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خوێندنی تایبەت بۆ گەورەکان لە پێنج خولەک دا

خوێندنی تایبەت بۆ گەورەکان لە پێنج خولەک دا
ئەگەر مافی خوێندنی قۆناغی بنەڕەتی/بەرلە ناوەندیت هەبوو بۆ گەوران،ڕەنگە شایستەی پەروەردە و فێرکردنی تایبەتیش بیت.
لە خوێندنی قوتابخانەی بنەڕەت نەرویجیدا یدا بۆ گەورەکان دوو جۆر خوێندنی تایبەت هەیە.
جۆرێکی پەروەردە و فێرکردنی تایبەت بۆ ئەو کەسانەیە کە تەواو سوودیان لە خوێندنی ستاندەر وەرنەگرێتووە و پرۆگرامی پەروەردە و
فێرکردنی گەوران ناکرێت بۆ پێویستیە تایبەتەکانت بگونجێنرێت.
جۆرەکەی تری پەروەردە و فێرکردنی تایبەت بۆ ئەو کەسانەیە کە پێویستیان بە باشترکردن یان دەستخستنی کارامەییە بنچینەییەکانە .ئەم
جۆرەی یارمەتی ڕەنگە لە دوای تەواوکردنی خوێندنی ئامادەیی بگونجێت ،یان ئەگەر بریندار بیت یان نەخۆش بکەویت و پێویستیت بە
یارمەتی بێت لە کارکردن لە ژیانی ڕۆژانەدا.
شارەوانی و ( PPTخزمەتگوزاری ڕاوێژی پەروەردەیی و دەروونی) پێویستە بەشدار بن لە هەڵسەنگاندنی ئەوەی کامە جۆری پەروەردە
و فێرکردنی تایبەت گونجاەو لەگەڵ پێویستیەکانت ،و ئەوان دەتوانن پێشکەشی بکەن .شارەوانی بڕیاری کۆتایی دەدات کە ئایا تۆ شایستەی
پەروەردە و فێرکردنی تایبەتیت یان نا.
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 ()PPT
ئەم خزمەتگوزارییە بریتییە لە پێشکەش کردنی ڕێنمایی بۆ قوتابخانەکان و شارەوانییەکان و هەرێمەکان بۆ گرتنەبەری ئاسانکاری بۆ
مندااڵن و الوان و گەورەکان ئەوانەی خاوەنی پێداویستی تایبەتن.

هەڵسەنگاندنی پسپۆڕیی:
بریتییە لە بەڵگەنامەیەک کە خزمەتگوازریی پەروەردەی دەروونی  PPTسەبارەت بە دیاریکردنی پێداویستی تۆ بۆ خوێندنی تایبەت
دەری دەکات .ئەو پسپۆرە ڕێنماییت لەسەر ئەو خزمەتانە دەداتێ کە دەبێ پێشکەشت بکرێن.

بڕیاری کارگێڕی
بریتییە لە نامەیەک کە لە شارەوانییەوە دەردەچێت و تیایدا دیاری دەکرێت کە ئاتا تۆ پێویستت بە خوێندنی تایبەت هەیە یان نا .هەروەها
بەرنامەی خوێندنە تایبەتییەکە ڕوون دەکاتەوە .تۆش مافی ئەوەت هەیە شکات لە دژی بڕیارەکە بکەیت .

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.

چ چاوەڕوانێکم دەتوانێ لە شارەوانی هەبێ؟

پێویستە شارەوانی
• دڵنیا بکەنەوە کە باشترین بەرژەوەندیەکانی خوێندکار پارێزراون
• گوێ لە ڕای تۆ دەگرێت پێش ئەوەی بڕیار سەبارەت بە تۆ دەربکات
• چاوپێکەوتن لەگەڵ گەورەکان بکەن و هەڵسەنگاندنی پێویست ئەنجام بدەن.
• هەڵسەنگاندن بۆ پێداویستی تۆ بە خوێندنی تایبەت دەکات.
• داوا لە خزمەتگوزاریی پەروەردەی دەروونی دەکات کە بە پێی داواکاری تۆ یان داواکاری کارمەندەکانی خوێندنی تایبەت هەڵسەنگاندێک
بە پسپۆرەکە دەکات سەبارەت بە پێداویستی گەوران بە خوێندنی تایبەت.
• بڕیارێکی تاکەکەسی دەربکات کە تیا نووسرابێ تۆ یارمەتی پەروەردە و فێرکردنی تایبەت وەردەگریت یان نەخێر ،و لەم دۆخەدا چ
جۆرێک دەبێت
• ئامادەکردنی پەیڕەوی خوێندنی تاک بابەت ()IOP
• ئەو خوێندنە تایبەتە بۆ تۆ دابین دەکات کە لە بڕیاری کارگێڕی و پالنی خوێندنی تایبەت بە تۆدا هاتووە
• ئامادەکردنی ڕاپۆرتێکی نووسراوی سااڵنە دەربارەی خوێندنی تایبەت کە وەرت گرتووە و بەرەوپێش چوون و پەرەسەندنت.
• دڵنیاکردنەوەی ئەوەی کە کەسە گەورەکە ڕێنوێنی پێدەبەخشرێت دەربارەی ئەوەی کامە هەڵسەنگاندنی بە نمرە و بێ نمرە هەیە،
بەرلەوەی کەسە گەورەکە بڕیارێک بدات.

دەتوانم چی بکەم؟

بۆ کەسە گەورەکان کە خوێندنی سەرەتایی/بەر لەناوەندی وەردەگرن
• تۆ شایستەی هەڵسەنگاندنێکی لە الیەن دەزگاکەت بۆ خوێندنی گەوران بۆ تاقیکردنەوەی ئەوەی ئایا پێویستیت بە خوێندنی تایبەتە یان نا
• دەتوانیت گفتوگۆ لەسەر نیگەرانیەکەت بکەیت لەگەڵ  PPTو قوتابخانەکە بەر لە ئاڕاستەکردنەکە
• پێویستە بەشدار بیت و ڕازی بیت بەرلەوەی شارەوانی داوا لە  PPTبکات هەڵسەنگاندنی پێویستیەکانت بکات
• پێویستە بەشدار بیت و ڕازی بیت بەرلەوەی شارەوانی بڕیار بدات ئایا پەروەردە و فێرکردنی تایبەت وەردەگریت یان نا
• پێویستە ڕاپۆرتێکی نووسراوی سااڵنە وەربگریت دەربارەی خوێندنی تایبەت کە وەری دەگریت و لەگەڵ هەڵسەنگاندنێکی بەرەوپێش
چوون و پەرەسەندنت.
• دەتوانی شکایەت بکەی ئەگەر یارمەتی پەروەردە و فێرکردنی تایبەتت پێنەدرێت
• دەتوانی لە سەر ناوەرۆک ،ئەنجامدان یان ڕێکخستنی ئەو پەروەردە و فێرکردنە تایبەتە سکااڵ بکەیت
• ڕەنگە بڕیار بدەیت ئەگەر بتەوێت لەم هەڵسەنگاندنە بەدەر بکرێیت بە نمرە لەو بابەتانە کە لە پەروەردەی تایبەت وەریدەگریت.
ئەگەر بەخێوکارێکت هەیە ،بەخێوکارەکەت هەمان مافەکانی هاوشێوەی تۆی هەیە
دەمەوێت زیاتر بزانم
بۆ خوێندنەوەی زیاتر لەسەر خوێندنی تایبەت بۆ گەورەکان دەتوانی سەردانی ئەم پێگەی خوارەوە بکەیت:
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