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وانە گوتنەوەی تایبەت لە پێنج خوولەک دا  -بۆ ئێوەی دایکوباوک

وانە گوتنەوەی تایبەت لە پێنج خوولەک دا  -بۆ ئێوەی دایکوباوک
ئەگەر مناڵەکەت بە تەواوی سوود لەو شێوازە وانەگوتنەوە ئاساییە وەرناگرێ ،ڕەنگە مافی وانەگوتنەوەی تایبەتی هەبێ.
وانەگوتنەوەی تایبەت بۆ وێنە دەتوانێ بەم چەشنە بێت کە قوتابیەکە بە پێی پالنێکی خوێندنی تر جیا لە قووتابیەکانی دیکە کار بکات ،و
مامۆستایەک یان یارمەتیدەرێک قوتابێکە لە پۆلەکەدا چاودێری بکات و یان کەلوپەلی تایبەت بە قووتابیەکە بدرێ .وانەگوتنەوەی تایبەت
دەبێ بگونجێنرێت لە گەڵ پێویستیەکانی مناڵەکەت.
ئەگەر خۆت یان قوتابخانە نیگەرانن کە مناڵەکەت بەتەواوی لەو شێوازە وانەگوتنەوە ئاساییە سوود نابات ،قوتابخانە بەپێی یاسا داواکراوە
هەوڵ بدات بۆ گونجاندنی بارودۆخەکە لەگەڵ پێویستیەکانی منداڵەکەت .ئەگەر ئەم جۆر ڕێککاریانە بە پێی پێیست نەبوون،قووتابخانە و
خزمەتگوزاری ڕاوێژی پەروەردەیی و دەروونی ( )PPTپێویستە هەڵسەنگاندن بکەن و ڕاوێژ بدەن دەربارەی ئەوەی منداڵەکەت پێویستی
بە چیە .ئینجا پێویستە قوتابخانەکە بڕیارێکی تاکە کەسی بدات.
ڕەنگە بەشدار بێت لە هەماهەنگی فرە پسپۆری بکەن لە سەر ئاستی ناوخۆیی ،بۆ نموونە سەبارەت بە خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان یان
 ،NAVو لەسەر ئاستی نیشتیمانی بۆ نموونە خزمەتگوزاریەکانی ستاتپێد یان نەخۆشی دەروونی .کرداری  PPTتەواو نهێنی پارێزراوە.
واتای خزمەتگوزاری ڕاوێژی پەروەردەیی و دەروونی ( )PPTچیە
ئاژانسێکی خزمەتگوزاری حکومیە کە ڕاوێژ و ڕێنوێنی پێشکەشی قوتابخانەکان ،شارەوانیەکان و شارەوانی هەرێمەکان دەکات سەبارەت
بە دیاریکردنی پێوەرەکان و دەسپێشخەریەکان بۆ ئەو منداڵ و گەنجانەی خاوەن پێداویستی تایبەتن.
هەڵسەنگاندنی پسپۆڕانە بەڵگەیەکە لە الیەن PPTەوە کە نیشان ئەدات ئەو مناڵە پێویستی بە یارمەتی پەروەردە و فێرکردنی تایبەت هەیە،
و ڕێنموونی ئەدات دەربارەی ئەو ڕێککار و دەسپێشخەریانە کە پێویستە بۆ منداڵەکە دابین بکرێن.
بڕیاری کارگێڕی نامەیەکە لە الیەن قوتابخانەوە ئاگادارت دەکاتەوە ئایا منداڵەکەت مافی پەروەردە و فێرکردنی تایبەتی هەیە یان نا ،و
ئەگەر شیا چ جۆرێک دەبێت .ئێوە دەتوانن هەمیشە لە سەر ئەم بڕیارە سکااڵ بەرز بکەنەوە.
پەیڕەوی خوێندنی تاک بابەت (پرۆگرامی  IOPبە زمانی نەرویجی) پێویستە گشت  IOPئامانجە سەرەکیەکانی فێربوون و ناوەرۆکی
پەروەردەی تایبەت لەخۆ بگرێت و یارمەتیەک و ئامرازێکە بۆ مامۆستایان.

دەکرێت چاوەڕوانی چی لە قوتابخانە بکەم؟

پێویستە قوتابخانە ئەم شتانە بکات
• دڵنیا بکەنەوە کە باشترین بەرژەوەندیەکانی منداڵەکە پارێزراون
• بەشداری بە تۆ بکەن و ڕاوێژت پێ بکەن بەر لە بڕیاردان کە کاردەکاتەە سەر منداڵەکەت.
• هەڵسەنگاندنی ئەوە بکەن ئایا منداڵەکە پێویستی بە یارمەتی پەروەردەی تایبەت هەیە یان نا
• چاوپێکەوتن لەگەڵ منداڵ و باوانەکان بکەن و هەڵسەنگاندنی پێویستی منداڵەکە ئەنجام بدەن.
• داوا لە ناوەندی خزمەتگووزاری  PPTبکات کە ئەگەر ئێوە بتانەوێ هەڵسەنگاندنێکی پسپۆڕانە بکات ،و ئەگەر قوتابخانە ڕایان وایە کە
مناڵەکە پێویستی بە یارمەتی پەروەردە و فێرکردنی تایبەتە
• بڕیارێکی تاکەکەسی دەربکات کە تیا نووسرابێ ئەو مناڵە دەبێ یارمەتی پەروەردە و فێرکردنی تایبەت وەرگرێت یان نەخێر ،و ئەگەر
وەربگرێ جۆری یارمەتێکە چ دەبێ
• ئامادەکردنی پەیڕەوی خوێندنی تاک بابەت ()IOP
• ئەو خوێندنە تایبەتە بۆ قوتابی دابین دەکات کە لە بڕیاری کارگێڕی و پالنی خوێندنی تایبەت بە تۆدا هاتووە
• ئامادەکردنی ڕاپۆرتێکی نووسراوی سااڵنە دەربارەی خوێندنی تایبەتی منداڵەکە کە وەری گرتووە و لەگەڵ بەرەوپێش چوون و
پەرەسەندنی.
• دڵنیاکردنەوەی ئەوەی تۆ و منداڵەکەت ڕێنوێنیتان پێدەبەخشرێت دەربارەی ئەوەی کامە هەڵسەنگاندنی بە نمرە و بێ نمرە لە قوتابخانەی
بەر لە ناوەندی هەیە ،بەرلەوەی تۆ بڕیارێک بدات.

دەتوانم چی بکەم؟

ئێوە وەک دایکوباوک
• دەتوانن داوا بکەن کە قوتابخانە لێکۆڵینەوە بکات لە سەر مناڵەکەت کە ئایا پێویستی بە یارمەتی پەروەردە و فێرکردنی تایبەت هەیە
• دەتوانیت گفتوگۆ لەسەر نیگەرانیەکەت بکەیت لەگەڵ  PPTو قوتابخانەکە بەر لە ئاڕاستەکردنەکە
• پێویستە بەشدار بیت و ڕازی بیت بەرلەوەی قوتابخانە داوا لە  PPTبکات هەڵسەنگاندنی منداڵەکەت بکات.
• پێویستە بەشدار بیت و ڕازی بیت بەرلەوەی قوتابخانە بڕیار بدات کە منداڵەکەت پەروەردە و فێرکردنی تایبەت وەربگرێت
• یەکجار لە ساڵدا ڕاپۆرتێک وەربگری سەبارەت بەو پەروەردە و فێرکردنە تایبەتەی مناڵەکەت وەریدەگرێ ،و لێکۆڵینەوەیەک لە سەر
چۆنیەتی گەشەسەندنی مناڵەکەت
• دەتوانی شکایەت بکەی ئەگەر مناڵەکەت پەروەردە و فێرکردنی تایبەتی پێنەدرێ
• دەتوانی لە سەر ناوەرۆک ،ئەنجامدان یان ڕێکخستنی ئەو پەروەردە و فێرکردنە تایبەتە سکااڵ بکەیت
• دەتوانێت بڕیار بدات ئەگەر منداڵەکەت بەدەرکردنی لە هەڵسەنگاندنەکە هەیە سەبارەت بە نمرەکانی قوتابخانەی بەر لە ناوەندی لەو
بابەتانەی کە لە پەروەردە و فێرکردنی تایبەت وەری گرتووە
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