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 قوتابخانەی بنەڕەیت لە نەرو�ــــج 

دەخا�ەن�ت و بەسەر قوتابخانەی سەرەتایی و قوتابخانەی ناوەند�دا دابەش دەب�ت. قوتابخانەی بنەرەیت لە نەرو�ــــج ماوەی دە ساڵ 

/پۆ�  . قوتابخانەی ناوەندی بۆ �ێ ئاست/پۆل دابەش  ٧-١قوتابخانەی سەرەتایی بۆ حەوت ئاست �اخود پۆل دابەش کراوە، ئاسئت

ێتە بەر خ��ندن و لە پۆ� �ەک دەست پ�دەکات و  . منداڵ لەو ساڵەدا کە تەمەین شەش سا�ڵ پڕ دەکاتەوە دەچ١٠-٨کراوە، ئاسئت 

 هەر ساڵ دوای �شووی هاو�نە دەچێتە قۆناغ�� خ��ندین بەرزتر. 

 ئاوگوستەوە دەستپ�دەکات هەتا دەورو�ەری 
گ

  شەش). لە "ساڵنامەی قوتابخانەدا"  ٢٠ساڵ�� خ��ندن لە ناوەڕاسئت مان�
گ

 جوون (مان�
گ

ی مان�

اڵەکان لەو سا�ڵ خ��ندنەدا �شوو�انە و ناچنەوە قوتابخانە. ئەو ساڵنامە�ە دەتوان�ت لە قوتابخانە وەر�گ��ت �ان لە  ۆژانە دەبینیتەوە کە مندڕ ئەو 

 ماڵپەڕی ئینتەرنێئت شارەوان�دا ب�دۆز�تەوە.  

 قوتابخانەی گشیت بەخۆڕای�ە

بەپرسە لە قوتابخانە حکومی�ەکان کە بۆ هەمووان بە خۆڕای�ە.  لە نەرو�ــــج قوتابخانەی حکو� و قوتابخانەی ناحکو�/ئەهل�ش هە�ە. شارەواین  

. ە ئەمەش بەو مانا�ە د�ت کە وانەخ��ندن و کەر  ن �وون بە خۆڕاینی سەتەکاین خ��ندن و سەرجەم چاال�ی�ەکاین تر کە بەش�� پرۆسەی خ��ندن و ف�ێی

نەی لە تەمەین بەزۆرخ��ندن ن، ماف�ان هە�ە بچنە قوتابخانەی بنەڕەتئی حکو�. تەمەین  ی قوتابخانەدا (خ��ندین ئ�لزا�)  گشت ئەو  مندا�ڵ

 . ڵی�ەبەزۆرخ��ندن لە تەمەین شەش ساڵی�ەوە�ە هەتا شانزەسا 

 نەچوونەوە و مۆڵەت وەرگرتن

. واتا لە هەموو  نەی کە لە تەمەین بەزۆرخ��ندندان ئەر� سەرشان�انە کە بچنە خ��ندین بنەڕەیت ڕۆژەکاین  لە نەرو�ــــج گشت ئەو مندا�ڵ

قوتابخانەدا دەب�ت لە قوتابخانە و وانەکاندا ئامادەبن. دا�ک و باوکان ب��ان نی�ە خ��ان ب��ار لەوە بدەن کە قوتابی�ەکە کەی بچێتە 

 قوتابخانە و کەی نەچ�ت. 

بۆ قوتابخانە،   بچێتەوەهەموو ڕۆژ�ک قوتابخانە ناوی قوتابی�ە هاتوو و نەهاتووەکان تۆمار دەکات. ئەگەر  قوتابی�ەک نەخۆش کەوت و نەیتواین  

نەوە ان�ان قوتابخانە  . دایبابەکان بەر�رسن لەوەی کە لە کایت نەخۆشکەوتئن منداڵەکبۆ قوتانخانە  دایبابەکان دەتوانن لە ماڵەوە ب�انه�ڵنەوە و نە�انن�ێی

ە کە قوتابخانە پ�ش دەستپ�کردین وانەکان ئا�ادار�ک��نەوە، خۆ ئەگەر قوتابی�ەکە بۆ ماوە�ە� در�ژتر نەخۆش بو  و، ئەوا  ئا�ادار بکەنەوە. باش�ت

 دەب�ت لەالی دکتۆرەوە مۆڵەیت نەخۆ�ش بهێن�ت. 

ت و در�ژەکان نەچێتەوە بۆ قوتابخانە، دەب�ت دا�ک و باو� پ�شوەختە  ئەگەر قوتاب�ەکە پێ��سئت بەوە بوو کە لە دەرەوەی ڕۆژاین �شوو ە کور 

ڕەزامەندی   ،داوانامەی مۆڵەت وەرگرتن پ�شکەش بکەن و لەبارەی هۆکاری نەچوونەوە ڕوونکردنەوە بدەن. شارەواین ئەگەر زاین داوانامەکە ڕەوا�ە 

 دەردەب��ت کە بۆ ماوەی تا دوو هەفتە مۆڵەت بدات.  
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ۆزی ئاین و  ئەو قوتاب�انەی سەر بە ئاین و باوەڕ�� د�کەن لە دەروەی باوەڕی کڵ�سای نەرو��ب ما�ن ئەوە�ان هە�ە کە لە ڕۆژاین پ�ی

 باوەڕەکان�اندا مۆڵەت وەر�گرن. دەب�ت پ�شوەختە بۆ ئەو ڕۆژانە داوای مۆڵەت پ�شکەش بک��ت. 

 

 بەها گرنگەکاین قوتابخانەی نەرو��ب 

قوتابخانەی نەرو��ب لەسەر مافەکاین مرۆڤ بون�ادنراوە. نەشکاندین بەهای مرۆڤ �ەک�کە لەو بەها گرنگانەی کە دەب�ت لە  بەها�این 

�ت.   سەرجەم ئەو شتانەی لە قوتابخانەدا ئەنجام دەدر�ت لەبەرچاو بگ�ی

 و هەست بە دڵن�ایی بکەن بن هەموو قوتاب�ان دەب�ت لە قوتابخانە ئاسوودە 

ت بە ڕ�ز و متمانەپ�دانەوە قوتایب بگ��تە خۆی. بە هیچ جۆر�ک ناب�ت قوتاب�ان ڕوو�ەڕووی ج�اوازی و هەراسانکردن ببنەوە. قوتابخانە دەب�

ابن  دەب�ت قوتابی�ان هەست بە وابەستەیی بە پۆل و قوتابخانەوە بکەن. سەرجەم کارمەنداین قوتابخانە دەب�ت چاو�ک�ان لەسەر ئەوە ب�ت و دڵن�

لە دۆخ�� باشدان. ئەگەر کارمەند�� قوتابخانە زاین �ان پئێی وابوو کە قوتابی�ەک م��ە و هەراسان کراوە، �اخود بە شێوە�ەک لە    کە قوتابی�ەکان

 ئەم هەنگاوانە بن�ت:   کەشێوەکان لە دۆخ�� باشدا نی�ە، ئەوا دەب�ت کارمەندە
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 بووەستێن�ت قوتابی�ەکە  و هەراسانکردین  شکاندنبدات  ئەگەر گونجا، دەب�ت �ەکسەر هەوڵ •

 بەڕ�وەبەر ئا�ادار بکاتەوە  •

 ل�کۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکات بۆ ئەوەی بزان�ت �� ڕووی داوە  •

ئەگەر قوتابی�ەک هەسئت بە نائاسوودەیی و نادڵن�ایی کرد، ئەوا بەڕ�وەبەر بەر�رسە لەوەی کە پالن�ک دابن�ت و ب��ارنامەی کار دەر�کات  

هەست بە ئاسوودەیی و دڵن�ایی بکاتەوە. ئەم هەنگاوە بە ئەر� چاال�ئی قوتابخانە  جار�� تر لە قوتابخانە لەپێناو ئەوەی قوتابی�ەکە  

 �ت. ناودەب� 

 

 ڕەوشت و ڕەفتار  

لۆگەوە کار  قوتابخانە ڕ�نمایی تایبەیت بە ڕەوشت و ڕەفتارەوە هە�ە کە قوتاب�ان دەب�ت پابەند بن پێوە�ان. لە قوتابخانەی نەرو�ج�دا لە ڕ�گەی د�ا 

بی�ەکەدا  قوتابی�ەک پەیڕەوی ڕ�نمای�ەکان نا�ات، سەرەتا لەگەڵ خودی قوتا  بزان�تلەگەڵ بابەیت ڕەوشت و ڕەفتاردا دەک��ت. ئەگەر قوتابخانە  

ئەگەر قوتابی�ەکە پاش ئەوەش هەر بەردەوام بوو لە شکاندین ڕ�نمایی و ڕ�سا�ان، ئەوا قوتابخانە پەیوەندی بە دا�ک و باوکی�ەوە  خۆ    دەکاتقسە 

بکەن. هەروەها دەش�ت هەر پۆل�ک ڕ�نمایی    ی لەگەڵدا ئا�ادار بن و بۆ ئەوەش کە لە ماڵەوە لە بارەی ئەو بابەتەوە قسە لەوە  دەکات بۆ ئەوەی 

لەناو   تایبەت بە ڕەوشئت خ��ان هەب�ت کە مامۆستا و قوتابی�ەکان پ�کەوە لە سەر�ان ڕ�کدەکەون. لەو ڕ�نمای�انەدا ئاماژە بەوە کراوە کە دەب�ت

ە خ��ە هەست بە ئاسوود  یپۆلدا چۆن ڕەفتار بکەن لە پێناو ئەوە  ندن بن.   یی بکەن و هاوکات بە با�ش ف�ێی
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قوتاب�ان بڕەخسێندر�ت  گشتدەب�ت هەمان هەل و دەرفەیت خ��ندن بۆ    

ان �ان   ن ن لەوەی سەر بە چ ڕەگەز و خ�ێی قوتابخانە دەب�ت هەمان هە� خ��ندن و بەرەو��شچوون بۆ  گشت قوتابی�ان بڕەخسێن�ت، بە چاو�ۆشنی

و�ۆچوون�کن. قوتابخانە دەب�ت ئەوە لەبەرچاو بگ��ت کە قوتابی�ە  وا بخوڵقێن�ت کە قوتابی�ەکان هەست بکەن    کەش��کان ج�اوازن و دەب�ت  ب�ی

�وون الی  کردن دەب�ت زان�اری و حەزی ف�ێی . دروست بکات بە در�ژایی ژ�ان�ان قتاب�انبەش�کن لە قوتابخانە و کۆمەڵگە. پرۆسەی خ��ندن و ف�ێی

 :  لەم شتانەدا قوتابخانە دەب�ت �ارمەیت قوتابی�ەکان بدات 

 وەک مرۆڤ�ک گەشە بە خ��ان بدەن •

 توانا�ان لە وانەکاندا پ�ش بخەن •

 کۆمەڵگە هەست بەوە بکەن کە بەش�کن لە   •

او کردین گونجێ�ن  خ��ندن و ف�ێی

ێ بدر�ت. قوتاب�ان  او�ان ی� دەبن. هەر���ە دەب�ت سەرجەم قوتابی�ان دەب�ت وانەی گونجێ�ن ئاست�ان ج�اوازە و بە شێوەی ج�اواز ف�ێی

 . ن �ن شێوە سوود لە وانەکە ببینن �وونەکە بە جۆر�ک بەڕ�وەبەر�ت کە هەموو قوتابی�ەکان بە باش�ت  قوتابخانە پرۆسەی ف�ێی

 وانەی تایبەت 

ناب�ت، دەب�ت هەند�ک لە قوتابی�ان پێوسیتی�ان بە وانەی تایبەت هە�ە. ئەگەر دایباب �اخود  قوتابخانە پئێی وابوو کە قوتابی�ەکە بەبا�ش ف�ێی

ێ بوت��تەوە. خۆ ئەگەر ئەو هەونگاوە سوودی نەبوو، دەب�ت قوتابخانە و   بە�ش قوتابخانە ئاسانکاری بکات بۆئەوەی قوتابی�ەکە وانەی تایبەیت ی�

بۆ پ�داین خ��ندن�� باش و بەسوود  بکەنەوە کە ئا�ا قوتابی�ەکە   ) بە هاوکاریی تۆی دایباب ب�ی لەوەPPTپەروەردەیی (-خزمەتگوزاریی دەرووین 

وونە  پێ��سئت بە ب��ار و بەرنامەی کاری ز�اتر هە�ە . گرتنەبەری ڕ�وش��ئن لەو جۆرە بە وانەی تایبەت ناودەب��ت. دەش�ت وانەی تایبەت بۆ نم

�ووین د�کەی ج�اواز لە قوت �ووین �ان  ابی�ەکاین تر بخ��ن�ت، ئەوە ب�ت کە قوتابی�ەکە بەپئێی ئامان�ب ف�ێی �ان  ە بەکار�ەر�ت، و  د�کە کەرەستەی ف�ێی

 لەال�ەن مامۆستا�ە� تایبەتەوە (لە کایت وانەکان و کایت �شووەکاندا) �ارمەیت وەر�گ��ت.  

 هار�کاری نێوان ماڵەوە و قوتابخانە 

کردندا هاتووە کە قوتابخانە و دایبابان  بەر�رس�ار�تی�ە� هاو�ەش�ان دەکەو�تە سەرشان لە  لە قوتابخانەی بنەڕەیت لە �اسای خ��ندن و ف�ێی

 . دەچ�ت  پرۆسەی خ��ندندا. ئەم هار�کار��ە هەم لە سەر ئاسئت ن�شت�ماین و هەم لەسەر ئاسئت �ەک بە �ە� قوتابخانەکان بەڕ�وە
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  هاوکاری لەسەر ئاسیت ن�شت�ماین 

اردین دایباباین ن�شت�ماین بۆ قوتابخانەکاین بنەڕەیت و ئامادەیی بە ناوی ( ش ڕ�نمایی و    FUG) دامەزراندووە. FUGدەزگا حکومی�ەکان س�ستم�� هەڵ�ب

تداراین  لەو کە�سانەشدا کە تایبەتن بە هار�کاریی نێوان  FUGپ�شن�ار بە ماڵ و قوتابخانە دەدات. هەروەها  ماڵ و قوتابخانە ڕ�نمایی بە دەسە�ڵ

 حکو� دەدات. 

 هاوکاری لەگەڵ قوتابخانەدا 

�ردراوی کار بە ناوی ش اردین دەستە�ە� هەڵ�ب ش �ردراوی دایبابان   -دایبابان لە قوتابخانە بەشداری دەکەن لە هەڵ�ب ش  .(FAU)دەستەی هەڵ�ب

FAU  .لەگەڵ قوتابخانەدا هاوکاری دەکات و ڕ�منایی و پ�شن�ار بە بەڕ�وەبەری قوتابخانە دەدات 

لە زۆر�ەی قوتابخانەکاندا ن��نەر�� دایبابان بۆ هەر پۆل�ک هەڵدەب��ردر�ت. ن��نەرەکە بۆ ساڵ�� خ��ندن هەڵدەب��ردر�ت و دەب�ت  

 رە بە ناوی سەرجەم دایباباین پۆلەکەوە  بەدواداچوون بۆ بابەتەکان دەکات. لەگەڵ مامۆستا�این پۆلەکەدا هار�کاری بکات. ئەو ن��نە

 ناو پۆل  ییھاوکار

ایبابان  هەموو قوتابخانەکان لە دەستپ�� سا�ڵ خ��ندندا ک��وونەوە�ە� دایبابان سازدەدەن. زۆر�ەی قوتابخانەکان لە ساڵ�کدا دوو ک��وونەوەی د

. ک��وونەوەکاین دایبابان بۆ هەموو دایباباین پۆلەکە کراوە�ە. لە ک��وونەوەکاین دایباباندا زان�اری لەبارەی  ز�اتر لە دووجار  هەند�ک�ش سازدەدەن و  
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کار��ەکان قوتابخانە و سا�ڵ خ��ندن و ڕ�وش��نەکاین قوتابخانە دەدر�ت. هەروەها لەو ک��وونەوانەدا زان�اری دەر�ارەی ناوەرۆ� وانە و  بەرنامە   ف�ێی

انن پ�دان دەدر�ت.   و دەر�ارەی هەر  ن  شت�� تر کە گرنگ بن و پێ��ست بن تۆی دا�ک �ان باوک ب�ی

ی  یو   ئاشنا بن لە ک��وونەوەکاندا دایبابەکان دەتوانن بە �ەک�ت یی دایبابان بۆ منداڵەکان�ش  �ەک�ت کە لە کایت قوتابخانە    گرنگە،  بناسن. ناسیئن �ەک�ت

 پ�کەوەن و پەیوەندی�ان هە�ە. قوتابخانەش  کایت و کایت دەرەوەی  

 هاوکاری سەبارەت بە منداڵەکەت 

ندا. زۆر گرنگە کە قوتابخانە و دایباباین قوتابی�ان هار�کار  ��ە�  دایبابەکان کار�گەر��ە� زۆر�ان هە�ە لە ژ�این چوونە قوتابخانەی مندا�ڵ

ی بکەن، ئەمەش لە پێناو ئەوەدا کە قوتابی�ەکە لە  خ��ندنەکە�دا سەرکەوتوو��ت. تۆ وەک دا�ک �ان باوک پێ��ستە لە با�ش �ەک�ت

ک��وونەوەی دایبابان و ک��وونەوەی تایبەت بە منداڵەکەتدا بەشداری بکە�ت. گەل�ک گرنگە کە گرنگیپ�داین خۆت بۆ ژ�این ڕۆژانەی  

ۆ منداڵەکەت بکات، گرنگە کە ئەو زان�ار��انەی منداڵەکەت لە قوتابخانە پ�شان بدە�ت. جا لە پێناو ئەوەی قوتابخانە کارئاساین باش ب

 لەبارەی منداڵەکەتەوە هەتە لەگەڵ قوتابخانەدا بە�ش بکە�ت. 

؟دەر���تبە چ شێوە�ەک دەتوان�ت گرنگیپ�داین خۆت بۆ ژ�این ڕۆژانەی قوتابخانەی منداڵەکەت   

 بە چوونە قوتابخانەی منداڵەکەت تۆ وەک دا�ک �ان باوک گەل�ک شت هەن کە دەتوان�ت ب�انکە�ت بۆ پ�شانداین  ئە
گ

وەی گرن�

 دەدە�ت. تۆ دەتوان�ت: 

 لەگەڵ منداڵەکەتدا قسە بکە�ت سەبارەت بەوەی لە قوتابخانە �� دەکات و �� ف�ێی دەب�ت  •

 کات د�اری بکە بۆ ئەوەی منداڵەکەت ئەرکەکاین قوتابخانە لە ماڵەوە ئەنجام بدات  •

•   .  کات�ک منداڵەکات پێ��سئت بە �ارمەیت دەب�ت لە ئەنجامداین ئەرکەکاین قوتابخانە، ئامادە بە بۆ �ارمەت�داین

 لەو چاال�ی�انەی قوتابخانە ڕ�ک�ان دەخات بەشداری بکە  •

 کات�ک پرس�ار�ک �ان پێوستی�ەکت هەبوو پەیوەندی بە قوتابخانەوە بکە.  •
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ن   گفتوگۆی گەشەپ�دان و پ�شخسنت

ن ک��وونەوە�ەکە لەنێوان قوتایب و دایباب و مامۆستای ڕابەری پۆلدا. لەو ک��وونەوە�ەدا قوتایب و دایباب و    گفتوگۆی گەشەپ�دان و پ�شخسنت

هاوکاری   بە چ شێوە�ەک  مامۆستا�ە دەر�ارەی دۆ�ن قوتابی�ەکە لە قوتابخانەدا قسەدەکەن. ئامانج لەم گفتوگ��ە ئەوە�ە کە قوتابخانە و دایبابان

�وون لە وانەکان و لە ڕووی سۆس�ال�شەوە. ئامانج�� تری گرنگ  �ەک�ت  �کردن و پ�شخستئن توانای قوتابی�ەکە لەڕووی ف�ێی ی بکەن بۆ �شتگ�ی

��ت.   خۆی  ئەوەی کە قوتابی�ەکە چۆن   ئەوە�ە کە ڕ�گە�ەک ببیننەوە بۆ  �ن شێوە بخ��ن�ت و ف�ێی  بتوان�ت بە باش�ت

قوتایب و دایبابەکان الین کەم لە ساڵ�� خ��ندندا دووجار لە ک��وونەوەی گفتوگۆی گەشەپ�دان و پ�شخستندا ئامادە دەبن. پ�ش چوونە  

کەرەوە لەوەی کە ئا�ا پرس�ارت هە�ە   ئاراستەی قوتابخانەی بکە�ت. هەروەها  ک��وونەوەکە گرنگە کە لەگەڵ منداڵەکەتدا پ�کەوە بدو�ن. ب�ی

 قوتابخانە ئەر� سەرشان�ەیت کە ئەگەر پێ��ست بکات لە دەرەوەی ک��وونەوەکان�شدا پەیوەند�ت پێوە بکات. 

ێ ئامادەبووین منداڵەکە ئەنجام بدر�ت.   ن لەنێوان دایباب و مامۆستادا یب  دەک��ت ک��وونەوەی گفتوگۆی گەشەپ�دان و پ�شخسنت
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ن ئەر� نهێین   پاراسنت  

تایبەتی�انە  هەموو ئەوانەی لە قوتابخانەدا کاردەکەن ئەر� پاراستئن نهێنی�ان لەسەر شانە. ئەمە بەو مانا�ە د�ت کە ئەوان ناتوانن ئەو زان�ار��ە  

نهێئن پاراستندا بکات روو�ەڕووی  لەبارەی تۆوە �ان منداڵەکەتەوە لەڕ�گەی کارەوە وەر�انگرتووە ب�گە�ەنن بە خەڵ�این تر. ئەوی سەر���� لە ئەر� 

ا دەبێتەوە.   �ن

�کردن لە کەساین دەرەوەی قوتابخانەوە هەبوو، دەتوان�ت ڕەزامەندی بە  ١ . ئەگەر منداڵەکەت پێ��سئت بە �ارمەیت �ان �شتگ�ی

دەن. پ�داین ڕەزامەندی لەال�ەن تۆوە بەو مانا�ە  دە  ت کە زان�اریی پێ��ست بە ئەو/ئەوانە بدات کە �ارمەیت منداڵەکە  بدە�ت قوتابخانە

د�ت کە تۆ ڕ�گە بە قوتابخانە دەدە�ت زنا�اری لەبارەی منداڵەکەتەوە بە کەساین تر بدات. تۆ و قوتابخانە لەسەر ئەوە ر�ک دەکەون کە  

 ەزامەندی�ەکەت بکشێنیتەوە. ڕ   بتەو�ت. ئەو ڕەزامەندی پ�دانە بۆ کات�� د�ار�کراوە و دەتوان�ت هەر کات  بدر�ت ��  بوت��ت و �� دەبێت

. ئەگەر قوتابخانە ب�انوو�ە� هەبوو و پئێی وابوو منداڵ�ک ڕوو�ەڕووی خراپ بەخێوکردن بۆتەوە �ا مەتر� ئەوەی لەسەرە کە توو�ش  ٢

 منداڵپار�زی ئا�ادار�کاتەوە. ل�دان بێتەوە، ئەرکە لەسەر قوتابخانە کە 

 �  موتەرج�م/وەرگ�ێی

ت کە  گرنگە کە قوتابخانە و دایبابان پەیوەندی�ە� تووندوتۆڵ و باش�ان لەگەڵ �ەکدا هەب�ت و لە�ەک�ت تێبگەن. هەند�ک جار پێ��ست بەوە دەب�

�ت. هەم ئێوە و هەم قوتابخانەش دەتوان داوای موتەرج�م بکەن. ئەگەر ئێوە بۆ نموونە پێ��ستان بە موتەرج�م  بۆ بوو  موتەرج�م بەکار�ــهێ�ن

. داین موتەرج�م لە ئەستۆی قوتابخانە�ە موتەرج�م و پارە �ردین ک��وونەوەی دایبابان، دەب�ت پ�شوەختە قوتابخانە ئا�ادار�کەنەوە. دەب�ت داوا 

�ت.   موتەرج�مکەش ئەر� نهێئن پاراستئن هە�ە. ڕ�گە پ�دراو نی�ە کە منداڵ وەک موتەرج�م بەکار�ــهێ�ن

 پالین خ��ندن          کۆسەرچاوەکاین 

و کۆسەرچاوەکاین پالین خ��ندن�ش، ناوەرۆ� خ��ندن  �اسای خ��ندن، خ��ندن لە قوتابخانە بنەڕەیت و ئامادەی�ەکان بەڕ�وەدەبات،
 بەڕ�وە دەبات. کۆسەرچاوەکاین پالین خ��ندن، لە بەش�� سەرە� و پالین تایبەیت خ��ندن بۆ هەر وانە�ەک بەج�ا پ�کهاتووە. 

 سەرەک�ەکەی کۆسەرچاوەکاین پالین خ��ندن         بەشە  

سەر پرۆسەی    کار�گەریی لەکە    نڕوون دەکاتەوە کە ئەو بەها و  پ��نسیپانە کامانەئەوە بەشە سەرەک�ەکەی کۆسەرچاوەکاین پالین خ��ندن، 
�وون هە�ە. ئەمەش پەیوەندی بە خ��ندن لە سەرجەم قوتابخانە بنەڕەیت و ئامادەی�  ەکانەوە هە�ە. خ��ندن و ف�ێی

دەرفەت بۆ گەشەکردین وش�اری ژ�نگەیی خ��ان،   قوتابی�ەکان، کە  جەخت لەوە دەکاتەوەکۆسەرچاوەکاین پالین خ��ندن،   سەرەکیی�ەیئەم بەشە  
�ن توانایی ڕەخنە گرانە  مامەڵەی د�موکرایت لە پرا�ت�کدا چی�ە و �� دەگە�ەن�ت.   ، کەو ئا�ا� ئەت�کی�ان وەر�گرن. هەروەها قوتابی�ەکان دەب�ت ف�ێی

�ووین خ��ان هەب�ت و    قوتابی�ەکان پلە بە پلە زان�اری و ت�گە�شتئن بەردەوام�ان گەشە پ�دەر�ت. دەب�ت کاردانەوە�ان لەسەر ف�ێی
 . ن ی بوون لە زەمینەی جۆراو جۆردا بەکار�ــهێنن  بتوانن  ئەوەی کە ف�ێی
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ی  قوتابی�ەکان دەب�ت  م بە تەن�ا و لەگەڵ کەساین تردا بکەن. قوتابی�ەکان دەب�ت ف�ێی ڕاهێنان لە سەر دارشتئن پرس�ارو دۆز�نەوەی وە�ڵ
کردنەوەی نوێ، داهێنان، توانایی هەڵسەنگاندن، ل�کدانەوە، خە�اڵ�ردن و گەڕان و ل�کۆڵینەوە   �وونن  بن. هاوکاری، ب�ی پرۆسەی ف�ێی

 گرنگن. 

 

 وانەکانپالین خ��ندن بۆ 

�ن. هەر قوتابخانە�ک ب��ار  لەسەر  لە پالنەکاین خ��ندین وانەکاندا د�ار�کراوە کە قوتابی�ەکان دەب�ت لە ئاست و قۆناغە ج�اوازەکاندا �� ف�ێی
ن بە ئامانجەکاین پالین خ��ندن  . دەدات چۆن�ەتئی کارکردین قوتابی�ەکاین بۆ گە�شنت

 هەڵسەنگاندن 

خ��ندنەوە لەال�ەن مامۆستا�ان�انەوە هەڵسەنگاندین بەردەوام�ان لە وانەکاندا بۆ بک��ت. ئەم هەڵسەنگاندنانە    قوتاب�ان دەب�ت لە سا�ڵ �ەکە�
وەرگرتئن خ��ندین گونجێندراو، سەرەڕای ئەوەش دەب�ت هەڵسەنگاندنەکان �ارمەیت دەر��ت بۆئەوەی قوتایب تێبگات کە  بۆ کان، بی�ەگرنگن بۆ قوتا 

�ب�ت. هەڵسەنگاندین بەردەوام لە وانەکان و  هەڵسوکەوت و ڕەفتاردا بەدر�ژایی ساڵ بەقوتابئی    خۆی  چۆن �ن شێوەی گونجاو ف�ێی بتوان�ت بەباش�ت
 ئەنجام دەدر�ت،و هەڵسەنگاندنەکان�ش بەشێوەی نوو�او و زارە� ئەنجام دەدر�ن.  

ێ نمرە کان لە قوتابخانە سەرەتای�ەکاندا بە شێو بی�ەهەڵسەنگاندین قوتا  ەی نمرەدانان نی�ە. لە قوتابخانەی ناوەندی هەڵسەنگاندن بە نمرە و  یب
�ن نمرە�ە. هەموو قوتابی�ەکان دەب�ت کاری خ��ان، پ�شکەوتئن خ��ان و توانای خ��ان   دەب�ت. س�ست� نمرە لە �ەک هەتا شەشە  و شەش باش�ت

، بەمەش دەوت��ت خۆهەڵسەنگاندن.  ن  هەڵبسەنگێنن
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 مان�� دا�کیی ج�اواز لە زماین نەرو��ب قوتاب�این خاوەن ز 

�ووین زماین نەرو��ب هە�ە  ئەو قوتاب�انەی زمان�� دا�کئی ج�اواز�ان هە�ە لە زماین نەرو��ب و سا�، ما�ن خ��ندین تایبەت�ان بۆ ف�ێی
 . ن ی نەرو�جی�ە� وا دەبن کە بتوانن بچنە پۆ� ئاسایی و  وانە ئاسای�ەکان بخ��نن خ��ندین تایبەیت زمان، دەش�ت هەتا ئەو کاتەی ف�ی

 �ێ شت بگ��تەوە: 

�ووین زماین نەرو�ج�ە.  • _ سەعایت تایبەت بۆ ف�ێی �ووین زماین نەرو��ب  خ��ندین تایبەیت ف�ێی

 �ارمەیت بەزماین دا�ک وەردەگ��ت بۆ ت�گە�شتئن وانەکان خ��ندین جوتزماین لە وانەکاندا _ قوتایب  •

 دەتوان�ت زماین دا�ک بخ��ن�تخ��ندن بە زماین دا�ک_ قوتایب   •

قوتابخانە دەب�ت هەڵسەنگاندین د�ار�کردین ئاسئت زماین نەرو��ب قوتابی�ەکان بکات، بۆ ئەوەی بزان��ت کە قوتابی�ەکە ما�ن خ��ندین   •
یی هەڵسەنگاندنەکە دەر�خستکە قوتایب ما�ن خ��ندین تایبەیت زماین هە �ان نا  هە�ە  ین تایبەیت زما  �ە، دەب�ت ب��اری  . ئەگەر ئەنجامگ�ی

�وونە تایبەتە بدر�ت. تۆش وەکوو دا�ک و باوک، ما�ن تانەدانت لە ب��ارەکە هە�ە.   تایبەت لەسەر ناوەرۆک و ڕادەی ئەم زمان ف�ێی

 خ��ندین تایبەیت زماین نەرو��ب 

�ووین  ئەو  قوتابی�انەی تازە هاتوونەتە نەرو�ــــج و زماین نەرو��ب باش نازانن، دەتوانن وانەی  �وین نەرو��ب وەر�گرن. پالن�� ف�ێی تایبەت بە ف�ێی
ی نەرو��ب دەبن، دەتوانن لەگەڵ کەم�ک �ارمەت�دا پەیڕەوی وانەی ئاسایی خ��ندین نەرو��ب   تایبەت بەمە هە�ە. پاش ئەوەی وردە وردە ف�ێی

�ب�ت بۆ ئەوەی لە دەرەنجامدا پێ��سئت بە �ارمەیت  بکەن. ئامانج لە خ��ندین تایبەیت زماین نەرو��ب ئەوە�ە، کە قوتابی�ەکە زماین نەرو��ب   ف�ێی
�ووین ی�ەوەنەمێن�ت و بچێتە پۆ� خ��ندین ئاسا  نەرو��ب و  سوود وەرگرتئن تەواو  تەواوەیت   . لەوانە�ە  ئەمە کایت زۆر بخا�ەن�ت، کە زۆرجار  بۆ ف�ێی

 لە هەموو وانەکان بە زماین نەرو��ب لە پۆلدا چەند ساڵ�ک دەخا�ەن�ت. 

 جووت زماین   نەی�ندین واخ� 

�ووین وانەکاین ت��شدا  ی نەرو��ب دەب�ت، دەب�ت لە ف�ێی ن   بکات. لەوانە�ە پێ��ست بەردەوام ب�ت  هاوکات کە قوتایب ف�ێی کە قوتابی�ەکە بۆ ت�گە�شنت
 ��   کەی   دەب�ت بی�ەهاوکاردەبن لەوەی، کە قوتا  ە لە وانەکان �ارمەیت بە زماین دا�ک وەر�گ��ت. مامۆستای وانە و مامۆستای جووتزمانە پ�کەو 

��ت. ئەمە پێئی دەوت��ت خ��ندین وانە بە    شت�ک کە قوتابی�ەکە وانەکان بە    �ت دزمان. ئەمەش بە مانای ئەوە    دوو بە زماین دا�ک بخ��ن�ت و ف�ێی
 هە�ە.   دوو زمانوەردەگ��ت. ئە گەر پێ��ست بکات قوتایب ما�ن خ��ندین بە دەخ��ن�ت و �ارمەیت  هەردوو زمان  
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 خ��ندن بە زماین دا�ک 

�وو  �وو  ە و خ��ندین زماین دا�ک، و  نخ��ندن بە زماین دا�ک ب��تی�ە لە ف�ێی کار ئاساین    ،ئامانج لەمە ئەوە�ە کە ئەگەر قوتایب زماین دا�� باش�ت ف�ێی
. قوتابخانە دەب�ت هەڵسەنگاندن بۆ قوتابی�ەکە بکات کە ئا�ا پێ��سئت بە خ��ندین زماین دا�ک  بی�ەدەکات بۆ قوتا  �ووین زماین نەرو��ب کە بۆ ف�ێی

، ئەوا قوتاب�ەکە ما�ن خ��ندین بە زماین دا�� دەب�ت. هە�ە �ان نا. ئەگەر قوتابخانەکە بۆی دەرکەوت، کە   پێ��سئت پێ�ەیت

 ڕەخساندین هە� سەرەتایی بۆ قوتاب�این تازە هاتوو 

�ووین زماین نەرو��ب پ�ش دەستپ�کردن بە پۆ� ئاسایی و بۆ ئەو قوتابی�انە دەڕەخسێندر�ت، کە ماوە�ە � کورتە  ئەم هەل و دەرفەتە تایبەتە بە ف�ێی
ان ڕ�ک  هاتوونەتە نەرو�ــــج. شارەواین دەتوان�ت هە� سەرەتایی و ئامادەکاری بۆ قوتابی�ە تازە هاتووکان لە گرووپ و پۆل �ان قوتابخانەی خ��

م ئەو قوتابی�انەی سەرەتا دەچنە ئەم   س و خ��ندنە ئازادانە�ە بە�ڵ ە نەرو��ب بن و ئامادەبن بۆ  کال بخات. چوونە ئەو ک�ڵ سانەوە باش�ت دەتوانن ف�ێی
� و�وون و ڕەخسانندی ژ�نەگە�ە� با�ش ف�ێی  وون دەکات. ئەوەی دواتر بچنە پۆ� ئاسای�ەوە. خ��ندن لەو بەرنامە سەرەتای�ەدا زامئن ت�کە�ڵ
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 وانەخ��ندن لە دەرەوەی پۆل و قوتابخانە 

لەهەموو ئاستەکاندا چوونە گەشت و سەرداین مۆزەخانە و هەروەها چاال� ج�اواز لە دەرەوەی پۆل شت�� ئاسای�ە. ئەم  وانە  
 بەشدار�وون�ش بۆ هەمووان بەزۆرە. خ��ندنە �ەکسانە بەو وانە خ��ندنەی کە لە ناو قوتابخانەدا دەخ��ندر�ت، و 

)، کە چەند ڕۆژ�ک دەخاێن�ت و  leier skole، قوتابی�ەکان بچن بۆ هەفتەی خ��ندن لە دەرەوەی قوتابخانە (ی�ە لە زۆر قوتابخانە ئاسا 
�ەتی�ە  ت��ن. قوتابی�ەکان�ش لەوێ بەشەو دەمێننەوە. مەبەسئت چوونەکە ئەوە�ە کە قوتاب�ان لە وانەکان و لە باری کۆمە�ڵ ن  وە بەه�ێی

ێ بەرامبەرە. ئەگەر لەسەر گەشت و وهەفتەی خ��ندن لەدەرەوەی قوتابخانە       )  leirskole(ئەم گەشتە کە قوتابخانە ڕ�� دەخات یب
ئەوەی گەشتەکە �ان هەفتەی   لەبارەیپرس�ار�کت هەبوو  دەتوان�ت لە گەڵ مامۆستای ڕابەری پۆل قسە بکە�ت و زان�اری ز�اتر وەر�گ��ت 

 بەڕ�وە دەچ�ت و پالین بۆ دانراوە. چۆن �ندن لەدەرەوەی قوتابخانە خ� 

او لە خ��ندین وانەکاین دەرەوەی قوتابخانەش پ�ادە دەک��ت. کار��   بەشداری  بتوانن  گەر هەموو قوتابی�ەکان   بەهادارەپرە�سیئ� خ��ندین گونجێ�ن
�ن و ئەم   و کار�گەریی مەزین بکەن. گرنگە بۆ قوتابی�ەکان بەشێوازی جۆراوجۆر ف�ێی

گ
�ەیت و پ�کەوەیی لە پۆلدا   جۆرە گەشتانە گرن�  بۆ ال�ەین کۆمە�ڵ

  ەی. ئەگەر شت�ک هە�ە وابکات، گرانباری بۆ منداڵەکەت دروستبکات لە بەشداری کردن�دا، دەب�ت لەگەل ڕابەری پۆلدا بۆ دۆز�نەو هە�ە
 بکات.  ڕ�گەچارەسەر قسە بکە�ت، بەشێوە�ەک کەکار ئاساین بۆ منداڵەکەت 
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 وانەکاین قوتابخانە لە ماڵەوە  ئەنجامداین ئەر� 

ئەرکانەی قوتابی�ەکە وەر�ان دەگ��ت پ�ش�ت لە    ئەو کە قوتاب�ان دوای تەواو�ووین قوتابخانە ئەر� خ��ندین ماڵەوە وەر�گرن.  ی�ە  شت�� ئاسا 
. دەب�ت لە ماڵەوە جار�� تر پێ�ا�دا بچێتەوە ڕاهێنان�ان ت�دابکات.    تۆش وەک دایباب بە باش دەب�ت گەر قوتابخانە و لە پۆلدا خ��ندو�ەیت

 ئەرکەکاین خ��ندن لە ماڵەوە.  ئەنجامداین   لەبکە�ت  گرنگی�ەوە هار�کاریی منداڵەکەت  

ئەرکەکاین خ��ندندا هە�ە. ئەوەی کام ئاست و قۆناغ دەرفەیت �ارمەیت   ئەنجامداین  �ارمەت�داین قوتاب�ان�ان لە   دەرفەیت و  ڕ�کار وتابخانەکان  هەموو ق
لە ال�ەن ڕ�کخراوە   ڕ�کارەئەر� قوتابخانە وەردەگ��ت لە قوتابخانە�ەکەوە بۆ قوتابخانە�ە� تر ج�اوازە. لە هەند�ک شارەواین ئەم  

 . هە�ە  بۆ �ارمەت�دان لە ئەرکەکاین قوتابخانەدا  ڕ�کار�ک�انچ جۆرە خ��ەخشەکانەوە ئەنجام دەدر�ت. دەتوان�ت لە قوتابخانەکە پرس�ار بکە�ت کە 

 کایت دەستبەتاڵیی قوتایب                     

م لە کایت دەستبەتا�ڵ و دەرەوەی کایت قوتابخانەشدا ف�ێی دەبن.  دەبن، بە�ڵ  منداڵ و گەنجان لە کایت قوتابخانەدا زۆر شت ف�ێی

 (SFO)س�ست� پ�ش و پاش خ��ندن لە قوتابخانە 

هە�ە. س�ست� پ�ش و پا�ش خ��ندن   ٤هەتا    ١) بۆ قوتاب�این ئاسئت SFOهە موو قوتابخانە�ەک، س�ست� پ�ش و پا�ش خ��ندین لە قوتابخانە (
قوتابخانە    یSFO پ�ش و پاش قوتابخانە. س�ست� سەر�ەرشئت و چاال�ی�ەکاین کایت دەست بەتا�ڵ لە کایت  و  لە قوتابخانە، دەرفەت�کە بۆ ئا�الێبوون

م لە هەند�ک شارەواندا بەخۆڕای�ە. بە لە هەموو شارەوانی�ەکدا    خۆڕایی نی�ە، بە�ڵ
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 چاال�ی�ەکاین کایت دەستبەتا�ڵ 

ن و گەنجان لە چاال�ی�ە ڕ�کخراوەی�ەکاندا لە کایت دەستبەتاڵ�دا بەشداری دەکەن و ئەمەش زەمینە�ە� باش دەڕەخسێن�ت بۆ   ز�اتر  زۆر�ەی مندا�ڵ
�وون. ئەگەر هاوڕ��این قوتابخانە ئارەزووە�ە� هاو�ەش�ان هەب�ت، دەتوانن ساناتر هاوڕێ بگرن، ئەمەش دەبێتە هۆی دروست کردین   ف�ێی

�ەتئی باش بۆ قوتابی�ەکان. دایبابان ڕۆڵ�� گرنگ لە چاال� منداڵەکان�ان لە کا پەیو  ن. زۆر جار دا�ک و تەکاین ەندی کۆمە�ڵ دەستبەتاڵ�دا دەگ�ێی
�ان�ان بۆ ڕاهێنانەکان و بۆ بەشداری کردن�ان لە چاال��ە ڕ�کخراوە جۆراوجۆرەکاندا  .  زۆر�ک  هاوکاری �ەک�ت دەکەن باوکان لە هێنان و بردین مندا�ڵ

�ان�ان لە چاال�ی�ەکاین کایت دەستبەتاڵ�دا ب ەشداری  لە دا�ک و باوکان دەبنە ڕاهێنەر �ان بە شێوەی ج�اواز �ارمەیت دەدەن، بەو شێوە�ە مندا�ڵ
  �ار��ان هە�ە کە زانو چاال�ی�ەکاین کایت دەستبەتا�ڵ قسە بکەن. زۆر�ەی مامۆستا�ان  ڕ�کار دەکەن. شت�� باشە گەر دایبابان پ�کەوە دەر�ارەی  

 لە چ جۆرە چاال��ەکدا بەشدارن.  ن�انقوتابی�ەکا 

 �ادی جەژین لەدا�کبوون 

. هەند�ک لە منداڵەکان بانگه�شکردن  ن نەی کە لە قوتابخانەی سەرەتاینی بۆ �ادی ڕۆژی لە دا�کبوون د�اردە�ە� ئاسای�ە، بەتایبەت بۆ ئەو مندا�ڵ
کە ئەمەش وادەکات بەشداری کردن�ان لەو بۆنانەدا زەحمەت�ت ب�ت. ئەگەر    هە�ە، ر�ئت تایبەت�انخوو و نە حەساس�ەت�ان هە�ە، �ان لە خواردندا 

گرنگە کە پ�ش ڕۆژی �ادی لەدا�کبوونە دا�ک و باو� ئەو منداڵە ئا�ادار�ک��تەوە    ، �ەو�تنا ���ت و پئێی  نا منداڵەکەت بەرگەی هەند�ک خواردن 
ن،. شت�� ئاسای�ە کە منداڵ د�ار��ەک لەگەڵ خ��دا بەر�ت بۆ ئەو کەسەی کە �ادی ڕۆژی لە دا�کب � ی

.  کە ئاهەنگەکەی بۆ دەگ�ێ وون�ەیت
ۆکە�ە� باشە ، ئەمەش لە ک��وونەوەی  قسە بک��ت  بوون لەسەر ئەو د�ار��ەی کە دەب��تن و هاوڕا و ڕۆژی لە دا�کبو  لەبارەیپ�شوەختە گەر    ب�ی

وە. ب�ی لەوە بکەیتەوە،کە  هەمووان بانگه�شت بک��ن و کەس نەکەو�تە دەرەوەی ئەم جۆرە �ادانە   گرنگ�شەدا�کان و باوکاندا تاوتوێ دەک��ت.  
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 ڕ�نمایی و بەردەوا� لە خ��ندن 

�ە  یت ما�ن ڕ�نمایی پەروەردەی کۆمە�ڵ

�ەتئی قوتایب و گەشەکردین پ�شەیی و خ��ندن. ڕ  او�ژکاری ئەم ڕ�نمای�ە پەروەردە  پێ��ستە قوتابخانە ڕۆ�ڵ هەب�ت لە گەشەپ�داین کەسا�ەیت و کۆمە�ڵ
�ەتی�ە دەب�ت �ارمەیت قوتایب بدات بۆ دۆز�نەوەی ش��ئن گونجاوی خ��ان لە قوتابخانەدا. ئەمەش �ارمەیت ئەو قوتابی�انە دەدات کە   کۆمە�ڵ

ن ،کە کار�گەری دەب�ت لەسەر خ��ندین قوتایب و پەیو  �ەیت �ان خۆشەو�ستنی ۆدەی ک�شەی کەسا�ەیت �ان کۆمە�ڵ �ەیت لە  گ�ی ەندی کۆمە�ڵ
دەتوان�ت   ئاست�ک   . �ارمەتی�ەکەش پ�کهاتووە لە ڕوونکردنەوەی ک�شەکان و قەبارەکەی، وە ڕوونکرنەوەی ئەوەی کە قوتابخانە تا چدا قوتابخانە

 ، هەروەها قوتایب دەتوان�ت �ارمەیت لەدەرەوەی قوتابخانەش وەر�گ��ت. �ارمەت�دەر ب�ت

 لە دۆز�نەوەی ال�ەنە پەیوەند�دار و �ارمەت�دارەکان لەم بوارەدا.  هاوکار ب�تڕاو�ژکاری پەروەردەی کۆمەال�ەیت دەتوان�ت 

 

 ڕ�نمای�کردین خ��ندن و پ�شە

 لە قوتابخانە ناوەندی دەب�ت زان�اری بە قوتاب�ان و دا�کان و باوکان بدەن کە چ جۆرە خ��ندن�ک لە قوتابخانەی ئامادەیی داوابکەن. 

وا لە    ڕ�نمای�کردین خ��ندن و پ�شەیی دەب�ت �ارمەیت قوتاب�ەکان بدات بۆ بە ئا�ابوون لە بەها�ان و حەز و مەرجە پ�ش وەختەکاین خ��ان. ئەمەش
اردین خ��ندن و پ�شە ق ش  . بدات وتایب دەکات کە خۆی باش�ت بناس�ت و پەرە بە توانا�این بۆ هەڵ�ب

لە بژاردەکان�ان دەکەو�تەوە   دەرەنجامانەیڕاو�ژکارەکان دەب�ت �ارمەیت قوتابی�ەکان بدەن لە هەڵسەنگاندن و پ�داچوونەوەی بژاردەکان�ان و ئەو  
اردین خ�� ش  . ی هەڵەندن �ان پ�شە ئەمەش بۆ ڕ�گ��کردن لە هەڵ�ب

 قوتابی�ەکان پێ��ستە زان�اری و ڕ�نمایی وەر�گرن لەسەر : 

اردین پ�شەکان • ش  هەڵ�ب

تاین تر  •  دەرفەیت خ��ندن لە نەرو�ــــج و و�ڵ
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 بازاڕی کار لەسەر ئاسئت نەتەوەیی و  نێونەتەوەیی  •

 بەکارهێناین کەرەستەی ڕ�نمای�کردین جۆراوجۆر  •

 ئامادەیی گواستەنەوە بۆ قوتابخانەی  

  ١٠ئەو  قوتاب�انەی قوتابخانەی بنەڕەیت تەواو دەکەن، ما�ن خ��ندن�ان لە قوتابخانەیی ئامادەیی هە�ە. لەکات�کدا کە قوتاب�ان لە پۆ�  
ن دەتوانن داوای خ��ندین ئامادەیی دەکەن.   دەخ��نن

�کردن�ان بە خ��ندین ئامادەیی پێ��ست�ان بە خ��ندین بنەڕەیت  ند�دان، دەش�ت پ�ش دەستپە ئەو قوتاب�انەش کە دێنە نەرو�ــــج و لە کۆتا قونا�ن ناو  
نە  ز�اتر ب�ت. هەند�ک شارەواین ساڵ�ک خ��ندین ز�ادە لە قوتابخانەی بنەڕەتئی پ�شکەش دەکات. لە هەند�ک ش��ئن تر قوتابی�ەکان دەتوانن بچ

ن �ان لە قوتابخانە�ە� ئامادەیی لە بە�ش ڕە  . لە زۆر ش��ن بەم بەشانە   ل هە ندین خسا خ��ندین بنەڕەیت بۆ گەورەسا�ڵ ن و ئامادەکاریی بخ��نن
  . ن  دەوت��ت پۆلە ت�کەڵەکان، لەوێ لە قوتابخانە ئامادەی�ەکەدا دەتوانن خ��ندین ز�اتری قۆنا�ن ناوەندی بخ��نن
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