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 بێت نەهاتن

 بۆ قوتابخانە کێشەیە! 
 

 

ئامادەبوون بەشێوەیەکی رێکوپێک بەشێکی گرنگە لە بەخشینی باشترین سەرەتا بە   •

 ژیانی مندااڵن 

 کاتە لە قوتابخانە   100%ئامانجەکە ئامادەبوونی  •

ئەو قوتابیانەی کە ناچن بۆ قوتابخانە یاخود درەنگ دەچن لەوەن کە دواکەون لە   •

 کارەکانی قوتابخانە و  لەتاقیکردنەوەکانیاندا باش نەبن 

ئامادەبوونی باش یارمەتی ئەوەی دامەزرێنەرانی داهاتوو دەدات کە کەسی گەنج   •

 پێبەستنە جێگەی پشت  

توێژینەوە ئەوە پێشنیاز دەکات کە ئەو قوتابیانەی کە بەشێوەیەکی رێکوپێک ئامادەی   •

  کۆمەاڵیەتی یاخود تاوان دەبن-قوتابخانە دەبن کەمتر دەرگیری هەڵسوکەوتی دژە

رێژەی ئامادەبوون لەقوتابخانە و چی دەگەیەنێت لەڕووی کاتی 
 :بەفیڕۆچووی قوتابخانە

 

 وانەی لەدەستچوو  54= رۆژ 9 %95

 وانەی لەدەستچوو  114= رۆژ 19 %90

 وانەی لەدەستچوو  174= رۆژ 29 %85

 وانەی لەدەستچوو  228= رۆژ 38 %80

 وانەی لەدەستچوو  288= رۆژ 48 %75

 ئەوەش گرنگە کە لەکاتی خۆیدا بگەیتە قوتابخانە.   •

ئەگەر منداڵێک درەنگ بگاتە قوتابخانە هەموو   •

 رۆژێک، ئەوا ئاستی فێربوونیان الواز دەبێت 

درەنگ گەشتنە قوتابخانە هەموو رۆژێک و بەدرێژایی ساڵ زیاد دەبێتە سەر کاتی  
 لەدەستچووی فێربوون بەدرێژایی ساڵی خوێندن 

 

 لەرۆژی لەدەستچوو  6.5 = درەنگ خولەک  5

 لە رۆژی لەدەستچوو  10 = درەنگ خولەک  15

 لەرۆژی لەدەستچوو  13 = درەنگ خولەک  20

 لە رۆژی لەدەستچوو  19 = درەنگ خولەک  30



 

 A3 2پەڕەی   09:40  21/01/2022  1ئامادەنەبوون لە قوتابخانە    خشتەی 
 
 
 
 
 

 بێت نەهاتن
 !کێشەیە  قوتابخانە  بۆ

 
 

 

بەرپرسیارێتی دایباب/بەخێوکەرە بۆ دڵنیاکردنەوەی ئەوەی کە منداڵەکەیان  ئەوە   •

 دەستی رادەگات بە خوێندنی گونجاو 

ئامادەبوون بەشێوەیەکی رێکوپێک بەشێکی گرنگە لە بەخشینی باشترین   •

 سەرەتا بە ژیانی مندااڵن 

ئەو مندااڵنەی کە بەشێوەیەکی رێکوپێک ناچن بۆ قوتابخانە بەزۆری  •

لەکارەکانیان دوادەکەون و رەنگە دووچاری ئاستی بەرزی دڕدۆنگی )قەلەقی(  

 ببنەوە 

ئامادەبوونی باش یارمەتی ئەوەی دامەزرێنەرانی داهاتوو دەدات کە کەسی  •

 گەنج جێگەی پشت پێبەستنە 

 

قوتابخانە لەکاتی خۆیدا بگەیتە  ئەگەر منداڵێک درەنگ بگاتە   ئەوەش گرنگە کە 
 هەموو رۆژێک، ئەوا ئاستی فێربوونیان الواز دەبێت قوتابخانە 

 

 لە رۆژی لەدەستچوو  3 = درەنگ  خولەک  5

 لە رۆژی لەدەستچوو  6.5 = درەنگ  خولەک  10

 لە رۆژی لەدەستچوو  10 = درەنگ  خولەک  15

  لە رۆژی لەدەستچوو 13 = درەنگ  خولەک  20

 لەدەستچوو لە رۆژی  19 = درەنگ  خولەک  30
 


