
 ڕێنمایی ژیاین ڕۆژانەی قوتابخانە: 
پەرشت زانیاری بۆ سەر

خشتەی کاتەکان 

لە فینلەندا خشتەی کاتەکان گرینگن، پێویستە لەسەر قوتایب لەکاتێیک وا زوودا لە ماڵەوە دەرچێت بۆ قوتابخانە کە دوا نەکەوێت.  
 

قوتایب لە قوتابخانەدا خشتەی وانەکاین پێ دەدرێت.  خشتەی وانەکان کە بە زماین گشیت پێی دەڵێن )لوککاری( باس لەوە دەکات کە 
چی کاتێك قوتابخانە دەست پێ دەکات و چی کاتێك کۆتایی دێت.   بە گشیت خشتەی وانەکان لە ڤیلماش هەیە.  ئەمەی الی خوارەوە 

نموونەی خشتەی وانەکانە

هه  یینپێنجشەممەچوارشه  ممه  سێ شه  ممه  دووشه  ممه  سه  عات

8.15–9.00XXXX

9.00–9.45XX)ئینگلزیی( ENXX

10.15–11.00XX)ئینگلزیی( ENXX

11.00–12.00
کایت نانخواردن سەعات 

11.10
XXXXX

LIX )وەرزش(MUX مۆسیقا13.15–12.30

LI )وەرزش(MUX مۆسیقا14.00–13.15

بەم شێوەیە خشتەی وانەکان دەخوێنیتەوە:  
 

 لە ژێر وشەی سەعات )Kello( کایت دەستپێکردن و کۆتاییهاتین وانەکان هەیە.  وانەی یەکەم لە سەعات ٨:١٥ دەست پێ دەکات و 
سەعات ٩:٠٠ کۆتایی دێت.  ئەگەر تەنها یەك کات نوورسابێت، ئەوە کایت دەستپێکردین وانەکەیە.  یەك وانە ٤٥ خولەك دەخایەنێت.  ئەگەر 

وانەکە سەعات ٨:٠٠ دەست پێ بکات، سەعات ٨:٤٥ کۆتایی دێت.   
 

لە دوای وانە هەمیشە ١٥ خولەك ناوبڕی وانە هەیە.  ناوبڕی وانە واتە پشوو.  وانەکان دەکرێت دوو دانەش بەیەکەوە بن.  دوابەدوای دوو 
وانەی لێکدراو ناوبڕی وانە ٣٠ خولەك پشوو دەبێت.  

 
نیشانەی X لە خشتەی وانەکاندا یان هەر نوورساوێیک تر مانای وانەیە.  لەم خشتەی وانەیەدا قوتابخانە ڕۆژی دووشەممە سەعات ٨:١٥ 

دەست پێ دەکات و سەعات ١٤ کۆتایی دێت.  ڕۆژی سێشەممە هەمان خشتەی کاتە.  ڕۆژی چوارشەممە قوتابخانە سەعات ٨:١٥ دەست 
پێ دەکات و سەعات ١٢:٠٠ کۆتایی دێت.  ڕۆژی پێنجشەممە قوتابخانە سەعات ٨:١٥ دەست یپ دەکات و سەعات ١٤:٠٠ کۆتایی دێت.  ڕۆژی 

هەیین قوتابخانە سەعات ٩:٠٠ دەست پێ دەکات و سەعات ١٣:١٥ کۆتایی دێت.  
 

ناوی وانەکان بە گشیت بە کورتکراوەیی دەنوورسێن. ئەمانەی الی خوارەوە کورتکراوە سەرەکیەکانن. لە هەموو ئاسیت پۆلەکاندا هەموو 
مادەکاین خوێندن ناخوێندرێن.  

زماین دایك    =   AI
فینلەندی وەکو زماین دووەم    =   S2

ئینگلزیی    =   EN
=   بریکاری    MA

یندەوەرزاین  ز   =   BI
جوگرافیا    =   GE

زانسیت ژینگە    =   YM

فزییا    =   FY
کیمیا    =   KE

زانیاریی تەندروسیت    =   TE
UE/UO/ISL = ئاینی 

ژیانبیین    =   EL
مێژوو    =   HI

کۆمەاڵیەیت    =   YH

مۆسیقا    =   MU
هونەری وێنەکێشان    =   KU

کاری دەسیت    =   KS
وەرزش    =   LI

ئابووریی ماڵ    =   KO
ڕێنمایی قوتایب    =   OP

وانە بژاردەییەکان   = VAL

1



بۆ نموونە لە خشتەی وانەکاندا دوو سەعایت کۆتایی ڕۆژی دووشەممە بە کورتکراوەی MU نیشانە کراوە.  ئەوە مانای ئەوەیە کە ڕۆژی 
دووشەممە لە دوو وانەی کۆتاییدا هەمیشە مۆسیقا هەیە.  

 
یدا لە خشتەی وانەکاندا هەموو کاتێك ناوی مادەکاین خوێندن نانوورسێت.  بۆ نموونە لەوانەیە  بۆ قوتابیە منداڵەکان لە فێرکاریی ئامادەکار

بریکاری لە هەفتەی جیاواز و لە کایت جیاوازدا بێت.   
 

کایت نانخواردن بەشێکە لە دەوامی قوتابخانە.  لەم نموونەیەدا کایت نانخواردن لە ناوەڕاسیت وانەدایە.  لەکایت وانەدا دەچنی بۆ نانخواردن.  
خۆراك بە خۆڕاییە.  

لە کایت وانەدا 
 

لە کایت وانەدا باش وایە کە قوتایب چاالکانە بەشداری بکات.  مامۆستا هەڵسەنگاندن بۆ زاننی و فێربووین قوتایب دەکات بەشێکییش بەوەی 
کە تا چەندێك قوتابیەکە دەتوانێت بەشداری بکات لە فێرکاریەکەدا.  

 
شتێیک گرینگە کە قوتایب کاتێك کە شتێك نەزانێت یان تێ نەگات بتوانێت داوای یارمەیت بکات.  مامۆستا بە خۆشحاڵیەوە یارمەیت دەدات.   

 
لە کایت دەوامی قوتابخانەدا قوتایب لە گفتوگۆی هاوبەش بەشداری دەکات، کارەکاین بە ئارامی و لە شوێنەکەی خۆیدا دەکات یانیش پێکەوە 

لەگەڵ قوتابیەکاین تر پالین پڕۆژە دادەنێن و جێبەجێی دەکەن. شتێیک گرینگە کە قوتایب بزانێت بەگوێرەی ڕێنماییەکان کارەکان بکات.   
 

ئەمەی الی خوارەوە ڕوونکردنەوەیەیک کورتە لەسەر شێوازە گشتیەکاین کارکردن.  
 

گفتوگۆی فێرکاری 
یدا مامۆستا بەگوێرەی ئامانجەکاین فێرکاری ڕێبەرایەیت گفتوگۆی هاوبەش دەکات. تەواوی گرووپەکە بەرپرسیارێیت بەرەو  لە گفتوگۆی فێرکار

پێشەوەچووین گفتوگۆکەیان لە ئەستۆدایە و لە گفتوگۆکەدا بەدوای بۆچوون و چارەسەری جیاواز دەگەڕێن.  لە گفتوگۆی تەواوی گرووپەکەدا 
بە گشیت نەریت وایە کە هەر کەسە و ئیشارەت واتە بە دەست هەڵبڕین داوای نۆرە قسە دەکات.  مامۆستا یان هەر کەسێیک تری سەرۆك 

نۆرەی قسەکردن دەدات.  
 

فێرکاریی پێشاندەرانە 
فێرکاریی پێشاندەرانە بە زۆری لەو کاتەدا بەکار دەهێرنێت کە مامۆستا شتێیک نوێ پێشاین قوتابیەکاین دەدات.  بۆی هەیە مامۆستاکە بۆ 

نموونە لە بارەی بابەتێکەوە زانیاری بە قوتابیەکان بدات و قوتابیەکان یاداشت لەسەر ئەو شتە پێشاندراوە بنووسنەوە و پرسیاری وردەکاری 
بکەن.  

 
کاری بەکۆمەڵ 

لە کاری بەکۆمەڵدا کۆمەڵێیک بچووك پێکەوە کردەوەیەك کە لەسەری ڕێککەوتوون یان پڕۆژەیەیک گەورەتر دەکەن.   کاری بەکۆمەڵ لە 
چەندین شێوە کردەوەدا بەکار دەهێرنێت.  گرینگ ئەوەیە بە وردی بەدوای ئەو ڕێنماییانەدا بچیت کە دراون.  هەر ئەندامێیك گرووپ 

بەرپرسیارێیت کارکردین گرووپەکەی لە ئەستۆیە.  
 

فێرکاریی دیاردەیی 
مەبەست لە فێرکاریی دیاردەیی ئەوەیە کە قوتابیەکان لە بابەتێك دەکۆڵنەوە یان دەیخوێنن.  قوتایب بەرپرسیارێتیەیک گەورەی پالنداین کارکردن 

و چوونە پێشەوەی کارەکەی لە ئەستۆدایە.  مامۆستا لە کارکردنەکاندا یارمەیت دەدات و ڕێبەری دەکات.  زۆر جار کارەکە دوورودرێژ دەبێت.  
قوتابیەکان چەندین ڕۆژ خەرییک کارکردن دەبن. 

 
کارکردین سەربەخۆ 

زۆر جار ڕاهێنان لەسەر شتە تازەکان بە ڕێگای کارکردین سەربەخۆ دەکرێت.  دەکرێت قوتایب کتێیب ئەرکەکان یان کۆپیی هەبێت.  لە کتێیب 
ئەرکەکاندا یان لە کۆپییەکاندا ڕاهێنان هەیە.  لەکایت کارکردین سەربەخۆدا پێویستە لەسەر قوتایب تەرکزی بکات و خەمخۆر بێت.  کارکردین 

سەربەخۆ زۆر جار بە بێدەنیگ دەکرێت.  نابێت پشێوی بخرێتە سەر تەرکزیکردین قوتابیەکاین تر.  
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ناوبڕی وانەکان )پشووەکان( 

قوتایب لە قوتابخانەدا هەموو ڕۆژێك پشوویش هەیە واتە ناوبڕی وانەکان.  
 

بە گشیت دەبێت لە ناوبڕی وانەدا بچنە دەرەوە.  لە کایت ناوبڕی وانەدا نابێت لە حەوشەی قوتابخانەکە بچیتە دەرەوە.  هەروەها لە 
هەندێك قوتابخانەدا دەکرێت بەشێیك یان تەواوی ناوبڕی وانەکان لە ژوورەوە بن.  

یاتر لەوێ هەن.  پێویستە هەموو ڕێنماییەکاین گەورەتەمەنەکان پێڕەو بکرێن.    لە ناوبڕی وانەدا هەمیشە مامۆستایەك یان ز

ئەرکەکاین ماڵەوە.  

قوتایب ئەریک خوێندین ماڵەوەی پێ دەدرێت واتە واجب.  گرینگە کە قوتایب ئەرکەکاین ماڵەوەی بکات.  ئەرکەکاین ماڵەوە بە شێوەیەك پالنیان 
بۆ دانراوە کە قوتایب بتوانێت خۆی ئەنجامیان بدات.  

پێویستە لەسەر دایك یان باوك دڵنیایی ئەوە بکات کە قوتابیەکە ئەرکەکاین ماڵەوەی دەکات.  لە ماڵەوە دەکرێت بۆ نموونە 
 •  لە ڕۆژدا کاتێك دیاری بکرێت کە هەمیشە لەو کاتەدا ئەرکەکاین ماڵەوە بکرێت.    

 •  لەوە دڵنیابە کە بۆ جێبەجێکردین ئەرکەکان شوێنێیک ئارام و  پێداویستیەکان هەبن.  
 •  هەموو ڕۆژێك داوای بینیین ئەرکەکاین ماڵەوەی منداڵەکە بکە.  

  •   لەگەڵ منداڵەکە قسە لەسەر کارەکاین قوتابخانە و ئەرکەکاین ماڵەوە بکە و بایس ئەوەی بۆ بکەن کە داییك یان باویک ئەو 
شتانەیان بەالوە گرینگن.    

 
ئەگەر چەند جارێك بیرنا کە ئەرکەکاین ماڵەوە بەالی منداڵەکەوە زۆر گرانن، دەبێت بە مامۆستاکە بووترێت.   

نەخۆشکەوتن 
 

نابێت بە نەخۆیش بێیت بۆ قوتابخانە.  ئەگەر قوتابیەکە سەر لە بەیاین نەخۆش بوو، دەبێت لە ماڵەوە بمێنێتەوە.   
 

ئەگەر قوتابیەکە لە ناوەندی دەوامی قوتابخانەدا نەخۆشکەوت، دەبێت بێن منداڵەکە ببەنەوە بۆ ماڵەوە.  مامۆستا ناتوانێت منداڵ بەتەنها 
بنێرێتەوە بۆ ماڵەوە.  ئەگەر لە الیەن قوتابخانەوە ئاگاداری درا کە منداڵەکە نەخۆشکەوتووە، پێویستە لەسەر سەرپەرشتەکەی یەکەسەر بێت 

منداڵەکە بباتەوە.   

نەهاتنەکان )غاییب( 
 

لە فینلەندا ئەریک خوێندین ئیجباری هەیە.  ئەریک خوێندین ئیجباری واتە ئەو مندااڵنەی کە لە تەمەین قوتابخانەدان دەبێت بچن بۆ 
قوتابخانە.  تەنها لەبەر هۆی گرینگ دەکرێت لە قوتابخانە نەهاتوو بیت.  

 
ئەگەر قوتابیەکە نەخۆشکەوت، دەبێت یەکسەر سەر لەبەیاین هەمان ڕۆژدا لە ڤیڵما یان بە تەلەفۆن سەبارەت بە نەهاتنەکەی ئاگاداری 

بدرێت.  قوتابخانە بایس ئەوەتان بۆ دەکات کە چی ڕێگەیەك باشرتینە بۆ ئاگاداریدان لەسەر نەهاتنەکاین نەخۆشکەوتن.   
 

ئەگەر پێویست بکات منداڵەکە بەهۆی شیت تری جیاواز لە نەخۆشکەوتن نەیەت بۆ قوتابخانە. پێویستە لە کاتێیک پێشوەختدا داوای 
ڕێگاپێداین نەهاتنەکە بکرێت.  ئەگەر بۆ نموونە لە کایت دەوامی قوتابخانەدا کایت دوکتۆر گریابوو، دەبێت هۆی نەهاتنەکە بە مامۆستاکە 

بووترێت لەگەڵ چەندێك کات کە پێویست دەکات.  ئەگەر بکرێت، دەبێت منداڵەکە تەنها لە بەشێیک ڕۆژی قوتابخانەکەدا نەهاتوو بێت.   
 

یاتر دەبێت بەڕێوەبەر ڕەزامەندی لەسەر بدات.    مامۆستا دەتوانێت ١- ٥ ڕۆژ مۆڵەیت نەهاتن بدات.  نەهاتین لەوە ز
 

گەشتەکاین کایت پشووەکان و غایبیە درێژەکاین لە ماڵەوە دەبێت لە کایت پشووەکاندا بکرێن.  
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کۆیک  بارودۆخەکاین شەڕ و نا

هەندێك جار قوتایب شەڕ و ناکۆکیی دەبێت.  کارمەندەکاین قوتابخانە ئەو ڕێکارانە فێری قوتایب دەکەن کە بە هۆیانە بارودۆخی شەڕ و 
ناکۆکیەکان چارەسەر دەکرێن بەر لەوەی شەڕ و ناکۆکیەکان گەورەتر بێتەوە.  ئەگەر شەڕ و ناکۆکیەکە بە توانای خودی قوتابیەکان چارەسەر 

نەکرا یان بارودۆخەکە مەترسیدار بوو ، پێویستە لەسەر قوتابیەکان داوای یارمەیت لە گەورەکان بکەن.   
 

لە بارودۆخە مەترسیدارەکاندا پێویستە لەسەر قوتایب بچێتە دەرەوە و لە هانا ببات بۆ کەسێیک گەورەتەمەن کە بتوانێت یارمەتیی بدات.  
لێدان قەدەغەیە.  

 
بارودۆخی شەڕ و ناکۆیک بەو شێوەیە چارەسەر دەکرێت کە گەورەتەمەن لەگەڵ هەموو ئەوانە قسە دەکات کە لە شەڕو ناکۆکیەکەدا 

بوونە.   گەورەتەمەنەکان دەتوانن بەگوێرەی بارودۆخەکە چاوپێکەوتین پرسیار لەگەڵ ئەو قوتابیانەی تریش بکەن کە بارودۆخەکەیان بینیوە. 
گەورەتەمەنەکان دەیانەوێت لەوە تێ بگەن کە چی ڕوویداوە.  گەورەتەمەن لەگەڵ ئەو قوتابیانەدا کە لە شەڕەکەدا بوونە قسە دەکات تاکو 

بزانێت شەڕەکە چۆن بووە و چۆن دەکرا بە شێوەیەیک تر کۆتایی پێ بهێرنێت.    
 

ئەگەر یەکرتیان ئازار دابێت یان هەسیت یەکرتیان بریندارکردبێت، دەبێت داوای لێبوردن بکرێت.  ئەگەر ئەو کەسە خۆییش دەستپێکەری 
شەڕەکە نەبووبێت، بەاڵم کەسەکەی تری ئازار دابێت، دەبێت داوای لێبوردن بکات.  ئەگەر شەڕەکە مەترسیدار بوو، مامۆستا تەلەفۆن بۆ 

ماڵەوە دەکات.  بۆی هەیە الیەنەکاین شەڕەکە ئەنجامی تریشیان بۆ دروست بێت.  ئەنجامەکان و گفتوگۆکان لە نێوان ماڵ و قوتابخانەدا لە 
نێوان قوتایب و خێزانەکە و مامۆستاکە دەبێت.  بایس گفتوگۆکان بۆ الیەنەکاین تری شەڕەکە ناکرێت.  

گێچەڵکردن 

گێچەڵکردن ڕێگاپێدراو نیە. گێچەڵکردن لەگەڵ شەڕ ئەو جیاوازییەی هەیە کە، گێچەڵکردن بەردەوام دووبارە دەبێتەوە، ئاراستەی یەك قوتایب 
و هەمان قوتایب دەکرێت و مەبەستەکەیش ئەوەیە کە بەشێوەیەك لە شێوەکان ئازار بەو کەسە بگەیەنرێت و دڵگرانیی ال دروست بکرێت و لە 

بارودۆخەکەدا بۆ گێچەڵپێکراو ئاسان نیە بەرگری لە خۆی بکات.     
 

ئەگەر گوماین ئەوە دەکەیت کە منداڵەکەت گێچەڵی پێ دەکرێت، یان بە مامۆستاکە یان بە مامۆستای چاودێری پۆلەکە بڵێ.  

هاوکاریی ماڵ و قوتابخانە 
 

چوونە قوتابخانە و خوێندین منداڵ هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانەیە.  یارمەتیداین ماڵەوە بۆ کاری قوتابخانە گرینگە.  
 

دەکرێت بە چەندین شێوازی جیاجیا یارمەتیی خوێندن و قوتابخانەی منداڵ بدرێت.  
ییان هەیە بۆسەر ژیاین منداڵەکە بۆ مامۆستاکە بایس بکە.     یگەر  •   هەموو ئەو شتانەی کە کار

 •   هەمیشە کە مامۆستا داوای لێت کرد بێیت بۆ چاوپێکەوتن لە قوتابخانەدا، وەرە بۆ قوتابخانە.    ئەگەر ئەو کاتەی کە مامۆستاکە پێیت   
دەدات بۆت نەگونجا،    

  داوای کاتێیک نوێ لە مامۆستاکە بکە. دەشتوانیت خۆت پێشنیاری کاتێیک گونجاو بکەیت.  
 •   ئەگەر پرسیارت هەبوو یان گریوگرفتت هەبوو، داوای چاوپێکەوتن لەگەڵ مامۆستاکە بکە.  

 •   گرینیگ بدە بە خوێندن و قوتابخانەی منداڵەکەت.    لەبارەی قوتابخانەوە پرسیار لە منداڵەکەت بکە.  لەگەڵ منداڵەکەتدا قسە لەسەر  
  ڕۆژی قوتابخانەکەی بکە.  

 •   منداڵەکەت بچووکرتین شتیش کە فێر بوو تێبینیی بکە. لە کارو کردەوەی باشدا مەدحی منداڵەکەت بکە.  
 

دەتوانیت یارمەتیی منداڵەکەت بدەیت بۆ فێربووین فینلەندی و قسەکردن بە فینلەندی تەنانەت ئەگەر خۆتیش فینلەندی نەزانیت.  
دەتوانیت 

 •   لە خێزانەکەدا داوا لە هەموویان بکەیت بە هەر زمانێك بێت بخوێننەوە 
 •   چریۆك بۆ منداڵەکەت بگێڕیتەوە یان گۆراین بۆ بڵێیت 
 •    تێبیین زماین فینلەندی بکەیەت لە دەوروبەرەکەدا  

لەگەڵ منداڵەکەت بچیت بۆ کتێبخانەی گشیت     • 
 

هەندێك جار مامۆستا نامە دەنێرێت بۆ ماڵەوە و بایس ئەو بارودۆخە دەکات کە کێشە و گرفیت تێدا بووە.  مامۆستا هیوادارە کە لە 
ماڵەوە لەگەڵ منداڵەکەتاندا قسە بکەن.  بە پشتڕاستکردنەوەی نامەکە لە ماڵەوە یارمەتیی گەشەکردین بەهرە کۆمەاڵیەتیەکاین منداڵەکەت 

دەدەیت. 
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ئاهەنگەکاین ساڵی قوتابخانە 

یتیەکان دەکرێن، وەکو ئاهەنیگ کریسمس، ئاهەنیگ بەهار )کۆتایی ساڵی خوێندن( و ئاهەنیگ ڕۆژی  لە قوتابخانە فینلەندیەکاندا ئاهەنگە نەر
سەربەخۆیی.  ئاهەنگەکان بەشێکن لە فێرکاری و دەوامی قوتابخانە.  

ییەیک زۆر دەکرێت.  زۆر لە قوتابیەکان لە کایت ئاهەنگدا ئەریک تایبەتیان بۆ دادەنرێت. گرینگە کە مامۆستا لە کاتێیک تا  بۆ ئاهەنگەکان ئامادەکار
بکرێت زوودا بزانێت ئەگەر بۆ نموونە بەهۆی گەشتەوە قوتابیەکە داوا بکە لە ڕۆژی ئاهەنگەکەدا مۆڵەیت نەهاتین پێ بدرێت.  

ئاهەنیگ کریسمس یان ئاهەنیگ بەهار نەرییت کۆین فینلەندین.  ئەگەر لە ئاهەنگەکەدا بۆ نموونە گۆرانیی ئاییین بووترێت، لەگەڵ ئەوەشدا 
ئەو شتە بەپێی یاسای فینلەندی بە پێڕەوکردین ئاییین ناژمێردێت.    

یسمس  ئاهەنیگ کر

لە قوتابخانەکاین فینلەندا لە کۆتایی وەرزی خوێندین پایزدا ئاهەنگ دەکرێت.  ئەوەش ئاهەنگێیک هاوبەیش تەواوی قوتابخانەکەیە.  
یتێیک کۆین فینلەندییە و بەشێك لە کولتووری فینلەندی.    ئاهەنیگ کریسمس نەر

قوتابیاین قوتابخانە نمایشەکاین ئاهەنگەکە ئامادە دەکەن.  تەواوی قوتابخانەکە بەشداری دەکات لە ڕازاندنەوەی شوێین ئاهەنگەکە و 
ییەکاین تری ئاهەنگەکە.  لە ڕۆژی ئاهەنگەکەدا هەمووان جلوبەریگ ئاهەنگ لەبەر دەکەن.  ئامادەکار

لە ئاهەنیگ کریسمسدا دەکرێت یان گۆرانیی ئاییین نەرییت بخوێرنێت یانیش  دەکرێت لە ئاهەنگەکەدا نەرییت کریسمییس فینلەندی هەبێت.  
لەگەڵ ئەوەشدا ئاهەنیگ کریسمس بۆ هەموو قوتابیانە و ئاهەنگێیک ئاییین نیە.  پێویستە لەسەر هەموو قوتابیەکان بەشداری بکەن لە 

ئاهەنیگ کریسمس.  

ئاهەنیگ بەهار )کۆتایی ساڵی خوێندن( 

لە فینلەندا ساڵی خوێندن هەمیشە لە هەفتەی ٢٢ ڕۆژی شەممە کۆتایی دێت.  تەنها یەك جار قوتابخانە لە ڕۆژی شەممەشدا هەیە.  
یاتری لە ڕۆژەکاین دوادوایی قوتابخانەدا ئاهەنیگ بەهار دەکرێت.    ز

لە ئاهەنیگ بەهاردا ئاهەنیگ تەواوی ساڵی خوێندنەکە دەکرێت.  بۆ ئاهەنگەکە لە قوتابخانەدا نمایش ئامادە دەکرێت.  هەروەها لە 
ئاهەنگەکەدا خواحافییس لەو قوتابییانە دەکرێت کە پۆلەکاین قوتابخانەکەیان بڕیوە.  لە ڕۆژی ئاهەنگدا هەمووان جلوبەریگ ئاهەنگ لەبەر 

دەکەن.  

بێجگە لە ئاهەنیگ سەرجەم قوتابخانەکە قوتابیان بڕوانامەی ساڵی خوێندن وەردەگرن.   

ئەگەر قوتایب لەو دوا ڕۆژەدا نەتوانێت بێت بۆ قوتابخانە، دەبێت پێشوەخت زەرفێیک نامە بهێنێت بۆ قوتابخانە بۆ ئەوەی بڕوانامەی ساڵی 
خوێندنەکەی بۆ بنێردرێت.  پێویستە لەسەر زەریف نامەکە ناوی قوتابیەکە و ناونیشانەکەی بنوورسێت.  پێویستە زەریف نامەکە پوویل پۆسیت 

پێوەبێت.  هەروەها دەتوانرێت بڕوانامەکە لە سکرتێری قوتابخانە وەربگریێت ئەویش بە ڕێککەوتین جیاواز لەسەر کات.  

کردین ڕۆژی سەربەخۆیی بۆ پۆیل ٤ ەکان  سەما

فینلەندا لە ١٢/٦ ئاهەنیگ سەربەخۆیی دەکات.  هەموو ساڵێك پێش ڕۆژی فەرمیی سەربەخۆیی پۆلەکاین چواری قوتابخانەکاین هێلسنیک 
بانگهێژ دەکرێن بۆ ئاهانیگ سەربەخۆیی کە لەالیەن سەرۆیک شارەوانیەوە میوانداری دەکرێت.  هەر قوتابیەك لە الیەن سەرۆیک شارەوانیەوە 

   .Finlandia-talo  کاریت بانگهێژتین شەخیس بۆ دێت بۆ ئاهەنگ لە تەالری
 

بۆ ئاهەنیگ سەربەخۆیی بۆ ماوەی چەند هەفتەیەك لە قوتابخانەکاندا ئامادەکاری دەکرێت.  قوتابیەکان فێری سەماکان و شێوازی 
هەڵسوکەوت کردن لە ئاهەنگەکەدا دەکرێن. لە ڕۆژی ئاهەنگدا داوادەکرێت قوتابیەکان جلوبەریگ پاك و خاوێن و گونجاو بۆ ئاهەنگ لەبەر 

بکەن.   
 

لە ئاهەنگەکەدا سەرۆیک شارەواین پێشوازی لە میوانەکان دەکات.  خواردین سوێر و شریین پێشکەیش میوانەکان دەکرێت.  سەرۆیک 
شارەواین وتەیەك پێشکەش دەکات.  دوو قوتابیی پۆیل چوار وتە پێشکەش دەکەن.  دوابەدوای وتەکان پێکەوە گۆرانیی میللیی فینلەندی 

دەووترێت.  هەموو ساڵێك لە ئاهەنگەکەدا میوانێیک سەرسامی هەیە، کە خۆی پێشاین میوانەکان دەدات.  دوای کۆنسێرتەکە سەماکردن 
دەست پێ دەکات.  
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قوتابیەکان سەماکانیان بۆ قوتابیەکاین قوتابخانەکەی خۆیان و دایك و باوکانیشیان نمایش دەکەن.  

ئەگەر قوتابیەك بۆ نموونە نەتوانێت بەهۆی ئایینەوە سەما بکات، پێویست ناکات لە سەماکاندا بەشداری بکات.  قوتابخانەکە لە کایت 
ڕاهێنانەکان و ئاهەنگەکەدا کردەوەی تر بۆ ئەو قوتابیە ڕێك دەخات.  ئەگەر قوتابیەکە بۆی نەبێت سەما بکات، پێویستە دایك و باویک بە 

مامۆستاکە بڵێن.  

فێرکردین مەلەکردن لە قوتابخانەدا  

یدا نوورساوەتەوە.   لە قوتابخانەدا قوتابیەکان فێری ئەو بەهرانە دەکرێن کە بۆ ژیان گرینگن. فێربووین بەهرەی مەلەکردن لە پالین فێرکار
کاتێك کە مەلەکردن بزانیت لە ناو ئاو و نزییک ئاودا سەالمەت دەبیت.  

 
فێرکردین مەلەکردن بەشێیک گرینیگ وانەی وەرزیش قوتابخانەکانە.  ئامانج لە ڕێکخستین فێرکردین مەلەکردن لەالیەن قوتابخانەکانەوە 

ئەوەیە کە هەتاکو پۆیل نۆیەم قوتابیان فێری مەلەکردن و خۆ ڕزگارکردن بکەن لە ئاودا.    
لە کایت پۆیل ١ -٢ دا ئاشنایەیت لەگەڵ ئاو پەیدا دەکرێت و دڵنیایی لە بەهرە سەرەتاییەکاین مەلەکردن دەکرێت.  

لە کایت پۆیل ٣ – ٦ قوتایب فێری بەهرەی مەلەکردن دەکرێت، ئەوەندەی کە بتوانێت لە ئاودا بجووڵێت و لە ئاودا خۆی ڕزگار بکات.  
لە کایت پۆیل ٧ – ٩ ئەو بەهرانەی کە فێربوونە بەهێز دەکرێن.  

  
قوتایب لە ماوەی ساڵی خوێندندا ٣-٥ جار لەگەڵ پۆلەکەیدا بەشداریی دەکات لە فێرکردین مەلەکردن.  ئەوانەی کە قوتابیان فێری مەلەکردن 

دەکەن مامۆستای تایبەتمەندی بوارەکەن، هەروەها مامۆستا تایبەتەکاین قوتابیەکانیش چاودێریی مەلەکردنەکە دەکەن.  
 

لە ڕۆژی مەلەکردندا قوتایب پێویسیت دەبێت ئەم شتانەی پێ بێت:  
بۆ کچ جلی مەلە یان بۆ کوڕ شۆریت مەلە    • 

شامپۆ     • 
خاویل      • 

کیسەی نایلۆن     • 
یان پێ  لە هۆڵی مەلەکردندا بۆ کوڕان و کچان شوێین جیاوازی جلگۆڕین حەمام و ساونا هەیە.  ئەو ڕێنماییانەی کە لە هۆڵی مەلەدا کار

دەکرێت چاکرت وایە بەر لە بەشداریکردن لە فێرکردین مەلەکردن لە ماڵەوە بخوێرنێنەوە.  

١ .   جلوبەرگەکانت لە ژووری جلگۆڕیندا دابکەنە.  جلوبەرگەکانت لە ژووری جلگۆڕیندا جێ بهێڵە.   
٢ .   جارێ جلی مەلەکردنەکەت لەبەر مەکە دەتوانیت خاولیەکەت لە خۆتدا بئاڵێنیت.   

٣ .   بڕۆ بۆ حەمامەکە.  شامپۆکە و جلی مەلەکردنەکەت لەگەڵ خۆتدا ببە.  
٤ .   دەتوانیت بچیت بۆ ساونا بۆ ساونا بەبێ جلی مەلەکردن دەچیت. دەتوانیت خاولیەکەت بئاڵێنیتە خۆتەوە.  

 ٥ .   بەر لەوەی جلی مەلەکردن لەبەر بکەیت خۆت بشۆ.  بەم شێوەیە لەوە دڵنیا دەبنی کە ئاوی مەلەوانگەکە بە ڕادەیەیک زۆر بە پایک 
دەمێنێتەوە.     

ئامادەبە بۆ چاوەڕوانکردین ڕۆیشنت بۆ حەوزی مەلەکردنەکە.  مامۆستای پۆل قوتابیەکان دەبات بۆ الی مامۆستای مەلەکردن.     . ٦
لە هۆڵی مەلەوانگەکەدا بە هێمین جموجۆڵ بکە.  زەوی تەڕی مەلەوانگەکە لەوانەیە لووس بێت.     . ٧

کەی مامۆستای مەلەکردن مۆڵەیت پێت دا ئینجا بڕۆ بۆ ناو حەوزەکە.     . ٨
گوێ لە ڕێنماییەکاین مامۆستای مەلەکردن و مامۆستاکاین تر بگرە و بەگوێرەی ڕێنمایی ئەوان هەڵسوکەوت بکە.     . ٩

تەنها ئەو قوتابیانە دەبرێن بۆ حەوزە قووڵەکە کە مەلە دەزانن.     . ١٠
دوای مەلەکردن بڕۆ بۆ حەمام دووش بکە و ئەگەر حەز بکەیت بڕۆ بۆ ساوناش و خۆت بشۆ.     . ١١

پێش ئەوەی بچیتەوە بۆ ژووری جلگۆڕینەکە جلی مەلەوانەکەت ئاوەشۆر بکە و بیگوشە تا وشك دەبێت.     . ١٢
خۆت وشك بکەرەوە و جلەکانت لەبەرکەوە.     . ١٣

بەگوێرەی ڕێنماییەکاین مامۆستاکەت هەڵسوکەوت بکە.     . ١٤
 

شتێیک باشە ئەگەر لە کایت دەستبەتاڵیشدا بچیت بۆ هۆڵەکاین مەلەواین بۆ ڕاهێنانکردن لەسەر مەلەکردن. 
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