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نی سیستەمی قوتابخانەکا
هەڵسەنگاندنی-ئایسلەند

گشتی

.ساڵ6تاکووسااڵنەوە2یان 1باخچەی ساوایان لە •

خوێندنیساڵ16تاکوو6لەقوتابخانەی سەرەتایی •
.ناچارییە

( و زیاتر)ساڵ 19بۆ 16قوتابخانەی ئامادەیی لە •
بۆیان هەیە لە 19بۆ 16هەرزەکارانی تەمەن 

.   قوتابخانەی ئامادەییدا بخوێنن

کاری لە قوتابخانەی ئامادەییدا، خەڵک دەخوێنن بۆ تاقی•
. وەرگیران لە زانکۆ یان خوێندنی پیشەگەری

زانكۆ یان قوتابخانەی پسپۆڕانە •

.درێژەدانی خوێندن بۆ بەتەمەنەکان•
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باخچەى ساوایان

2-1زۆربەى مندااڵن لە ئایسلەند لە تەمەنی.  باخچەى ساوایان یەکەم ئاستی پەروەردەیە•

.  ساڵییەوە دەڕۆنە باخچەی ساوایان، بەاڵم بەزۆری نییە

.  باخچەى ساوایان یان ئەهڵییە یان لە الیەن شارەوانییەوە بەڕێوەبەرایەتی دەکرێ•

ردنچاوەڕیکلیستەیهەندێجارداوای کردنی شوێنێک لە باخچەی ساوایان پێویستە و •

.هەیە

.  ەئەو مندااڵنەی بە زمانی ئایسلەندی وەک زمانی دووەم قسە دەکەن ئەولەوییەتیان هەی•

.  زۆربەى مندااڵن دەڕۆنە باخچەی ساوایان گەڕەکی خۆیان•

.  باوان ئەم تێچوونە لەگەڵ شاراوەنیدا بەش دەکەن. باخچەی ساوایان بەخۆڕایی نییە•

.  داشکاندن هەیە کاتێک باوان زیاتر لە یەک منداڵیان هەیە لە باخچەی ساوایان
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بەردەوامە-باخچەی ساوایان 

یوە، لە ماوەی ڕۆژیشدا م. کاتی نانی نیوەڕۆ مندااڵن ژەمێک خواردنی گەرمیان پێدەدرێت•
.  نان و شتی تریان پێدەدرێت

ساڵ لە ماوەی ڕۆژدا سەرخەو دەشکێنن و دۆشەک و سەرین و 3-1مندااڵنی تەمەن •
.  بەتانیان دەدرێتێ

ەبێ د. تەنانەت ئەگەر باران یان بەفر ببارێت. مندااڵن هەموو ڕۆژێ لە دەرەوە یاری دەکەن•
تەوانەیان کەرەستەی باران، پۆتینی باران، جلوبەرگی بەفر، پۆتینی بەفر، کاڵو و دەس

.  پێبێت

. چ لە ژووەرەوە و چ لە دەرەوە، منداڵەکان بەوردی چاودێری دەکرێن•

و هاتنەدەرەوە کات ڕابواردنە و سەرحاڵیان دەکاتەوە و ئەگەر مندااڵن بە شێوەی گونجا•
.  جلوبەرگ لەبەرکەن سەرمایان نابێت
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لە باخچەی ساوایان مندااڵن چی دەکەن؟

خشتەی کات هەیە لە باخچەی ساوایان و بۆ ئیش جێگیری•
.  تایبەت هەیە

:نموونەی چاالکی هەموو باخچەکانی ساوایان ئەمانەن•
ی كارکردن لەگەڵ هاندانی کارامەیی زمان لەگەڵ منداڵ و دروستکردن•

.  بنەمای کارامەیی خوێندەواری و گشت ڕاهێنانەکان
ە گۆرانی وتن لەگەڵ ئەوان و فێرکردنی زۆربەی گۆڕانییەکان ب•

.  ئەوان
ەکان کتێب خوێندنەوە و ڕێگەدان بە ئەوان بێ ئەوەی سەیری کتێب•

.  بکەن
مندااڵن کاری هونەری و کاری دەست دەکەن و بەشداری دەکەن لە •

.  پڕۆژە جیاوازەکان داهێناندا
لە ناوچەیەکی تایبەت و لە )مندااڵن هەم لە ژوورەوە و هەم لەدەرەوە •

. یاری دەکەن( دەرەوە بە کەرەستەی پارێزراوی باخی گشتی
.هەندێجار منداڵەکان لەگەڵ مامۆستاکەیان دەڕۆنە گەشتی مەیدانی•

.  ئەوکاتە هەردەم سوخمەی سەالمەتی بەرچاو لەبەر دەکەن
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-باخچەی ساوایان 
بەردەوامە

ەگەڵ باوان بانگ دەکرێن بۆ دانیشتنەکانی باوان و مامۆستایان ل•
کەن بۆ لە دانیشتنەکاندا لێکۆڵینەوە دە. ڕاهێنەری باخچەی ساوایاندا

. انگەشەکردنی منداڵ و چۆنیەتی خوێندنی منداڵ لە باخچەی ساوای

لە باخچەی ساوایان مندااڵن هەڵسەنگاندنی گەشەکردن و •
. هەڵسەنگاندنی زانیاری هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت

ن لەڕێگەی مندااڵنی کەم ئەندام ڕاهێنانیان بۆ کرێت و پاڵپشتی دەکرێ•
.  دەرمانکاری گەشکردنەوە یان مامۆستای تایبەتیان دەبێت

مانی کاری باخچەى ساوایان بەپێی ڕێنمایی پالنی وانەی نیشتی•
ئاستە لە ئایسلەند بۆ باخچەی ساوایان و بەپێی یاسای پەیوەست بەو

و هەر باخچەی ساوایەک پالنی ئیشپێکردنیش باڵ. پەروەردەیە
/www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar. دەکاتەوە

http://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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بەردەوامە-باخچەی ساوایان 

ئەوەی لە باخچەی ساوایان لەگەڵ مندااڵن دەکرێت •
.پڕۆفشیناڵ و جیاوازە

دەیان مندااڵنی ڕەگەز بیانی ڕاهێنان و بنمایەکی پەروەر•
نیان بۆ دەکرێت کە بۆ دەستپێکێکی باش بۆ خوێند

.   پێویستە

:دەکەنشت گەلێکمەشقیساوایانباخچەیلە•
لەگەڵ هاندانی کارامەیی زمانی ئەوان ئیشی ڕێکوپێک •

.   کراوە
. ەنئەوان مەشقی کاری بەکۆمەڵ و سەرنجدان بە یەکتر دەک•
.ئەوان سەربەخۆتر دەبن•
.  بۆ دەستپێکردن بە خوێندن باشتر ئامادە دبن•
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زانیاری گشتی –قوتابخانەی سەرەتایی 

.  ساڵی خوێندنی بەزۆری و ناچاری هەیە10لە ئایسلەند •

. لە پۆلی یەکەمەوە دەست پێدەکەن. سااڵن6مندااڵن لەو ساڵەوە قوتابخانە دەست پێدەکەن دەبن بە •

.  ساڵە و پۆلی دەهەمن16ئەوان خوێندنی ناچاری تەواو دەکەن کاتێک تەمەنیان •

.سەرەتاییقوتابخانەیدەوترێتپێیقوتابخانەی 10تاکوو1پۆلیلە•

.  قوتابخانەهەموو مندااڵن بۆیان هەیە بڕۆنە قوتابخانە و باوانیش بەپێی یاسا دەبێ منداڵەکانیان بنێرنە•

.  باوان دەبێ بۆ منداڵەکانیان داوای پشوو بکەن و نەخۆشی ئەوان ڕابگەیەنن•

تەوە بۆ وەزارەتی پەروەردە، زانست و کلتوور ڕێنمایی پالنی وانەی نیشتیمانی ئایسلەند باڵو دەکا•
.  قوتابخانەی ناچاری بەپێی یاساکانی پەیوەست بەو ئاستە لە پەروەردە 

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/

http://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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قوتابخانەی سەرەتایی

لە کاتی پێویستدا هەموو مندااڵن بۆیان هەیە ڕاهێنانی •
.رێتتاکەکەسی و ڕاهێنانی پێداویستی تایبەتیان بۆ بک

چانکنموونەمندااڵن بەشداری دەکەن لە هەموو بابەتەکاندا، بۆ •
، ماڵئابووریو دار ، دەستئیشیلەدەبنبەشدارکوڕانو 

.لەشداپەروەردەکردنیو مەلە

لە .پەروەردەکردنی لەش هەر ساڵ لە قوتابخانە فێر دەکرێت•
.  ساڵیدا مندااڵن تاقیکاری مەلەیان هەیە9تەمەنی 

ەر باوان بۆیان نییە منداڵەکانیان لە ماڵەوە ڕاگرن تەنانەت گ•
.  لە هەندێک بابەت ناڕازی بن( باوان)

ی هەموو منداڵەکان پاش پشوودانی هاوین لە پاییزدا بەشێوە•
ێهاتوویی لەو چوارچێوەدا، ل. ئۆتۆماتیکی پۆلیان بەرز دەبێتەوە

.  گرنگ نیە ئاکادێمیک 
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وانە و بابەتی فێرکاریی

هەبێت و لە کۆمەڵگایەکی دیمۆکراتیکدا، دانیشتووان دەبێ هەم زانستی گشتیان•
.  هەم بتوانن سەربەخۆ بیر بکەنەوە

ی سەربەخۆ قوتابخانەکان بەرپرسن بۆ ڕاهێنانی گشتی مندااڵن و شێوازەکانی ئیش•
. و بیری ڕەخنەگرانەیان فێر دەکەن

پسپۆڕانە لە هەڵسەنگاندن دەکرێت بۆ تاکەکان لە هەمبەر پێداویستی ئەوان بۆ پۆلی•
پێویست ئایسلەند وەک زمانی دووەم یان پاڵپشتی لە تۆژینەوەی گشتیدا و ئەگەر

.  بکات پالنی تۆژینەوەی گونجاو لەگەڵ ئەوان ئامادە دەکرێت

.  کەیارەمتی بە واجبی ماڵەوە دەتوانێت هەروەها بەکار بهێنرێت بۆ قوتابخانە•

:زۆر بابەت هەیە لە قوتابخانە فێر دەکرێن، بۆ نموونە•
تی، زمانی ئایسلەندی، خوێندنەوە، نووسینەوە، زمانی بیانی، بیرکاری، زانستی سروش•

تۆژینەوەی کۆمەاڵیەتی، ڕاهێنانی سێکس، کارامەیی ژیان، زانستی کۆمپیۆتەر، 
پەروەردەکردنی لەش، کاری دەستی، هونەر، فرۆشگای دار، ئابووری ماڵ، مووزیک و 

.  مەلە
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هەڵسەنگاندن

پێوەری -www.infomentor.isهەڵسەنگاندنى پێشکەوتنی ئەكادیمى دێتە ناو سیستەمی مێنتۆر •
:هەڵسەنگاندن

دەرکەوتوو•
لێهاتوویی •
لە ئاراستەی ڕاستدا•
مەشق و ڕاهێنانی پێویستە•
نا لێهاتوو •

ە باوان هان دەدرێن ڕوونکردنەوەی وردی پێوەرەکانی هەڵسەنگاندن بۆ بابەتە جیاوازەکان ل•
.  مامۆستایان بەدەست بێنن

تنەکانی باوان بە شێوەی تاکەکەسی هەڵسەنگاندن دەکرێت بۆ پێشکەوتن و باشە ئەم خاڵە بۆ دانیش•
.  و مامۆستایان لەبەرچاو بگریت

هەندێجار، هەرزەکاران کاتێک قوتابخانەی ئامادەیی دەست پێدەکەن، تەنانەت ئەو کاتەی•
قوتابخانەی سەرەتاییان لە ئایسلەند تەواو کردووە

http://www.mentor.is/
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(Mentor)سیستەمی مەنتۆر

بەکاردەهێنرێت لە قوتابخانە سەرەتاییەکاندا بۆ Mentorپالت فۆڕمی دیجیتاڵی •
.  کانبەڕێوەبەرایەتی ئامادەبوون و نەبوون، ڕادەستکردنی ئەرک و کرداری قوتابییە

و نەخۆشی ڕاپۆرت بدەندەتواننلەوێدات هەیە، لەبەردەسۆر باوان سیستەمی مێنت•
.چاودێری پێشکەوتنی منداڵەکانیان لە قوتابخانە بکەن

یان/و تەلەفۆنڕەقەمو پۆلناو کەسانیهەمووناویسەیریدەشکرێمێنتۆردالە•
.باوانیان بکەیتئیمەیلی

.لەبەردەستەمۆبایلیشئەپڵیکەیشنیوەکهەرمێنتۆر•

Rafræn/ دیجیتاڵبڕوانامەی• Skiliríkiمسیستەناو بۆداخڵبوونبۆڕێگەیەباشترین.
www.mentor.is

http://www.mentor.is/
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پەیوەندى لە قوتابخانە

ێوەیەک هیچ مامۆستا یان فەرمانبەرێکی قوتابخانە بە هیچ ش•
.  بۆی نییە منداڵەکان تەمبێی جەستەیی بکات

ڕەوشتی جوان لە چاالکی پەیوەست بە/ دیسیپیلین•
ییە لە هەر قوتابخانەدا بەپێی پرۆتۆکۆل و یاساکانی ڕەفتار

ێز مامۆستا و منداڵ دەبێ لە پەیوەندیدا ڕ. قوتابخانەیەکدا
.پیشان بدەن

ن زۆر بن، ئەگەر کێشەکانی ڕەفتاری یان کێشەی دیسیپلی•
سپۆراندا ئەوکاتە، لەگەڵ بەڕێوەبەرانی قوتابخانە، باوان و پ

.  پشکنین دەکرێت بۆ هەوڵی چارەسەرکردنی

ئیزعاجکردن لە قوتابخانە پرسێکی زۆر جیدییە و •
وەیان قوتابخانە سەرەتاییەکان بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو کاردانە

.  دەبێت
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:  مندااڵن لەگەڵ زمانی ئایسلەندی وەک زمانی دووەم
زمانی دایکی

یە زمانی دایکی هەر منداڵێک گرنگە و کلیلی پەیوەندی•
.لەگەڵ نزیکترین سەرپەرشتی منداڵدا

هەیە بنچینەی باش لە زمانی دایکیدا کاریگەری جیاوازی•
. بۆ پێشکەوتنی منداڵ

ان باوان دەبێ لە سەرەتای لەدایکبوونەوە منداڵەکانیان ه•
.  بدەن و زمانی دایکی بەکار بێنن

ئەنجومەنی دوو زمانزانی . Móðurmál/زمانی دایکی •
ەش بۆ مندااڵن بە زمانە جیاوازەکان پۆلەکانی زمان پێشک

www.modurmal.com. دەکات

ماڵپەڕی شاری رەیکاڤیک سەبارەت بە چۆن هاندانی •
زمانی دایکی منداڵەکان بۆ باوان هەندێک خاڵی باشی 

www.reykjavik.is/allir-med. هەیە

http://www.modurmal.com/
http://www.reykjavik.is/allir-med


152021 www.landneminn.is

:  مندااڵن لەگەڵ زمانی ئایسلەندی وەک زمانی دووەم
زمانی ئایسلەندی

.  نگەلێهاتوویی و کارامەیی لە زمانی ئایسلەند لە هەموو ئاستەکاندا بۆ سەرکەوتن لە خوێندندا گر•
خان باوان دەبێ بە هەموو تواناوە بەشداری بکەن لە قوتابخانە و ڕاهێنانی شەوانەی منداڵەکانیاندا بۆ ئەمە کات تەر•

.  ئامانجی ڕۆتینی، ڕاستەقینەخوازانە، هاندان و وەسفکردنی باش گرنگن. بکەت
خوشک و برای گەورەتر لە / جار زۆر گرنگە کە مندااڵن بە دەنگی بەرز بۆ باوان5خوێندنەوە لە ماڵەوە هەفتەی •

.  خۆیان دەخوێنەوە
https://mml.reykjavik.is/

ێت بۆ بەرزکردنەوە و هاندانی زمانی ئایسلەندی، لە کاتەکانی دەرەوەی قوتابخانەوە بەکار بهێنر•
:  لەڕێگەی

.هەبوونی تەلەفیزیۆن و ناوەڕۆکی دیجیتاڵی بە زمانی ئایسلەندی و ژێرنووسی ئایسلەندی بۆ مندااڵن•
نموونە لە بەکارهێنانی ئەپڵیکەیشن و ئەو یاریانەی زمانی ئایسلەندی فێر دەکەن، تێگەیشتن و بابەتی تر، بۆ•

www.menntamalastofnun.is û www.fraedslugatt.is
.  هاندانی مندااڵن بۆ خوێندنەوەی کتێب بە زمانی ئایسلەندی و سەردانکردنی کتێبخانە•
.  بەشداربوون لە یاری و چاالکییەکانی کات ڕابواردن و وەرزش لەگەڵ هاوپۆل و برادەران•

. ش گونجاوەئەمە بۆ مندااڵنی-پێویستە بۆ سەرکەوتن لە بارودۆخی نوێی و قورس و گراندا ئیش بکەیت•
.  خولیا و پاڵپشتی باوان هۆکارێکی گرنگە

https://mml.reykjavik.is/
http://www.menntamalastofnun.is/
http://www.fraedslugatt.is/
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خزمەتگوزاری و 
تێچوونەکان

وان قوتابخانە سەرەتاییەکان سستەری قوتابخانەیان هیە ئە•
ێنان دەربارەی پرسەکانی پەیوەست بە تەندروستی مندااڵن ڕاه
دەکەن و ئەگەر منداڵەکان بریندار بن دەکرێ سەردانیان 

.بکرێت

دەروونناس، ڕاوێژكاری پەروەردەیى و ڕاوێژكاری قوتابیش•
. هەروەها لە قوتابخانەی سەرەتایی کار دەکەن

انی وانە مندااڵن هەموو کتێبەک. قوتابخانەی سەرەتایی بەخۆڕاییە•
بەقەرز کانو هەروەها کتێبی واجبی ماڵەوە و قرتاسیە

حکوومەت و شارەوانی هەموو تێچوونەکانی . پێدەدرێت
.  بەڕێوەبردنی قوتابخانە دەدەن

دن بۆ نانی نیوەڕۆی گەرم لە قوتابخانە باوان تێچوونی خوار•
ێ مندااڵن بۆیان هەیە نانی نیوەڕۆی پێچراوەی خۆیان پ. دەدەن

. بێت

ەچێت دانیشتنەکانی باوان و مامۆستایان ساڵێ دوو جار بەڕێوە د•
. چێتو گەر پێویست بکات بە ئامادەبوونی وەرگێڕ بەڕێوە دە
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بێ لە یاسای قوتابخانە ناچارییەکانی حکوومەتدا هاتووە هەموو مندااڵن، 
کێشەکانی فێربوون، بۆیان هەیە لە قوتابخانەی لە توانایی یانوازیجیا

.ناوچەیی خۆیاندا بە باشی بخوێنن

لەم یاسایەدا هاتووە ئەو مندااڵنەی جگە لە زمانی ئایسلەندی زمانی دایکیان 
.هەیە بەباشی ڕاهێنانی زمانی ئایسلەندیان بۆ بکرێتهەیە، بۆیان

هەروەها قوتابخانەکانی پەروەردەکردنی تایبەتیش بەڕێوە دەچن بۆ ئەو 
پێشکەوتن دوا کەوتوون و هەندێجار لەوانەیە لە قوتابخانەیەکیمندااڵنەی لە

.گشتی باشتر بێت

قوتابخانە سەرەتاییەکان دەبێ ڕێنمایی بەرنامەی وانەی وەزارەت پەیڕەو 
مندااڵن لە هەر کوێ دەژین دەبێ ڕاهێنانی ستانداردی ئەمە واتا.بکەن

ئەوەشدا، لەوانەیە قوتابخانەکان بواری لەگەڵ.یەکسانیان بۆ بکرێت
.بایەخپێدانی جیاوازیان هەبێت

2021 www.landneminn.is

یەكسانى لە پەروەردەدا



•  حوزەیرانە
ی

 ئابەوە تاکوو ناوەڕاستی مانگ
ی

 خوێندن لە کۆتایی مانگ
ی

.ساڵ

• ی هەر قوتابخانەیەکت لەبێر بێت/ ساڵپێوی  ر
ەوە ب-ڕۆژژمێ  ر

ن مەنێ 
ا
 پشوو منداڵ

ۆ ڕۆژانی
!قوتابخانە

• ی و بەهار دایە3-2پشوودایی زستان پشوودایی .ڕۆژ لە قوتابخانەکان لە کۆریس پایی 
.سەری ساڵ و پشودایی جەژیی گاوڕانیش هەیەجەژیی 

• لە هەر ساڵێگ خوێندندا چەند ڕۆژ هەیە بۆ ئامادەکردیی مامۆستا، ئەو کاتەی قوتابخانە 
م مامۆستاکان چاالکییەکایی قوتابخانە ڕێک دەخەننییە

ی
.بەڵ

• ی سەر ئەو کاتەی لە دەرەوەی پشوودایی فەریم ڕۆژایی ئامادەبوویی مامۆستا و پشوودایی جەژیی 
، لەوانەیە تێچوویی چاودێری منداڵ لە بنکەکایی ڕابواردن ێ  گاوڕان ی 

.بدرێتساڵ و جەژیی

• بۆ پشودایی بەدەر لە پشودایی فەریم .بەزۆرییەئامادەبوون لە قوتابخانەی سەرەتایی 
ێ  .داواکاری پێشکەش بکرێتدەی 

• .ستەهەروەها ڕاپۆریی نەخۆشبوویی منداڵ لە ڕێگەی مێنتۆر یان نووسینگەی قوتابخانەوە پێوی

2021 www.landneminn.is 18
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باشە بزانیت
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هاریکاری ماڵەوە

https://reykjavik.is/foreldravefurinn. هاریکاری ماڵەوە و قوتابخانە گرنگە•

وتابخانە مندااڵن، باوان و مامۆستایان دەبێ پێکەوە قسە بکەن و دەربارەی چۆنیەتی بارودۆخ لە ق•

ا و یان دەکرێ هەمووکات تەلەفۆن بکەیت لەگەڵ مامۆست. لەگەڵ یەکتر پەیوەندی پێک بێنن

نداڵدا لەڕێگەی ئیمەیلەوە لەگەڵ ئەودا دەربارەی تۆژینەوەکان، ڕەفتار یان بارودۆخی باشی م

.  زانیاری بەدەست بێنیت

گرنگە باوان سەرنجی زۆر بدەن بە ئەرک و واجبی ماڵەوەی منداڵەکانیان و بۆ ئەنجامیان•

. یارمەتیان بدەن

لە هەموو مندااڵن دەبێ النیکەم هەفتەی پێنج جار. خوێندەواری بنچینەی هەموو ڕاهێنانەکانە•

.  ماڵەوە، بە دەنگی بەرز بۆ باوانیان کتێب بخوێننەوە

•www.mms.is وwww.fraedslugatt.is بۆ قوتابیانی قوتابخانەی سەرەتایی و بۆ

.مەشقکردنی بابەتە جیاوازەکان گەلێک ناوەڕۆکی بێبەرامبەر هەیە

http://www.mms.is/
http://www.fraedslugatt.is/
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هاوكاریى ماڵەوە و 
بەردەوامە-قوتابخانە 

باوان نوێنەرێکی پۆل لە پۆلەکە یان لە ماوەی ساڵدا •
هەڵدەبژێرن کە هەندێک ڕووداو ڕێک دەخات بۆ پۆلەکە و

.  باوانەکان بۆئەوەی پێکەوە تێیدا بەشدار بن

ئەوان، . ئەنجومەنی باوان لە قوتابخانەکاندا چاالکن•
گەڕەک بۆنموونە دانیشتنی ڕاهێنان بۆ باوان و پیاسەکردنی

.  لە کۆتایی هەفتەدا ڕێک دەخەن

ەیوەست گرووپەکانی فەیسبووکی باوان، باون بۆ چاالکی پ•
بوونی بە قوتابخانە، بۆنموونە بانگکردن بۆ میوانی لەدایک
هاوپۆلەکان یان ڕێکالمی جلوبەرگی ونبوون یان 

.  پارچەکانی تر

خانە و باوان دەبێ سەرنجی زۆر بدەن بە ئیمەیلەکانی قوتاب•
ارەی مامۆستاکان، ماڵپەڕ و زانیارییەکانی قوتابخانە دەرب

. مەنتۆردا
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بنکەکانی ڕابواردن

(  ی پاش نیوەڕۆ5)17:00-( ی پاش نیوەڕۆ1:30)13:30هەموو شارەوانییەکان لە کاتژمێر •
.4-1ی دووشەممە بۆ هەینی پاش قوتابخانە شوێنێک لە بنکەی ڕابواردن دەدەن بە مندااڵنی پۆل

18ـەم بۆ 5بوونی درێژخایەنی پاش قوتابخانە بۆ مندااڵن و هەرزەکارانی کەمئەندام لە پۆلی •
-https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/fatlad-folk/leidbeinandi-reglur. ساڵ لەبەردەستە

fyrir-sveitarfelog/

یان ئەوەیکە پێویستە منداڵەکانت تۆمار بکەیت لە بنکەکانی ڕابواردندا و کاتی ڕادەستکردنیان•
.ماڵەوە پیاسە بکەن هەڵبژێرەدەبێ بۆ

. بەگشتی تۆمارکردن لە ماڵپەڕی شارەوانیدا بەشێوەی ئۆنالین جێبەجێ دەکرێت•

. ێنئەم تێچوونانە لە الیەن شارەوانییەوە دیاری دەکر. بنکەکانی ڕابواردن بەخۆڕایی نین•

واردن بەکار بنکەکانی ڕابواردن بەزۆری نین، بەاڵم زۆربەی باوان پاش قوتابخانە بنکەکانی ڕاب•
.  دێنن لەبەرئەوەی ئیش دەکەن

https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/fatlad-folk/leidbeinandi-reglur-fyrir-sveitarfelog/


2021 www.landneminn.is 22

Mynd frá VMST

لە بنکەکانی ڕابوراندا چی ڕو دەدات؟

. رنگنبۆ گەشەکردنی کۆمەاڵیەتی و هاندانی زمانی مندااڵن بنکەکانی ڕابواردن زۆر گ•

:  کار لە بنکەکانی ڕابواردندا پڕۆفشیناڵ و جیاوازە، بۆنموونە، منداڵەکان•

.  یاریکردنی کارت، کاری دەستی و پڕۆژەی وەرز ئەنجام بدەن•

.لە دەرەوە و لە ژووورەوە پێکەوە یاری بکەن•

بەشدار بە لە ئیشی بەکۆمەڵ وەک یانەی یۆگا، یانەی دراما یان یانەی •
.کۆمپیۆتەر

بۆ نموونە ماست و موسڵی یان نان و )لە ماوەی ڕۆژدا بە مندااڵن خواردنی سووک •
. و هەروەها میوە و سەوزەیان دەدرێتێ( شتی زێدەکراو

مندااڵن هەموو ڕۆژێ لە قوتابخانە دەڕۆنە دەرەوە، چ لە قوتابخانە و چ لە بنکەی •
هەموو مندااڵن . ڕابواردن و دەبێ جلوبەرگیان گونجاو لەگەڵ کەش و هەوا بێت

.چاودێری دەکرێن



232021 www.landneminn.is

بەردەوامە-بنکەکانی ڕابواردن

دنەوە لە شاراوەنییە گەورەترەکاندا، زۆرجار پاسێکی ڕابواردنی کات هەیە مندااڵن لە بنکەی ڕابوار•
اوان پاش ئەوە ب. )دەبات بەرەو الی وەرزش یان چاالکی تری ڕابواردنی کاتی ڕێکخراو لەناو ناوچەدا

منداڵەکانیان وەردەگرنەوە یان ئەوەیکە ئەوان خۆیان دەڕۆنەوە ماڵەوە 

ن لەو بنکەکانی ڕابوارد. هەموو ساڵێ چەند ڕۆژ ئامادەبوونی فەرمانبەران هەیە لە بنکەکانی ڕابواردن•
.  ڕۆژانەدا لە مندااڵن دادەخرێن

کەن بۆ ئەو کاتێک لە وەرزی هاویندا قوتابخانە داخراوە، بنکەکانی ڕابواردن کۆرسی هاوینی پێشکەش دە•
انی دەبێ ناوی مندااڵن لە کۆرسەک. مندااڵنەی زۆرجار دەڕۆنە مەلە و گەشتی مەیدانی و گەشت و گوزار

.  هاویندا و ئەو تێچوونانەی دراون تۆمار بکرێت

.  بەڕێوە دەبەنەزۆربەی ئەنجومەنەکانی وەرزشی و ئەنجومەنی تر بۆ مندااڵن کۆرسی هاوین•
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گرنگی چاالکی ڕابواردنی
کات بۆ مندااڵن 

تۆژینەوەکان دەدریدەخەن ئەو مندااڵنەی ئایسلەندی وەک زمانی دووەم قسە دەکەن •
.  بەدەگمەن بەشداری دەکەن لە چاالکی وەرزشی یان ڕابواردندا

زۆر بەشدارکردن لە چاالکی ڕابواردنی کات لە دەرەوەی قوتابخانە بۆ گشت منداڵەکان•
.  گرنگە

اڵیەتی ئەوان کارامەیی و توانایی لە ناوچە نوێیەکان فێر دەبەن، مەشقی پەیوەندی کۆمە•
جیاواتر زمانی ئایسلەندی بە شێوزێکیدەکەن، هاوڕێ و برادەریان دەبێت و فێر دەبن و 

.  بەکار دێنن لە قوتابخانە 

اری دەکەن ، بەشددەبنبەشدارکاتداڕابواردنیچاالکیلەکەبیانیینسەرەچاوەبەمندااڵن•
نەوە لە لە ئەزموونێکی هاوبەش لەگەڵ هاوپۆلەکانیان کە هۆکارێکی گرنگە لە یەکخست

.کۆمەڵگای نوێدا

رێت لەسەر چاالکی وەرزشی و ڕابواردنی ڕێکخراو لە ئایسالند پڕۆفشیناڵە و پێداگری دەک•
.  پەیوەندی باش، هاریکاری و ژیانی تەندروست
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

بەردەوامە-چاالکی ڕابواردنی کات

ئەوان . هەموو ناوچەکانی ڕەیکاڤیک و هەموو شارەکان یانەی وەرزشی چاالکیان هەیە•
و تۆپی پێ و تۆپی دەست لەناو کچان. وەرزشی پێشکەشی مندااڵن دەکەنچاالکی

.  کوڕاندا الیەنگریان هەیە

ی سەما و قوتابخانەکانی مۆسیقا، یانەکانی جیمناستیک، یانەکانی مەلە، قوتابخانەکان•
ن هەڵپەڕکێ، یانەکانی کاڕەتە و ئەنجومەنەکانی دیدەوانی نموونەی ئەو ئەنجومەنانە

. کۆرسەکان بۆ مندااڵن بەڕێوە دەبەن

ی باوان زۆرجار چاالکانە بەشداری دەکەن لە چاالکی ڕابواردنی کات و لە کێبەڕکێ•
.  وەرزش، کۆنسێرت و پیشانگاکاندا لەگەڵیانن

ەمە و ئ-چاالکیە جۆراوجۆرەکانی باوان زۆرجار بەشێکە لە چاالکی ڕابواردنی مندااڵن•
.  شیوازێکی باشە بۆ ناسینی باوانەکانی تر و مەشقکردنی زمانی ئایسالندی

!لەبیر بێتیارمەتی تێچوونەکانی چاالکییەکانی ڕابواردنت •

https://www.flickr.com/photos/21085902@N08/15043231979
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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نژیانی کۆمەاڵیەتی مندااڵ

. ڕۆژی لەدایکبوون بۆ زۆربەی مندااڵن گرنگە•

ن شێواز زۆربەی پۆلەکان سەبارەت بە ڕۆژی لەدایکبوون هەندێک یاسایان هەیە باشتری•

.  ەبۆ بەدەستهێنانی زانیاری دەربارەی ئەواندا لەڕێگەی گرووپ و باوانەوە بۆ پۆل

و هاورێلەگەڵدیدارکردنبەدەکەندەستکەمەوەتەمەنیلەمندااڵنئایسالندلە•

ەلهاوڕێیانگرووپیقوتابخانەهەندێک. هاوڕێو برادەرهەبوونیو هاوپۆلەکانیان

.  خستووەڕیکپۆلەکاندا

لەگەڵ منداڵ لەم دیدارانەدا و وەرگرتنی ژمارە تەلەفۆنی باوانی هاوڕێ و بوون•

.  برادەران ئاساییە
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هەرزەکارانژیانی کۆمەاڵیەتی 

.ژیانی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ هاوتەمەنی خۆت بۆ هەرزەکاران گرنگە•

وێنێکن بۆ بنکەکانی ڕابواردنی کات لە ناوچە و شارەوانییەکان بەڕێوەبەرایەتی دەکرێن و ش•

.  کاتی کرانەوەی بنکەکان فەرمانبەران لەوێن. چاوپێکەوتنی هەرزەکاران

یای لە قوتابخانە، هەرزەکاران زۆرجار بەشداری دەکەن لە چاالکی پەیوەست بە حەز و خول•

ە خۆیان، لەگەڵ ئەوەشدا لە هەموو ماوەی ساڵی خوێندنیشدا ڕووداوەکانی ڕابواردن بەڕێو

. دەچن

 Reykjaskóli in Hrútafjörðurکەمپی قوتابخانە لە ڕەیکیاسکۆلی لە •
www.skolabudir.is مندااڵن هەفتەیەک . ـەمی قوتابخانەی سەرەتاییە7بۆ مندااڵنی پۆلی

.لەوێ دەبن، فێر دەبن، یاری دەکەن و ئیش دەکەن

http://www.skolabudir.is/
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قوتابخانەی ئامادەیی

مافی ئەوەیان هەیە بچن بۆ ( یەم10پۆلی )ئەو مندااڵنەی کە پۆلی سەرەتایی کۆتایی پێدێنن •

.  ئامادەیی

.  سااڵن پێشکەش دەکەن4-3قوتابخانە و کۆلێژەکانی قوتابخانەی ئامادەیی خوێندنی •

ۆتایی پێ زانکۆ وەرگیران کبۆتاقیکاریدەتوانیت، کۆلێژەکانلەو ئامادەییەکانقوتابخانەلە•

.ئەمە مەرجی داوکراوە بۆ خوێندن لە زانکۆ. بێنیت

.  لە قوتابخانە ئامادەییەکانیش دەکرێ خوێندنی پیشەگەری کۆتایی پێبێنیت•

د بۆ وەزارەتی پەروەردە، و زانست و کلتووری ڕێنمایی بەرنامەی وانەی نیشتیمانی ئایسالن•

.  قوتابخانە ئامادەییەکان بەپێی هەندێک یاسا بۆ ئەو ئاستە لە ڕاهێنان باڵو دەکاتەوە

www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/

http://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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بەردەوامە-قوتابخانەی ئامادەیی

.ەکان دەداتحکومەت گشت تێچونەکانی پەیوەست بە چاالکی قوتابخانە ئامادەییە حکومیی•

. کرێی خوێندن دەبێ لە قوتابخانە ئامادەییە ئەهلییەکاندا بدرێت•

.دەبێ قوتابیان کتێبەکانیان بکڕن و تێچوونی تۆمارکردن بدەن•

.  ەیان بیانییەکۆرسی تایبەتیان هەیە بۆ ئەو گەنجانەی بنەچ/چەند قوتابخانە کە قوتابخانەی•

•Tækniskólinn www.tskoli.is

•FÁ (Fjölbraut in Ármúli(www.fa.is

•FB (Fjölbraut in Breiðholt(www.fb.is

•Kópavogur College (MK(www.mk.is

http://www.tskoli.is/
http://www.fa.is/
http://www.fb.is/
http://www.mk.is/
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-قوتابخانەی ئامادەیی
بەردەوامە

نن بۆ زۆربەی ئەو کەسانەی قوتابخانەی سەرەتایی کۆتایی پێدێ•
.  رنفێربوونی زیاتر خوێندن لە قوتابخانەی ئامادەیی هەڵدەبژێ

ە ئاستی بۆ زۆربەی پیشەکان لە کۆمەڵگای نوێدا خوێندن لە زانکۆ ل•
.  یان پێویستەمامناوەندی یان زانکۆ

ی کوالیتی ئاستی بااڵی خوێندنی واڵتەکان دەبێت بە هۆی باشتربوون•
ونی ژیانی تاکەکان، بەرزبوونەوەی گەشەی ئابووری و دروستبو

حکومەت گەنجان، چ کوڕ و چ کچ بۆ خوێندن هان . ئیشی نوێ
. دەدات

دا کە ڕێژەی وازهێنان لە خوێندنی قوتابخانەی ئامادەیی لەناو خەڵک•
خوێندنی بۆ گەنجان گرنگە. بنەچەیان بیانییە لە ئایسالند بەرچاوە

قوتابخانەی ئامادەیان تەواو بکەن و هەموو پاڵشتی شیاو لە 
.  یاندا بەکار بێننەخوێندنەک
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پاڵپشتی و ژیانی کۆمەاڵیەتی

.  داوا و بەکارهێنانی پاڵپشتی ئاساییە•

دەتوانن ئەوان. لە هەر قوتابخانەیەکی ئامادەییدا ڕاوێژکاری قوتابی هەیە•
دن و یارمەتی تاک بدەن بۆ دۆزینەوەی ناوچەی باش و گونجاو بۆ خوێن

.  پاڵپشتی بکەن لەو قوتابیانەی بۆ خوێندن کێشەیان هەیە

ان هەندێک قوتابخانە یان ئەنجومەنەکان خۆبەخشانە یارمەتی پیشەک•
.  پێشکەش دەکەن

ابییە سیستەمێکی برادەرانە هەیە لە قوتابخانەکان، ئەو شوێنەی قوت•
.بەتەمەنەکان یارمەتی قوتابیییە نوێیەکان دەدەن

ە چەند یان. ژیانی کۆمەاڵیەتی لە قوتابخانە ئامادەییەکان بەجۆشە•
انی بەڕێوەوەرایەتی دەکرێت، گرووپی کۆر، یانەکانی دراما و ڕوداوەک

لە هەر ڕووداو و بۆنەیەک کە لە الیەن. کات ڕابواردن بەڕێوە دەچێت
ئەنجومەنی قوتابیانی قوتابخانەی ئامادەییەوە بەڕێوە دەچێت، 

.  خواردنەوەی کهوول قەدەغەیە
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خوێندنى بااڵ

ی یان ئەو کەسانەی تاقیکاری خۆیان لە قوتابخانەی ئامادەی•
. کۆلێژ تەواو کردووە دەتوانن لە زانکۆدا بەشدار بن

کۆ زانکۆ فەرمییەکانی ئایسالند زانکۆ ئایسالند، زان•
اڵی ئاکورەیری، کۆلێژی زانکۆ هۆالر و زانکۆ کشتوک

.ئایسالندن

، زانکۆ زانکۆ رەیکاڤیک: زانکۆ تایبەتەکان بریتین لە•
.لە ئایسالندبیفرۆست و زانکۆ هونەر

هەموو زانکۆکان بۆدجەی ویالیەتی گونجاو لەگەڵ •
درێت، ژمارەی قوتابی و تێکەڵکردنی کۆرسەکانیان پێدە
ندن بەاڵم لەوانەیە تەنیا زانکۆ تایبەتەکان کرێی خوێ

.  گرنبوەر
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-خوێندنى بااڵ 
بەردەوامە

ەوە هەندێک لە کۆرسەکانی زانکۆ تاقیکاری هاتنەژووەر•
دەتوانن یان تەنیا ژمارەیەکی دیاریکراو لە قوتابیان هەیە و

. تاکوو ساڵی دووەم بەردەوام بن

یە و لە زۆربەی بوارەکاندا، ژمارەی قوتابیان سنووردار نی•
.پێویستەخاڵی5بۆ بەردەوامبوون لە خوندن النیکەم

.  لە ئایسالند زۆر کەس خوندنی بااڵ تەواو دەکەن•
.  زۆربەیان ژنن

کۆ هەموو زانکۆکانی تێچوونی تۆمارکردنیان هەیە و زان•
ێچوونی قوتابیان ت. تایبەتەکانیش کرێی خوێندنیان هەیە

.هەموو کتێبەکانی بابەتەکانی ڕاهێنان دەدەن
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خوێندنی بااڵپارەی/دابینکردنی ماڵیی

ابی قوتابی ئایسالند لە درێژخایەندا وامی خوێندنی قوتیقەرزی خوێندن/سندۆقی وامی•
www.lin.is. کە گرێدراوی داهات و پێشکەوتنی خوێندنەقەرزی خوێندن. دەدات بە قوتابیان

قوتابی ڕێگە دەدات بە تاکەکان جیا لە بارودۆخی ماڵی یان قەرزی خوێندن/وامی•
.بەکگراوەندیان لە زانکۆدا ئامادە بن

. زۆربەی قوتابیان بە شێوەی پارت تایم لەگەڵ خوێندنیان دەوام دەکە•

•Student Housingبۆ وەرگرتنی . کرێی ئەوێ هەرزانە. بۆ قوتابیان شوقەی هەیە
www.studentagardar.is. لیستەی چاوەڕێکردن هەیەStudent Housingشوققەی 

http://www.lin.is/
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قوتابیانی بیانی

ەم و زانکۆ ئایسالند بۆ قوتابیانی بیانی دیپلۆمی ئایسالندی وەک زمانی دوو•

www.hi.is. ئایسالندی پێشکەش دەکات( BA)پڕۆگرامی بەکالۆریۆس

بە زمانی ئینگلیزی TOEFLبۆ داخڵبوون بۆ ناو پڕۆگرامی دیپلۆم، دەبێ لە تاقیکاری •

. دەرچیت

ان لە ێری ئایسالندی، تاقیکاری وەرگ(BA)بۆ داخڵبوونی پڕۆگرامی بەکالۆریۆس•

.زانکۆ و بنچینەیەکی باش لە زمانی ئایسالندیت پێویستە

ندنی هەیە بۆ هەڵسەنگاتلە قوتابخانەکانی تر جیاوازە کە ئاخۆ مەرجی پێویست•

.  احاڵەتەکە بە زمانی ئایسلەندی یان ئینگلیزی بۆ قوتابیانی بیانی یان ن

نکۆ، باشتر بۆ پشکنینی توانایی خوێندن و یان هەڵسەنگاندنی خوێندنی پێشووی زا•

.  وایە لەگەڵ ڕاوێژکاری قوتابیدا دیدار بکەیت
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تر هەڵسەنگاندنی تۆژینەوە و بڕوانامەکانت لە واڵتانی

ENIC/NARICگەر خوێندنت تەواو کردووە و یان لە قوتابخانەی بیانیدا خوێندووتە، دەتوانیت داوا بکەیت خوێندنت لە نووسینگەی •

www.enicnaric.is: هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت

.گەر نازناوێکی پڕۆفشیناڵت هەیە مۆڵەتی چاالکی وەزاەرتی پەیوەستت پێویستە•

www.erasmusplus.is/menntun: بکە< سەردانی . کورتەیەک لە سەردێڕە پڕۆفشیناڵەکانی هەیە لە ئایسالندEuropassماڵپەڕی •

بکات پاشان ENIC/NARICکاتێک هەڵسەنگاندنی فەرمی دەکرێت، داواکار دەبێ فۆڕمی داواکاری و هەروەها کۆپی بڕوانامەکان ڕادەستی •

.  بە نامەی فەرمی وەاڵمی داواکاری بداتەوە

www.idan.is(. جگە لە ئەلەکترۆنیکەکان)هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت IÐANڕاهێنانی پڕۆفشینانی ڕێپێدراو لە بنکەی ڕاهێنانی •

http://www.enicnaric.is/
http://www.erasmusplus.is/menntun
http://www.erasmusplus.is/menntun
http://www.idan.is/
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ڕاهێنانی بەتەمەنەکان/ڕاهێنانی بەردەوام

. ڕاهێنان بە درێژایی تەمەن بەشێکە لە ژیانی بەتەمەنەکان•

ی شتی نوێ دەبن کەسانی تر ئیشەکەیان دەگۆڕن و فێر. هەندێ کەس دواتر لە قوتابخانەی ئامادەیی، ڕاهێنانی پڕۆفشیناڵ یان زانکۆ دەردەچن•

کانی پەیوەست زۆر کەس سااڵنە بەشداری دەکەن لە کۆرسەکانی ڕابواردنی کات و کۆرسە. یان خوێندنی قوتابخانەی ئامادەییان زیاتر دەکەن

.  بە ئیش

ویستی بوون لەگەڵ پێداپێشکەوتنی تەکنۆلۆجیا، ئیشی نوێ و ئۆتۆماتیککاری ئیش کاریگەری دەبێت لەسەر ژیان و دەوامی بەتەمەنەکان•

.  داهێنانەکان و زیادکردن بە ڕاهێنانیان زۆر زۆرە
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بەردەوامە-ڕاهێنانی بەردەوام

ۆرسەکانی زمان، ی، کیبنکەکانی فێربوون بە درێژایی تەمەن بەڕێوەبەرایەتی دەکرێن لە سەرانسەری واڵت و کۆرسەکانی زمانی ئایسلەند•

.  کۆرسەکانی ڕابواردنی کات، ڕاهێنانی ئاستی قوتابخانەی ئامادەیی پێشکەشی بەتەمەنەکان و هتد دەکەن

.  بنکەکانی فێربوون بە درێژایی تەمەن ڕێنمایی ڕاهێنان و ئیشی بەخۆڕاییش پێشکەشێ بەتەمەنەکان دەکەن•

.  قوتابخانە تایبەتەکانی زمانیش چاالکت دەکەن و کۆرسی زمانی ئایسلەندی پێشکەش دەکەن•

ەکانی ژمێریاری و قوتابخانە پسپۆڕەکان وەک قوتابخانەی کۆمپیۆتەر، قوتابخانەی مەساج، کۆرسەکانی مۆڵەتی شۆفێری بازرگانی، کۆرس•

.  بابەتی تر ئیش دەکەن
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FAپڕۆگرامەکانی تۆژینەوەی 
بنکەی خزمەتگوزاری ڕاهێنان و )

Fræðslumiðstöðvar)/پەروەردە
atvinnulífsins)

هەیە، ئەو قوتابخانانەی بڕوانامەی کوالیتی وەزارەتی ڕاهێنان، زانست و کلتووریان•

پەروەردە دەتوانن پڕۆگرامی خوێندنی تایبەت پێشکەش بکەن کە لە سندۆقی ڕاهێنان و

.  سوبسیدیان پێدەدرێت و تاڕادەیەک هەرزانن

ـە کە لەودا بەتەمەنەکان بیرکاری، زمانی Menntastoðirنموونەی ئەم پڕۆگرامانە •

یان Keilirئایسلەندی و وانەکانی تر وەک ئامادەبوون بۆ خوێندنی پێشەکی زانکۆ 

وانن پاش ئەوە، تاکەکان دەت.  تۆژینەوەی سەرەتایی لە زانکۆ ڕەیکاڤیک فێر دەبن

www.keilir.net, www.ru.is. سەردانی زانکۆ بکەن

ینەوەی پڕۆگرامەکانی خوێندن دابەش دەبن بە تۆژینەوەکانی پەیوەست بە دەوام و تۆژ•

گشتی و پڕۆگرامی وانەکان دەکرێ لە ماڵپەڕی بنکەی خزمەتگوزاری ڕاهێنان و

www.frae.is, پەروەردەدا بدۆزییەوە

http://www.keilir.net/
http://www.ru.is/
http://www.frae.is/
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پڕۆگرامەکانی تۆژینەوە بۆ کۆچبەران

Fræðslumiðstöðvar)پڕۆگرامەکانی خوێندنی • atvinnulífsins) بەتایبەتی بۆ کۆچبەران
:دیزاینکراوە

یبەتی بۆ ئەو کەسانەی فێربوون و مەشق و بەتاکەلتوور و کۆمەڵگای ئایسلەند، •
ە زمانی نووسین و خوێندنەوەیان پێویستە، هەروەها ڕاهێنانی کۆمپیۆتەر و بنەماکان ب

.  ئینگلیزی دیزاینکراوە

ە دیزاینکراوە بۆ هەندێک کەس بنووسین و خوێندنەوە بە زمانی ئایسلەندی، •
بە پێداگریکردن لەسەر تۆژینەوەی ئایسالندی، ( 4-3ئاستی )پێکهاتەی ئایسالندی 

.تۆژینەوەی کۆمەاڵیەتی و ڕاهێنانی کۆمپیۆتەر

ەنەوە بۆ پڕۆگرامەکانی تری تۆژینەوە هەندێجار لە الیەن بنکەکانی ژیان بە درێژایی تەم•
ڕاهێنانی کورت . کەسانێک زمانی ئایسالندی وەک زمانی دووەمی ئەوانە ئامادە کراوە

.  خایەنی پیشەش پەیوەند کراوە لەگەڵ پڕۆگرامەکانی خوێندندا

.  دەکەنداواکارانی ئیش بۆ بەهێزکردنی خۆیان لە بازاڕی کاردا کۆرسی جیاواز پێشکەش•
دا بەڕێوەبەرایەتی ئیش چاودێری ئەم خزمەتگوزارتییە دەکات و لەگەڵ چەند ڕاهێنەر

.  هاریکاری دەکات
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هەڵسەنگاندنی کارامەییەکان
(ڕەوایی فێربوونی فەرمی و نافەرمی)

ندن لە کاتی توانایی ڕاستەقینە، کارامەیی و لێهاتوویی تێکەاڵوێکە کە تاکەکە لەڕێگەی جیاوازەوە وەک ئەزموونی ئیش، شاگردی، خوێ•

.  ڕابواردندا، خوێندن لە قوتابخانە، ئیشی کۆمەاڵیەتی، ژیان لە دەرەوەی واڵت و ژیانی خێزانی بەدەستی هێناوە

ان لە هەمبەر ڕاهێنانی هەڵسەنگاندنی لێهاتوویی، پشتڕاستکردنەوە و هەڵسەنگاندنی شیاوبوونی ڕاستەقینەی تاکەکەیە و بە هەڵسەنگاندنی ئەو•

. فەرمی یان پێداویستی پیشەسازی، کارامەیی و زانستی شیاوی پشتڕاست دەکرێتەوە

شەیی لە سەرانسەری ئەمە لەڕێگەی بنکەکانی فێرىوونی هەمی. لە هەندێک پیشەی لەپێشوودا پێناسەکراو هەڵسەنگاندن دەکرێت بۆ لێهاتوویی•

. واڵت ئەنجام دەدرێت

www.frae.is. ساڵ یان زیاتر و النیکەم سێ ساڵ پێشینەی ئیش لەو بوارەدا کە هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت23مەرجی پێویست •

www.naestaskref.is

http://www.frae.is/
http://www.naestaskref.is/
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ڕێنمایی پەروەردە و 
.پیشەگەرى

ارمەتیان ڕاوێژکارانی خوێندن و پیشە بەپێی بارودۆخ دیدار دەکەن لەگەڵ تاکەکاندا و ی•

یشیان دەدەن بەپێی حەز و خولیا، کارامەیی و خاڵە بەهێزەکان ئاراستەی تۆژینەوە یان ئ

.  بدۆزنەوە

کردنی بە مەبەستی زیاترکردنی خۆ ئاگایی، تاوتوێی بوارەکانی حەز و خولیا، دیاری•

ۆ گەڕان لە ئامانج، بەدەستهێنانی زانیاری دەربارەی پڕۆگرامەکانی خوێندن و یارمەتیدان ب

.  کار و پیشە، باش دەبێت لەگەڵ ڕاوێژکاری تۆژینەوە پیشەدا قسە بکەیت

ێر دەکەن و ڕاوێژکارانی تۆژینەوە و پیشە بەگشتی شیوازەکانی تۆژینەوە لە قوتابخانە ف•

ری پێشکەش یش خزمەتگوزاتدەربارەی هەڵسەنگاندنی کارامەییە. پاڵپشتی قوتابیان دەکەن

.  دەکەن

ەکانی لە بنک. ڕاوێژکارانی خوێندن و پیشە لە هەموو قۆناغەکانی خوێندندا ئیش دەکەن•

.  فێربوون بە درێژایی ژیان، وتووێژ بۆ خەڵک بەخۆڕاییە
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