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Zanyarîyên amadekarîyê bo dayîk û bavên zarokên wan li
Xwendingehên Bingehî 20200318
ji ber ev rewşa ne normala ku Swêd nuha têdaye, rêveberîya giştîya Falköping bo zarok û
xwendinê dixwazê agehdarîyê bidê ku dibê pêwîstî çêbê bo guhartina karên pêşdibistanê.
Îro tevaya xwendinê bo xwendekarên lîsê/gymnasiet dibê xwendina ji dûrve/li malê, û
Hukûmeta Swêd ragihand ku dibê biryarên nû bo xwendingehên bingehî û pêşdibistanan jî weha
bibê.
Amadekarî berdewamin bo derfetdanê jibo xwendingehên bingehî eger biryarek nû ji layê
Hukûmetê bê standin ku xwendin bibê li mal/ji dûrve. Eger weha bibê pêdvîye mal û xwendingeh
hevkarbin bo esekirina mafên xwendekar bo perwerdê/fêrbûn,
Gelek giringe ku xwendekar derfet hebê bo berdewamîya perwerdê digel alîkarîyên mamostetên
xwe ji ber pêdvîye perwerdeyê berdewame heye.
Wezîra perwerdeyê Anna Ekström ragihand pêncşema bûrî biryara Hukûmetê biryara ku dibê
werzê xwendin dirjtir bê her weha perwerde di rojên bihinvedanê/tetîlê werê kirin jibo xwendekar
ew demê wî maf bo perwerdê heye werbigrê. Şêweyek ewe ku xwendin li xwendekaran neçê
xwendekar limal kar bikin bi piştgîrîya Intirnêt. Jiber xwendekar zanin/şarezana bo bikaranîna
van tiştan û amîran, lewre ji layê xwendingehanve derfetên baş hene bo fêrkirina ji dûrve her
çend ferq û cuday hene navera madan de û xwendingehande.
Amadekarî berdewamin jibo berdewamîya bicihkirna cihên demê valahîyê/fritidshem bo wan
xwendekaran yên dayîk û bavên wan Hukûmetê li ser biryar daye giringîya karên wan bo civakê,
heger Hukûmetê birîyar da bo kêmkirina karên cihê demê valayê.
Pêwîste cihên demê valahîyê û mal hevkarbin bo berdewamîya parastina civaka me

Her xwendingehek dê agehdarîya bidê bo çawe karê xwendinê dê bê kirin û çi alav û derfet hen
bo bikaranînê. Bo nimûne amadekirina cedwelên xwendekarî jibo piştgîrîya naveroka karê
xwendekar.
Bo zanyarîyên nû li ser malpera beledîyê lînk hene bo cihên peywendîdar bo dabazabdinê.
https://www.falkoping.se/
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