قوتاخبانة طشتييةكاني شاري هاريسنبؤرط

رِيَككةوتين قوتابي -دايك وباوكان – قوتاخبانة

قوتاخبانةي سةرةتايي ستؤن سثرينط بةرنامةي تايتلَ1ي هةية بؤ سةرجةم قوتاخبانةكة .دايكان و باوكان و قوتابيان و كارمةندان رةزامةندن
لةسةر ئةوةي كة هيَلَة سةرةكييةكاني ئةو ريَكةوتنة ئةوة دةرةخات كة ضؤن دايكان و باوكان و سةرجةم كارمةنداني قوتاخبانةكة و قوتابيانيش
ثيَكةوة بةرثرسياريَتييةكان لةئةستؤ دةطرن لة ثيَناو بةدةستهيَناني ضاكسازي ئةكادميي بؤ قوتابيان و هةروةها ئةو ريَطةضارانةي كة دايك و
باوكان و قوتاخبانةش ثيَكةوة هاوبةشييةك بنياتدةنيَن لة ثيَناو هاوكاريكردني منالَان بؤ ئةوةي بتوانن بةرزترين ئاسيت ستاندةردي وياليةت
بةدةست بهيَنن.
ئةم ريَككةوتنةي قوتاخبانة-دايك وباوكانة بةكار دةبيَت لة ماوةي سالَي خويَندني .6112-6112
بةرثرسياريَتييةكاني قوتاخبانة:
َدةستيَت بة:
قوتاخبانةي سةرةتايي ستؤن سثرينط هةل






دابينكردني ريَنمايي و بابةتي خويَندني ضؤنييةتيةكي –بةرز لة كةش و هةوايةكي كاريطةر و ثشتطرييكةر كة دةتوانيَت بةشداريكردني
َان بطةيَنيَتة ئاسيت ستاندةرةكاني ئةكادميي وياليةت ئةو كارةش لة ريَطةي ئةمانةوة بةدةسيت دةهيَنيَت:
منال
 oبابةتي خويَندني ثةسةندكراو لةاليةن وياليةتةوة لة هةموو بوارةكانةوة.
 oبةرنامةكاني دةستيَوةردان
 SOL oثةروةردةي ستاندةر وةرطريابيَت لة ناوةرِؤكي ريَنماييكةر
َبوني لةطةلَ ئاسيت منرةيي و وانة تايبةتةكان
 oتةرخانكردني هةلةكان بؤ هونةرة جوانةكان و تيَكةل
 oخويَندنةوةي تايبةتي و ثشتطريي تايبةتي ESL
 oبةرةو ثيَشضووني بةردةوامي كارمةندان
سازداني كؤنفرانسي دايكان و باوكان و مامؤستايان .بةتايبةتي ،ئةو كؤنفرانسانةي كة لة رؤذاني 2ي نؤظةمبةر  6112و 9ي ئاداري
 6112سازدةكريَن .بةالني كةمةوة يةكيَك لةم كؤنفرانسانة لةاليةن قوتابيانةوة بةريَوةدةبريَن لة ثؤلةكاني  .4-6وةرطيَرِي طوجناو دابني
دةكريَن بؤ دايكان و باوكان بؤ طةورةترين طروثي ئامادةبوو .لة ريَطةي مامؤستاياني قوتابيانةوة بةدواداضوونيش دةكريَت بؤ ئةو دايك
و باوكانةي كة ئامادة نني.
َي خويَندندا.
سةرجةم مامؤستاياني ستؤن سثرينط سةرداني مالَ ئةجنام دةدةن بةالني كةمةوة دوو جار لة ماوةي سال



َي خويَندندا.
بةالني كةمةوة دوو رِووبةرِووبوونةوة سازدةدريَت لةطةلَ هةموو خيَزانيَك لة ماوةي سال



دابينكردني راثؤرتي بةردةوام بؤ دايكان و باوكان سةبارةت بة ثيَشةوةضووني قوتابيانيان .ريثؤرت كارت هةموو نؤ هةفتة دةنيَردريَت.
َةوة بؤ سةرجةم قوتابيان .راثؤرتةكاني ثةروةردةي تايبةت دوابةدواي هةمان
راثؤرتةكاني ميد تيَرم (نيَوةي ماوة) دةنيَردريَن بؤ مال
َةوة .راثؤرتةكاني طوجناوي  ESLهةموو ثايزيَك دةنيَردريَن .بةوثةرِي تواناوة ئةو راثؤرتانةش بة زماني
خشتةي كار دةنيَردريَن بؤ مال
دايك لة هةر خيَزانيَك دةنوسريَتةوة.



رةخساندني بوار بؤ طةشينت بة كارمةندان لةاليةن خيَزانةكانةوة .كارمةند دابني دةكريَن بؤ راويَذكاريي لةطةلَ دايكان و باوكان سةبارةت
بة رؤذاني كؤنفرانسي ناوضة يان هةر كؤنفرانسيَكي تري جيَطرةوة .سةرةرِاي ئةمانةش ،تةلةفؤنكردن و ئيمةيل ناردن و سةردانةكاني
َةوة دةكريَت بةكار بهيَنريَن وةكو راويَذكردن .بةوثةرِي تواناشةوة ئةو راويَذانةش بة زماني دايك لة هةر خيَزانيَك دةبيَت.
مال
َةكانيان ،و بينيين ضاالكيةكاني نيَو
دابني كردني هةل بؤ بواردان بة دايك و باوكان بؤ كاري خؤ بةخشي و بةشداريكردن لة وانةكاني منال
َم هةمووي نة ،هةفتةي سةردانةكاني قوتاخبانة لة كاتي ناني نيوةرِؤ ،ضاالكييةكاني  PTA/PTOو
ثؤل .هةلةكان ئةمانةن بةال
َد تريثةكان ،و هةر ثرؤطراميَكي تري قوتاخبانة.
دةستثيَشخةرييةكان ،فيل




َان.
سازداني دوو بؤنةي ثةروةردةيي بؤ دايكان و باوكان كة تةركيز دةكةنة سةر طةشةسةندني ثةروةردةيي منال
َنامانةي نؤ هةفتة جاريَك ضاثدةكريَن.
َثةر ئةو هةوال
َوكردنةوةي لةسةر مال
َةوة يان بال
َدةسنت بة ناردني بؤ مال
مامؤستاياني ثؤل هةل



KURDISH

بةرثرسياريَتييةكاني دايكان و باوكان
َمنان دةكةين بةم شيَوانةي الي خوارةوة:
ئيَمة وةك دايكان و باوكان ،ثشتطريي فيَركردني مناال


َمنان بة ثشوويةكي باش و ئامادةوة ديَن بؤ قوتاخبانة
َنيا بني لةوةي كة مناال
دل




َةوةيان (هؤموؤرك) و ريثؤرت كارتةكانيان
ضاوديَريكردني ئامادةبوون و ئةركي مال
َمنان بؤ خويَندنةوةي رؤذانة لةاليةن خؤيانةوة يان بؤيان خبويَنينةوة
هانداني مناال



َمنان لةريَطةي داواكردني هاوكاري طةر ثيَويستمان بوو بؤ منونة ،يارمةتي لة هؤموؤرك ،كتيَبةكان ،و
بةشداربني لة ثةروةردةي مناال
كةرةستةكاني تر




َثشيت كردنيان
ثيَشبيين بةرز و ثال
ثشتطرييكردني مامؤستايان بةثيَي ثيَويست



َمدانةوةي هةر داواكردنيَكي بؤضوون
وةال



خويَندنةوة هةموو رؤذيَك




بةشداريكردن لة بةرنامةي فراواني خويَندنةوة لة قوتاخبانة
ثيَداني تيَبينيةكان كورتةنامةكان بة دايكان و باوكامنان



َي (فريودان يان بيَزاركردن) بوو
تيَطةيشنت لةوةي كة ضي بكةين طةر هاوريَةكمان تووشي بول

َطة و ياخود كؤبوونةوةي ئاسيت منرة و سةرجةم
 بةالني كةمةوة يةكيَك لة  ، PTO/PTA , CACبؤنةكاني بةهيَزكردني كؤمةل
َةكامنان تيايدا بةشدارن.
ثرؤطرامةكاني منال
بةرثرسياريَتييةكاني قوتابيان
َدةستني بة هاوبةشيكردن لة بةرثرسيارييةتيكان لة ثيَناو فيَربوون بةم شيَوةيةي خوارةوة:
ئيَ مة وةك قوتابيان ،هةل
 ئةجنامداني هؤموؤركةكامنان رؤذانة و داواي يارمةتيكردن بكةين طةر ثيَويستمان بوو



ئةوثةرِي توانامان خبةينة طةرِ لةطةلَ مامؤستايامنان هةموو رؤذيَك لة قوتاخبانة



ثيَشرِةوي كردني يةكيَك لةو كؤنفرانسانةي دايكان و باوكان-مامؤستا بكةم (ثؤلةكان )4-6
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