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فێرکاریی ئامادەکاری

فێرکاریی ئامادەکاریی لە شێوازی گرووپیدا 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.  

فێرکاریی ئامادەکاری بۆ تەمەن ٩-١٧ سااڵن

لە پۆیل ساڵی سێیەم بەدواوە قوتابیاین فێرکاریی ئامادەکاری لە 
گروویپ تایبەیت فێرکاریی ئامادەکاری خۆیان دەخوێنن.  لە گروویپ 
یدا قوتابیەکان پێشینەی جیاجیایان هەیە.  لە  فێرکاریی ئامادەکار
گرووپەکاندا قوتابیاین تەمەن جیاجیا هەیە، کە ٩-١٢ سااڵن یان 

١٢-١٥ سااڵنن.  

بەرنامەی خوێندن

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

 •  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.  . 

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 نوورساو دەرببڕێت. 
 •  قوتایب هێشتا پێویستیی بە یارمەیت هەیە بە زماین خۆی بو لە 

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

و  قسەکردین ساکار و هێواش و دووبارەکردنەوە و وەرگێڕان 
هەیە. 

یدا بێجگە لە زماین فینلەندی مادەکاین  لە گروویپ فێرکاریی ئامادەکار
تری خوێندی قوتابخانەی بنچینەییش دەخوێرنێن.  بەزۆری بریکاری 
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یندەوەرزاین و جوگرافیا و  دەخوێرنێت، هەروەها ناوەڕۆکەکاین ز
فزییا و کیمیا و مێژوو و هونەری وێنەکێشان و مۆسیقا و وەرزش 

و کاری دەسیت.  مامۆستا لەسەر بنەمای بەهرەکاین گرووپەکە و 
پێویستیەکانیان ئەو ناوەڕۆکانە هەڵدەبژێرێت کە دەیخوێنن. 

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 

بەرچاوگەری بەکاردەهێنێت.  قوتایب هان دەدرێت بۆ بەکارهێناین 
زماین فینلەندی بە شێوەیەیک ئازایانە.  

گونجاندن

یدا قوتابیان بەگوێرەی بەهرەکانیان  هەر لە کایت فێرکاریی ئامادەکار
لە وانەکاین پۆیل فینلەندی زمانیش بەشداری دەکەن.  ئەم وانە 

گونجێندراوانەش زۆر جار لە مادەکانەوە دەست پێ دەکرێن وەکو 
وەرزش و مۆسیقا.  هەروەها هەندێك کەس بۆ نموونە دەچنە 

وانەکاین بریکاری یانیش زانسیت ژینگەوە. 

بەپێی ئەوەی کە قوتابیەکە لەوەپێشرت چی خوێندووە و چی 
دەزانێت، فێرکاریەکە وا ڕێك دەخرێت کە قوتابیەکە سوود لەو 

یانە وەربگرێت کە پێشرت پەیدای کردوون و بتوانێت ئەوەندەی  زانیار
بکرێت لە هەموو ئەو شتانەشدا گەشە بکات کە هاوتەمەنە زمان 

فینلەندیەکاین دەیخوێنن.  

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.  

لە دوای فێرکاریی ئامادەکاری

لە دوای کۆتاییهاتین فێرکاریی ئامادەکاری قوتایب دەگوێزرێتەوە بۆ 
یە ئامادەکاریەکە لە شوێنێیک تر  خوێندین بنچینەیی.  ئەگەر فێرکار

ڕێکخرابێت،  قوتایب دەگوێزرێتەوە بۆ نزیکرتین قوتابخانەی الی 
ماڵیان.  هەروەها دەرفەیت ئەوەش هەیە کە داوا بکرێت کە 

یە ئامادەکاریەکەی خوێندووە  لە هەمان قوتابخانەدا کە فێرکار
بەردەوام بێت.  ئەگەر لە قوتابخانەیەکدا شوێین بەتاڵ هەبێت، 

بەڕێوەبەر دەتوانێت قوتابیی قوتابخانەیەیک تریش وەربگرێت.  

لە دوای فێرکاریی ئامادەکاری، قوتایب بە گوێرەی تەمەین خۆی 
یە  دەگوێزرێتەوە بۆ پۆیل ساڵ.  ئەگەر قوتابیەکە لە فێرکار

ئامادەکاریەکەدا فێری بەهرە زمانەوانیە سەرەتاییەکان نەبووبێت 
یانیش بەبێ ئەوەش لە بەهرەکاندا کەموکەرتیی گەورەی هەبێت، 
دەتوانێت بگوێزێتەوە بۆ پۆلێك کە ساڵێك لە ئاسیت تەمەین خۆی 
یاتر دەبێت بۆ گەشەکردین بەهرەی  بچووکرت بێت.  ئەو دەمە کایت ز

زمانە فینلەندیەکەی پێش کۆتاییهاتین خوێندین بنچینەیی.  


