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 خزمەتە پەروەردەییەکان 
کاریی بنەڕەی   ر

 sorani   فێ 

 
 
 

 زمانەکان  فرە خێزانە سەرپەرشتانی و  باوکان و  دایک بۆ زانیاری

  تامپێرێ  لە بنەڕەتی و سەرەتایی پێش پەروەردەی لە قوتابی دایکی زمانی  فێرکاریی
 

پەروەردەی بنەڕەتی شاری تامپێرێ بە شێوەیەکی ناوەندی فێرکردنی زمانی دایکی قوتابی خۆی یان زمانی فێرکردن بۆ  •

ڕێکدەخات، کە تەواوکەری خوێندنی بنەڕەتییە. لە ئێستادا  تەمەنی پێش سەرەتایی و سەرەتاییقوتابییە فرە زمانەکانی 

وانرێت گروپی زمانە نوێیەکان بەپێی خۆ ناونووسکردن و دەرفەتەکان  زمانی جیاواز هەیە. دەت ٣٠فێرکاری بە زیاتر لە 

 دابنرێت.  
 

فێرکاریی زمانی دایکی بە پلەی یەکەم بۆ ئەو قوتابییانەی دانیشتووی تامپێرێیە کە زمانی دایک یان زمانی ماڵەوەیان جگە لە   •

داری لە گروپەکانی تامپێرێ بکەن لەسەر بنەمای فینالندی یان سویدی زمانێکی تر بێت. قوتابیانی شارەکانی تر دەتوانن بەش

ڕێککەوتنێکی جیا لە نێوان ڕێکخەرانی پەروەردەی شارەوانییەکان. هەروەها ئەو گەڕاوە فینلەندیانەی کە لە کاتی ژیان لە  

 دەرەوەی واڵتدا توانای زمانی دایکیان بەدەستهێناوە، دەتوانن بەشداری لە فێرکاریەکەدا بکەن.  
 

فێرکردنی زمانی دایکیی تایبەت بۆ کەسانی تازە دەستپێکەر نییە. ئەگەر پێویست بوو، پێش ناونوسکردن، مامۆستا توانای   •

قوتابی ناتوانێت ئەم فێرکارییە بەو زمانی فێرکردنە وەربگرێت کە بابەتەکانی تریشی پێ  زمانی قوتابی هەڵدەسەنگێنێت. 

 ی لە خوێندنی یەک دانە لە زمانی دایکیەکانی خۆیدا بکات. قوتابی دەتوانێت تەنها بەشدار دەخوێنێت.
 

لە گروپی فێرکاریدا دەبێت النیکەم شەش خوێندکاری قۆناغی سەرەتایی هەبێت. لە زۆربەی گروپەکاندا مامۆستای بە ئەسڵ   •

خەڵکی واڵتەکە هەیە. هەڵبژاردنی فێرکاریەکە ئارەزوومەندانەیە، بەاڵم ئەگەر دەست کرابێت بە خوێندنی زمانی دایکی ، ئەوا 

ڕوانامەیەکی جیا وەردەگرێت بۆ خوێندنەکەی ئەگەر بەردەوام بەشداری لە کارەکەدا  بەشداریکردن پابەندکەرە. خوێندکار ب

 بکات. 
 

بەشداریکردن لە فێرکاریەکە هەمیشە پێویستی بە خۆناونووسکردنی ئەلیکترۆنی هەیە. زانیاری سەبارەت بە کاتەکانی   •

 دەبینرێن.  خۆناونووسکردن و ڕێنماییەکان لە ماڵپەڕی پەروەردەی بنەڕەتی شاری تامپێرێ 
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فێرکاریەکە لە ناوەڕاستی مانگی هەشت دەست پێ دەکات. مامۆستای زمانی دایک ئاگاداریی کات و شوێنی دەستپێکردنی   •

فێرکاریەکە دەدات. لەوانەیە شوێنی فێرکاریەکە لە شوێنێکی تری جیاواز لە قوتابخانەی قوتابیەکە بێت.  دایک و باوکان ئەرکی 

و ماڵەوە لە ئەستۆدایە. وانەکان بە شێوەیەکی سەرەکی لە پاشنیوەڕۆدایە دوای ڕۆژی گواستنەوەی منداڵەکانیانن بۆ وانەکان 

 خوێندن.
 

وانە لە هەفتەیەکدا بۆ قوتابیانی   ٢وانە لە هەفتەیەکدا دەدرێت بۆ قوتابیانی قۆناغی سەرەتایی و  ٢فێرکاریەکە بەخۆڕاییە و بە  •

 پێش سەرەتایی.  
 

کردن دامەزراوە کە ئامانجی بەدەستهێنانی بەهرەی زمانی کردەوەیی هەمەالیەنە و  فێرکاریەکە لەسەر بنەمای پالنێکی فێر •

پشتگیریکردنی ناسنامەی زمانی و کولتووریی تایبەتە. هەروەها زانینی زمانی خۆیی فرەالیەنە یارمەتیدەرە بۆ فێربوونی 

 زمانەکانی دیکە.  
 

بێیت بۆ بەشداریکردن لە خوێندیی زمایی دایکیر خۆت!  ر
 بەخێ 

 

ێ، خزمەی  پەروەردە، پەروەردەی بنەڕەی   ر
 شارەوانیر تامپێ 
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