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پێکەوە بۆ پاڵپشتیکردنی خۆشگوزەرانی و خوێندنی 
 منداڵەکەت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Migs Reyes / Pexels 

 

بە پلەی یەکەم ماڵ ژینگەی پەروەردەبوونی منداڵە. هەر سەرپەرشتێك ئاواتەخوازی ژیانێکی باش و دەرفەتی خوێندنی باشە بۆ 

منداڵەکەی. ئەو پاڵپشتی و چاالکیەی کە سەرپەرشت دەیدات بایەخێکی گەورەی هەیە بۆ گەشەکردن و خوێندن و ژیانی 

 قوتابخانەی منداڵ.  

 

هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە بەندە لەسەر متمانەی هاوبەش و ڕاشکاوی.  وەکو سەرپەرشتێك، باشتر وایە مافەکان و 

دەرفەتەکانی خۆت بزانیت بۆ کاریگەریکردنە سەر خوێندنی منداڵەکەت و هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە.  گرینگە بیروڕا و 

 یەندا هەبێت و بەو ڕێگایەوە پێکەوە پاڵپشتی منداڵەکە بکرێت. ئەزموون گۆڕینەوە لە نێوان هەردوو ال

 

ئەم نامیلکەی ڕێنماییە خێرایە بە هاوکاریی نێوان سەرپەرشتەکان و مامۆستا و کارمەندەکانی قوتابخانە ئامادە کراوە.  

قوتابخانە.  جیهانی  هیوادارین بیرۆکەی لێ وەربگریت بۆ پاڵپشتیکردنی منداڵەکەت و بۆ دروستکردنی هاوکاریش لەگەڵ

قوتابخانە گۆڕانی بەسەردا دێت و گەشە دەکات، لەبەر ئەوە با تۆش ئاگات لە شتەکان بێت و ئەگەر بیرت لە شتێکی قوتابخانە 

 کردەوە ئازایانە پرسیار بکە. 

 

نگە کە سەرپەرشتان و مامۆستا و کارمەندانی قوتابخانە وێنەی پێشڕەوی گرینگن بۆ منداڵ، لەبەر ئەوە زۆر گری

 هاوکارییەکەمان باش بێت و گەشە بکات.  
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 قوتابخانەی بنچینەیی فینلەندی 
 

 

CDC / Pexels 

 

 فێرکاری و مادەکانی خوێندن 

بەشداریکردن لە خوێندنی قوتابخانەی بنچینەیی بۆ منداڵ 

بەخۆڕاییە.  مادەکانی خوێندن لە الیەن قوتابخانەوە بە خۆڕایی 

دەدرێن بە منداڵ )قەڵەم، دەفتەر، کتێبەکانی خوێندن(.  پێویستە 

بە باشی ئاگاداریی مادەکان بکرێت.  پێداویستیەکانی تر، وەکو 

ان پێداویستیەکانی وەرزش، هەموو جانتای کۆڵەپشتی قوتابخانە ی

 ماڵێك خۆیان دەیکڕن.  

 

 نانخواردنی قوتابخانە 

منداڵ لە هەموو ڕۆژێکی قوتابخانەدا ژەمێك خواردنی گەرمی 

بەخۆڕایی لەالیەن قوتابخانەوە پێ دەدرێت.  قوتابخانە 

هەستیاریی منداڵەکەت بە هەر جۆرە خۆراکێك یان پارێزی 

گرێت.  سەبارەت بە پارێزی تایبەتی تایبەتی خۆراکی لە چاو دە

 خۆراکی دەتوانیت لە قوتابخانەدا فۆڕمی ئاگاداری پڕبکەیتەوە. 

 

 تەئمین )بیمە(  

هەر منداڵێك لە قوتابخانەدا لەبەر  ڕوودانی کارەسات تەئمین 

کراوە.  تەئمینەکە لە قوتابخانە و ڕێگای چوون بۆ قوتابخانە و 

هەروەها لە گەشتەکان و گەڕانەوە لە قوتابخانەوە بۆ ماڵ 

قوتابخانە کامپەکاندا کارایە.  تەئمینەکە شتومەکە تایبەتەکانی 

 قوتابیەکە ناگرێتەوە. 

 

 ڕێگای قوتابخانە 

ئەگەر ڕێگای قوتابخانە دوور بێت یان منداڵەکە بەهۆی 

سنوورداریی توانای جووڵە و گەڕانیەوە یان هەر کێشەیەکی 

نەوەی قوتابخانە هەبێت، تایبەتی ترەوە پێویستیی بە گواست

دەرفەتی ئەوەی هەیە کە یان کارتی هاتوچۆی بەخۆڕایی پێ 

 بدرێت یانیش گواستنەوەی بە تاکسی بۆ ڕێکبخرێت.   

 

 

لە قوتابخانەدا پاڵپشتیی فێربوون و 

 خۆشگوزەرانیی منداڵ دەکرێت
 

هەر منداڵێك پێویسستیی بە پاڵپشتی هەیە بۆ فێربوونەکەی و 

ئێمەش لە قوتابخانەدا بایەخ بەوە دەدەین کە منداڵەکەت ئەو 

جۆرە پاڵپشتییە وەربگرێت کە ڕێك لە گوێرەی پێویستیەکانی 

 خۆی بێت بۆ فێربوون و ژیانی قوتابخانەکەی. 

 

  تەندروستیی منداڵ

ئەگەر منداڵەکەت نەخۆشیەکی هەیە کە کاریگەری دەخاتە سەر 

ژیانی ڕۆژانەی لە قوتابخانەدا، مامۆستای تایبەتی منداڵەکەت 

 لەو شتە ئاگادار بکەرەوە. 

 

 گێچەڵپێکردن و جیاوازیکردن

یەکسانی مانای ئەوەیە کە مرۆڤەکان هەر هەموو وەکو یەك 

بەهایان هەیە.  یاسای یەکسانیی فینلەندا جیاوازیکردن لە نێوان 

مرۆڤەکان قەدەغە دەکات لەسەر بنەمای تەمەن، ڕەچەڵەك، 

نەتەوە، زمان، ئایین، باوەڕ، باری تەندروستی، ئاراستەی 

 کەسێکەوە هەبێت. سێکسی یان هەر هۆیەکی تر کە پەیوەندیی بە 

 

قوتابی مافی ئەوەی هەیە کە لە ژینگەیەکی ئارام و بێمەترسیدا 

بخوێنێت.  گێچەڵکاری، توندوتیژی، ڕەگەزپەرستی یان هەر 

 بێزارکاریەکی تر لە قوتابخانەدا قەدەغەیە.  

ئەگەر منداڵەکەت هەستی کرد کە ڕووبەڕووی گێچەڵكاری یان 

ە قوتابخانەوە بکە، تاوەکو جیاوازیکردن دەبێتەوە، پەیوەندی ب

بتوانین پێکەوە دەستوەردان لەوەدا بکەین و چارەسەری بۆ 

 بدۆزینەوە. 

ئەگەر منداڵەکەت خۆی بەشداریی لە گێچەڵکاری کردبێت، لەو 

کاتەشدا گرینگە کە لەگەڵ قوتابخانەدا هاوکاری بکەیت و 

 یارمەتیی منداڵەکەت بدەیت لە تاوتوێکردنی بابەتەکەدا.  

 

 اریی یارمەتیدەرفێرک

قوتابی لە کاتێکدا ئەگەر لە خوێندنەکانیدا دواکەوتبێت یان لە 

فێربوونەکەیدا پێویستیی بە یارمەتیەکی کورتخایەن هەبێت مافی 

وەرگرتنی فێرکاریی یارمەتیدەری هەیە.   هەروەها دەکرێت لە 
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کاتی نەهاتنە قوتابخانەی درێژخایەنیشدا فێرکاریی یارمەتیدەر 

رێت.  مامۆستا فێرکاریی یارمەتیدەر پێشکەش پێشکەش بک

دەکات، بەاڵم قوتابی خۆیشی یان سەرپەرشتەکەی دەتوانن داوای 

 ئەو دەرفەتە بکەن.   

 

 یارمەتیی سێ پلەیی 

ناسینەوەی پێشوەختی بەربەستەکانی فێربوون و کێشەکانی 

توانای فێربوون هەروەها دیاریکردنی ئاستێکی دروستی 

یارمەتی گرینگە بۆ مسۆگەرکردنی فێربوونی منداڵ و 

گەشەکردنی.  یارمەتیەکە دەکرێت کاتی بێت یانیش درێژخایەن.  

سەنگێنێت تیمی فرەپیشەیی قوتابخانە پێویستیەکانی منداڵەکە هەڵدە

و سەبارەت بەو شتانە لەگەڵ سەرپەرشتەکان گفتوگۆ دەکات.  

ڕاو بۆچوونی سەرپەرشت گرینگە، لەبەر ئەوە بڕیاردان لەسەر 

  بە هاوکاری لەگەڵ سەرپەرشتەکان دەکرێت.  یارمەتیەکە 

یارمەتیەکە سێ پلەییە: یارمەتیی گشتی، یارمەتیی بەهێزکراو و 

پێی پێویستیەکانی قوتابی و یارمەتیی تایبەت.  یارمەتی بە

بارودۆخەکە دەگۆڕێت.  مەبەست ئەوەیە کە یارمەتیی 

بەرەوپێشەوەچوونی خوێندنەکانی منداڵەکە بدرێت و ئاستی 

 بەهرەکانی بەهێز بکرێت لەپێناو خوێندنەکانی دااهاتوودا.  

 

 فێرکاریی ئامادەکاری 

ئێستا  ئەگەر توانای زمانی فینلەندی یان سویدیی منداڵەکەت تاکو

بەشی ئەوە ناکات کە لە قوتابخانەی بنچینەییدا بخوێنێت، دەکرێت 

منداڵەکەت لە فێرکاریی ئامادەکاریدا بەشداری بکات.  مافی 

 سااڵنە.   ١٧-٦فێرکاریی ئامادەکاری بۆ قوتابیانی تەمەن 

فێرکاریی ئامادەکاری یەك ساڵ دەخایەنێت.  لەو کاتەدا قوتابی 

دەخوێنێت و ئاشنای قوتابخانەی  سویدی /زمانی فینلەندی

فینلەندی دەبێت.  بۆ قوتابی پالنی فێرکاریی ئامادەکاری 

 دادەرێژرێت، واتە بەرنامەی خوێندن.  

 

 وەکو زمانی دووەم  سویدی /فینلەندی

 سویدی/سامی /لە کاتێکدا کە زمانی دایکیی قوتابیەك فینلەندی

هێشتا بەشی  سویدیەکەشی /نیە و توانای زمانە فینلەندیەکەشی

 سویدی /خوێندنی بەرنامەی خوێندنی زمان و ئەدەبیاتی فینلەندی

ناکات، بۆ قوتابیەکە دەرفەتی بەشداریکردن لە خوێندنی زمانی 

 (S2-opetus)وەکو زمانی دووەم  سویدی /فینلەندی

 دەڕەخسێندرێت. 

زمانی فینلەندی وەکو زمانی دووەم دەکرێت یان بە تەواوەتی 

بخوێندرێت یانیش بەشێکی لە جیاتی خوێندنی زمان و ئەدەبیاتی 

 فینلەندی.   

مامۆستا پێویستیەکانی فێربوونی قوتابی هەڵدەسەنگێنێت و 

چاوپێکەوتن لەگەڵ سەرپەرشتەکەی ڕێك دەخات.   دوا بڕیار 

سەرپەرشتەکە دەیدات بە لەسەر بەرنامەی خوێندنەکە 

لەچاوگرتنی پێشنیارەکانی مامۆستاکە و بەهرە و پێویستیەکانی 

 سویدی /منداڵەکە.  دوای ئەوەی کە بەهرەی زمانی فینلەندی

گەشە دەکات و منداڵەکە دەرفەتی بەشداریکردنی دەبێت لە 

 /خوێندنی بەرنامەی فێربوونی زمان و ئەدەبیاتی فینلەندی

گۆڕانکاری لە  و کی تر ڕێك دەخرێت، چاوپێکەوتنێسویدی

 بڕیارەکەی پێشوو دەکرێت.  

 

Katerina Holmes / Pexels 

 

 زمانی دایکیی خۆیی و ئایین

لە قوتابخانەی بنچینەییدا منداڵ دەرفەتی بەشداریکردنی هەیە لە 

خوێندنی زمانی دایکیی خۆی و وانەی ئایین.  زانیاریی زیاترت 

 سەبارەت بەم شتانە لە قوتابخانەی منداڵەکەت پێ دەدرێت. 

 

 فێرکردنی مەلەوانی 

مەلەکردن بەهرەیەکی گرینگی ژیانە.  مەلەکردن بەشێکە لە 

قوتابخانە و بەرنامەی فێرکاری.  فێرکردنی  وانەی وەرزشی

مەلەوانی لە هۆڵی مەلەوانیدا ڕوودەدات و مامۆستایانی 

 مەلەوانی لە خزمەتی بەڕێوەبەرایەتیی وەرزش کار دەکەن. 

لەگەڵ منداڵەکان لە قوتابخانەوە مامۆستای ژن و مامۆستای پیاو 

دەڕۆن بۆ مەلەوانگە و لە ڕێگا و لە شوێنەکانی جلگۆڕین 

هەروەها لەکاتی فێرکردنی مەلەکردنیشدا چاوەدێریی قوتابیەکان 

دەکەن.  جلی مەلەوانیی دروست لە قوماشی تایبەتی جلی 

 مەلەوانی دروست کراوە و دەکرێت قۆڵدار و دامێنداریش بێت.  
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 هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە

 

تۆ وەکو سەرپەرشتێك مافی ئەوەت هەیە کە سەبارەت بە 

ژیانی قوتابخانەی منداڵەکەت یان ئەگەری کێشەو خوێندن و 

گرفتەکانی زانیاریت پێ بدرێت.  ئەگەر منداڵەکەت پێویستیی بە 

یارمەتی هەیە و کردەوەی یارمەتیدەری جیاجیای بۆ ڕێك 

 دەخرێت، مافی ئەوەت هەیە کە لە بڕیارداندا بەشداری بکەیت.  

ئەگەر وا هەست دەکەیت کە توانای زمانە فینلەندیەکەی خۆت 

ئەوە ناکات کە گفتوگۆی پێ بکەیت یان بۆ ئەوەی لە شتەکان بەشی 

تێبگەیت، بۆ ئەو شتانەی کە پەیوەندییان بە خوێندن و قوتابخانەی 

منداڵەکەتەوە هەیە وەرگێڕی زمانت بۆ دادەنرێت.  گرینگە کە بتوانین 

ەوە لەسەر ئەو شتانە ڕێك بکەوین کە تایبەتن بە گفتوگۆ بکەین و پێک

خوێندن و ژیانی قوتابخانە و خۆشگوزەرانیی منداڵەکەتەوە.  تەنانەت 

ئەگەر منداڵەکەت فینلەندیەکی باشیش بزانێت بەباش نازانرێت کاتێك 

 کە کاروبارەکانی ئەو جێبەجێ دەکرێت  کاری وەرگێڕانی پێ بکرێت.  

 

 خشتەی وانەکان

ە ئەگەر سەرپەرشت تەماشای خشتەی وانەکانی شتێکی باش

منداڵەکەی بکات و لەوە دڵنیابێت کە منداڵەکە هەموو مادە و 

پێویستیەکانی خوێندنی ئەو ڕۆژەی قوتابخانەی لەگەڵ خۆیدا 

بردووە.  بۆ نموونە وانەکانی وەرزش دەکرێت یان لە ژوورەوە 

 بکرێن یانیش لە دەرەوە.  

ان وانەکانیشدا مندااڵن دەچنە هەروەها لە کاتی پشووی نێو

دەرەوە، لەبەر ئەوە باش وایە ئاگات لەوە بێت کە کاتێك کە 

منداڵەکەت دەچێت بۆ قوتابخانە بەگوێرەی کەشوهەوا جلوبەرگی 

 پێ بێت. 

 

 ئەرکەکانی خوێندنی ماڵەوە و تاقیکردنەوەکان

ژینگەی ماڵەوە گرینگیەکی گەورەی هەیە لە ژیانی منداڵدا و 

شتێکی باشە ئەگەر سەرپەرشت منداڵەکەی هان بدات کە 

ئەرکەکانی خوێندنی ماڵەوەی بکات و بۆ تاقیکردنەوەکانیش 

بخوێنێت.  ئەگەر فینلەندیەکەت ئەوەندە باش نیە و بەس نیە بۆ 

لە مامۆستاکەی یارمەتیدان لە ئەرکەکانی خوێندنی ماڵەوەدا، 

منداڵەکەت بپرسە بۆ نموونە ئەگەر لە قوتابخانەدا یان لە نزیکی 

ماڵەکەی خۆتاندا یانەی یارمەتیدانی ئەرکەکانی خوێندنی ماڵ 

 ڕێك بخرێت.   

 

   (Wilma) بەکارهێنانی ڤیلما

بە ڕێگای ڤیلماوە لە مامۆستاکەوە سەبارەت بەڕێوەچوونی 

بیەکان زانیاریت پێ دەگات.  ڕۆژی قوتابخانەی منداڵەکەت و غای

لە ڕێگای ڤیلماوە زانیارییە گرینگەکانی قوتابخانەت بۆ دێت 

 لەالیەن مامۆستا و کارمەندانی قوتابخانەوە.  

زۆر مامۆستا هەن کە ژمارە تەلەفۆنی تایبەتی ڕاستەوخۆی 

خۆیان نیە و لەبەر ئەوە شتێکی گرینگە کە خۆت فێری 

وانیت خۆتیش بە ڕێگای ڤیلماوە بەکارهێنانی ڤیلما بکەیت.  دەت

بەڕێوەبەری قوتابخانە.  ڕێنمایی نامە بنێریت بۆ مامۆستاکە یان بۆ 

  ڤیلما لە قوتابخانەدا پێت دەدرێت.   و یارمەتیی تایبەت بە بەکارهێنانی

 

 

 

Gabby K / Pexels 

 

 چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستا 

ئەگەر سەبارەت بە خوێندن و ژیانی قوتابخانەی منداڵەکە یان 

بابەتی تایبەت بە فێربوون هەروەها هەڵسوکەوتی منداڵەکە  

گفتوگۆ بکرێت، مامۆستا دەتوانێت کاتت بۆ بگرێت بۆ 

چاوپێکەوتن.  دەتوانیت هەر چی تێبینی و نیگەرانیت هەیە لەو 

 چاوپێکەوتنانەدا باسیان بکەیت.  

 

 ەی ئێوارانی دایك و باوکان کۆبوونەو

 ٢-١کۆبوونەوەی ئێوارانی دایك و باوکان لە ساڵێکی خوێندندا 

جار ڕێك دەخرێت و دەکرێت یان تایبەت بێت بە پۆلێك یانیش 

تەواوی قوتابخانەکە.   لە کۆبوونەوەکانی ئێوارانی دایك و 

باوکاندا سەبارەت بە گرینگترین شتە نوێیەکان زانیاری دەدرێت 

فەتیش دەڕەخسێندرێت بۆ ئاشنابوون بە دایك و باوکەکانی و دەر

 تر. 



 فێرکردنو  پەروەردە
  

 لیژنەی پۆل

سەرپەرشتەکان دەتوانن پێکەوە لیژنەیەکی پۆل پێكبهێنن. ئەویش 

ڕێگایەکی خۆشە بۆ ئاشنابوون بە هاوڕێکانی پۆلی منداڵەکەی 

خۆت و سەرپەرشتەکانیان.  لیژنەی پۆل دەتوانێت بۆ نموونە 

گەشتی هاوبەش یان ئاهەنگ و ئێوارەکۆڕی گفتوگۆکردن ڕێك 

  بخات.  بەشداریکردن ئارەزوومەندانەیە. 

 

 کۆمەڵەی دایك و باوکان

بەخێرهاتنی هەموو سەرپەرشتان دەکەین بۆ ناو کۆمەڵەی دایك 

و باوکان، چونکە هەر شارەزاییەکی تایبەت و ئامادەبوون 

 گرینگە.  لە کۆمەڵەکەدا نوێنەری قوتابخانەش بەشدارە.   

کۆمەڵەی دایك و باوکان ڕووداوی جیاجیا و گەشت و یانە و 

یاری و بۆنەی گفتوگۆکردن بۆ سەرجەم مندااڵنی قوتابخانە 

ڕێكدەخات.  کۆمەڵەکە دەتوانێت لە گەشەپێدانی کارەکانی 

قوتابخانەدا بەشداری بکات و ڕێکاری نوێ بهێنێتە ئاراوە بۆ 

 هاوکاریکردنی نێوان ماڵ و قوتابخانە. 

 

 وەبەرایەتیی قوتابخانە بەڕێ

بەڕێوەبەرایەتیی قوتابخانە بەشێکە لە ئیدارەی قوتابخانە.  لە 

بەڕێوەبەرایەتیدا بێجگە لە بەڕێوەبەر نوێنەری مامۆستا و 

کارمەندەکانی ترو دایك و باوکانیش هەیە.  هەر چوار ساڵ 

جارێك ئەندامانی بەڕێوەبەرایەتی هەڵدەبژێردرێن.  لە کارەکانی 

رایەتیدا تیشك دەخرێتە سەر پاڵپشتیکردنی قوتابخانە و بەڕێوەبە

 ڕاگرتنی هاوکاریی باش و ژینگەی خوێندنی ئارام.  

 

 کارمەندانی قوتابخانە

 

لە قوتابخانەی منداڵەکەتدا چەندین گرووپی پیشەیی جیاواز کار 

دەکەن.  زانیاریەکانی پەیوەندیکردن بە کارمەندانەوە لە ماڵپەڕی 

 قوتابخانە دەبینرێن.ئینتەرنێتی 

    

Kampus Production / Pexels 

 

 بەڕێوەبەری قوتابخانە

بەڕێوەبەری قوتابخانە بەڕێوەبەرایەتی دەکات و ڕێنمایی دەدات 

و چاوەدێریی کاری فێرکردن و پەروەردەی قوتابخانە دەکات.  

مەودای کارەکانی فراوانە و بۆ نموونە ئەو ئەرکانە لە خۆ 

تن بە ئیدارەدان و ئابووری.  بەڕێوەبەر دەگرێت کە تایبە

 بەرپرسیارە لە تەواوی ئاسایش و زانیاریدانی قوتابخانە.  

 

 سکرتێری قوتابخانە 

 Wilmaدەتوانیت الی سکرتێری قوتابخانە کۆدی ڤیڵما 

وەربگریت.  هەروەها سکرتێری قوتابخانە فۆڕمەکانی 

گواستنەوەی تاکسی و ئۆتۆمبێلی قوتابخانە و ئەو کار و 

ئامادەکارییانە جێبەجێ دەکات کە پەیوەندییان هەیە بە تۆماری 

قوتابیانەوە.  دەتوانیت لە گۆڕانکاریەکانی زانیاریەکانی 

   پەیوەندیپێوەکردنی خۆت ئەو ئاگاداربکەیتەوە.

 

 مامۆستا

مامۆستا پەروەردە دەکات، فێر دەکات و ڕێنمایی قوتابی دەکات.  

لە بارەی ئەو شتانەوە کە پەیوەندییان بە قوتابیەوە هەیە زانیاری 

دەدات بە سەرپەرشتەکانی.  مامۆستا پێشکەوتنی قوتابی 

هەڵدەسەنگێنێت، لە پالن و جێبەجێکردنی یارمەتیی سێ پلەییدا 

 ەها هاوکاریی فرەپیشەیی دەکات.  بەشداری دەکات، هەرو

مامۆستای پۆل چاودێریی غایبیەکانی قوتابیەکانی دەکات و 

بەرپرسیارێتیی سەرەکیی هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە لە 

 ئەستۆ دەگرێت.  

 

 یارمەتیدەری قوتابخانە

یارمەتیدەری قوتابخانە وەکو هاوکارێکی مامۆستا لە پۆلەکەدا 

کار دەکات.  پاڵپشتیی کارکردنی سەربەخۆیانە و خۆکردانە و 

پەروەردەبوونی قوتابی دەکات.  بەرپرسیارێتیی سەرەکیی کاری 

 فێرکردن لە ئەستۆی مامۆستادایە.  

 

  ڕێنماییدەری فرەزمانی

ڕێنماییدەرە فرەزمانیەکان لەبارەی شێوازەکانی کارکردنەوە 

زانیاری بە سەرپەرشتەکان دەدەن و لە نێوان سەرپەرشتان و 

قوتابخانەدا تێگەیشتنی هاوبەش دەخوڵقێنن.  ڕێنماییدەرە 

فرەزمانیەکان پاڵپشتی دەکەن لە هاوکاریی نێوان ماڵ و 

خێزان و قوتابخانە، هەروەها لە خۆشگوزەرانیی سەرجەمی 

 ئاوێتەبوونیان لە کۆمەڵگەدا. 



 فێرکردنو  پەروەردە
  

لەم کاتەدا ڕێنماییدەرە فرەزمانیەکانی شارەوانیی هێلسنکی بە 

زمانەکانی فینلەندی و ئینگلیزی و عەرەبی و سۆماڵی و ڕووسی 

 ڕێنمایی پێشکەش دەکەن. 

 

 ڕاهێنەری قوتابخانە

ڕاهێنەری قوتابخانە لە ژیانی ڕۆژانەی قوتابیدا ئامادەیە بۆ 

یارمەتیدانی قوتابی لە خوێندن و ژیانی قوتابخانە و 

خۆشگوزەرانیی قوتابی، هەروەها بۆ ڕێکخستنی کار و چاالکیی 

 جیاجیا.  

ڕاهێنەری قوتابخانە بە یارمەتیی کار و چاالکیەکانی کاتی 

یانە پاڵپشتی دەکات لە پشووی نێوان وانەکان و ڕێکخستنی 

کۆمەڵگەیی قوتابخانە، بۆ نموونە بە گرووپکردن و چارەسەری 

ناکۆکیەکان.   لەگەل مامۆستا و لیژنەی چاودێریی قوتابی و  شەڕ و

 دایك و باوکان هاوکاری دەکات. 

 

 لیژنەی چاودێریی قوتابی وەکو پاڵپشتێك بۆ خێزان 

ەرانیی جیاوازی ئەگەر منداڵەکەت یان خێزانەکەت کێشە و نیگ

هەیە کە دەبنە مایەی گرفت لە بەردەم خوێندن و ژیانی قوتابخانە 

و خۆشگوزەرانیی منداڵەکەت، دەتوانیت بێجگە لە مامۆستای 

پۆلەکە بچیتە الی لیژنەی چاودێریی قوتابیانیش.  لیژنەی 

چاودێریی قوتابیان پێك دێت لە کوڕاتۆری قوتابخانە )ڕێکخەری 

انە( و پسپۆڕی دەروونی و پەرستاری کۆمەاڵیەتیی قوتابخ

 تەندروستی. 

 

 

شارەزای بواری کاری سۆشیالە، کە  کوڕاتۆری قوتابخانە

یارمەتی پێشکەش دەکات لە کاتێكدا کە منداڵ لە ژیانی 

قوتابخانەیدا یان لە پەیوەندییە برادەرییەکانیدا کێشە و گرفتی 

هەبێت یانیش ئەگەر لە ژیانی منداڵەکەدا گۆڕانکاریی تر ڕوو 

بدەن کە کاریگەرییان هەبێت بۆ سەر خوێندن و ژیانی قوتابخانە 

 و خۆشگوزەرانیی منداڵەکە.    

ئەگەر خێزانەکەت پێویستیی بە پاڵپشتی هەیە و دەتەوێت لەو 

بارەیەوە گفتوگۆ بکەیت، دەتوانیت پەیوەندی لەگەڵ کۆڕاتۆری 

قوتابخانە بکەیت.    لە کاتی پێویستدا کوڕاتۆر لەگەڵ خزمەتی 

سۆشیالی ناوچەکە و ڕاوێژگەی خێزانی و خزمەتی تەندروستیی 

 بخانە هاوکاری دەکات.  قوتا

 

لە کێشەکانی توانای فێربوون و  پسپۆڕی دەروونیی قوتابخانە

ئاڵنگاریەکانی گەشەکردنی ژیانی سۆزداری یان لە قەیرانی 

خێزانیدا یارمەتیی قوتابی دەدات.  هەڵدەستێت بە ئەنجامدانی 

هەڵسەنگاندن و ڕاوێژ لەگەڵ سەرپەرشتەکان و مامۆستا و 

خانە دەکات و ئامۆژگاری دەدات.  لە زۆربەی کارمەندانی قوتاب

ئەو کاتانەدا کە پالنی کردەوەی یارمەتیدەر بۆ منداڵ دادەنرێت 

 پسپۆری دەروونی بەشداری دەکات.  

 

 ئامانجی خزمەتی  پەرستاری تەندروستی

تەندروستیی قوتابخانە دەستەبەرکردنی پەروەردەبوون و 

یکردنێتی لە توانای گەشەکردنی تەندروستانەی قوتابی و پاڵپشت

 خوێندن و ژیانی قوتابخانەیدا.  

قوتابی ڕاوێژی تەندروستیی پێ دەدرێت و ئاراستە دەکرێت بۆ 

 ئەو پشکنینە تایبەتانەی کە پێویستی پێیەتی. 

 

 

 پاڵپشتیی دەرەکیی قوتابخانە
 

لە ژیاندا هەندێك جار شتگەلی وا ڕوو دەدەن کە کاریگەری 

دەکەنە سەر ژیانی ڕۆژانەی خێزان.  لەو بارودۆخانەدا منداڵ و 

یان سەرپەرشتەکانی لەوانەیە پێویستییان بە پاڵپشتیی دەرەکی  /

ببێت.  ماڵپەڕی پاڵپشتیی خێزانی شارەوانیی هێلسنکی 

ەو خزمەتانەی کە زانیاریەکی زۆر پێشکەش دەکات سەبارەت ب

بۆ خێزانە منداڵدارەکان تەرخان کراون.  

http://www.hel.fi/perheentuki  

 

 ڕێنمایی سۆشیالی خێزانە مناڵدارەکان

پاڵپشتی و ڕێنمایی و ئامۆژگاری لە بارودۆخە جیاجاکانی ژیاندا 

 ١٦ – ٠تەرخان کراوە بۆ ئەو خێزانانەی کە منداڵی تەمەن 

سااڵنیان هەیە. ڕێنماییدەری سۆشیال بە شێوەیەکی سەرەکی لە 

 ماڵەکاندا چاوی بە خێزانەکان دەکەوێت.   

نە خزمەتەکە لە خزمەتی تەلەفۆنیی ڕاوێژی سۆشیالی خێزا

 ٠٩٣١٠١٥٤٥٤مناڵدارەکان داوا دەکرێت، لە ژمارە ت: 

یان بە رێگای دوگمەی  ١٢-٩هەینی کاتژمێر  –دووشەممە 

Tarvitsen apua  پێویستیم بە یارمەتی هەیە( کە بۆ نمونە لەم(

   hel.fi/perheentukiماڵپەڕەدا هەیە: 

 

دەتوانێت لە کاتێکدا ڕووبکەیتە ڕێنماییدەری سۆشیالی خێزانە 

 داڵدارەکان کە  من

  بتەوێت سەبارەت بە دایك و باوکایەتی یان ئەو

شتانەی کە پەیوەندییان هەیە بە خزمەت و 

پەروەردەکردنی منداڵەوە قسە بکەیت، بۆ نموونە 

خەوی منداڵ، خشتەی کاتەکانی ڕۆژانە، تەمەنی 

 پەڵپگرتنی منداڵ یان دانانی سنوور بۆ منداڵ.

http://www.hel.fi/perheentuki


 فێرکردنو  پەروەردە
  

 ەدا یارمەتی بدرێیت بتەوێت لەو گۆڕانکاریە کتووپڕان

کە لە بارودۆخی ژیاندا ڕوو دەدەن، بۆ نموونە 

جیابوونەوەی دایك و باوك یان نەخۆشکەوتنی 

 ئەندامێکی خێزانەکە.

  سەبارەت بە خزمەتەکانی ناوچەکە پێویستیت بە

 زانیاری و ڕێنمایی هەیە 

  پێویستیت بە یارمەتی ئامۆژگاری هەیە لە

 ندا. جێبەجێکردنی کاروبارە کردەییەکا

 

 خزمەتەکە بۆ خێزانەکان بەخۆڕاییە. 

 

 

Pexels 

 

هەڵسەنگاندنی پێویستیی خزمەتی خێزانە مناڵدارەکان و 

 یارمەتی

خزمەت لەسەر بنەمای یاسای خزمەتی کۆمەاڵیەتیە و بۆ ئەو 

منداڵ و خێزانانەیە کە دانیشتووی هێلسنکین و لە بارودۆخێکی 

ژیانی سەختدان و پێویستییان بە یارمەتی هەیە و خزمەتە 

سەرەکیەکان و خزمەتەکانی پاڵپشتیی پێشوەخت بۆ ئەوان بەس 

نەکەدا، هەروەها وەکو نین.    لەو کاتەدا لەگەڵ منداڵەکە و خێزا

هاوکاریکردنی فرەپیشەیی، هەڵسەنگاندنێك دەکرێت بۆ پێویستیی 

خزمەتە سەرەکیەکان و خزمەتەکانی پاڵپشتیی تایبەت و 

 خزمەتەکانی منداڵپارێزی.  

 

جار لەگەڵ  ٥-١لە ماوەیەك کە لە سێ مانگ تێناپەڕێت 

ئەندامانی خێزان پێکەوە هەروەها بە جیاواز چاوپێکەوتن 

ەکرێت، لەو کاتەدا ڕێنمایی و ئامۆژگاری هەروەها هاوکاری و د

یارمەتیی ڕاستەخۆش پێشکەشی خێزانەکە دەکرێت.  هەروەها 

لەگەڵ ئەو کەسە پیشەییانەی تریشدا کە ئاگایان لە بارودۆخی 

منداڵەکە و خێزانەکە هەیە هاوکاری دەکرێت.  بارگرانیەکان 

ەو گرفتانەی کە بۆی هەیە ببنە مایەی بۆ نموونە ئەو کێش

پەیوەندییان بە پەروەردەی منداڵەکەوە هەیە، نیشانە 

دەرهاویشتەکردنی منداڵ، بێتاقەتبوونی دایك و باوکەکە، 

کێشەکانی پەیوەندیەکانی نێوان خێزانەکە، بەکارهێنانی مادەی 

مەستکەر لە خێزانەکەدا، کێشە و گرفتی دەروونی و کێشەو 

 ە.  گرفتی تری تایبەت بە ژیانی ڕۆژان

 

نەفەر دەتوانێت خۆی پەیوەندی بە تیمی کاری ناوچەییی 

هەڵسەنگاندنی خزمەت و یارمەتیەوە بکات یانیش دەتوانێت 

پەیوەندی بەو کارمەندەوە بکات کە نیگەرانیی لە بارودۆخی 

 منداڵەکە و خێزانەکە هەیە.  

 خزمەتەکە بۆ خێزان بە خۆڕاییە. 

 

پەیوەندیکردن بەپێی یاسای ڕاپۆرتی ئاگاداریی منداڵپارێزی و 

 خزمەتی کۆمەاڵیەتی

ڕاپۆرتی ئاگاداریی منداڵپارێزی دەکرێت هەر کەسك پێشکەشی 

بکات کە سەبارەت بە خۆشگوزەرانیی منداڵەکەی خۆی یان هەر 

لە دەوروبەرەکەدا نیگەرانیی منداڵێکی تری پەروەردەبوو 

هەبێت.  دەکرێت ئاگادارییەکە بەبی ناویش بدرێت.  ئەگەر 

مامۆستا و کارمەندانی قوتابخانە تێبینی بکەن یان زانیارییان 

لەسەر ئەو شتانە دەست بکەوێت کە بەهۆیانەوە باشتر وایە 

ڕوونکردنەوەی پێویستیی منداڵپارێزی ئەنجام بدرێت، ئەوا 

ئەوان بەپێی یاسا بەرپرسیارێتییان لەسەرە کە ڕاپۆرتی 

 ئاگاداریی منداڵپارێزی بدەن. 

 

ندنی پێویستیی خزمەتی خێزانە مناڵدارەکان و لە هەڵسەنگا

هاوکاریکردنیاندا، ڕاپۆرتەکانی ئاگاداریی منداڵپارێزی و ئەو 

پەیوەندییانەی کە بەپێی یاسای خزمەتی کۆمەاڵیەتی کراون لە 

دوای حەوت ڕۆژی کارکردندا لەو ڕۆژە بەدواوە کە 

ئاگادارییەکە گەیشتووە تاوتوێ دەکرێن.  لە ئەنجامی 

کردندا دەشکرێت جەخت لەسەر ئەوەش بکرێتەوە کە تاوتوێ

 ڕوونکردنەوە پێویست ناکات.  

پرۆسەی هەڵسەنگاندنی پێویستیی خزمەت لە میانەی سێ مانگدا 

جێبەجێ دەکرێت لەو کاتە بەدواوە کە زانیارییەکە یان 

ئاگادارییەکە گەیشتووە.  لە هەمان کاتدا هەڵسەنگاندن بۆ 

زیش دەکرێت.  لە کاتی ئەگەری پێویستیی منداڵپارێ

هەڵسەنگاندنی پێویستیی خزمەت و ڕوونکردنەوەی پێویستیی 

 منداڵپارێزیدا منداڵەکە نەفەری منداڵپارێزی نیە. 

 

 



 فێرکردنو  پەروەردە
  

خزمەتەکانی شارەوانیی هێلسنکی و 

 Suomi)نامیلکەی ناسینی فینلەندا 

tutuiksi )بە زمانە جیاوازەکان 
 

ئەگەر پێویستیت بە زانیاریی زیاتر هەیە لەبارەی ناوچەکەتەوە 

یان خزمەتەکانی سۆشیال یان تەندروستیی شارەکە، دەتوانیت 

پەیوەندی بە قوتابخانەوە بکەیت.  هەوڵ دەدەین لە بارودۆخە 

سەختەکاندا بە ڕێنماییکردنتان بۆ خزمەتەکانی ناوچەکە یان 

 شارەوانیەکە یارمەتیتان بدەین.  

 

  خزمەتەکانی شارەوانیی هێلسنکی

خۆتیش دەتوانیت خزمەتەکان بدۆزیتەوە بە تەماشاکردنی 

الپەڕەکانی ئینتەرنێتی شارەوانیی هێلسنکی لە ناونیشانی 

 www.hel.fi   لە خزمەتەکاندا زانیاری دەبینرێتەوە بە فینلەندی

 و سویدی و ئینگلیزی.  

 

  InfoFinland فینالندئینفۆ 

دەتوانیت سەبارەت بە ژیان لە فینلەندا و سیستەمی خزمەتە 

فینلەندیەکان لەم ناونیشانەدا زانیاری زیاتر پەیدا بکەیت 

www.infofinland.fi  .  

زانیاریەکان بەم زمانانە پەیدا دەبن: فینلەندی، سویدی، 

ئینگلیزی، ڕووسی، ئیستۆنی، فەڕەنسی، سۆماڵی، ئیسپانی، 

 تورکی، چینی، فارسی و عەرەبی.  

  

 

 

 

 

 

RODNAE Productions / Pexels 

 

 

-Mukanaئەم نامیلکەی ڕێنماییە بە هاوکاری لەگەڵ بەرنامەی 

ohjelma  و مامۆستا و کارمەندانی قوتابخانەی سەرەتایی

کەینوتیە و قوتابیەکان و دایك و باوکان ئامادە کراوە.  سوپاس بۆ 

 هەمووان بۆ ئەو کار و هاوکارییە باشانە! 

 

 

 

http://www.hel.fi/
http://www.infofinland.fi/

