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 !خوێندنگەبەخێر بێن بۆ 

 ڵهم ڕێنمایی نامهیهدا باسی ئهمه دەکهن، چوونه خوێندنگه له فینلهندا چۆنه 
. چه چهشنه فێرکاریهک پێشکهشی خوێندکارانی چهند زمانه دەکڕێ  

 

 

 زانیاریەکان سەبارەت بە خوێندی سەرەتایی ناوەندی

خوێندی سهرەتایی ناوەندی بخوێنن  ئهمه مانای ئهمهیه، که مندااڵنی ههموو کهس دەبێ  . سااڵنه  ١٧تا    ٧له فینلهندا ئهرکی خوێندن بۆ تهمهنهکانی  

 .منداڵه نگهیخوێندنگه خوێندنگهی نیزیکی ژی بە شێوەیەکی . خوێندی سهرەتایی ناوەندی به گشتی نۆ ساڵه. و تێپهر بکهن

پشووی کریسمهس سالی خوێندن به وەرزی  . مانگی ئاب دا دەست پێدەکات و له مانگی ئایار یان ژوئن دا کۆتایی پێ دێت  سالی خوێندنگه له

 .خوێندنی پایزی و بههاری دابهش دەکات

خوێندنگه، کهلوپهلی فێرکاری، سازدانی چاالکیهکانی  . خوێندنگهی سهرەتایی ناوەندی  فینلهندی  بۆ دایک و باوکان به خۆراریی و به بێ بهرانبهرە

به خۆرایین بهرانبهری وەردەگڕێ. فێرکاری و کهرسهکان  بێ  به  به خۆرایی و  له ماوەی رۆژی  . خوێندکار رۆژانه خواردنی  خوێندکارەکان 

بیمه کراون به مهرجێک مهسافهی هاتوچۆ . خوێندنگه و مهسافهی ڕێگهی خوێندگهدا  بهرانبهرن،  بێ  به  به خۆرایی و  ی  هاتوچۆی خوێندنگه 

 .خوێندنگه زیاتر له پێنج کیلومهتر بێت

درێژە کێشانهکانی کاتژمێرەکانی فێرکاری رەنگه له خوێندنگه جیاکاندا گۆرانکاریان بهسهر  دەقیقهن، بهالم    ٤٥کاتژمێرەکانی فێرکاری به گشتی  

 .له نێوان کاتژمێرەکانی فێرکاری دا پشوو ههیه. بێت

 (Koulun nimi)ناوی خوێندنگه: 

 

:عینوان و ئادرەسی خوێندنگه      (Koulun osoite) 

 

:  ناوی بهڕێوەبهر و ژمارەی تهلهفون    (Rehtorin nimi ja puhelinnumero) 

 

:ناوی سکرتێری خوێندنگه و ژمارەی تهلهفون  (Koulusihteerin nimi ja puhelinnumero) 
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  لە خوێندنگەی سەرەتایی ناوەندەی چی دەخوێنن؟

بۆ ههمووی دەرسهکانی فێرکاری  . خوێندگهی سهرەتایی دا بهشی ههرە زۆری دەرسهکان بۆ ههموو خوێندکارەکان هاوبهش و ئیجبارینله 
بریتین له زامنی دایکی و نووسین، زمانی دووههمی والت، زمانی خارجی، فێرکاری ژینگه، زانیاری تهندرووستی، ئاین یان زانیاری چاو 

، مێژو، فێرکاری کۆمهڵناسی، بیرکاری، فیزیا، کیمیا، بایولوژی، جوگرافیا، وەرزش، موسیقا، هونهری وێنه و  لێکردن یان مێرژی ژیان

 .نهققاشی، کاری دەست و ئابووری ماڵ

به  . نههروەها مهلهوانی پهیوەسته به ناوەڕوکی فێرکاریه ئیجباریهکا. ناوەڕوکی فێرکاری دەرسه هاوبهشهکان بۆ ههموو خوێندکارەکان ئیجبارین
مهرجێک ئهگهر خوێندکار نهتوانێ  به هۆی هۆکارە قورس و ئهستهمهکان بهشداری کاتژمێری فێرکاری مهلهوانی ببێت، دەتواندڕێ به  

بهشداری کردن کاتژمێری فێرکاری مهلهوانی له کاتی گونجاوی خۆیدا قهرەبوو بکڕێتهوە، کاتێک سهبارەت به بابهتهکه پێشتر له خوێندگهدا  

 .سهر دڕا بێت و سهبارەت به فێرکاریهکه بهلگهی پهسندکراو  له مامۆستای مهلهوانی وەرگڕێتقهراری له 

ماددەی دەرسی جیاوازی  . جگه له دەرسه هاوبهشهکان خوێندکار له پۆله جیاوازەکاندا بۆ خوێندن ماددەی دەرسی جیاواز ههڵدەبژێڕێت

 .روەها هوونهر و ماددە دەرسیێکانی شارەزای و زانیاری بنههڵبژاردن نو نمونه رەنگه زمانه بێگانه و خارجیهکان و هه 

 

 هەڵسەنگاندن 
 ئهرک و مهبهستی ههڵسهنگاندی خوێندکار ئهمهیه ڕێنمایی بکات و هاندەر و پشتگیر له دەرس خوێندندا بێت و ههروەها ههڵسهنگاندی خوێندکار

. خوێندکار، کار کردن و ههڵسهوکهوتی ههمه اڵیهنی و فرە روانگهیهوە ههڵسهنگاندن دەکڕێ بوون له سهر فێر. خۆی گهشه پێ بدات
خوێندکارەکان له دەست پێکی سهرەتا را ڕاوبۆچوونی ڕینمایی کار و هاندەرانهیان پێدەدڕێت و ههروەها زانیاری سهبارەت به پێشکهوتن و   

.شارەزایهکانیان  

ههڵسهنگاندی ووشهی وەکی دیکه ئیمکانی ههیه، . خوێندکارەکان ههروەها به ووشه یان به دەرەجه ههڵسهنگاندن دەکهنسهبارەت به فێر بوونی 

  ١٠کهوتنه و دەرەجهی  ٤دەرەجهی . یه ٤ – ١٠رادەی دەرەجهکانی ههڵسهنگاندی دەرەجهیی له . یهم.٩جگه له ههڵسهنگاندی کۆتایی پۆلی 

کار له کۆتایی سالی خۆێندندا کارنامه و شههادەی ساالنهی پێدەدڕێت، لهو جێگهیه را دەرەجهکان له بهر  خوێند. باشترین ئیمکان و دەرەجهیه

.خوێندکار ههروەها کارنامه و شههادی خوێندی نیوەی سالی له کۆتایی خوێندنی وەرزی پایزیدا وەردەگڕێت ٦ – ٩له پۆلهکانی . چاون  

نهی  قسهوباسی ههڵسهنگاندن دەگڕێت، لهو جێگهیه را قسه له سهر فێربوون، باردوخی  مامۆستا سالی جاڕێک دەگهڵ دایک و باوک کۆبوو

قسهوباسی هاوبهشی مامۆستا، خوێندکار و سهرپهرستهکانی متمانهی سهرەکی له نێوانیاندا . خوێندنگه، خاله بههێز والوازەکانی خوێندکار دەکهن

.ر دەدەنپێشدەخات و  سهبارەت بارودۆخی خوێندکار زانیاری بهیکت   

 

 رۆل و نەخشی مامۆستا و خوێندکار 

ههر  . ئهو  بۆ فێر بوونخولیا بۆ خوێندکار  پێکدەهێنێ و ڕێبهری دەکات. له خوێندگهکانی فینلهندیدا نهخش و رۆلی مامۆستا ڕێبهری کردنه

.ه شێوازی خۆی فێر بێتئهرکی گرینگی مامۆستا ئهمهیه فێری خوێندکار بکات ب . خوێندکاڕێک به شێوازی خۆی باشتر فێر دەبێت  

فێر بوون له سهر بنهمای متمانهی نێوان مامۆستا و خوێندکار پێکدێت و  . خوێندکار پێوندی به خۆیهوە ههیه، که چۆن به باشی ئهو فێر بێت

.تدەدەن، له راستیدا  نهک ههمیشه و ههموو کا زۆر جاران دەرسی ماڵهوە. ئهرک و وەزیفهی خوێندکار سهبارەت به فێر بوونی  

مامۆستا سهبارەت به منداڵ  . ئهرک و وەزیفهی دایک و باوک هاوکاری ویارمهتیدەری مناڵهکان له خوێندندا و هاوکاری کردن دەگهڵ مامۆستایه

کۆبوونهکانی له کاتی . و بابهتهکانی پۆلهکه زانیاری به دایک و باوک دەدات به شێوەی سهرەکی له ڕێگهی پهیامی ئهلیکترونی هێلمییهوە

ئهرک و وەزیفهی دایک و باوک ههروەها ئهمهیه به ڕێنمایی پۆلهکه رابگهیهنێ، ئهگهر . خوێندنگهدا له کاتی پێویست دا موتهرجیم بهکار دەهێنن

. خوێندکار له خوێندنگه غایبه و ئامادە نێ  

. ههموو خوێندکارەکان له فینلهندا یکسان و بهرابهرن. ههوڵ دەدڕێ دەگهڵ خوێندکارەکان وەک تاک و کهسی تاک ههڵسوکهوتیان دەگهڵ بکڕێ
.ههر یکێکیان مافی شوێن و مهکانی ئهمنی فێر بوونی ههیه  
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 مامۆستاکان 

 مامۆستای پۆلهکان

مامۆستای پۆل نیزیکهی ههموو دەرسهاکنی خوێندن . له پۆلهکانی خۆیاندا به بهڕێوەبهری مامۆستای پۆل دەرس دەخوێنن ١ – ٦له پۆلهکانی 

. هێندێک له دەرسهکان مامۆستای وانهیی دەتوانێ دەرس بدات، بۆ نمونه مامۆستای زمانی فینلهندی وەک زمانی دووههم. دەرس دەدات
وان ماڵهوە و خوێندنگه ئهنجام دەدات و ههروەها چاودێری فێرکاری و غایبی و ئامادە نهبوونی خوێندکار مامۆستای پۆل ههروەها هاوکاری نێ 

.دەکات  

:ناوی مامۆستای پۆل و زانیاری پێوندی گرتن  (Luokanopettajan nimi ja yhteystiedot) 

 

 

 ڕینمای پۆل

ئهو چاودێری دەرس خوێندن و عایبی و ئامادە نهبوونی خوێندکاری پۆلهکهی خۆی . دا ههر پۆلهو ڕێنمای پۆلی خۆی ههیه ٧ – ٩له پۆلهکانی 

قسهوباسی ههڵسهنگاندن سالی جارێکی خوێندن ئهنجام   .دەکات و ههروەها سهبارەت به بابهتهکان نێوان ماڵهوە و خوێندنگه زانیاری دەدات

. جگه لهمه ڕێنمای پۆل سهبارەت به دارشتن و سازدانی بهرنامهی هاوکاری خوێندکار بهرپرسیارەتی دەکات. ەدەدەن و بهسهری دا دەچنهو  

:ناوی ڕێنمای پۆل و زانیاری پێوندی گرتن  (Luokanohjaajan nimi ja yhteystiedot) 

 

 
 

 

 مامۆستای وانهیی

مامۆستای وانهیی شارەزا و پسپۆری وانهی  . ای جیاوازیان ههیهدا نیزیکهی ههمووی ماددەکانی فێرکاری مامۆست  ٧ – ٩له پۆلهکانی 

مامۆستای  . فێرکاریهکهی،  و  له پێوندی دەگهڵ ئهمه ئهو  خوێندکار سهبارەت به فێر بوون ڕێبهری دەکات و پێشکهوتن له ماددەکهی خۆیدا
پرس و ڕا دەگهڵ   ی هاوکاری و یارمهتی درێژخایهنسهبارەت پێداویست  وانهیی له کاتی پێویست دا فێرکاری یارمهتیدەر پێشکهش دەکات و

ئهو بهیکهوە دەگهڵ مامۆستای تایبهت و پسپۆر  و ڕێنمای پۆل بهرنامهی سازدانی یارمهتی فێرکاری  . مامۆستای تایبهت و پسپۆر دەکات

.دادەڕێژێ  



  KURDIN KIELI (SORANI) 

5 

.هدا به دەست دەکهونزانیاریهکانی پێوندی گرتنی مامۆستای وانهیی له الپهرەی مالهوەی خودی  سایتی خوێندنگ   

 

 

 یارمەتی دەرس خوێندن 

ههروەها خوێندکار مافی . خوێندکار مافی خزمهتگوزاری ئاگاداری تهندرووستی خوێندنگه و ههروەها ئاگاداریهکانی دیکهی خوێندکاری ههیه

.کار کاردنی چاالکانه نهچێته پێشهوەوەرگرتنی فێرکاری یارمهتیدەری ههیه، ئهگهر دەرس خوێندن و فێر بوون به بێ له بهر چاو گرتنی   

 فێرکاری تایبهتمهند

 خوێندن و فێرکاری تایبهت له گروپی بچووکدا یان فێرکاری تاک و تاکه کهسیدا له سهر ئهو وانانه پێشکهش دەکهن، لهو جێگهیه را خوێندکار

مامۆستای تایبهت و پسپۆر یان گروپی ئاگاداری   سهبارەت به پێویستی خوێندن و فێرکاریهکه مامۆستای وانهکان،. گرفتی تێیاندا ههیه

له تامپێڕێدا هروەها . خوێندکاران به له ەک تێگهیشتن دەگهڵ خوێندکار و له کاتی پێویست دەگهڵ سهرپهرستی خوێندکار بریاری لهسهر دەدڕێ

.له پۆلی تایبهت دا فێرکاری تایبهت تهواو کاته. پۆله تایبهتهکانی ناوچهیی کار دەکهن  

نبهری کۆمهاڵیهتی خوێندنگهفهرما  

لهو یارمهتی وەردەگیڕێ، ئهگهر گهنجی تازەپێگهیشتوو سهبارەت هاتنه خوێندنگه و . فهرمانبهری کۆمهاڵیهتی خوێندنگه فهرمانبهری سۆسیاله
دێکیان رەنگه له کاری  ، له پێوندیهکانی هاورێیهتیدا یان له ژیانیدا گۆرانکاریهکان روویان دابێت، هێن دەرس خوێندن کێشه و گرفتی ههبێت

ههروەها گهنجی تازە پێگهیشتوو دەتوانێ سهبارەت به ژیانی خۆی بابهتهکانی پێوندیدار به . خوێندنگه و دەرس خوێندن دا رەنگدانهوەیان ههبێت

کهوە دەگهڵ گهنج ڕیگا چارە سهبارەت بارودۆخی کێشه و گرفتهکان بهی . گهشهی خۆی له فهرمانبهری کۆمهاڵیهتی خوێندنگه یارمهتی وەرگرێ 

.و تازەپێگهیشتوو به دوای دا دەگهڕێن، دەگهڵ دایک و باوک وکهسانی گهورە سالی دیکهی خوێندنگهدا  

 دەروونناسی خوێندنگه

.دەروونناسی خوێندنگه دەتوانێ یارمهتی بکات، کاتێک خوێندکار پێویستی به یارمهتی و دەرباز بوونه بۆ نمونه  
 

ههستی ژیان و کێشه و گرفتهکانی گهشه کردن  -              
کێشه و گرفتهکانی کار کردن و وورد بوونهوە  -              
پێوندیهکانی پێوندی گرتن له ماڵهوە و خوێندنگه -              
کێشه و گرفتهکانی فێر بوون  -              

                      

گهپهرستاری تهندرووستی خوێندن  

پهرستاری تهندرووستی خوێندنگه چاودێری گهشهی منداڵ و گهورە بوونی به  . پهرستاری تهندرووستی خوێندنگه له خوێندنگهدا کار دەکات

پهرستاری تهندرووستی خوێندنگه و پزیشکی خوێندنگه پشکنینهکانی تهندرووستی . هاوکاری دەگهڵ دایک و باوک وپزیشکی خوێندنگه دەکات

گهورە بوون و گهشه کردنی  ( بهرز بوونی باال، کێش،  گهشه کردنی بینایی و گێو لێبوون)ئهنجام دەدەن، لهو جێگهیهدا چاودێری جهستهیی 

.دەروونی کۆمهاڵیهتی دەکهن  
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ی خوێندنکار له خوێندنگهدا خوێندکارە نهخۆشهکان و نهخۆش کهوتن  

پهرستاری تهندرووستی خوێندنگه پهرستاری نهخۆشی نێ، بهالم له کاتی رۆژی خوێندنگهدا . منداڵی نهخۆش نابێ بنێردڕێتهوە خوێندنگه

ێندنکار لهماڵهوە  ئهگهر خو. دەتواندڕێ بچنه الی پهرستاری تهندرووستی خوێندنگه، ئهگهر  نهخۆش کهوتن یان خۆتان له خوێندنگه بریندار کرد

. نهخۆش کهوێ، دەچنه دەرمانگای تهندرووستی خۆتان  

سهبارەت به ئهمنییهتی خوێندکار باشتر وایه دایک و باوک نهخۆشی دڕێژخایهنی منداڵهکهیان و دەرمانهکانی به پهرستاری تهندرووستی و  

.مامۆستا رابگهینن  

 واکسهن و کوتانهکان 

ئهگهر دایک و باوک  . هکانی پێشتر له منداڵهکه دڕاون دەبێ بدەنه پهرستاری تهندرووستی خوێندنگهدایک و باوک بهلگهی کوتان و واکسهن 
بهلگهیکیان سهبارەت به کوتان و واکسهنهکان به دەستهوە نێ، پهرستاری تهندرووستی خوێندنگه بهرنامهی کوتان و واکسهن کردنی کار  

: کوتان و واکسهنهکانی دەبێ لێبدڕێن بریتین له. ایک و باوک بۆ خوێندکار دەست پێدەکاتپێکراوی  فینلهندی له خوێندنگه له سهر رەزامهندی د
.، ئیفلجی منداڵ، سوڕێجه، گێو رەپه و ههروەها سورێژەی ئهلمانی( قورگ ئێشه)تهشهنوج، دوشاخه   

 

 ئامادەیی فێرکاری خوێندنی سەرەتایی ناوەندی
خوێندی سهرەتایی ناوەندی دیاری و  ٧ – ١٦ئامادەیی فێرکاری خوێندنی سهرەتایی ناوەندی بۆ خوێندکارانی  به رەگهز بیانی و خارجی تهمهن 

که گواستنهوەیان بۆ خوێندنی . له ئامادەیی فێرکاری دا شارەزایهکانی سهرەتایی زمانی فینلهندی فێری خوێندکارەکان دەکهن. دەست نیشان کراوە

.گشتی ئاسانتر بێت  

جگه لهمه ناوەروکی بابهته . ئاشنایی دەگهڵ خوێندنگهی فینلهندی، کهلتور، زمان و شێوازەکانی فێرکاری بهشێکی گرینگن له ئامادەیی فێرکاری

.له کاتی ئامادەیی فێرکاری دا ئاین دەرس نادەن . سهرەکییهکانی وانهکانی فێرکاری دیکه ووشهکان دەخوێنن  

ئهگهر خوێندکار له کاتی هاتنی بۆ فینلهندا نه زانێ بخوێنێتهوە و بنووسێ، به گشتی ئهو کات ئهو  . اری به گشتی یک سال دەخایهنێئامادەیی فێڕک

دوای ئهمه خوێندکار به پێی تهمهن یان شارەزایی و زانیاریهکانی دەگواستڕێتهوە بۆ پۆل له  . دوو سال له ئامادەیی فێرکاریدا دەمێنێتهوە

.یزیکی نیشتهجێیی خۆیخوێندنگهی ن   
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مامۆستا دەگهڵ دایک . له کاتی ئامادەیی فێرکاریدا پێشینه و مێژووی خوێندنگهی خوێندکار رووندەکهنهوە و به پێی ئیمکان پێداویستیه تایبهتهکانی

کاتی پێویستدا چاوپێکهوتنهکان جگه لهمه له . سهرپهرست و خوێندکار بهیکهوە بهرنامهی خوێندن و فێرکاری بۆ منداڵ دا دەڕێژن \و باوک 

.وەک یارمهتیدەر موتهرجیم به کار دەهێنن. ساز دەدەن  

:ناوی مامۆستا و زانیاری پێوندی گرتن  (Opettajan nimi ja yhteystiedot) 

  

 

 

 

 

زمانی فینلەندی وەک زمانی دووهەم : خوێندنی زمانی فینلەندی  

به رادەی فێرکاری دەرس خوێندن به پێی پێویست مافی وەرگرتن له ههموو کاتهکانی خوێندنی  -( ٢اس )فینلهندی وەک زمانی دووههم 

ئهرکی تایبهتی  . دا خوێندکار شارەزایی و زانیاری زمانی فینلهندی به هێز دەکات ٢له کاتژمێری فێڕکاری اس. سهرەتایی ناوندیی دایه ههیه
یارمهتی گهشهیی چهند زمانهی خوێندکار و ههروەها حهز پێک بهێنێ و کهرەسهکانی زانیاری و شارەزایی زمانی به  ٢اس     رادەی فێرکاری 

بچووکدا بخوێنی یان له کاتی کاتژمێری فێڕکاری   ٢یان له گروپی اس ٢خوێندکار دەتوانێ فێڕکاری و دەرسی اس. پێی تهمهن گهشه پێ بدات

.دی دادەرسی زمانی دایکی فینلهن   

:ناوی مامۆستا و زانیاری پێوندی گرتن  (Opettajan nimi ja yhteystiedot) 
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 (kietu)   چەند زمانەکانلەالیەن زمانەوە یارمەتیپێدراوی فێرکاری  

سهرەکی بۆ خوێندکاری  قوناغی ناوەندی دوای فێرکاری ئامادەیی دیاری کراوە، که پێویستی زۆری    یلهالیهن زمانهوە یارمهتیپێدراوفێڕکاری 

  یلهالیهن زمانهوە یارمهتیپێدراوفێڕکاری سهبارەت به گواستنهوە بۆ گروپی . به یارمهتی زمانهوانی ههیه سهبارەت به پێشکهوتنی دەرسهکانی

.دڕێدەگهڵ دایک و باوک بهیکهوە قهراری لهسهر دە  

و ئهوەندی که مهجال و ئیمکانی ههبێت بهشداری   خوێندی گشتین پۆلیشمولی  لهالیهن زمانهوە یارمهتیپێدراوفێڕکاری خوێندکارانی گروپی 

ه دا بهرنامهی دەرس خوێندن به پێی پێوداویستیهکانی تاکی خوێندکار ب لهالیهن زمانهوە یارمهتیپێدراوفێڕکاری خوێندن . فێرکاری پۆلهکه دەکهن

یارمهتیهکه به شێوەیک پێشکهش دەکهن تێگهیشتن له بابهتهکانی خوێندنهوەیی و  . کاتژمێرەکانی فێرکاری مامۆستای جومگهوە گڕێ دەدەن

ههروەها فێرکاری هاوکات به پێی مهجال و ئیمکان پێشکهش دەکڕێت، و ئهوکات مامۆستای  . ههروەها بابهتی و  فێر بوونی ووشهکان بێت

.هڵ کاتژمێڕەکانی فێرکاری گشتی به ڕێنمای کردنی خوێندکارەکان بهشدارەگروپی جومگه دەگ  

سال و به سال دەرس دەخوێنن و  بهرنامهی فێڕکاری خوێندکار به بهردەوامی چاوی به   دالهالیهن زمانهوە یارمهتیپێدراوفێڕکاری له گروپی 

ندی به بێ یارمهتی فێرکاری جومگه سهرکهوتوو دەبێت، ئهو  کاتێک چاو لێدەکهن، که خوێندکاری قوناغی ناوە. سهردا دەخشێندڕێتهوە

ههروەها له خوێندنگهی سهرەتایی دا رەنگه فێڕکاری جومگه  . دەگهڕێتهوە بۆ خوێندنگهی ناوچهی خۆی له پۆلی ههشتهم یان له پۆلی نۆههمدا

.ههبێت  

له خوێندنگهکانی ئاهڤێنیس یهرڤی، ئێتێله هێرڤانتا، ههتانپا، یوهاننوسکوله و تێسوما کار و   دالهالیهن زمانهوە یارمهتیپێدراوفێڕکاری گروپی 

.چاالکی دەکات  

 

 خوێندنی زمانی دایکی خۆیی
یکسانی باری دەروونی و راهاتن دەگهڵ کۆمهڵگا و ههروەها بایخ راگرتنی کهلتوری خۆیی شهخسییهت و کهسایهتی خوێندکار بههێز دەکات، 

گهشه کردن دەبێ هاوکات  : گهشه کردنی زمانی دایکی خۆیی ههروەها یارمهتی فێر بوونی زمانی فینلهندی دەدات. کهلتورەکانی دیکه دانان بۆ

.له ههر دووک زمانهکه به یک کات روو بدات  
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فێرکاری پێشکهش دەکرێت . خوێننله خوێندنگهکانی فهنلهندی دا خوێندکارانی چهند زمانه مهجال و ئیمکانی ئهوەیان ههیه زمانی دایکی خۆیان ب 

ئهگهر فێرکاریهکه  . فێرکاریهکه له حهوتوودا دوو کاتژمێر پێشکهش دەکهن. ئهگهر تا ڕادەیهکی بهشکردوو خوێندکار ناوی خۆیان بۆی بنووسن

.له خوێندنگهی خۆیی داس از نهدڕێ، خوێندکار دەتوانێ بهشداری بکات له فێڕکاری ساز دڕاوی خوێندنگهیکی دیکهدا  

www.tampere.fi   زانیاریی زیاتر سەبارەت بە فێرکاری و ناونووسین:   
Oman äidinkielen opetus tai Native language وشەکانی بەدواداگیران:     

 

:کراوەله تامپێرێدا له مهر ئهو زمانانهی باسکراوی خوارەوەدا فێرکاری زمانی خۆیی پێشکهش   

کوردی، پاشایی، یۆنانی، ئالبانی، عهربی، ئهرمهنیا، بهنگالی، بۆسنی، بولغاری، دەری، ئینگلیزی، ئیسپانی، ئیتالی، یابانی، چینی ماندەرینی، 
تورکی، تایوانی، چکی،  ێلێگوویی،ت تامیلی،  فارسی، سامی باکوری، پورتوگالی، پولهندی، فهرەنسی، رۆمانی، رۆمانیایی، ئهلمانی، سۆمالی، 

.ههنگاری، روسی، ڤیهتنامی و ڤیرو   

 

   .باسکراوی سهرەوە دەتوانێ براونیهته فێرکاری زمانهکان له ئیستادا له ڕێگهی سایتی

 

 فێرکاری ئاین 
فێرکاریهکه  خوێندکار مافی خۆیهتی دەرسی ئاینی دینی خۆی پێشکهش بکڕێ، به مهرجێک النی کهم سێ خوێندکار ههبێت و دایک و باوک داوای  

 .ئهگهر خوێندکار پێوندی به هیچ ئاینێکهوە نیه، ئهو بهشداری فێرکاری مێژوی روانگهی ژیان دەکات. بکهن

 .زانیاریهکانی مامۆستای ئاینی منداڵهکهت له الپهرەی سایتی خوێندنگه پهیدا دەکهی و بهدەست دەکهوێ

 .فێرکاری ئاینی ناکاتله کاتی فێرکاری ئامادەیی دا خوێندکار بهشداری 

 

کان دەستوور و ڕێسا گشتیەکانی خوێندنگە  

 م١ هەموو خوێندکاڕێک و فەرمانبەری خوێندگە مافی ئارامی کاری هەیە

م٢  بەکار هێنان و لەسەر نانی کالوەکان و دەبەر کردنی جلەکانی دەرەوە لە شوێنەکانی خوێندنگەدا، لە هۆلی جێژن و  لە هۆلی نان خواردن 

 ئیجازە پێ نەدڕاوە.

 م٣ بەکار هێنانی موکەبەرەکان و جیهازەکانی موبایل بە بێ ئیجازەی مامۆستا ئیجازە پێ نەدڕاوە.

 م٤ چێژ  وەرگرتن لە خواردنەکان و خواردنەوەکان لە کاتژمێری فێرکاری دا بە بێ ئیجازەی مامۆستا ئیجازە پێ نەدڕاوە. 

 م٥ بەکار هێنانی بەرهەکانی جگەرە و سرکەر  و هەڵگرتنی ئیجازە پێ نەدڕاوە. 

 م٦ چوونە دەرەوە لە ناوچەی پشووی نێوانی کاتژمێرەکانی فێرکاری دا لە کاتی خوێندنگەدا تەنیا بە ئیجازەی مامۆستا دەبێت. 

 م٧ کەرەسەکانی هاتوچۆی خوێندکارەکان دەبێ لە شوێنە دیاریکراوەکاندا هەڵبگیڕێن. 

 م٨ دەگەڵ ماڵ و کەلوپەلی خوێندنگە دەبێ بە ووشیاریەوە هەڵسوکەوت بکڕێ. خوێندکار لە پێکهێنانی زیان گەیاندن بەرپرسیارە. 

م٩ چوونە دەرەوە سەبارەت بە حالەتەکانی نەخۆش کەوتن تەنیا دەتواندڕێ بە ئیجازەی پەرستاری تەندرووستی، مامۆستای پۆل یان  

 بەڕێوەبەر دەبێت.

 م١٠ خوێندکار بەرپرس و ئەرک دارە بە روونکردنەوە و ئەنجامدانی تەمرین و دەرسەکانی ماڵەوە لە کاتی غایبی و ئامادە نەبوونی دا.

 

http://www.tampere.fi/
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 لە دوای خوێندی سەرەتایی ناوەندی 
کانی درێژەی نگهی خوێندکار بۆ خوێندکارەکان باسی مهجال و ئیمله کاتی پۆلهکانی سهرەوەی خوێندنی سهرەتایی ناوەندی دا ڕێنمای خوێند

یان پهیمانگاکانی میهنهیی  ( ئهعدادی)به گشتی له خوێندی سهرەتایی ناوەندی را داوای دەبیرستان . خوێندن و خوێندنگه جیاوازەکان دەکات

لهمانگهکانی داواکردنهکه له ڕێگهی داواکردنی گشتیهوە  له وەرزی زستاندا . به ئهمانه دەوتڕێ رادە و قۆناغی دووههمی خوێندن. دەکهن

.سالدا  تهواو و تێپهر بکڕێ ٢ –  ٤و پهیمانگاکانی میهنهیی دەتواندڕێ له ماوەی ( ئهعدادی)دەبیرستان . فێبرواری و مارس دا روو دەدات  
 

اندڕێ داوای  یان پهیمانگانی میهنهیی دەتو( ئهعدادی)له دوای دەبیرستان . له رادە و قۆناغی دووههم دا خوێندن به خۆرایی و به بێ بهرانبهرە

. سهبارەت به ئهمانه داواکاری گشتی خۆیان ههیه. زانستگهی کردەیی، خوێندنگه باالکان و زانستگاکان بکڕێ  

:ناوی ڕینمای خوێندن و فێرکاری و زانیاری پێوندی گرتن  (Opinto-ohjaajan nimi ja yhteystiedot) 

 

 

 

 


