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  بنەڕەتی خوێندنی بۆ ئامادەکاری فێرکردنی

 ! قوتابخانە بۆ  بەخێربێیت

 
ێ دەست بە خوێندن دەکات.  ر

 ئامادەکاری ئەوەیە منداڵەکەت لە پەروەردەی ئامادەکاری بۆ خوێندنی بنەڕەنی لە تامپێ 
ی
مەبەست لە خوێندن

 خوێندن بدات.  
ی
 فینلەندی بێت و ئاشنا بێت بە قوتابخانەی فینلەندی و پەرە بە تواناکان

ی
 زمان

ی
ی توانا بنچینەییەکان ر

 کە خوێندکار فێ 
 

ی لە:  ێ بریتیر ر
 قوتابخانەکانی پەروەردەی ئامادەکاری لە شاری تامپێ 

• ( 
ی
   AHVENISJÄRVI ،)Opiskelijankatu 25ئەهڤێنیسیارڤ

ی
 ( ٣-١)پۆلەکان

ڤانتا )   • ڕ ر
   ٤- ٣نهۆیم  ETELÄ-HERVANTA ،   )Korkeakoulunkatu 6, TTY, Konetaloئێتێال هێ 

ی
 ( ٩-١)پۆلەکان

     Haapakuja 2( ، HATANPÄÄهاتانپا ) •
ی
      Koivistontie 31.( و ٦- . ٣)پۆلەکان

ی
   (٩-٧)پۆلەکان

 ( ٩- ٧)پۆلەکانی   Rautatienkatu 3-5( و  ٦- ١)پۆلەکانی  Postikatu 2( ،       JUHANNUSKYLÄیوهاننوسکیوال )  •

   (٦-١)پۆلەکانی  Säästäjänkatu 16(  PELTOLAMMIپێلتۆالیم )  •

  Sairaalankatu 6( SAMPO)  سامپۆ و  ( ٣-١)پۆلەکانی   SAMPO Pellervon koulutalo ،Sämpsykkä 1سامپۆ   •

 ( ٩- ٧)پۆلەکانی 

 ( ٩-١)پۆلەکانی    TESOMA Kohmankaari 11تێسۆما   •

 ( ٦- ١)پۆلەکانی  Rautiolanrinne 2( ، VUORESڤوەرێس )  •

 

 ناو تۆمارکردن بۆ خوێندنی ئامادەکاری لە پەیجی پەروەردەی ئامادەکاری ئەنجام دەدرێت:  

www.tampere.fi  >    :وشەکانی بەدوا گەڕانvalmistava opetus  یانPreparatory instruction . 
 

کاری،  ی لە بێر کردن بریتیر ر
وو،  لە پەروەردەی ئامادەکاریدا، جگە لە زمانی فینلەندی، مادەکانی تری فێ  ژ ر

زانستی ژینگە )زیندەوەرزانی و جوگرافیا(، مێ 
ی  کاری ئامادەکاریدا وانەی ئاییر ر

ی )لە پۆیل سێیەمەوە( دەخوێندرێن. لە کانی فێ  ی ، هونەری وێنەکێشان و ئینگلێر  نیە. مۆسیقا، وەرزش، کاری دەستی
بۆ   ٢٤دا بەشداری بکەن. قوتابیەکان لە هەفتەیەکدا نزیکەی لەگەڵ زیادبوونی تواناکانی زمان، قوتابیەکان دەتوانن لە وانەکانی پۆلەکانی دیکەش

 خوێندنەکە.    ٣٠
ی

 وانەیان دەبێت، بەپت ر ساڵ
 

کاری لە گروپێیک بچووکدا ئەنجام دەدرێت، کە بەزۆری ئەوپەڕی دە قوتانی لەخۆ دەگرێت. بۆ هەر قوتابیەك بەرنامەی خوێندنی تایبەت   ر
فێ 

زرێتەوە بۆ هەر قوتابخانەیەیک تر کە بۆی دەچێت. خوێندنەکە بە خۆڕاییە قوتابیەکە لە قوتابخانەدا دادەنرێت، کە لەگەڵ قوتابیەکەدا دەگوێ 
خواردنی گەریم وەردەگرێت هەروەها کتێب و دەفتەر وەردەگرێت. قوتانی کارنی پایس بێبەرامبەر وەردەگرێت بۆ ڕێگای هاتوچۆی قوتابخانە،  

ەك دوور بێت. هەروەها شارەوانی خزمەنی تەندروستی قوتابخانە ڕێکدەخات کە پێکهاتووە لە  ئەگەر ڕێگای هاتوچۆی قوتابخانەکەی بەڕادەی
 )پەرستاری قوتابخانە، پزیشیک قوتابخانە، پزیشیک ددان(. 

 
کرد  ر

نی  خوێندنی ئامادەکاری بەزۆری ساڵێیک خوێندن دەخایەنێت، دوای ئەوە قوتانی دەچێتە قوتابخانەیەک لە ناوچەی خوێندنی خۆی. لە فێ 
 قوتانی و ئەوەی کە قوتابیەکە بۆ چی پۆلێیک خوێندنی بنەڕەنی بگوێزرێتەوە هەڵدەسەنگێندرێت.  ئەگەر  

ئامادەکاردیدا تواناکانی
پێویست بکات، ڕەنگە باشێی وابێت قوتابیەك لە پۆلێکدا درێژە بە خوێندن بدات کە لە خوار ئاستی تەمەنی خۆیەوە بێت، بۆ  

کانی هەبێت بۆ گەشەکردنە پێویستەکانی توانا زمانییەکانی لە خوێندندا. توانای زمانی  ئەوەی بە رادەیەیک پێویست  
م گەشەکردنی توانای زمانەوانی چەمیک کە لە خوێندندا پێویستە چەند  

ی
انی گەشە دەکات، بەڵ ر

قسەکردنی منداڵ بە خێ 
ی بە ب ی و وشەکانی زمانی فینلەندی و تێگەیشیی بوونی توانای  ساڵێیک دەوێت.  بەکارهێنان نوسیر ر

ە ڕەوانی هەروەها فێ 
کردنی زمانی   ر

نووسیتی باش دەکرێت پێنج بۆ حەوت ساڵ بخایەنێت. بۆیە خوێندکار پێویستی بە یارمەنی و فێ 
خوازێیک زمانێیک جیاوازەوە هەیە تەنانەت لەکانی خوێندن لە پۆلێیک پەروەردەی   ر

فینلەندی لە ڕوانگەی فێ 

http://www.tampere.fi/
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کاریە دەوترێ ر
کارنی فینلەندی وەکوت  بنەڕەتیشدا. بەم فێ  ر

 دووەم )  فێ 
ی
کارنی   (. S2زمان ر

، قوتانی دەتوانێت لە مادە جیاجیاکانی  S2جگە لە فێ 
کارنی یارمەتیدەر وەربگرێت ئەگەر پێویست بکات.  ر

 خوێندنیشدا فێ 
 
 داییک  

ی
 زمان

ی
بوونێک و گەشەکردنی زمانی فینلەندیش دەکات.    زۆر گرینگە.  هەروەها لە فینلەنداشخوێندن ر

ی لە هەموو فێ  چونکە پشتگێر
ی خوێندنەوە و نووسیتی زمانی خۆت بیت. توانای زمانەوانی   ر

تەنانەت ئەگەر لە ماڵەوە بە زمانی داییک خۆت قسە بکەیت، گرنگە فێ 
 هەمەالیەنە لە ژیانی کارکردنی داهاتووشدا بەسوود دەبێت.   

کارنی زمانی داییک خۆت، لە هەفتەیەکدا  دوو وانەت دەبێت و دەبێت لە گرونی وانەوتنەوەکەدا النیکەم شەش منداڵ هەبن. لەوانەیە  بۆ  ر
فێ 

کردنەکە لە قوتابخانەیەیک جیاواز لەوەی منداڵەکە خۆی بێت. ئەگەر دەست بکەیت بە خوێندن، بەشداریکردن پابەندکەرە.  ر
زانیاری   شوێتی فێ 
کاریەکە و خۆ ناونووسکردن: زیاتر لەس  ر

 .Native languageیان  oma äidinkieli< وشەکانی بەدوا گەڕان:  www.tampere.fiەر فێ 
 

 ابخانەی فینلەندی: زانیاری دەربارەی قوت
 بەردەوام دەبێت.   ١٨خوێندنی ئیجباری لە فینالند تا تەمەنی  

ی
خوێندن لەو ساڵەدا دەست پێدەکات کە منداڵەکە تەمەنی دەبێتە حەوت   ساڵ

ی و پۆلەکانی   ٦-١ساڵ. پۆلەکانی    سەرەتاییر
ی

ێ هەموو قوتابخانە سەرەتای  ٩-٧سەر بە قۆناغ ر
 ناوەندین. لە تامپێ 

ی
کاریەیک سەر بە قۆناغ ر

یەکان فێ 
کردنی زمانی جیاواز.  نزیکەی   ر

کاری یان فێ  ر
م هەندێک لە قوتابخانەکان قورسانی دەخەنە سەر الیەنێیک فێ 

ی
هاوشێوە پێشکەش دەکەن، بەڵ

بنچینەنی    پێویستە خوێندنی قوتابخانەیهەموو قوتابخانەکان لەالیەن شارەوانیەوە بەڕێوەدەبرێن. لە فینالند کەم قوتابخانەی ئەهیل هەیە. 
دوای قۆناغی بنەڕەنی نزیکەی نیوەی قوتابیان دەچنە قۆناغی     هەتا کۆتانی ئەنجام بدرێت، ئینجا دەتوانیت لە خوێندندا بەرەو پێشەوە بچیت. 

ان لەو قوتابخانانەدا بەندە بە سەرجەیم ناوەندی نمرەی بڕوانامەی پۆیل نۆی   ئامادەنی و نیوەی دەچنە قوتابخانە پیشەییەکان. وەرگێر
 بنەڕەتیەوە.  

 
 هاوکاری قوتابخانە و ماڵەوە: 

باوک و مامۆستا لە پەروەردەدا بە گرنگ دادەنرێت. مامۆستا بانگهێشتی دایک و باوک دەکات بۆ   لە قوتابخانەدا هاوکاری نێوان دایک و 
کۆبوونەوەی دایک و  گفتوگۆیەیک هەڵسەنگاندن کە تێیدا باس لە پێشکەوتتی قوتابیەکە دەکەن لە خوێندنەکاندا. هەروەها لە قوتابخانەکەدا 

تێیدا قسە لەسەر بابەتە گشتیەکانی قوتابخانە دەکرێت و کە تیایدا دایک و باوکان دەتوانن    ڕێکدەخرێت )ئێوارانی دایک و باوکان( کە باوکان
ان بە  چاویان بە مامۆستاکە بکەوێت.  ئەگەر دایکان و باوکان پرسیاریان هەبێت سەبارەت بە بابەنی قوتابخانە، دەتوانن بچنە قوتابخانە و چاوی

(  Wilmaا ) سیستەیم زانیاری قوتانی ڤیلم چاوپێکەوتن دیاری بکەن. لە قوتابخانەکادان مامۆستا یان بەڕێوەبەر بکەوێت هەروەها کانی 
، کە لە ڕێگەیەوە دایک و باوک لە بارەی خوێندنی قوتابیەکەیان زانیاری وەردەگرن. لە ڤیلما مامۆستا دەتوانێت نامە بۆ دای  ی ک و  بەکاردەهێیی

ێت بۆ نموونە لەبارەی بۆنە و ئاهەنگ  ر
و گەشتە جۆراوجۆرەکان کە لە قوتابخانەکەدا ڕێكدەخرێن. هەروەها دایکان و باوکان دەتوانن  باوکان بنێ 

 بە ڕێگای ڤیلما نامەو و پرسیار بۆ مامۆستا بنووسن. 
 

 کەسە گرنگەکانی تر لە قوتابخانەدا جگە لە مامۆستا: 

 سەرۆیک قوتابخانە و بەرپریس مامۆستایان  - بەڕێوەبەری قوتابخانە  •

 کارمەندێیک سۆشیالە کە لە دۆخە کێشەدارەکاندا یارمەتیدەرە و ئامۆژگاری دەکات   -ابخانە کۆڕاتۆری قوت •

بوون و کێشە جۆراوجۆرەکانی ژیانی ڕۆژانە  - دەرووننایس قوتابخانە  • ر
 قوتانی دەدات لە بابەتەکانی پەیوەست بە فێ 

 یارمەنی

 ناوەندی دەکات لە خ   -ڕێنماییدەری خوێندن  •
ی

 وێندنەکانیان و لە پالندانان بۆ درێژەی خوێندنەکانیان ڕێنمایقوتابیانی قۆناغ

پەرستارێکە لە قوتابخانەدا کە خوێندکار دەتوانێت لە کانی ڕوودانی نەخۆیسژ یان ڕووداوێک بچێتە الی   - پەرستاری قوتابخانە  •
ێ ئەنجام دەدات.  ر

ە کانی پشکنیتی تەندروستیدا  پێویستە ل  پەرستاری قوتابخانە پشکنینی تەندروسنی بۆ قوتابییە نوێیەکانی تامپێ 
ێت بۆ پەرستاری قوتابخانە.   کوتان بێی

 کارنی
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