی منداڵەکان بڕیار لەسەر کاتەکانی 

کردنەوەی دایەنگە و کاتەکانی ئیشی کارمەندەکانیش 
دەدەن. ئەگەر پێویستی کرد خشتەکە بگۆڕیت ئەوا 

دەتوانیت النی کەم دوو هەفتە پێش وەخت بە 
ئاپەکە یان بە پەیامێکی نورساو بیدەیت بە دایەنگە. 

دەتوانرێت   گۆڕانکاری کاتیی لە خشتەکەدا پێش 
شەوڕۆژێک بکرێت. ئەگەر بە ئێواران، شەوان  یان 

ڕۆژانی تەعتیل پێویستت بە دانانی منداڵ بوو، ئەوا 
دایەنگەی وا هەیە کە شەوانەڕۆژ کراوەیە. کاتێک 

خۆت دەستبەتاڵ دەبیت، ئەوا دەبێت منداڵەکەشت 

دەستبەتاڵ بێت.   

کاتە سنورداکراوەکانی کردنەوە 
لە هاویندا کاتەکانی کردنەوەی دایەنگە سنووردارە. 
ئەگەر منداڵکەت لە میانەی ئەو کاتەدا پێویستی بە 

بەسەرکردنەوە هەیە ئەوا ژمارەیەک دایەنگە هەیە کە 
بە هاوین کراوەن. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem


جێکایەک لە دایەنگە
کاتێک منداڵەکەت بوو بە یەک ساڵ دەتوانێت بخرێتە دایەنگە کاتێک تۆ ئیش دەکەیت یان   »

دەخوێنیت. 

ئەگەر تۆ مۆڵەتی دایکوباوكێتیت هەبێت لەگەڵ منداڵێکی ترتدا ئەوا دەتوانیت منداڵەکەت   »

هەفتەی 15 کاژێر بخەیتە دایەنگە. ئەگەر تۆ بەدوای کاردا دەگەرێیت، دەتوانیت هەڵیبژێریت 

منداڵەکە هەفتەی 15 یان 25 کاژێر بخرێتە دایەنگە. ئەوە داینگەکەیە بڕیاردەدات چۆن ئەو 

کاتانەی هەڵتبژاردوون بەسەر هەفتەکەدا دابەش دەکات.

لە مانگی ئابی ئەو ساڵەوە کە منداڵەکەت دەبێت بە 3 ساڵ مافی ئەوەی هەیە بە خۆرایی   »

هەفتەی 15 کاژێر بخرێتە دایەنگە. تۆ پارە بۆ ئەو کاتانە دەدەیت کە لە 15 کاژێرەکە تێدەپەڕێت. 

لە پایزی ئەو ساڵەوە منداڵەکەت دەبێت بە 6 ساڵ ئەرکی چوونە خوێندنگای دەبیت. لەو   »

حاڵەتەدا منداڵەکە دەچێتە پۆلی پێشخوێندنگا لە خوێندنگای بنەڕەتی.

جێگایەک لە دایەنگە بدۆزەرەوە لە  goteborg.se/forskolaدا

چاالکیە پەروەردەیی 
یەکانی تر

بەسەرکردنەوەی پەروەردەیی بەدیلێکی ترە بۆ دایەنگە. 
دایەنی ڕۆژانە بە گروپی بچوک لە ماڵەکەی خۆیدا منداڵ 

وەردەگرێ. دایەنی ڕۆژانە و مندااڵن لە هەمان ناوچەدا 
جاروبار لە دەرەوە چاویان بەیەکرت دەکەوێت یان بە 

گروپ لە هۆڵێکدا. بۆ بەڕێکردنی کاروبارەکان بەرنامەی 
فێرکاری دایەنگە پێڕەو دەکرێت.

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem


کاتێک منداڵەکەت لە دایەنگە دەست پێدەکات
ڕەنگە بەجێهێشتنی منداڵەکەت الی کەسێکی تر بۆ یەکەمین جار زۆر هەستیار بێت. بۆیە مانەوە لە 

دایەنگا بە ڕاهێنان دەست پێدەکات بۆ خۆت و منداڵەکەت. لە میانەی ڕاهێناندا دەتوانیت پرسیار 

ئاڕاستەی کارمەندان بکەیت وە باسیکەیت منداڵەکەت چی پێویستە. پێکەوە ژینگەی دایەنگاکەتان بۆ 

دەردەکەوێت چۆنە و کارمەندان و هاوڕێی نوێکان بناسن. 

ئێمە پێکەوە پەرە بە دایەنگە دەدەین
ککارمەندانی دایەنگە لە نزیکەوە هاریکاری دەکەن بۆ ئەوەی منداڵەکەت بە پێی هەلومەرجەکانی 

بەسەرکرێتەوە و دەرفەتی گەشەکردنی هەبێت. ئێمە وتووێژی گەشەکردن پێشکەش بە تۆ دەکەین 

کە پێکەوە باس لە پێخۆشبوون، پێویستیی، گەشەکردن و فێربوونی منداڵەکەت دەکەین. هەڵبەتە 

چەندین هەلی تر دێتە پێشەوە و سەکۆی وتووێژێژ کراوەیە و دەرفەتت بۆ دەڕەخسێرنێت بەشداربیت. 

دەتوانیت هەموو ساڵێک ڕاپرسیەک وەاڵمدەیتەوە کە کۆمەڵە پرسیارێک سەبارەت بە بۆچوونی ئێوە 

لەسەر دایەنگە لە خۆدەگرێت. وەاڵمەکانت یارمەتیامن دەدات کاروبارەکامنان باشرتکەین و پەرەیان 

پێبدەین.

  مندااڵن  هەموویان کۆمەڵە مافێکیان هەیە

مندااڵن هەموویان مافی ئەوەیان هەیە لە ژینگەیەکی دڵنیا وبزوێنەردابن دوور لە جیاکاری و مامەڵەی 

شکێنەرانە. ئێمە چاالکانە کاردەکەین بۆ فەراهەمکردنی هەمان ماف بۆ هەموویان و دژایەتی هەموو 

جۆرە سەرشکانەوەیەک دەکەین. تکایە قسە لەگەڵ کارمەندانی دایەنگەدا بکە دەربارەی ئەوەی ئایا 

 FN :دەتەوێت زیاتر بزانیت چۆن ئێمە کاردەکەین بۆ دەستەبەرکردنی هەمان ماف بە پێی کۆنفێنشنی

نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ مافەکانی مندااڵن.  

ئایا دەتەوێت زۆر لەسەر دایەنگەکانی ناوچەکەت 
بزانیت؟  

ئایا کاتی ئەوەت هاتووە  دایەنگەیەک هەڵبژێریت؟ لە ماڵپەڕی
goteborg.se/forskola دا زانیاری دەربارەی باسەکەو زانیاری بۆ پەیوەندیکردن لەگەڵ هەموو 

دایەنگەکانی شارەوانی یۆتۆبۆریدا هەیە. هەندێکیان بەخێرهاتنت لێدەکەن بۆ بەشداریکردن لە 
کۆبوونەوەیەکدا بۆ زانیاریپێدان، هەندێکی تریان دەتوانیت زەنگیان بۆ لێدەیت و کاتێکی سەردانیان 

لێوەرگریت. ئێمە پێامن خۆشە پەیوەندیامن پێوە بکەیت!

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem


کاتێک ئاببیس دەستی کرد بە دایەنگە لە سەرەتاوە دایکی لەگەڵیدا 
بوو وە دەیتوانی ببینێت ئاببیس چەند پێیخۆشە پێکەوە لەگەڵ هاوڕی 

نوێکانیدا بێت. 

هەستت بە دڵنیایی دەکرد کە کارمەندەکانت دەبینی ئیلهامبەخشن، 
هانی مندااڵن دەدەن و پشتگیریان دەکەن. ئەمەش دەستپێکردنیکی 

باشە  بۆ تێگەیشنت لەوەی ڕۆژانەیان چۆن لە دایەنگە  لێدەڕوات 
هەروەها بۆ ناسینی کارمەندانیش.  

 



 ئێستە ئێمە خانویەک 
  بۆ خۆمان دروست 
 دەکەین. کە دەشێت
  بیکەین بە شارێکی

 تەواو!

خۆش، دڵنیا وە دەوڵەمەند بە زانیاری
مندااڵن لە دایەنگە بەسەردەکرێنەوە و ئێمە هاریکاریت دەکەین بۆ ئەوەی منداڵەکەت الی ئێمە هەست بە 

دڵنیایی بکات. لێرە منداالن پشتگیری دەکرێن بۆ ئەوەی لە سۆنگەی پێویستیەکانی خۆیانەوە گەشەبکەن. بە 

شێوازێکی پڕ لە یاریکردن حەزو ئارەزووی شت فێربوون لە منداڵەکەدا دەدۆزینەوە. ویستەکان، بۆچوون و 

پێویستیی منداڵەکە کاریگەری لەوە دەکات کە ئیمە چۆن پالن بۆ بەرنامەی فێرکاریەکە دانێین. 

میللێ وا ڕاهاتووە لە ڕێگای چووندا بۆ دایەنگە ڕاوەستێت 
و سەیری بیناسازی هۆڵی یاریکردنە تازەکە بکات. کرێنەی 

بەرزکردنەوە چۆن کاردەکات؟ ئەوە تەپەی چی دێت؟ ئەو شوێنە 
سەرنجڕاکێشە، میللی کاتی کۆبوونەوە بۆهاوڕێکانی باس دەکات. 

دایەنگەکە بەالی شوێنی بیناسازیەکەدا ڕەتدەبێت  کە 
هەموو مندااڵن دەتوانن بیبینن. لە ڕێگەی هاتنەوەدا  وێنەی 

بینا جۆراوجۆرەکان و پشیلەیەکی بزێو دەگرن. ئەوان شتی 
سەرنجڕاکێش  لە رسوشتدا کۆدەکەنەوە.  



پاشان کاتی یاریکردن و کەشفکردنە لە حەوشە یان ئەنجامدانی شتێکی 
خۆشە لە ژوورەوە وەک شت دروستکردن بە شتە کۆن، کتێب خۆێندنەوە 

یان شانۆگەریکردن  بۆ یاری. 

ئێمە نێوانە ژەمێک دەخۆین و یاری دەکەین تا 
کاتی ئەوە دێت بچینەوە  بۆ ماڵەوە.  

پاش نانی نیوەڕۆ کاتی پشوبەخۆدان دێت.  ئاببیس توزێک دەنوێت. هەندێک منداڵی تر گوێ لە چیرۆک دەگرن.

 ئێستە ئێمە خانویەک 
  بۆ خۆمان دروست 
 دەکەین. کە دەشێت
  بیکەین بە شارێکی

 تەواو!



ئیمڕۆ ئێمە چی بکەین؟ موزیک و سەما یان شت دروستکردن 
 بە  بۆیە و فۆرم؟

لەوانەیە ئێمە ژمێریاری، بەرنامە دانێین، لەسەر رسوشت شت 
 فێربین یان ساروخ دروستکەین؟

یان گەڕانێکی سەرنجڕاکێش بە ناوچەکەدا بکەین بۆ ئەوەی 
شتامن بۆ دەرکەوێت؟ ئینجا بەرە بەرە کاتی نانی نیوەڕۆ 

دێت.



فێربوون و گەشەکردنی مندااڵن 
ناوەندی باسەکەیە

منداڵەکەت لە دایەنگە فێری شتەکان دەبێت و گەشەدەکات لە ڕێگای یاریکردن، دروستکردن و 

کەشفکردن خودی خۆی و لەگەڵ گەوراندا و بە گروپ.  فێرکاری لە دایەنگە  بناغەیەکی فێربوون 

بۆ هەموو ژیان دادەنێت. دایەنگە جۆرە فێرکاریەک لە خۆدەگرێت کە منداڵەکە دەبزوێنێت و داوا 

لە منداڵەکە دەکات کە لە دواییدا بە ئامانجی بەرنامەی فێربوون بگات. لە ڕێگای خوێندنەوەی 

بەرنامەی فێرکاری دایەنگە دەتوانیت بزانیت ئامانج و ئەرکەکامنان کامانەن. 

بەرنامەی خوێندن لە skolverket.se دا هەیە.

باوکم ساڵو لە کارمەندان دەکات بەر لەوەی کاتی ئەوە بێت بە جۆیۆ جلەکانی دەرەوەی بە عەالگەکەی خۆیدا هەڵدەواسێت. 
دەست خواحافیزیان لێ بکات.

جۆیۆ نانی بەیانی پێکەوە لەگەڵ هاوێکانیدا دەخوات کە ئەوانیش زوو دێن.

https://www.skolverket.se/


دەستپێکردن بە دایەنگە کاتێکی نوێ و سەرنجڕاکێشە بۆ خۆتان و منداڵەکەتان.  

ئێمە هیوادارین کە ئێوە پێتان خۆش بێت و کاتی  چوونە دایەنگە خۆش، دڵنیا و پڕلە زانیاری 

بێت بۆ هەموو خێزانەکە. لێرەدا دەتوانیت بیخوێنیتەوە کە ئێمە لە دایەنگەکانی سەر بە 

شارەوانی یۆتۆبۆری چی پێشکەشی تۆ و منداڵەکەت دەکەین.

إئەگەر پرسیاریت هەبوو هەمیشە دەتوانیت قسە لەگەڵ کارمەندانی دایەنگەکەتدا بکەیت، 

یان پەیوەندی بە سەرڤیسی دایەنگەکانەوە بکەیت.

بەخێربێن!

goteborg.se/forskola لە ماڵپەڕی
دا زانیاری زیاتر دەدۆزیتەوە و 

دەتوانیت بۆچوونەکانت دەربارەی 
دایەنگە بەجێهێڵیت. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/forskola-o-familjedaghem


ئایا کاتێتی دەستکەیت 
بە دایەنگە؟

لەگەڵامندابە و 
تەماشاکە چی 

ڕوودەدات!



بەخێربێن بۆ دایەنگە!

Förskoleförvaltningen
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