
  kurdi 

Wilma-oppilashallintojärjestelmä käyttöön esi- ja perusopetuksessa 1.8.2020 alkaen 
 
 

ی خ��ندکار لە ئامادەئی پ�ش خ��ندن و خ��ندئن سەرەتائی دا لە    1.8.2020بەکار هێنائن س�ستە� کارگ�ێی
 
 
 

ی خ��ندکار لە ئامادەئی پ�ش خ��ندن و خ��ندئن سەرەتای خ��ندئن �دا لە دەست پ�� سا�ڵ س�ستە� کارگ�ێی
. بەکار  2021-2020 ن  کۆتائی پ�د�ت. دا  31.72020س�ستە� ئ�ستای ه�ل� لە هێنائن  دا بەکار دەهێننێی

 
 2020-2021سەپەرستائن ّخێندکارائن ئامادەئی پ�ش خ��ندن و خ��ندئن سەرەتائی خ��ان بەر لە دەست پ�کردئن سا�ڵ خ��ندئن 

ی ول�ما دروست  را دەتواندڕێ ناوی بەکار هێنەرەکان دروست  1.8.2020دەکەن. لە ناوی بەکار هێنەری س�ستە� کارگ�ێی
وە لە ر�گەی خزمەتگوزارئی  ن ئەنجام دەدڕێ. بۆ چوونە  Suomi.fiبک��ن. چوونە ژوورەوەی ول�ما بە ڕ�گەی خۆ ناساناندئن بەه�ێی

. ژوورەوە ناسێنەرئی م��ا�ل پێ��ستە، ناوی بەکار هێنەری و ناسناوی بانک �ان کارئت پێنا�  وئن تەن�ا لە لە ناسێنەری ئەل�ک�ت
ەوە دەتواندڕێ منداڵ بە ناوی بەکارهێنەری و ناسناوی خۆتەوە گرێ بدە�ت.  ن  ر�گەی خۆ ناساندی بەه�ێی

 
م لە  راست�دا پێ��ست�ان بە ناوی بەکار  ، بە�ڵ ن ەوە خ��ان بناسێنن ن بۆ سەر�ەرستەکان، ئەو کەسانەی لە ر�گەی خۆ ناساندئن بە ه�ێی

هە�ە، دەتوانن ناوی بەکار هێنەر لە ڕ�گەی  وەرگرتئن کل�� کۆدی خ��ندکار لە ئامادەئی پ�ش خ��ندن �ان لە  هێنەری ول�ما 
م  ، بە�ڵ ێ بۆ نمونە ئەو قوتابخانە لە سەرەتائی سا�ڵ خ��ندن  دروست بکەن. بۆ ئەو کەسەی کە بە رەس� سەر�ەرسئت منداڵ ئن

منداڵ هە�ە، کل�� کۆد بۆ دروست کردئن ناوی بەکار هێنەری ول�ما هەم لە ما�ن وەرگرتئن زان�اری سەبارەت بە بابەتەکائن 
ێ دەدڕێ.   ئامادەئی پ�ش خ��ندن �ان لە  قوتابخانە لە سەرەتائی سا�ڵ خ��ندن لە ر�گەی ئ�جازە نامەی نو�وائی سەر�ەرست ئپ

 
پ�ش خ��ندن و خ��ندئن سەر�ەرستەکان، ئەکەسانەی کاری مامۆستائی دەکەن �ان وەک فەرمانبەری ئامادەئی  •

ێ ئا�اداری کردن لە ئامادەئی پ�ش خ��ندن و خ��ندی سەرەتائی دەکەن، بە ج�ا ناوی  ن و ئەکەسانەی دەئب سەرەتاینی
وئن شێوئن کار دروست  بەکارهێنەری ول�مای ج�اوازی سەر�ەرستەکان  لە شێون�� د�کە تا�وو عینوائن پۆسئت ئەل�ک�ت

 دەکەن. 
 

نەی ناوی بەکارهێنەری ول�ما لە ر�گەی شێوئن کاری خ��انەوە هە�ە �ان لە ڕ�گەی کەس�� سەر�ەرستەکان، ئەو کەسا •
ئا�ادار�کردئن د�کەوە، بە شێوەی ئ�عت�ادی ناوی بەکارهێنەری ول�ما بۆ ئەو کەسەی  ئامادەئی  پ�ش خ��ندن و 

س�ستەمە،  هەر هەمانەخ��ندئن سەرەتائی کە ئا�اداری ل�دەکەن دروست دەکەن. دەگەڵ ئەوەی کە س�ستەمەکە 
هەموو شار�ک و هەروەها ئاسئت دووهەم خەز�نەی زان�اری �ا دات بە�� ج�اوازی خۆی هە�ە، ئەوانەی کە 

 پێ��ست�ان بە ناوی بەکارهێنەری ج�اواز هە�ە. 
 

 
ێ ناوی بەکارهێنەری تازەی ول�ما دروست بکەن بۆ س�ستە� ول�مای بۆ ئامادەئی  پ�ش خ��ندن و  �ائن هەموو سەر�ەرستەکان دەئب

، دەگەڵ ئەوەی کە سەر�ەرست ناوی بەکارهێنەری و ناسناوی هەب�ت.   خ��ندئن سەرەتائی
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Ohjeet tunnusten luomiseen ja omien lapsien liittäminen tunnukseen 

 �نمائی دروستکردئن ناوی بەکارهێنەر و ناسناو و گڕێ دائن مندا�ڵ خۆت بە ناوی بەکارهێنەریڕ 
 

ن و وەکالت دان  چوونە ژوورەوەی بەه�ێی

وە لە ر�گەی خزمەتگوزارئی چوونە ژوورەوەی ول�ما بە ڕ�گەی  ن بۆ چوونە  ئەنجام دەدڕێ.  Suomi.fiخۆ ناساناندئن بەه�ێی
. تەن�ا لە  وئن پێ��ستت بە ژوورەوە ناسێنەرئی م��ا�ل، ناوی بەکار هێنەری و ناسناوی بانک �ان کارئت پێنا� ناسێنەری ئەل�ک�ت

ەوە دەتواندڕێ منداڵ بە ناوی  ن بەکارهێنەری و ناسناوی خۆتەوە گرێ بدە�ت. بە ئەمە دەگوتڕێ لە ر�گەی خۆ ناساندی بەه�ێی
 وەکالەت پ�دان

 
 مەرحەلەکائن چوونە ژوورەوە و وەکالەت پ�دان

 

 بچۆ ژوورەوەی ول�ما لەم عینوانەدا:  .１
opetustampere.inschool.fi/connect 

 
ون� .２ ەعینوائن پۆسئت ئەل�ک�ت  ''ەکەت بنووسە و ''پە�ام و نامەی ئەرخە�ان بوون بن�ێی

a(  .ون�ەکەت بکەوە پە�ام و نامەی ئەرخە�ان بوون بکەوە، کە دا�رتئن دوگمە دەتوائن    ->پۆسئت ئەل�ک�ت
 در�ژە بە دروستکردئن ناوی بەکارهێنەری و ناسناوەکەت بدەی. 

b(  �ون�ەکەتدا دەر نەکەوەت، چاو لە سەندوو�ت خۆ �نج! ئەگەر پە�ام و نامەکە لە پۆسئت ئەل�ک�ت
 پۆستەکەت بکە. 

 
�رە. ناوی بەکارهێنەری و کۆدی  .３ ش قوتابخانەی منداڵەکە لە ناو ل�ستەکەدا دەست ن�شان بکە و دوگمەی دوای هەڵ�ب

 بانکەکەت دەر�نە تان بەرنامەی ناساندئن م��ا�� تەلەفونەکەت. 
a(  .برۆ بۆ خۆ ناساندن 

 
نێئت بانکەکەت.  .４  بچوو ژوورەوەی تۆری ئەنت�ێی

a.  رە� ش ''زان�ار�ەکائن سەر�رست لە ڕ�گەی س�ستە� تۆماری ول�ما لە پەنجەرە کراوەکە را هەڵ�ب
 دان�شتوانەوە بەر دەست دەکەون.''

b.  مندا�ڵ ژ�ر سەر�ەرسئت بهێنە''. س�ستەمەکە تۆ ڕ�بەری دەکات بۆ دواوە لە  دا�رەدوگمەکە ''
اردئن suomi.fiخزمەتگوزاری  ش مندا�ڵ ژ�ر سەر�ەرست�ەکەت لە ، لەو ج�گە�ە را دەگەیتە هەڵ�ب

ە. ەرەتائی خ��ندئن س  تامپ�ێی
c.  . �رئی ش  دەتوائن بە جاڕ�ک تەن�ا �ک منداڵ هەڵ�ب
d. '' ادئن مندا�ڵ ز�اتر بە دا�رتئن دوو�ارە و سەر لە نوێ ش زان�ار�ەکائن سەر�رست لە ڕ�گەی  دەگەیتە هەڵ�ب

اردئن مندا�ڵ د�کەی تر.  ش  س�ستە� تۆماری دان�شتوانەوە بەر دەست دەکەون'' و بە هەڵ�ب
e.  پەرەکە لە بە�ش رۆ� هەموو منداڵەکائن ژ�ر \ و ناسناوی ول�ما کات�ک ناوی بەکارهێنەر کل�� کۆدی �ڵ

�رە.  ش  سەر�ەرسئت دەرکەوتن، لە گۆشەی خوارەوە دوگمەی ''دوای'' هەڵ�ب
 

 بە پئێی ڕ�نما�ەکائن ول�ما برۆ پ�شەوە.  .５
a.  .چاو  بە زان�ار�ەکائن خۆت دا بخشێنەوە 
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b.   ێ الئن کەم ێ الئن کەم لە ئەم  8ناسناوی ول�ما دروست بکە (ناسناو دە ئب ن�شان در�ژ ب�ت و ئەم دەئب
 �ێ بژاردە�ە پ�کهات ب�ت: پیئت گەوەرە، پیئت بچووک، ژمارەکان تان ن�شان و پیئت تایبەت). 

c.  ناوی بەکارهێنەر دروست بکە. دوو�ارە چاو بە ئەو زان�ار�انەی داوتە بخشێنەوە و 
d. وئن �ەی کە داوتە وەک ناوی بەکارهێنەری ول�ما کار دەکات. ئەو ع  ینوائن پوسئت ئەل�ک�ت

 چوونە ژوورەوەی ول�ما لە ڕ�گەی الپەری گەران را: 
 

 کات�ک ناوی بەکارهێنەری ول�مات بۆ خۆت دروست کرد، دەتوائن لە ڕ�گەی الپەری گەران را بچی�ە ناو ول�ما لەو عینوانەدا: 
https://opetustampere.inschool.fi 

 
 

 دابەزاندئن بەرنامەی م��ا�ل و هەروەها چوونە ژوورەوەی بەرنامەکە
 
 لە بازاری �اری گوگڵ �ان لە ئاپپ ستۆر�دا بە دوای بەرنامەی م��ا�� ول�مادا بگەرێ .１
 بەرنامەکە بۆ خۆت دابەز�نە .２
 ناوی بەکارهێنەر و ناسناو بچوو ناو بەرنامەکەوەبە  .３
�رە:  .４ ش ێ، خ��ندئن سەرەتائی ول�ما هەڵ�ب  شارەوائن تامپ�ێی

 
 

 ڕ�نمائی بۆ  گ��دائن چەندین ناوی بەکارهێنەر لە بەرنامەی م��ا�� ول�مادا
 

ێ لە بەرنامەی م��ا�لدا دەتوانن هەموو ناوەکائن بەکارهێنەری ول�ما بە�کەوە گرێ بدر�ن   قوتابخانە. \ شارپێوەست بوون  بە ئب
 

، بۆ ئاسئت  بەهەر حال ئەگەر سەر�ەرست ناوی بەکارهێنەری ول�مای هە�ە بۆ ول�ما�ە� د�کە ( بۆ نمونە بۆ شاری دڕاو�ێ
 نە�سە): دووهەم �ان بۆ قوتابخانەی کاری دەسئت 

 
 بەرنامەی م��ا�� ئ�ستای ول�ما بکەوە .1
 بەکارهێنەرەکان دەست ن�شان بکەبرۆ بۆ بژاردەکان و ح�سائب  .2
�رە)-لە ڕ�گەی دوگمەی ز�ادکردئن ول�مای تازە .3 ش  عینوان (ول�ما هەڵ�ب
ێ بگەرێ، خ��ندئن سەرەتائی  .4  لە ڕ�گەی دوگمەی گەراندا لە شارەوائن تامپ�ێی
بە ناوی بەکارهێنەری تازەی ول�ما بچوو ژوورەوە، ئەوانەی کە بۆ ئامادەئی پ�ش خ��ندن و خ��ندئن  .5

ێ دروستت کردبووسەرەتا  ئی تامپ�ێی
ێ پێوەست بوون بە شارەوائن  .6 قوتابخانە \ بەم جورە دەتوائن ناوی بەکارهێنەرە ج�اوازەکائن ول�ما بە ئب

 بە�ەکەوە گرێ بدەی
�ری کار بە ح�سائب بەکارهێنەری �ێ -لە ڕ�گەی الپەری .7 ش ح�سائب بەکارهێنەر را هەم�شە دەتوائن هەڵ�ب

 .  دەکەئی
 

ێ ناوەکائن لە بەرنامەی م��ا�لدا  ناوەکائن بەکارهێنەر بە چوونە ژوورەوەئی ئەکت�ڤن، بە جۆڕ�ک بەکارهێنەر دەتوائن
 ح�سائب بەکارهێنەر را. -ڵە نێوان رۆڵەکاندا لە ڕ�گەی الپەری\ بەکارهێنەری

 
 
 
 
 

https://opetustampere.inschool.fi/
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