
                                                                                

             شێوازی تایبھت/جیا بھ زانیاری دەربارەی فێرکاری زمان   
 

                                   بھ شێوازی تایبھت سێ بھش بھ خۆیھوە دەگرێ         نیاری زمانزا

 

نۆروێژی  زمانی ۆ  . فێرکاری زمان بھ شێوازی تایبھت = بھ قووەت کردنی فێرکاری گونجاو ب1  

 و بھ نۆروێژی                                                                                          

فێرکاری بھ زمانی دایکی قوتابی                                       . فێرکاری زمانی دایکی = 2  

و: كۆمھڵگا، سروشت،      . فێرکاری وانھ بھ دوو زمان = فێرکاری لھ مادە دەرسیھکان (وەکو3  

.   و بابھتی دیکھ) بھ زمانی نۆروێژی و زمانی دایکی قوتابی   قوتابخانھ بابھتھکانی پرۆگرامی   

 

                     جھختی لھ سھر ئھوە کردۆتھوە کھ قوتابیانی دواناوەندی )              (ری یاسای فێرکا

    نۆروێژی و سامی دەدوێن حھقی فێرکاری زمان بھ شێوازی تایبھت/ کھ بھ زمانێکی دیکھ جگھ لھ 

زمانی نۆروێژی و بھردەوامی فێربوونی ئاساییان لھ مھکتھب ھھیھ.  تاکھکھسیان بۆ توانایی تھواو لھ   

دایکی، فێرکاری مادە دەرسیھکان  ی بھ پێی پێویست ئھم جۆرە قوتابیانھ ھھروەھا حھقی فێرکاری زمان  

لھ ھھردوو جۆرەکانیان ھھیھ.                                                              یا بھ دوو زمان    

کھ توانای بھرەو پێش چوون  بۆ ئھوەی  فێرکاری بھ شێوازی تایبھت/جیا  بھ قوتابیان پێشنیار دەکرێ  

و ئھو مادە دەرسییانھی کھ لھ              و وەرگرتنی فێرکارییھکھیان لھ مادە دەرسییھ ھھمھگانیھکان   

پرۆگرامی مھکتھب دا ھھن ببێت.                                                                                  

               زمانی نۆروێژی ھێندە لھئامانج لھ فێرکاری تایبھت/جیا ئھوەیھ کھ قوتابی بھ پێی گونجان 

وانێ لھ شێوازی ئاسایی مھکتھب دوا نھکھوێ.                                            باش بێت کھ بت  

پالن و پرۆگرام لھ ماوەی فێرکاریدا بۆ قوتابی دابین دەکرێت. ئھو کاتھی کھ قوتابی تھواو نۆروێژی  
                    بتوانێ، چیدی پێویست بھ فێرکاری تایبھت بۆ زمان ناکات.                            

 

                         چی ڕوو دەدات ئھو کاتھی کھ مھکتھب پێشنیاری فێرکاری تایبھتی زمان دەدات؟ 

قوتابخانھ ھھڵسھنگاندن بۆ ھھموو قوتابیان کھ لھ فێرکاری ئامادەیی دەست پێدەکھن دەکات.       

       ئھو قوتابیانھی کھ کێشھی زمانی نۆروێژییان ھھبێت پێشنیاریان پێدەکرێت کھ داواکاری  

      فێربوونی تایبھتی زمان وەربگرن و بھڕێوەی بھرن.                                         

§ 12-3   

•



                                                                                

وە کھ پێویستیان بھ  بانگھێشتی ئھو قوتابیانھی کھ لھ ئھنجامی ھھڵسھنگاندن دەرکھوت قوتابخانھ  
                                  باشتر کردنی زمان ھھیھ دەکات بۆ کۆبونھوەیھکی زانیاری.     

                      نێرێت    قوتابی/لێپرسراو دهقوتابخانھ بڕیارێک دەردەکات و بڕیارەکھ بۆ  

     قوتابی/لێپرسراو دەتوانێ سھبارەت بھ بڕیارەکھ سکا� بکات.                                

 قوتابخانھ لھ کاتی فێرکاریدا قوتابی ھھڵدەسھنگێنێت. ئھگھر قوتابی ڕادەی توانایی زمانی          

ناو پالنی فێرکاری ئاسایی نۆروێژییھوە.         اتھ ئاستێکی تھواو بگا، قوتابی دەخنۆروێژی بھ   

 

ێشنیاری فێرکاری تایبھتی زمان و پتھو کردنی ئاستی فێرکاری زمانی  الیھنھ باشھکانی وەرگرتنی پ
                                  نۆروێژی چییھ؟                                                           

         گونجاو بۆ فێربوونی نۆروێژی  و تۆ فێرکاری زیاتر

   سھرکھوتن لھ بابھتھ          باشترت دەبێ بۆ بھختێکی تۆ 

پێ بدرێ.                                         بھ جۆرێ کھ کارامھیی و شارەزایی بۆ خوێندنت   

  تۆ پێویستیت بھ تاقیکاری لھ زمانی نینۆشک نابێ.                                                   

پێنج ساڵ فێرکاری لھ قوتابخانھی ئامادەیی بھ کار بێنی. ئھگھر پێویست بێ تۆ دەتوانی   

اکوو پالنی       تۆ دەتوانی تاقیکاری بھ پێی پالنی فێرکاری بۆ کھسانی کھم ژیاو لھ نۆروێژ ی  

بۆ زمانی نۆروێژی وەرگری.                         فێرکاری ئاسایی گونجاو بھ خۆت   

 

 

ئھگھر قوتابخانھ پیشنیار دەکا کھ تۆ پێڕەوی فێرکاری بۆ بھھێز کردنی         سھرنج!   
        بۆ ئھو پێشنیارە                 زمانی نۆروێژی بی، زۆر گرینگھ کھ جوابی ئھرێ بدەی  
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  وەردەگری•
 دەرسییھکان لھ قوتابخانھی ئامادەیی • 
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