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فێرکاریی ئامادەکاری

فێرکاریی ئامادەکاریی ئینکڵوسیڤ چیە؟

ناوەڕۆکەکان و جێبەجێکردین فێرکاریی ئامادەکاری بۆ خوێندین قۆناخی بنچینەیی

فێرکاریی ئامادەکاری بۆ ئەو مندااڵنەیە کە تەمەنیان لە نێوان ٦-١٧ سااڵنە و هێشتا فینلەندیەکەیان باش نیە بۆ دەستپێکردین خوێندین 
بنچینەیی.  

  
فێرکاریی ئامادەکاری بە چەندین شێوازی جیاجیا جێبەجێ دەکرێت.  تەمەین منداڵەکە ئەوە دیاری دەکات کە لە چی جۆرە فێرکاریەیک 

ئامادەکاری بەشداری بکات.  فێرکاریەکە لە هەفتەیەکدا ٢٤-٢٦ وانەیە.  فێرکاریەکە لەسەر بنەمای بەرنامەی فێرکاریی ئامادەکاری بۆ خوێندین 
قۆناخی بنچینەیی دانراوە. 

  
یدا دەتوانرێت ئەوپەڕی بۆ ماوەی یەك ساڵی تەقویمی بخوێرنێت.   دەکرێت لە کاتێیک زووتردا کۆتایی بهێرنێت بە  لە فێرکاریی ئامادەکار

فێرکاریی ئامادەکاری، ئەگەر قوتابیەکە توانای باش بێت بۆ فێرکاریی بە زماین فینلەندی. مامۆستا زانیین منداڵەکە هەڵدەسەنگێنێت.  

قوتابیەکە بزانێت ناوی شتە نارساوەکان بڵێت و ئەو وشە   • 
و دەربڕینە ئاشنایانەش بناسێتەوە کە لە زماین قسەکردن و 

نوورساودا هەن.  
 •  قوتابیەکە لەو ڕێنماییە کورتانە و ئەو بابەتە نارساوانە تێ بگات کە 
بە هێوایش دەوترێن و لە کایت پێویستیشدا دووبارە دەکرێنەوە. 
قوتابیەکە لە قسەکردین فێرکاری و نوورساوی کتێیب فێرکاری بە    • 

هۆی وێنەکان و ئەو وشە سەرەکییانەی کە بە ڕووین دیاری کراون 
لە بابەتەکە تێ بگات.

 •  قوتابیەکە بزانێت وشەی نارساو و ڕستەی کورت بنووسێت. 

فێرکاریی ئامادەکاری بۆ تەمەن ٧-٨ سااڵن 

لە پۆیل ١ و ٢ی قوتابخانەی بنچینەییدا قوتابیەکان لە گروویپ زمان 
ییان پێ دەدرێت.  بەوەش  فینلەندیی ئاساییدا فێرکاریی ئامادەکار

دەوترێت فێرکاریی ئینکولسیڤ )گشتگریی(. قوتایب لە هەفتەیەکدا 
٢٤ وانەی فێرکاریی ئامادەکاریی دەبێت.  ژمارەی وانەکە لە هی 

یاترە.  ئەوانەی کە لە پۆیل ئاسایی ١ و ٢ دەخوێنن ز

بەرنامەی خوێندن

بۆ هەر یەکێك لە قوتابیاین فێرکاریی ئامادەکاری بەرنامەی خوێندین 
تایبەت دادەنرێت. لە بەرنامەی خوێندندا مێژووی خوێندین 

قوتابیەکە و الیەنە بەهێزەکاین و کێشەو گرفتەکاین و ئامانجە 
شەخسیەکاین و ئەو مادانەی کە دەیانخوێنێت و ژمارەی وانەکان 
هەروەها ئەو شتە ڕێکخراوانەی کە پەیوەندییان بە فێرکاریەکەوە 

هەیە دەنوورسێت.  بەرنامەی خوێندن لەالیەن قوتابیەکە و 
سەرپەرشتەکەی و مامۆستاکە پێکەوە دەکرێت. 

زماین فینلەندی

ییەکە دەخرێتە سەر خوێندنەکاین  قورسایی سەرەیک فێرکار
زماین فینلەندی.  ئامانجەکە بەهرەیەیک زمانەوانیی سەرەتایی 

گەشەکردووە. 
 •   قوتابیەکە لە بارودۆخەکاین بەکارهێناین زماین ژیاین ڕۆژانەدا 

هەڵبکات کە زۆر جار دووبارە دەبنەوە.

مەبەست لە بەهرەی سەرەتایی گەشەکردوو ئەوەیە کە قوتابیەکە 
هێشتا پێویستیی زۆر بە یارمەیت هەیە. 

 •   قوتایب پێویستیی زۆر بە نموونە و یارمەیت هەیە لەگەڵ 
فەرهەنگۆیک وشەکان کە پێی دەدرێت، تاکو بتوانێت تێکستێیک 

کوریت زارەیک یان نوورساوی دەرببڕێت. 
 •  قوتایب هێشتا پێویستیی بە یارمەیت هەیە بە زماین خۆی بو لە 

خۆگرتین شتە تازەکان.
قوتایب پێویستیی زۆر بە شیکردنەوە و یارمەتیی وێنەیی و    • 

قسەکردین ساکار و هێواش و دووبارەکردنەوە و وەرگێڕان هەیە. 

قوتابیی فێرکاریی ئامادەکاری لەگەڵ ئەواین تر لە گرووپەکەدا 
هەموو مادە خوێندنەکاین پۆلەکەی ئاسیت خۆی دەخوێنێت.  
هەروەها دەرفەیت بۆ دەڕەخسێرنێت بۆ تەنها تەرکزیکردنە سەر 

زماین فینلەندی.  لەوانەیە قوتایب لەکایت دەوامی ڕۆژدا، یان لەگەڵ 
مامۆستاکەی خۆی یانیش لەگەڵ مامۆستایەیک تر وانەی زماین 
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فینلەندیی هەبێت لە گروویپ بچووکدا.  

بێجگە لە فێرکاریە سەرەکیەکە، لەهەموو کار و کردەوەکاندا زماین 
فینلەندی دەهێرنێتە پێشەوە. مامۆستا بایس کار و کردەوەکان 

و کارلێککردنەکاین ڕۆژانەی نێوانیان دەکات، هەروەها لە هەموو 
فێرکاریەکەدا ئەوەندەی بکرێت یارمەتیی وێنە و کەرەسەی تری 

یارمەتیدەر بەکاردەهێنێت.  

زماین دایکیی خۆیی 

قوتایب وەکو بەشێك لە فێرکاریی ئامادەکاری، لە هەفتەیەکدا دوو 
وانە فێرکاریی زماین دایکیی خۆییش پێ دەدرێت.  فێرکاریی زماین 
دایکیی خۆیی مەرج نیە لە هەمان ئەو قوتابخانەیەدا بدرێت کە 

خوێندنەکاین تری لێ دەکرێت. 

هەڵسەنگاندن

کاتێك کە فێرکاریی ئامادەکاری لە تەواوبووندا دەبێت، لە بەرنامەی 
فێرکاریدا هەڵسەنگاندن بۆ فێربووین قوتابیەکە دەکرێت.  

یاتر ئەو  هەڵسەنگاندنەکە بە وشە دەبێت.  هەڵسەنگاندنەکە ز
الیەنە دەگرێتەوە کە تا چ ڕادەیەك قوتابیەکە گەیشتووەتە ئەو 

ئامانجانەی کە بۆی دەستنیشان کرابوون.  ئیحتیمایل ئەوەش 
هەیە کە جۆرە هەڵسەنگاندنێیک کاتیی قوتابخانە یان کەرەسەی 

خۆهەڵسەنگاندنیش بەکاربهێرنێت.

قوتایب بڕوانامەی بەشداریکردن لە فێرکاریی ئامادەکاری وەردەگرێت.  
بە گشیت قوتایب لە دوای فێرکاریی ئامادەکاری لە هەمان گروویپ 

یدا لە خوێندن بەردەوام دەبێت.    فێرکار


