
 

 

 

Kurdish Sorani 

 بۆ باوانەکان 19 - ڕێنوێنی کۆڤید - قۆناغی گەڕانەوە بۆ قوتابخانە 

 پێشەکی

ئەوە ئەزموونێکی قورس دەبێت  19 -قوتابخانەکان بەم زوانە جارێکی تر دەکرێنەوە و دوای پەتای سەرتاسەری کۆڤید •

 بۆ قوتابیەکان، باوانەکان و کارمەندەکانی قوتابخانە.

زۆر گرنگە کە ئێمە هاوکاری یەکتر بکەین بۆئەوەی هەتا دەتوانین خۆمان بۆ گواستنەوەیەکی سەرکەوتووانە ئامادە  •

 بکەین.

بێت، بەاڵم هەندێک فاکتەری سەرەکی هەیە  پێویستە لەسەرمان ئاگادار بین کە ئەزموونەکە بۆ هەر کەسە بەجۆرێک دە •

 کە یارمەتیدەر دەبن بۆ ڕەچاوکردن لەالیەن هەموو کەسەوە لە خۆئامادەکردندا بۆ 'باری ئاسایی نوێ'.

 

 قوتابخانەکان بەتەواوی 'دانەخراون'

زۆربەی هەرە زۆری مامۆستا و کارمەندانی پشتگیری بەردەوام بوون لەسەر کارکردن یان لە تەوەرەی قوتابخانە  •

 یاخود لە ماڵەوەوە فێرکردنی دوورەدەستیان فەراهەم کردووە.

کارمەندەکان بەردەوام بوون لەسەر کارکردنی داهێنەرانە بۆ پشتگیریکردنی فێربوون و خۆشگوزەرانی و لەوانەیە   •

 وەهایان لێ چاوەڕوان کرابێت کە کاتژمێری دوورودرێژتر کار بکەن، بە کاتەکانی پشووی خوێندنگەشەوە.

 

 بەاڵم ئێمە هەموومان هاوکاری یەکتر دەکەین! -هەر قوتابخانەیە بەجۆرێکە 

هەر قوتابخانە بەجۆرێکە و هەر یەکە بەربەست و داخوازی جیاوازی هەیە بۆ ئەوەی بتوانن دووبارە دەرگاکانیان بۆ  •

  لەپێشترێتی سەرەکی سەالمەتی و خۆشگوزەرانی هەموو بەکارهێنەران دەبێت. قوتابیان ئاوەاڵ بکەن.

دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ سەر کار و توانای لە ئەنجامی کێشەی ناوچەیی جیاوازەوە، ژمارەی ئەو کارمەندانەی کە  •

جەستەیی قوتابخانەکە، قوتابخانەکان لەوانەیە نەتوانن ئەو خزمەتگوزاریانە پێشکەش بکەن کە لەوانەیە پێشتر 

وەک یانەی نانی بەیانی / یانەی دوای قوتابخانە هتد. قوتابخانەکەتان ئاگادارتان دەکاتەوە کە  -پێشکەشیان کردبن 

 ن چ شتێک پێشنیاز بکەن.ئەوان دەتوان

ئەوە   لە پێناوی پاراستنی هەموو کەس بە سەالمەتی، قوتابخانەکان دەبێت ژمارەی سەردانکاران سنوردار بکەن. •

لەوانەیە ئەوە بگەیەنێت کە باوانەکان نەتوانن بچنە ناو قوتابخانەکان بەهەمان شێوە کە بەر لە پەتای سەرتاسەری  

ها ئەوە ئەوە بگەیەنێت کە سیستەمی جیاواز دەبێت بۆئەوەی کە مناڵەکان چۆن دەچنە  هەروە چوونە ناوەوە. 19 -کۆڤید

 ئەوانە بۆ مەبەستی پاراستنی هەموو کەس بە سەالمەتی داڕێژراون.  ناو قوتابخانە و چۆن لە قوتابخانە دەچنە دەرەوە.

 ڕۆژی قوتابخانە

 نە: ڕۆژی قوتابخانە جیاواز دەنوێنێت لەوەی کە ئێمە پێشتر بینیوما

قوتابخانەکەتان بەزووترین کات دوای ئەوەی کە پالندانانی  کاتەکانی دەستپێکردن و کۆتایی هاتن لەوانەیە جیاواز بن. •

 خۆیان بەئەنجام گەیاند سەبارەت بەوە لە دوا گۆڕانکارییەکان ئاگادارتان دەکەنەوە. 



 

 

جیاوازەوە وانەیان پێ بوترێتەوە وەک  گرووپەکانی منااڵن جیاواز دەبن و مناڵەکان لەوانەیە لەالیەن کارمەندی •

قوتابخانەکان یەکسەر دوای ئەوەی کە زانییان کام کارمەند و قوتابیانە  لەوانەی کە پێشتر لەگەڵ ئەوان کاریان کردووە.

 دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە دەبێت بتوانن ئەو زانیاریانەتان پێ ڕابگەیەنن. 

 خانەکە وانەی پێ بوترێتەوە.مناڵەکەت لەوانەیە لە بەشێکی جیاوازی قوتاب •

 ڕۆ و پشووەکان جیاواز دەبن چونکە ئێمە دەبێت پابەند بین بە خۆ دوورە پەرێزگرتنی کۆمەاڵیەتییەوە.کاتی نانی نیوه •

 مناڵەکان بە گرووپی گەورە پێکەوە کۆنابنەوە •

 

 خۆئامادەکردن بۆ 'باری ئاسایی نوێ'

خەڵک هەست و سۆزی جیا جیایان دەبێت سەبارەت بە گەڕانەوە بۆ قوتابخانە.  خەڵک لەوانەیە وەها پێشبینی بکەن  •

ئەوە گەڕانەوە بگەیەنێت بۆ ئەوەی کە هەموو شتێک پێشتر چۆن بووە، بەاڵم ئێمە دەبێت دان بەوەدا بنێین کە ئەوە 

  بەوجۆرە نابێت.

لەوانەیە گۆڕانکاری بەسەردا هاتبێت بەهۆی ئەزموونی بیروبۆچوون، هەست و هەڵسوکەوتی خەڵک  •

ڕۆتین، پێکهاتە، کەشوهەوای فێربوون و پێشبینییەکان  دا. 19 -بەسەرهاتەکانیانەوە لەماوەی پەتای سەرتاسەری کۆڤید

 لەوانەیە جیاواز بن. 

اری شتێکی بنەڕەتییە ئێمە دەبێت لەگەڵ خۆمان و کەسانی دیکە میهرەبان بین: خستنە پێشەوەی خۆشگوزەرانی سۆزد •

 بۆ ڕاهاتنێکی سەرکەوتوانە لەگەڵ 'باری ئاسایی نوێ'.

 

 پشتگیریکردنی قوتابیان

کارمەندەکانی قوتابخانە خۆیان کارامەیی و لێوەشاوەییان هەیە بۆ پشتگیریکردن لەماوەی گواستنەوەدا.  ئێمە دەتوانین  •

بۆ کۆمەڵگەی قوتابخانە و پشتگیریکردنی قوتابییەکان بۆ  لەو زانین و دانایییە زیاد بکەین بۆ دووبارە پێشوازیکردن

  گەڕانەوە بۆ قوتابخانە دوابەدوای ئەم کاتە بێ وێنە و نەخوازراوە.

 

 دووبارە دامەزراندنەوەی ڕۆتین و پێشبینییەکان

 ئێمە دەبێت بوار بڕەخسێنین بۆ ماوەی خۆڕاهێنان و هەستیار بین بەرامبەر بە جیاوازی و ئەزموونە کەسییەکان. •

 

دامەزراندنی هەستێکی ڕۆتین و پێکهاتە توانای پێشبینی و هەستێکی ئارامی بۆ مناڵەکان و کەسە گەورەکانیش بەبێ  •

پەرەپێدانی ڕۆتین و پێکهاتەی نوێ بۆ دڵنیاکردنی هەستێکی قوتابخانەکان خەبات دەکەن بۆ  جیاوازی فەراهەم دەکات.

هەر یەک لە قوتابخانەکان لەڕێگەی کەناڵەکانی پێکگەیشتنی ئاسایی خۆیانەوە ئەمانە بە  سەقامگیری بۆ هەموان.

  کارمەندەکان، باوانەکان و قوتابییەکان ڕادەگەیەننن.

 

 جیاوازی لە ئەزموونەکانی فێربووندا

 باوانەکان بۆ ئەو پاڵپشتییەی کە بۆ مناڵەکانیان فەراهەم کردووە لەماوەی ئەم کاتە سەختەدا! سوپاس بۆ هەموو  •

 

  مناڵەکان لەماوەی داخرانی گشتیدا ئەزموونی جیاوازی فێربوون لە ماڵەوەیان هەبووە. •

 

ڕێک وەک فێربوون لە قوتابخانە نییە.  قوتابخانەکان دەبیت وەاڵمدەرەوە بن بەو ئەزموونە  وهفێربوون لە ماڵە  •

جیاوازانەی کە مناڵەکان هەیان بووە و سەبارەت بەوەی کە مناڵەکان فێری بوون ئاهەنگ بگێڕن، لەکاتێکدا کە دەبێت 

  ەبیریان چووبنەوە.پشتگیرییان بکەن سەبارەت بەو شتانەی کە لەوانەیە ل

 



 

 

 ئەزموونی فێربوون دوای گەڕانەوە بۆ قوتابخانە

قوتابخانەکان دەبێت تیشکۆ )تەرکیز( بخەنە سەر دووبارە دامەزراندنەوەی پەیوەندی و کەمکردنەوەی هەر   •

ا دڵەڕاوکەیەک سەبارەت بە گەڕانەوە بۆ قوتابخانە.  خاڵێکی سەرەتا دەکرێت گەڕان بێت بەدوای ئەوەدا کە ئای

  تییەکی کەسیییان پەرە پێ داوە لەو ماوەیەدا کە لە قوتابخانە نەبوون.مناڵەکان چ کارامەیی و چۆنایە

 

، بێجگە لەوانەی سەرەوە، کارمەندەکان تیشکۆ دەخەنە سەر یارمەتیدانی قوتابییەکان بۆ 12و   10بۆ قوتابیانەی سڵی  •

  و.خۆئامادەکردن بۆ کارکردن بەرەو تاقیکردنەوەکانی داهاتو

 

 فێربوونی تێکەڵ "باری ئاسایی نوێ" دەبێت بۆ ماوەیەک

فێربوونی تێکەڵ ڕێبازێکی فێربوونە کە ئەزموونەکانی فێربوونی ناو پۆل و ئۆنالین پێکەوە دەبەستێتەوە.  هەر   •

 وانەیەکی ئۆنالین و ناو پۆل یەکتر تەواو دەکەن لەڕێگەی بەکارهێنانی خاڵە بەهێزە تایبەتەکانیانەوە.

 

ێنی ئەنجومەنی شارەوانی سوانسی لەسەر پەرەپێدانی ڕێبازێکی بەهێزی تێکەڵ بۆ فێربوون بۆ مەبەستی ڕێنو •

یارمەتیدانی کارمەندەکان داڕێژراوە بۆ زیادکردنی ڕادەی هەڵهێنجانی زانین و دانایی، کارامەیی و ئەزموونی گرنگ 

 سەری واڵتدا.    لەالیەن قوتابییەکانەوە بۆ بەرزترین ئاست لەماوەی داخستنی سەرا

 

 پەیوەندی بەو کەسەوە

 ئێمە دەبێت بیر لە ڕێگەی ئەوتۆ بکەینەوە بۆ دووبارە دامەزراندنەوەی پەیوەندییەکان:

 لەنێوان مامۆستاکان و قوتابیاندا •

 لەنێوان قوتابخانە و باوانەکاندا •

 لەنێوان قوتابیان و هاوڕێکانیان و گرووپە فراوانەکانی هاوپۆلەکانیاندا •

 وە هەروەها لەنێوان هاوەڵەکاندا  •

  ئەوە لە شەووڕۆژێکدا ڕوو نادات و ئێمە دەبێت کات بۆ خۆمان تەرخان بکەین و لەگەڵ خۆمان و یەکتر میهرەبان بین.

 

  مناڵی کارمەندە سەرەکییەکان

مناڵی 'کارمەندە سەرەکییەکان' لەوانەیە ڕووبەڕووی ئاستێکی بەرزتری دڵەڕاوکە ببنەوە.  ئەوان لەوانەیە نیگەران بن   •

بۆ هەندیک لە   کە ئەندامانی خێزانەکەیان ژیانی خۆیان دەخەنە مەترسییەوە بەهۆی ئەوەوە کە دەڕۆن بۆ کارکردن.

  شێوا بێت. مناڵەکان، ژیان و ڕۆتینی خێزانی ئاسایی لەوانەیە

 

قوتابخانەکان ئاگاداری ئەو نیگەرانی و دڵەڕاوکانە دەبن و هاوکاری باوانەکان دەکەن بۆ دڵنیابوونەوە لەوەی کە   •

 مناڵەکان بە ڕێکوپێکی پشتگیری دەکرێن.

 

 سەالمەتی هەموو کەس ئاواتمانە

ەاڵڵە کردووە بۆ پشتگیریکردنی هەموو قوتابخانەکان هەڵسەنگاندنی مەترسی، ڕێسا و ڕۆتینی ڕوون و ئاشکرایان گ •

 ئەوانە ئەمانە دەگرنەوە: تەندروستی و سەالمەتی هەموو بەکارهێنەرەکان دوای ئەوەی کە دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە.

 پێوەرەکانی خۆ دوورە پەرێزگرتنی کۆمەاڵیەتی 

 ستشتن و پاکژکردنڕۆتینەکانی ده 

 ۆر دەستیان بەر دەکەوێتپاککردنەوەی ڕێکوپێک و بەردەوامی ئەو شوێنانەی کە ز 

  ئاکاری ڕەفتار سەبارەت بە کۆکە و پژمە 



 

 

 پێشبینی ڕوون و ئاشآکرا سەبارەت بە هەڵسوکەوت لەگەڵ کەسانی دیکە 

 بەکارهێنانی هۆکاری پاراستنی کەسی هەر کات بگونجێت 

نیاکردنی کەشوهەوایەکی  ئەو ڕۆتینانە دەبێت لەالیەن هەموو بەکارهێنەرانی قوتابخانەوە بەوردی پەیڕەو بکرێن بۆ دڵ •

 ئارامی کارکردن بۆ هەموان. 

 

 کەشوهەوای قوتابخانە

هەندێک کەلوپەلی ناوماڵ  مەتر لەیەک دوور دەبن. 2مێز و کورسییەکان  مناڵەکان ناتوانن لەنزیکی یەکتر دابنیشن. •

 مەتر دوور لە یەک دابنیشن.  2البراوە بۆئەوەی شوێن بکرێتەوە بۆ مناڵەکان کە 

لەوانەیە سیستەمی یەک سەرە لەناو قوتابخانەکەدا دابمەزرێت بۆئەوەی مناڵەکان و کارمەندەکان بتوانن درێژە بە  •

مناڵەکان لەوانەیە لە   دوورەپەرێزگرتنی سەالمەت بدەن لە ڕاڕەوەکاندا و لەکاتێکدا کە لەناو قوتابخانەکەدا دێن و دەچن.

 بکرێن.  هەندێک بەشی تایبەتی قوتابخانەکەدا سنوردار

مناڵەکان ناتوانن وەکو جاران لە سەرچاوەکان سوودمەند ببن و هەندێک شت الدەبرێت چونکە ئێمە دەبێت لەوە دڵنیا  •

 ببینەوە کە هەموو شتێک پاکە.

 مناڵەکان داوایان لێ دەکرێت کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام دەستیان بشۆن. •

باوانەکان ناتوانن بە هەمان شێوەی جاران بێنە ناو قوتابخانە بۆئەوەی یارمەتیمان بدەن بۆئەوەی هەتا بتوانرێت  •

 کەشوهەواکە بەسەالمەتی ڕابگیرێت.

 

 تەندروستبوونی هەموو کەس ئاواتمانە

ڕابگرین لەڕێگەی   زۆر زۆر گرنگە کە بەریەککەوتن لەگەڵ ئەوانەی کە تەندروستییان باش نییە لە نزمترین ئاستدا •

( یان تێدایە، یان ئەوانەی کە یەکێک 19 -دڵنیاکردنی ئەوەی کە ئەوانەی نیشانەکانی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا )کۆڤید

لە ماڵەکەیاندا ئەو نیشانانەی تێدا بووە، بەهیچ جۆرێک و لەژێر هیچ هەلومەرجێکدا نەیەنە ناو هیچ بەشێکی 

  قوتابخانەکە.

 انەی کە نیشانەکانی نەخۆشییان تێدا دەردەکەوێت نابێت بێن بۆ قوتابخانە.ئەو مناڵ یان کارمەند •

ئەو مناڵ و کارمەندانەی کە بەریەککەوتنیان لەگەڵ کەسێک هەبووە کە ڤایرۆسی کۆرۆنای هەبووە دەبێت خۆیان لە   •

 خەڵکی تر داببڕن بەگوێرەی ڕێنمایی حکومەت و نابێت بێن بۆ قوتابخانە.

ێک کە نیشانە و دەرکەوتەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنای تێدا دەربکەوێت لەکاتێکدا کە لە قوتابخانەیە هەر مناڵ یان کارمەند •

پاککردنەوەیەکی قووڵی ئەو ناوچانەی کە لەوانەیە   گیر دەکرێت و داوای لێ دەکرێت یەکسەر بڕواتە بۆ ماڵەوە.گۆشە

 ێ دەکات.کاریگەرییان لەسەر دانرابێت ئەنجام دەدرێت و شوێنپێ هەڵگرتن دەست پ

 

 ئەو کارمەند و منااڵنەی کە دەپارێزرێن

ئەگەر قوتابییەک نامەیەکی بەدەست گەیشتبێت کە ئاگاداری بکاتەوە دەبێت بپارێزرێت، ئەو قوتابییە نابێت بگەڕێتەوە  •

 بۆ قوتابخانە.

ێتەوە کە ئەگەر قوتابییەک لەگەڵ یەکێک لە کەسوکاری بژی کە نامەیەکی بەدەست گەیشتبێت کە ئاگاداری کردب •

 پێویستی بە پاراستن بێت، ئەو قوتابییە وەهای لێ چاوەڕوان ناکرێت کە بگەڕێتەوە بۆ قوتابخانە

  حکومەتی وەیڵز بەئاشکرا ڕای گەیاندووە کە ئەو خێزانانە سزا نادرێن کە مناڵەکانیان نانێرنەوە بۆ قوتابخانە. •

 

  هەڵکردن لەگەڵ لەدەستدانی ئازیزان



 

 

یشتن لەوەی ەکێک لە ئازیزانیان لەدەست داوە، زۆر گرنگ دەبێت کە پشتگیری بکرێت بۆ تێگەبۆ ئەو منااڵنەی کە ی •

 ڕووی داوە و دەبێت بواری ئەوەی بۆ بڕەخسێت کە قسە بکات.

 

هەر وەک کەسانی گەورە، مناڵیش هەر یەکە بەجۆرێک وەاڵمی خەم و خەفەت دەداتەوە، بەتایبەتی لەم کاتانەدا کە   •

  وەی بۆ نەڕەخسا بێت کە خواحافیزی لێ بکات.لەوانەیە بواری ئە

 

کارمەندە سەرەکییەکان لە قوتابخانەکاندا ڕاهێنانی زیاتریان پێ کراوە بۆ توانابەخشین پێیان بۆ پشتگیریکردنی ئەو  •

 منااڵنەی کە لەوانەیە کەسێکی ئازیزیان لەدەست دابێت.

 

 دڵەڕاوکەی کۆمەاڵیەتی 

 

هەندێک مناڵ چاوەڕوانی ئەوەن بگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە بەاڵم بەوەی کە لەگەڵ خەڵکی تر بن مایەی ترس و   •

 ناخۆشییە.

 

خۆ دوورە پەرێزگرتنی کۆمەاڵیەتی بووەتە هۆی دڵەڕاوکەیەکی زیاتر بۆ هەندێک مناڵ و کەسانی گەورە لە   •

 کارلێککردنیان لەگەڵ کەسانی دیکە.

 

  ئێمە لەگەڵ کەسانی دیکە لەوانەیە سنوردار بووبێت بۆ ئەندامانی خێزانەکەی خۆمان.بۆ ماوەیەک، ئەزموونی  •

 

 کارمەندەکان بەرامبەر بەوە هەستیار دەبن و هەرکات پێویست بکات پشتگیری فەراهەم دەکەن.  •

 

 دڵەڕاوکەی جیابوونەوە

ن کە ماوەیەکی دورودرێژ زۆربەی هەرە زۆری مناڵ لەماوەی داخستنی سەراسەری واڵتدا لەسەر ئەوە ڕاهاتوو •

  لەگەڵ باوان/ سەرپەرشتیاریانیان و ئەندامانی خێزانەکەی خۆیان بن.

 

ئەگەرچی ژمارەیەکی زۆری منااڵن زۆر حەز دەکەن جارێکی تر ئازادی خۆیان بەدەست بهێننەوە و چاویان بە  •

  بۆ ئەوان. هاوڕێکانیان بکەوێت، لەوانەیە ئەوە سەرچاوەیەکی چاوەڕوانکراوی دڵەڕاوکەش بێت

 

مناڵ لەوانەیە بەالیەوە سەخت بێت کاتێک کە لە بنەڕەتدا لە باوانەکانیان جیا دەبنەوە و لەوانەیە بۆ ماوەیەکیش لەوەدوا  •

 ئەو جیابوونەوەیە لەوانەیە بۆ منااڵنی کارمەندە سەرەکییەکان بەتایبەت سەخت بێت. هەستێکی دڵەڕاوکەیان هەبێت.

 

 

کارمەندەکانی قوتابخانە ئاگاداری ئەو جۆرە دڵەڕاوکانە دەبن و بە هەستیاری پشتیوانی قوتابییەکان دەکەن بۆئەوەی   •

 بتوانن کۆنترۆڵ بەسەر نیگەرانییەکانیاندا بکەن. 

 

 پێداویستی فێرخوازی زیاتر

  19 -هەلومەرجدا بەهۆی کۆڤیدئەو منااڵنەی کە پێداویستی فێرخوازی زیاتریان هەیە لەوانەیە ئەو گۆڕانکاریانە لە  •

  ـەوە بە شێوەیەکی بەرچاوتر کاریگەری لەسەریان دانابێت.

 

توانستی کۆنترۆڵکردن بەسەر وەاڵمدانەوەی سۆزداری پەیوەندیدار بە ڕەوشێکی نوێ یان جیاوازش هەمدیس لەوانەیە   •

  لەوە سەختتر بێت.

 

قوتابی و کارمەندەکان بۆ کۆنترۆڵکردن بەسەر ئەو  قوتابخانەکان پشتگیریکار دەبن بۆ توانابەخشین بە هەموو  •

 گۆڕانکاریانەدا کە کاتێک دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە ڕووبەڕویان دەبنەوە.

 



 

 

قوتابخانەکان بەردەوام دەبن لەسەر هاوکاریکردنی پیشەوەرەکان و دەزگاکانی تری وەک دەروونناسە پەروەردەییەکان،  •

سوکەوت هتد. بۆ پشتگیریکردنی پێداویستییەکانی ئەو قوتابیانەی کە پێداویستی مامۆستایانی تایبەتمەندی پشتیوانی هەڵ

 فێرخوازی زیاتریان هەیە. 

 

 

 ئاروژێنەری هەستەوەر

 

 بۆ هەندێک، گەڕانەوە بۆ قوتابخانە لەوانەیە کێشەی زیاتری هەستەوەری بوروژێنێت. •

 

  ئەوە دەشێت بەتایبەت مایەی کێشە بێت بۆ هەندێک مناڵ لەوانە ئەوانەی کە پێداویستی فێرخوازی زیاتریان هەیە. •

 

قوتابخانەکان بەرامبەر بەوە هۆشیار دەبن و هەوڵ دەدەن بۆ دۆزینەوەی ڕێبازی تایبەت بۆ هێنانەدی بوار و چاالکی  •

 هێمن بۆ هەموان.

 

 

 گواستنەوە

 

قوتابخانە و کۆلێجەکان هاوکاری یەکتر دەکەن بۆ دڵنیاکردنی ئەوەی کە هەر گواستنەوەیەک هەتا بتوانرێت  •

ەنجام بدرێت بۆ پشتگیریکردنی قوتابییەکان لەماوەی ئەم قۆناغە سەرەکیانەی بەشێوەیەکی بێ گرێ و کێشە ئ

 خوێندنەکەیاندا،

 

ئەو قوتابیانەی کە دەست دەکەن بە بوار یان قۆناغێکی نوێ لە خوێندنەکەیاندا پێویستییان بە گواستنەوەیەکی پالن بۆ  •

ەخشین بە منااڵن بۆئەوەی هەم لەگەڵ بوارە نوێکە و دانراوە.  قوتابخانە و کۆلێجەکان هاوکاری یەکتر دەکەن بۆ تواناب

هەندێک قوتابخانە لەوانەیە زۆر لە   -ئەوەت لە بیر بێت  هەم لەگەڵ ئەزموونی گەڕانەوە بۆ خوێندن ڕابێنەوە.

 چاالکییەکانی گواستنەوەی خۆیان ئەنجام دابێت.

 

 ت دوابەدوای ڕاگەیاندنەکانی حکومەتی وەیڵز.ڕێنوێنی زیاتر لەسەر ئەمە لە قوتابخانەی مناڵەکەتەوە بەردەست دەبێ •

 

 پشتگیری بۆ کارمەندەکان

 

کارمەندەکانی قوتابخانە ئەزموونی جۆراوجۆریان دەبێت سەبارەت بە داخستنی سەراسەری واڵت کە بۆی هەیە   •

یە پرسە و  کاریگەری لەسەر توانای ئاسایی بوونەوەیان دابنێت کاتێک کە دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە.  ئەوان لەوانە

سەرەخۆشییان بەسەر هاتبێت، بەبێ پشوو وە لەژێر ئاستێکی بەرزی فشاردا کاریان کردبێت، یان بەهۆی هۆکاری  

 تەندروستییەوە کاریان نەکردبێت.

زۆر گرنگە کە کۆمەڵگەی قوتابخانە ئەزموونی جیاوازی کەسی ڕەچاو بکەن کاتێک ئەوە ڕەچاو دەکەن کە چۆن   •

ەن.   ڕەخساندنی کات بۆ دووبارە دروستکردنەوە و چاکسازی کۆمەڵگەی قوتابخانە پشتگیری کارمەندەکان بک 

 مەرجێکی ناوەندی سەرکەوتوویی ئەو بەرنامەیە دەبێت.

 

پارێزگارەکان و خزمەتگوزارییەکانی پشتگیری دەسەاڵتی خۆجێیی ڕۆڵیان هەیە لە فەراهەمکردنی پشتگیری بۆ  •

ردن، سەبارەت بەوەی کە چۆن پشتگیری خۆیان، کارمەندەکان، قوتابیان و بەڕێوەبەرەکان و تیمە بااڵکانی بەڕێوەب

 باوانەکان بکەن دوای گەڕانەوە بۆ قوتابخانە.

 

 

  هاتنەوە سەرخۆ

  لەسەر هەندێک کەس قورستر دەبن وەک لەسەر خەڵکی دیکە. 19 -کاریگەرییەکانی کۆڤید •

 

  هاتنەوە سەرخۆ دەبێت لەڕێگەی پرەنسیپە پەروەردەییەکانەوە پشتگیری بکرێت. •

 



 

 

سەرچاوەیەکی بەسوود لەسەر چەسپاندنی پرانسیپە پەروەردەییەکان دوای داخستنی سەراسەری واڵت دەکرێت  •

 یەی الی ڕاست دەستی پێ ڕابگات.لەڕێگەی کرتەکردنەوە لەسەر ئەو وێنە

 

 ئێمە هەموومان پێکەوە لەم ڕەوشەداین ...  -ئەوەت لە بیر بێت ... ئارام و لەسەرخۆ بە 

 

 بەستەری زیاتر

 خوێندنگەی گریمانەیی سوانسی 

 پەڕەی ئەو پرسیارانەی کە زۆر دووبارە دەبنەوە 

 هێڵگۆڕکێ

 پرسە و سەرەخۆشی کروز 

 پەڕەی ڤایرۆسی کۆرۆنای ئەنجومەنی شارەوانی سوانسی 

 پەڕەی فێربوونی ئەنجومەنی شارەوانی سوانسی 

 

ئەگەر حەز دەکەیت بە زمانێکی جیاواز لە ئینگلیزی/ وێڵشی قسە لەگەڵ یەکێک بکەیت، تکایە ئیمەیڵ بنێرە بۆ 

EMAU@swansea.gov.uk .وە ژمارە تەلەفون و ناوی زمانەکە بنووسە و کەسێک تەلەفونت بۆ دەکات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://swanseavirtualschool.org/
https://www.swansea.gov.uk/returntoschoolFAQs
https://www.exchange-counselling.com/
https://www.cruse.org.uk/get-help/local-services/wales/morgannwg
https://www.swansea.gov.uk/coronavirusadvice
https://www.swansea.gov.uk/schoolsandlearning

