قوتابخانە ،خوێندنی بەرایی و پەروەردە
خوێندنی بەرایی
لە سوید ،ئەو مندااڵنەی کە تەمەنیان لەنێوان یەک ساڵ بۆ پێنج ساڵە خوێندی بەرایی دەیانگرێتەوە ئەگەر دایک و باوکیان کار بکەن
یان بخوێنن ،یان بەمەبەستی بەخێوکردنی منداڵیکی تر مۆڵەتیان وەرگرتبێ ،بێکاربن یان بەهۆی نەخۆشیەوە مۆڵەتی کارکردنیان
.وەرگرتبێت ،یان پێداویستی تریان هەبێت بەهۆی هەندێک بارودۆخی خێزانی تر
ئەگەر دەتەوێ داواکاری پێشکەش بکەیت لە خوێندنی بەرایی .لە شارەوانیەکە ،هەریەکە لە خوێندنی بەرایی تایبەت و گشتی هەیە
دەتوانی لەسەر ماڵپەری شارەوانی ناونیشانی .تایبەت ،ئەوا پێویستە راستەوخۆ پەیوەندی بە قوتابخانە بەراییەکەوە بکەیت
.پەیوەندیکردن و زانیاری لەبارەیانەوە بەدەستبخەیت
مندااڵنی  .ساڵیەوە دەستپێدەکات1مندااڵن دەتوانن لەو کاتانە بێنە قوتابخانە کە دایک و باوکیان کاردەکەن یان دەخوێنن ،لە تەمەنی
ئەو دایک و باوکانەی کە بەدووای کاردا دەگەرێن یان مۆڵەتی دایکایەتی و باوکایەتیان وەرگرتووە دەتوانن رۆژانە بۆ ماوەی سێ
ئەگەر کار ناکەیت و ناخوێنی ،منداڵەکەت دەتوانێ بەخۆرایی لەتەمەنی سێ ساڵیەوە بەشداری .کاتژمێر لە قوتابخانە ئامادەبن
ئایار دەکرێتەوە 31 ،ئەیلول بۆ  1ئامادەبوون لە خوێندنی بەرایی بێبەرامبەرە ،هەروەها خوێندنی بەرایی لە .خوێندنی بەرایی ببێت
 .سەرلەبەیانی کراوەیە 11:00بۆ 8:00عادەتەن لە کاتژمێر
.دووای پێشکەشکردنی داواکاریەکەت ،لە ماوەی چوار مانگ جێگایەکت لە خوێندنی بەرایی پێشکەش دەکرێت
.ئەگەر بەو شوێنە قایلبیت کە پێشکەشت کراوە ،ئەوا پێویستە بەڵگەنامەیەک بنێریت کە تێیدا ئاماژە بە داهاتی خێزانەکەت کرابێت
:بەڵگەنامەکە دەبێت ئەمانەی لەخۆگرتبێت
پسولەی پارەدان ،یان گرێبەستی کارکردن ،ئەگەر کاردەکەیت 

 ،ئەگەر دەخوێنی)(CSNکۆپیەکی بریاری بۆردی دارایی قوتابیانی سویدی

بەدیاریکراوی هەر بەلگەنامەیەک لە ئاژانسی بیمەی کۆمەاڵیەتی کە تێیدا ئاماژە بە هەر هاوکاریەکی دارایی یان یارمەتی
دایک و باوک کە لێیانت وەرگرتووە ،کرابێت

بە دیاریکراوی هەر بەڵگەنامەیەک کە لە رێگەی هاوکاری بێکاریەوە وەرتگرتبێت
بڕیار لەسەر ناساندنی سودەکان 
بەڵگەنامەی پشتگیری داهات لە خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتییەوە ،ئەگەر ئەو جۆرە هاوکاریەت وەرگرتووە 
 .ئەگەر داهاتەکەت گۆرانکاری بەسەرداهات ،ئەوا ناچاری بە زووترین کات بە راپۆرت نوسینگەی پەروەردەیی لێئاگاداربکەیتەوە

قۆناغی خوێندنی بەرایی
قۆناغی خوێندنی بەرایی بریتییە .لە سوید ،مندااڵن دەست بە خوێندن دەکەن لە خوێندنی بەرایی کاتێک تەمەنیان دەگاتە شەش ساڵ
.لەو ساڵەی خوێندن کە مندااڵن ئامادە دەکات بۆ دەستکردن بە بەخوێندن لە قوتابخانە بەشێوەیەکی چڕوپڕ
 ،.بەشداربوون لە خوێندنی بەرایی دەبێتە ناچاری2018لە دووای ساڵی

)سەرتایی(خوێندنی چڕ و پڕ
مندااڵنی ئەو دایک و باوکانەی کە جگە لە سویدی بە  .ساڵ بە ناچاری دەبێت بچنە خوێندنی چڕ و پڕ7-16بۆ مندااڵنی تەمەن
لە شارەوانی بۆڵناس .زمانێکی تر قسە دەکەن و لە ماڵەوە بە سویدی قسە ناکەن مافی خوێندنیان هەیە بە زمانی زگماکی خۆیان
بۆ زانیاری دەرباری خوێندنی منداڵ ،پێویستە پەیوەندی بە الرش .هەریەکە لە قوتابخانەی چڕوپری تایبەت و گشتی هەیە
.ئاڵسترمەوە بکەیت
الرش ئاڵسترم
)فەرمانگەی زمانی زگماکی( Modersmålsenhetenبەرێوبەری
070-663 71 33
lars.ahlstrom@bollnas.se

پاشی قوتابخانە-و-پێش-سەنتەری
ئەم پرۆگرامە پێشکەشی .پاشی قوتابخانە پرۆگرامێکە کە هاوتەریبە لەگەڵ خوێندنی بەرایی و خوێندنی چڕ و پڕ-و-پێش-سەنتەری
بۆ ئەوەی مافی بەشداربوونت  .قوتابخانەی تەواوکردووە 3ساڵ یان ساڵی 10ئەو مندااڵنە دەکرێت تەمەنی بەهارەی گەیشتووەتە
.هەبێت ،دەبێت سەرپەرشتیاری منداڵەکە کاربکات یان بخوێنێت ،یان قوتابیەکە پێداویستی تری هەبێت بەدەر لە بارودۆخی خێزانی
ساڵ ،شارەوانی چااڵکی خۆشی کات بەسەربردن پێشکەش دەکات لە جیاتی 10لە وەرزی زستان کاتێک کە منداڵەکە تەمەنی دەگاتە
.پاشی قوتابخانە-و-پێش-سەنتەری

پاشی -و-پێش-پێشکەشکردنی داواکاری بە خوێندنی بەرایی شارەوانی ،قۆناغی خوێندنی بەرایی ،سەنتەری
قوتابخانە ،یان قۆناغی بەرزتری خوێندن
فۆرمی داواکاریەکە بە Skolplatsen.داواکاریەکان لەرێگەی ئۆنالینەوە پێشکەش دەکرێت لەرێگەی بەرکارهێنانی پالتفۆرمی
دەتوانێ بۆ .ناسنامەی بانکی هەیە /بیت ،پێویستیت بە ناسنامەی ئەلیکترۆنیSkolplatsenسویدیە و بۆ ئەوەی بتوانی داخیلی
.پێشکەشکردنی داواکاری ،داوای یارمەتی لە کارمەندانی نوسینگەی پەروەردە بکەیت
نوسینگەی پەروەردە
City Hall, Stadshustorget 2 in Bollnäs.
0278-256 80
utbildningskontoret@bollnas.se.

خوێندنی ئامادەیی
خوێندنی ئامادەیی ئارەزوومەندانەیە . ،سالدایە ،دەتوانن بچنە خوێندنی ئامادەیی 18بۆ 15ئەو گەنجانەی کە تەمەنیان لە نێوان
ئەو نمرانەی .قوتابیان دەتوانن بریاربدەن ئاخۆ دەیانەوێ لە پرۆگرامی پیشەیی بخوێنن یان پرۆگرامێک کە ئامادەیان دەکات بۆ زانکۆ
ئەگەر قوتابی نەیتوانی .کە قوتابیان لە خوێندنی چڕوپڕ بەدەستی دەهێنن دەستنیشانی دەکات کە قوتابیان دەتوانن چ کۆرسێک بخوێنن
ئەمەش .مافی خوێندنی ئامادەیی بەدەستبهێنێت بەهۆی ئەو نمرانەی کە بەدەستیهێناوە ،پرۆگرامی ئامادەیی کەسی بەردەستە
پرۆگرامێکی ئاست بەرزی نێودەوڵەتی لەخۆدەگرێت کە زۆر باش بەکەڵکی ئەو قوتابیانە دێت کە بۆ ماوەیەکی زۆر لە سوید
خوێندنیانەوە ،بەاڵم دەکرێت لە واڵتی رەسەنی خۆیان ئەم 9نەژیاون تاوەکو شایستەیی تەواو بەدەستبهێنن لە دووای ساڵی
دەکرێت خوێندنی فیزیکی لەگەڵ بەشەکانی تردا بەیەکەوە ببەسترێتەوە بۆ ئەو قوتابیانەی کە دەخوازن .شایستەییەیان بەدەستهێنابێت
.جەخت لەسەر وەرزش بکەنەوە
.لە شارەوانی ،هەریەکە لە خوێندنی ئامادەیی سەر بە شارەوانی وخوێندنی ئامادەیی سەربەخۆ هەیە

خوێندنی ئامادەیی بۆ قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت
قوتابخانەی تایبەت بە قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەتی ئارەزوومەندانەیە ،ئامانج لێی ئەو مندااڵنەیە کە خاوەنی پیداویستی تایبەتین
پرۆگرامی نیشتیمانی و تاکەکەسی لێرە پێشکەش دەکرێت ،هەروەها مندااڵن لەهەر شوێنێکی واڵتبن .یان کێشەی گەشەکردنیان هەیە
هەروەها هاڵبژاردنی وەرگرتنی پەروەردەی  .تەندرووستی جەستەیی و دەروونی پێشینەی کارەکانمانە.پێشوازیان لێدەکرێت
 .هەروەها زۆرێک لەو پرۆگرامانە دەرفەتی راهێنانی کارکردن لەخۆدەگرن.جەستەیی زیاتر بەردەستە

SFI
ئەو کەسە تازە پێگەشتووانەی کە تازە گەیشتوونەتە سوید دەتوانن بەشداری پۆلەکانی خوێندن بن لە رێگەی سویدی بۆ پەنابەران
ساڵەوە بێت ،بناغەی زمانی سویدی  16مافی ئەوەت هەیە بەشداربیت لە سویدی بۆ پەنابەران ئەگەر تەمەنت لەسەرووی (SFI).
 .لە شارەوانیەکی سویدی)لە تۆماری دانیشتوانی سوید(نەزانی ،هەروەها وەکو دانیشتوویەک ناوی خۆت تۆمار کردبێت
.بۆ زانیاری زیاتر و پێشکەشکردنی داواکاری ،پەیوەندی بە راوێژکاری رابەری قوتابخانەوە بکە
پێنیال سێنسۆن
010-4541091
pernilla.svensson@hufb.se

)(Komvuxخوێندنی تازەپێگەیشتووانی شارەوانی
یان ئامادەیی ،ئەوا /ئەگەر تازەپێگەیشتووی و پێویستت بەوە هەیە کە وانەیەک یان زیاتر بخوێنیت لە قۆناغی خوێندنی چروپڕ و
هەروەها جگە لە کۆرسە تاکەکان ،دەتوانی کۆرسی زیاتری .خوێندنی تازەپێگەیشتووانی شارەوانی وەکو بژاردەیەک بەردەستە
دەتوانی لەگەڵ راوێژکاری رابەری .بخوێنی ،وەکو بروانامەی کوالێتی شایستەیی راهێنانی ئامادەیی لە چاودێری تەندرووستی
.قوتابخانەکە قسە بکەیت تاوەکو یارمەتیت بدات لە دانانی پالنی خویندندا

زانکۆ
دەتوانی بەشداری کۆرسەکانی زانکۆ بیت یان لەرێگەی فێربوونی دوو مەوداوە ،بەبێ ئەوەی پێویست بکات شوێنی نیشتەجێبوونت
لێرەدا دەتوانی لەرێگەی تەکنەلۆژیا ،شوێنەکان ،هەروەها شتی .بگوازیتەوە یان ئاڵوگۆر بکەیت ،سەرجەم پرۆگرامەکان بخوێنی
پەیوەندی بە راوێژکاری رابەری قوتابخانەوە بکە بۆ زانیاری تایبەت بە چۆنیەتی پێشکەشکردنی .ترەوە یارمەتی بەدەستبهێنیت
.داواکاری بۆ خویندن لە زانکۆ

