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Information till vårdnadshavare med barn
i grundskola/grundsärskola i Falköpings
kommun

)Kurdiska (sorani
ا
انیاری ئامادەکاری بۆ سەرپەرشتیار)دایک و باوک(ی منداڵن لە
ز ی
قوتابخانەی بنەڕەتیدا 20200318
ایەتن پەروەردەی
بە لەبەرچاوگر یتن ئەو بارە نەخوازراوەی ئەمڕۆ سوێد پێیدا تێدەپەڕێت ،بەڕێوەبەر ی
ی
ی
یستن خوێندن لە دوورەوە ئاگادارتان
شارەوانن فالشۆپینگ بە
پێویسن دەزانێت لە زیادبووی پێو ی
ی
بکاتەوە.
ی
ی
ئامادەی لە قوتابخانەوە گوێزراوەتەوە بۆ خوێندن لە دوور)ماڵ(ەوە
لە ئێستادا خوێندی قوتابییای
ی
ی
ی
ی
حکوومەی سوێد ڕایگەیاندووە کە ڕەنگە دەربارەی خوێندی قوتابخانەی بنەڕەی و پێشخوێندنگە
و
جن باس بێت .
بڕیاری نوێ ی
ی
ی
یاریدای
قوتابییای قوتابخانەی بنەڕەتییش لە ئەگەری بڕ
ئێستا ئامادەکاری بەڕێوەیە بۆ ئەوەی
ی
ی
حکوومەت بواری ئەوەیان هەبێت لە ماڵەوە بخوێن .ئەگەر ئەمە کرا ،ئەو کاتە پێویست دەکات
ی
ماف خوێندن بۆ هەموو قوتابییان دەستەبەر بکرێت.
قوتابخانە و ماڵەوە هاوکار بن بۆ ئەوەی
ی
یارمەتن مامۆستاکان،
بەردەوامن خوێندنیان بۆ فەراهەم بکرێت بە
ومەرج
گرنگە قوتابییان هەل
ی
ی
بەردەوامن هەیە.
لەبەر ئەوەی ئەریک خوێندن لە قوتابخانەدا
ی
مەی لە بارەی درێژکردیی
ئاننا ئێکس یتوێم ،وەزیری پەروەردە پێنجشەممەی ڕابردوو بڕیاری حکوو ی
وەرزی خوێند یی ڕاگەیاند ،سەرباری ئەوەی ڕەنگە لە ڕۆژ یای پشووشدا خوێندن هەبێت ،ئەویش بۆ
ی
ئەوەی ی
کای پێویست بۆ ف یتبوو یی قوتابییان کە ماف خۆیانە بۆیان فەراهەم بکرێت .بۆ ئەوەی
کای خوێندن لە دەست نەدەن لە شێوازی خوێ ی
قوتابییان ی
ندی دیگیتال سوودمەند دەبن .زۆر چاکە
کە قوتابییان پێش یت ئەو شێوازەیان بەکار هێناوە و ڕاهاتوون لەسەری ،ئەمەیش دەبێتە هۆی
ی
هەلومەرج باش بخەینە بەر دەستیان کە بتوانن لە ماڵەوە کاری
ئەوەی کە ئێمە لەالی خۆمانەوە
خۆیان بکەن ،ئەمە سەرەڕای ئەوەی هەلومەرجەکان بۆ پۆل و قوتابخانەکان جوداکان جیاواز
دەبێت.
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ئێستا ئامادەکاری دەکرێت بۆ ئەوەی بەردەوایم بدرێت بە جێپێدان لە بنکەک یای چاالکن ی
کای ئازاد
ی
ا
بۆ ئەو منداڵنەی سەرپەرشتیار)دایک و باوک(یان لەو جێیانەدا کارد دەکەن کە بۆ کۆمەڵگا گرنگن،
ئەمە ئەگەر حکوومەت بڕیاری دا قەوارەی چاالکن ی
کای ئازاد کەم بکرێتەوە.
ی
ئەولەوییەی یج لە بنکەی چاالکن ی
ی
دەگتێتە
اد
ز
ئا
کای
لە کاتێکدا بارودۆخەکە دژواتر بێت
ی
ی
استن بەرژەوەندییەکایی
ی
االکن کای ئازاد و ماڵەوە هاوکار دەبن و پار ی
پێشچاو و ئەو کاتە بنکەی چ ی
کۆمەڵگەکەمان دەگرنە بەرچاو.
هەر قوتابخانەیەک لە چۆنیەتن کارکردن و ئامر ی
ازەکای خوێندن کە لەبەر دەستدان زانیاری دەدات.
ی
نموونەی خشتەی خوێ ی
ندی ڕۆژانەی قوتابییان ئامادە دەکرێت.
ی
ی
شارەوای بکەن ،لەوێ بەستەری هەموو
سەردای ماڵپەڕی
بەردەوامن زانیاریوەرگرتن ،ناوبەناو
بۆ
ی
دامەزراوە پەیوەندیدارەکان هەن.
https://www.falkoping.se/
بە هیوای هاوکارییەیک چاک
کارین برۆنێل
بەڕێوەبەری پەروەردە
Karina Bronell, Skolchef

