Om hjemmeskole – kurdisk sorani

زانیاری دەربارەی قوتابخانەی ماڵەوە
لە نەرویج بەهۆی پەتای کۆرۆناوە قوتابخانەکان داخراون .سەرەڕای ئەوەی قوتابخانەکان داخراون ،بەاڵم خوێندن
نەوەستاوە .کە دەوترێت قوتابخانەکان داخراون ،ئەمە بەو مانایە دێت کە دەبێت مامۆستایان و دەسەاڵتدارانی نەرویج
ڕێگەچارە و شێوازی دیکە بدۆزنەوە بۆئەوەی قوتابییەکان لە خوێندنی وانەکانیان بەردەوام بن .نابێت قوتابیان لە نەرویج
بەهۆی ئەوەی ناتوانن بڕۆنەوە بۆ قوتابخانە خوێندنەکەیان لە کیس بچێت.

قوتابخانەی ماڵەوە بە مانای چی دێت؟
قوتابخانەی ماڵەوە بە مانای ئەوە دێت کە قوتابییەکان لە کاتێکدا کە لە ماڵەوەن خوێندنی خۆیان بکەن و وانەکانیان
ب خوێنن .دیارە ئەوە ئەرک و بەرپرسیارێتیی قوتابخانە و مامۆستایانە کە وانە و ئەرک و ڕاهێنانی وانەکان بە
قوتابییەکان بگەیەنن .هەربۆیە دەبێت قوتابخانە پەیوەندیی بە قوتابییەکەوە بکات و ئامادەسازی تەواو بکات بۆ ئەوەی کە
قوتابییەکە بزانێت کە دەبێت چی بکات و چۆنی بکات.

قوتابخانەی ماڵەوە چۆن بەڕێوە دەچێت؟
چۆنیەتی بەڕێوەچوونی خوێندن و وتنەوەی وانەکان ،وە هەروەها پێدانی ئەرک و ڕاهێنانی جۆراوجۆر لە
قوتابخانەیەکەوە بۆ قوتابخانەیەک وە لە مامۆستایەکەوە بۆ مامۆستایەکی تر جیاوازە .هەندێک مامۆستا بە یارمەتیی
بەرنامەی جۆراوجۆری کۆمپیوتەر ،تابلێت (ئایپاد) یاخود لە ڕێگەی تەلەفونەوە لەگەڵ قوتابییەکان قسە دەکەن .مەرج
نییە کە مامۆستاکە بتوانێت لە ڕۆژێکدا لەگەڵ هەموو قوتابییەکاندا قسە بکات ،هەربۆیە دەشێت لە ڕێگەی ئیمەیل یان بە
شێوە و ڕێگەی تر ەوە قوتابییەکان ئاگانامە و زانیاریی سەبارەت بە کار و خوێندنی ڕۆژانەی قوتابخانە وەربگرن.

بۆچی سەرەڕای داخستنی قوتابخانە بەاڵم هەندێک دەچنەوە بۆ قوتابخانە؟
سەرەڕای ئەوەی قوتابخانە بە ڕووی زۆرینەدا داخراوە ،بەاڵم هەندێک لە قوتابییە بچووکەکان ڕێگەیان پێدراوە کە
دەزگایانەدا کاردەکەن کە کار و ئەرکی کۆمەاڵیەتیی گرنگ بڕۆنەوە بۆ قوتابخانە .ئەمانە منداڵی ئەو دایبابانەن کە لەو
و هەستیاریان هەیە .دایبابەکان دەبێت لەبارەی ئەمەوە ڕوونکردنەوە بە قوتابخانە بدەن.
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کەی قوتابییەکان دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە؟
ئەوە دەسەاڵتدارانی حکومەتە کە بڕیار دەدەن لەوەی کەی قوتابخانەکان سەر لەنوێ بکرێنەوە .ئەوان بڕیاریان داوە کە
سەرەتا قوتابییە بچووکەکان بۆ خوێندن بگەڕێنەوە بۆ ق وتابخانەکانیان .بۆ ئەوەش کۆمەڵێک ڕێسا و ڕێنمایی داندراون
سەبارەت بەوەی کە قوتابییەکان چۆن و بە چ شێوەیەک پێکەوە بن لە پۆلەکانی خوێندندا ،لە پشووی نێوان وانەکان و
شوێنی دیکە کە خوێندنی تێدا بەڕێوە دەچێت ،بۆ نموونە لە کاتی ئەو وانانەی لە دەرەوەی قوتابخانە دەخوێندرێن .ڕێسا
و ڕێنماییەکان بۆ ڕێگرتنە لەوەی قوتابی و کارمەندەکان یەکتری تووشی ڤایرۆس بکەن .دەبێت قوتابخانە سەبارەت
بەوەی کەی و بە چ شێوەیەک قوتابییەکان دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانەکە زانیاری بە دایبابەکان بدات.

بە چ شێوەیەک قوتابییەکان دەتوانن پەیوەندییان بە قوتابخانە و هاوڕێ و
هاوپۆلەکانیانەوە هەبێت لە کاتێکدا کە ناتوانن ڕۆژانە یەکتری ببینن؟
لە ئێستادا کە قوتابییەکان ناتوانن بە هەمان شێوەی جاران هاوڕێکانیان ببینن ،دەتوانن بۆ پەیوەندیگرتن بە یەکترییەوە
سوود لە ئامراز و کەرەستە دیجیتاڵییەکان وەربگرن و بەکار یان بهێنن ،چوونکە سەرەڕای ئەوەی قوتابخانەکان
داخراون شتێکی خۆشە کە بتوانن یەکتری ببینن .کاتێک مامۆستا لە ڕێگەی تەلەفۆن ،کۆمپیوتەر و تابلێتەوە وانە
دەڵێتەوە ،گرنگە کە قوتابییەکان ئامادە بن ،ئەمەش لە پێناو ئەوەدا کە یارمەتیی پێویست لەالیەن مامۆستاکەیانەوە
وەربگرن.

دەتوانیت زانیاری زیاتر بە زمانانی دیکە سەبارەت بە کردنەوەی قۆناغ بە قۆناغی
دا بخوێنیتەوەhelsenorge.noقوتابخانە لە ماڵپەڕی
https://helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak
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