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 ت کانهوکوبایدا یکێدید ندنێخو یت اسهيس به ت باره سه
 . تێخش به دهێپ
 
 
 
 
 

قوتابخانهلهربوونێف ۆب گرنگهوههڵما
  
  ربهێف و  بکه یاری ت که هڵمندا ڵ گه له
 .  گرنگتره ستاۆمام یه له ت که هڵمندا ۆب ۆت يیپشتڵپا•
. تێب ده رێف ێنو یشت نۆچ تيزان ده و تيزان ده رترۆز تۆخ ی که هڵمندا ی رباره ده ۆت•

 . نهێکاربه به تۆخ ی نهيزان و ئه
 و له ت نانه ته تێنێخو ده رس ده کێکات تيشيدابن ت که هڵمندا ڵ گه له تيتوان ده•

 . وه تهێنێخو ده یچ که بپرسه که هڵمندا له. تی گه ناێت یموو هه که شدا کاتانه
  کردووه انيچ قوتابخانه له که ی وه به ت باره سه تی بکه قسه ت که هڵمندا ڵ گه له تيتوان ده•

 .ربوونێف یوچ
 تی بده یت که هڵمندا یشانيپ ی وه ئه ۆب بکه کوباوکانیدا ی وه بوونهۆک یشدار به•

 . که قوتابخانه له تیشدار به شۆت که
 ێنو یشت و وه تهينێخو ده ۆت که بده یشانيپ.  ت که هڵمندا ۆب به باش یک هی نمونه•

     .تيب ردهێف
 
 

 دروستبکه تدا که هڵمندا له ربوونێف یز حه
   

   اترهیز یربوونێف یقڵخو) یفزول( کونجکاو ڵیمندا  -
 . وه زنهۆبد کان امهڵ وه وه کهێپ انکات،ی ده ڵمندا که وه ره بده  ارانهيپرس و ئه یامڵ وه•
 . بکه ینیر ئافه وه تهێزۆد ده ی که امهڵ وه ۆیخ و کات ده اريپرس ت که هڵمندا کێکات•
  . باشه یتێکونجکاو که بده یشانيپ که هڵمندا له وه ارکردنهيپرس ی گهڕێ له•
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  : که تيزان ده ایئا
 یاريرپرس به کوباوکیدا که  هاتووه اسادای له•

 و ڵمندا ی رده روه په له من که هی
 یتێاريرپرس به له شن هاوبه وه رئه به له

 شدا؟ که قوتابخانه له انی که هڵمندا
 تێب هه ی قسه هی هه یماف کێکوباوکیدا موو هه•

 ؟ی که هڵمندا ی قوتابخانه له
 یردراوێبژڵ هه ی سته ده ی گهڕێ له تيتوان ده•

  کوباوکان،یدا یر نهێنو ک وه ، وه کوباکانهیدا
 یردراوێبژڵ هه یکار ی سته ده
 یردراوێبژڵ هه ی سته ده و  FAU وه کوباوکانهیدا

 یتر یک هی سته ده ر هه و  SU یهاوکار
 یندنێخو ر سه له یر گهیکار وه بردنه وهڕێ به

 ت؟یێنیدا ت که هڵمندا
 ر هه ۆب گونجاو یرکردنێف تێب ده قوتابخانه•

 بکات؟ ر به سته ده ک هيقوتاب
 و ییتا ره سه ی قوتابخانه له که ی انهييقوتاب و ئه•

 کڵ که ییئاسا یرکردنێف له ناتوانن و نییند ناوه
 یزمان به انيرکردنێف یبوون هه یماف بگرن وه
 ی وهێش به یجیرو نه یزمان یرکردنێف و کیدا
 ؟ هی هه يیت بهیتا

 واو ته یک هی وهێش به ناتوانن که ی انهييقوتاب و ئه•
 یماف ربگرن وه ییئاسا ی وه ووتنهێپ وانه له سوود
.  هی هه انييت بهیتا ی وه ووتنهێپ وانه یبوون هه
 ن بکه وه ئه یداوا انۆیخ کان کوباوکهیدا تێب ده
 ؟ قوتابخانه یت ارمهی به

 کوباوکیدا ڵ گه له یهاوکار له خت جه تێب ده •
  که؟ رکردنهێف یت  فرسه به ت باره سه  وه تهێبکر

   ڵێب ت که هڵمندا به رۆز ی ووشه
 یکان شته یناو تيزانی ده یباش به تۆخ که ی زمانه و به و بخانهێکت ۆب ببه ت که هڵمندا•

 .ڵێبێپ
 . وه ره هێڕبگ و وه ره نهێبخو ۆب یکۆريچ تيزانی ده یباش به تۆخ که ی زمانه و به•
 ێنو یمانا. تێزانی ده ۆیخ که هڵمندا که نهێکاربه به وشانه و ئه داێنو یت هڵحا له•

 . خشه ببه کان ووشه به
 
 

 بن ردهێف اوازيج ی وهێش به ڵمندا
  

  :بن ردهێف باشتر وه خواره ی مانه ئه ی  گهڕێ له ڵمندا کێند هه
 تی که ده شت مان هه ننيبب ۆت•
 ن بکه نهێو یری سه•
  وه تهێنرێبخو انۆیب رز به ینگ ده به انی بگرن کۆريچ له ێگو•
 بنووسن ڵی کهێت به و ن شتبده له ست ده•
 ن بده وه شه له یکان شه به موو هه له ست ده•

  ت؟ێب ردهێف نۆچ ت که هڵمندا
  

 یکان وه بونهۆک یشدار به و ببن انی که هڵمندا یربوونيف یشدار به انۆیخ کوباوکیدا گرنگه
. ن بکه قوتابخانه یتر یکان هييچاالک و کوباوکانیدا یکان وه بوونهۆک ، که هڵمندا ڵ گه له قوتابخانه

 ی نگهیژ ن، که ده دای په یت هیئاشنا تر یکان کوباوکهیدا و قوتابخانه ڵ گه له کوباوکیدا کێکات
  :ن که ده یشدار به کوباوکانیدا کێکات. تێب ده باشتر کان هڵمندا یربوونێف
 کتر هی یوانيپشت توانن ده کان کوباوکهیدا و تێب ده دروست زترێه به یند وهی په یکۆڕێت•

 .ن بده یکتر هی یت ارمهی و ن بکه
 .کان هڵمندا ۆب ش هاوبه یینماڕێ ۆب ن بکه یهاوکار توانن ده  •
 نگ ده نگه ده وه، تهێب ده م که کردنێپ تهڵگا ت،ێب ده باشتر قوتابخانه یت هیاڵ مهۆک ی گه نهیژ•

 .کات ده ادیز یمورتاح و وه تهێب ده م که
 .بن ده چاالک قوتابخانه له کان هڵمندا و وه کاته مده که انی قوتابخانه ۆب کان هڵمندا یچون نه•
 باشتر توانن ده و تێو که ستده ده کڵێمندا ر هه ر سه له انیباشتر یاريزان ستاکانۆمام•

 .ن بکه کان هڵمندا یکان کاره یرشت رپه سه
 .تێب ده باشتر انيکان وانه ینجام ئه کان هڵمندا•
 .     ننێخو ده اڵبا یندێخو و ن که ده واو ته یند دواناوه اتریز یقوتاب•
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 یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده  له  که هیيتگوزار خزمه تهیسا م ئه
  (FUG) (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)یت هڕ بنه
  . وه
  :  هی هه شتانه م ئه دا رهێل
 یلڕۆ و ت که هڵمندا یربوونێف  له تی بکه یشدار به نۆچ  که ی وه به ت باره سه ینيبێت•

  دا قوتابخانه له ینيبب تۆخ
  قوتابخانه و وه هڵما وانێن یهاوکار ۆب باش ی نموونه و ڵوا هه•
 ی سته ده[ FAU  یندامان ئه و کوباوکانیدا یکردنیند وهی په ۆب باش یژگارۆئام و مادده•

 ی] یهاوکار یردراوێبژڵ هه ی سته ده[  SU و ] وه کوباوکانهیدا یردراوێبژڵ هه یکار
  هیداێت

 کان زمانه يیت هیما که یانيقوتاب یکوباوکانیدا ۆب یت بهیتا ی هڕ الپه•
 ی رده روه په و قوتابخانه ،ڵمندا ی رباره ده تێرن نتهيئ یتر یکان تهیسا یسوود به ینکيل•

. هیداێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
  یت هڕ بنه یندنێخو
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) FUG( یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
 و ئه ڵ گه له  هو ۆب هييمانيشتين یردراوێبژڵ هه یک هی سته ده
  . هی قوتابخانه له انيکان هڵمندا که ی هکوباوکانیدا
  
  : گرنگه وه FUG یال به ی وه ئه

   قوتابخانه و وه  هڵما یهاوکار
 تێرچاوبگر به له کوباوکانیدا یند وه رژه به دا قوتابخانه یبوار له•
  وه هڵما و قوتابخانه یهاوکار یت هيينۆچ  به ت باره سه کوباوکانیدا  داته ده یاريزان•
  ن بکه انيکان منداله یوانيپشت نۆچ کوباوکانیدا که ی وه به ت باره سه دات ده یاريزاب•
 یک ره سه یت بابه یژڕۆ ینداێج ئه ر سه  خستنه و کوباوکانیدا یکردن یوانيپشت •

 ، قوتابخانه یکار کوباوکان،یدا ی وه بوونهۆک کردن،ێپ تهڵگا ،  قوتابخانه ناو ی نگهیژ ک وه
 .هتد

 
www.fug.no انيکان هڵمندا که ی کوباوکانهیدا و ئه ۆب هی رچاوه سه ڕپ یکێتيتیسا تهیسا م ئه 

    هی قوتابخانه له
 

  یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
 ©FUG ٢٠١٠ 
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  :بن ردهێف باشتر وه خواره ی مانه ئه ی  گهڕێ له ڵمندا کێند هه
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 .کات ده ادیز یمورتاح و وه تهێب ده م که
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  (FUG) (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)یت هڕ بنه
  . وه
  :  هی هه شتانه م ئه دا رهێل
 یلڕۆ و ت که هڵمندا یربوونێف  له تی بکه یشدار به نۆچ  که ی وه به ت باره سه ینيبێت•

  دا قوتابخانه له ینيبب تۆخ
  قوتابخانه و وه هڵما وانێن یهاوکار ۆب باش ی نموونه و ڵوا هه•
 ی سته ده[ FAU  یندامان ئه و کوباوکانیدا یکردنیند وهی په ۆب باش یژگارۆئام و مادده•

 ی] یهاوکار یردراوێبژڵ هه ی سته ده[  SU و ] وه کوباوکانهیدا یردراوێبژڵ هه یکار
  هیداێت

 کان زمانه يیت هیما که یانيقوتاب یکوباوکانیدا ۆب یت بهیتا ی هڕ الپه•
 ی رده روه په و قوتابخانه ،ڵمندا ی رباره ده تێرن نتهيئ یتر یکان تهیسا یسوود به ینکيل•

. هیداێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
  یت هڕ بنه یندنێخو
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) FUG( یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
 و ئه ڵ گه له  هو ۆب هييمانيشتين یردراوێبژڵ هه یک هی سته ده
  . هی قوتابخانه له انيکان هڵمندا که ی هکوباوکانیدا
  
  : گرنگه وه FUG یال به ی وه ئه

   قوتابخانه و وه  هڵما یهاوکار
 تێرچاوبگر به له کوباوکانیدا یند وه رژه به دا قوتابخانه یبوار له•
  وه هڵما و قوتابخانه یهاوکار یت هيينۆچ  به ت باره سه کوباوکانیدا  داته ده یاريزان•
  ن بکه انيکان منداله یوانيپشت نۆچ کوباوکانیدا که ی وه به ت باره سه دات ده یاريزاب•
 یک ره سه یت بابه یژڕۆ ینداێج ئه ر سه  خستنه و کوباوکانیدا یکردن یوانيپشت •

 ، قوتابخانه یکار کوباوکان،یدا ی وه بوونهۆک کردن،ێپ تهڵگا ،  قوتابخانه ناو ی نگهیژ ک وه
 .هتد

 
www.fug.no انيکان هڵمندا که ی کوباوکانهیدا و ئه ۆب هی رچاوه سه ڕپ یکێتيتیسا تهیسا م ئه 

    هی قوتابخانه له
 

  یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
 ©FUG ٢٠١٠ 

  
  : که تيزان ده ایئا
 یاريرپرس به کوباوکیدا که  هاتووه اسادای له•

 و ڵمندا ی رده روه په له من که هی
 یتێاريرپرس به له شن هاوبه وه رئه به له

 شدا؟ که قوتابخانه له انی که هڵمندا
 تێب هه ی قسه هی هه یماف کێکوباوکیدا موو هه•

 ؟ی که هڵمندا ی قوتابخانه له
 یردراوێبژڵ هه ی سته ده ی گهڕێ له تيتوان ده•

  کوباوکان،یدا یر نهێنو ک وه ، وه کوباکانهیدا
 یردراوێبژڵ هه یکار ی سته ده
 یردراوێبژڵ هه ی سته ده و  FAU وه کوباوکانهیدا

 یتر یک هی سته ده ر هه و  SU یهاوکار
 یندنێخو ر سه له یر گهیکار وه بردنه وهڕێ به

 ت؟یێنیدا ت که هڵمندا
 ر هه ۆب گونجاو یرکردنێف تێب ده قوتابخانه•

 بکات؟ ر به سته ده ک هيقوتاب
 و ییتا ره سه ی قوتابخانه له که ی انهييقوتاب و ئه•

 کڵ که ییئاسا یرکردنێف له ناتوانن و نییند ناوه
 یزمان به انيرکردنێف یبوون هه یماف بگرن وه
 ی وهێش به یجیرو نه یزمان یرکردنێف و کیدا
 ؟ هی هه يیت بهیتا

 واو ته یک هی وهێش به ناتوانن که ی انهييقوتاب و ئه•
 یماف ربگرن وه ییئاسا ی وه ووتنهێپ وانه له سوود
.  هی هه انييت بهیتا ی وه ووتنهێپ وانه یبوون هه
 ن بکه وه ئه یداوا انۆیخ کان کوباوکهیدا تێب ده
 ؟ قوتابخانه یت ارمهی به

 کوباوکیدا ڵ گه له یهاوکار له خت جه تێب ده •
  که؟ رکردنهێف یت  فرسه به ت باره سه  وه تهێبکر

   ڵێب ت که هڵمندا به رۆز ی ووشه
 یکان شته یناو تيزانی ده یباش به تۆخ که ی زمانه و به و بخانهێکت ۆب ببه ت که هڵمندا•

 .ڵێبێپ
 . وه ره هێڕبگ و وه ره نهێبخو ۆب یکۆريچ تيزانی ده یباش به تۆخ که ی زمانه و به•
 ێنو یمانا. تێزانی ده ۆیخ که هڵمندا که نهێکاربه به وشانه و ئه داێنو یت هڵحا له•

 . خشه ببه کان ووشه به
 
 

 بن ردهێف اوازيج ی وهێش به ڵمندا
  

  :بن ردهێف باشتر وه خواره ی مانه ئه ی  گهڕێ له ڵمندا کێند هه
 تی که ده شت مان هه ننيبب ۆت•
 ن بکه نهێو یری سه•
  وه تهێنرێبخو انۆیب رز به ینگ ده به انی بگرن کۆريچ له ێگو•
 بنووسن ڵی کهێت به و ن شتبده له ست ده•
 ن بده وه شه له یکان شه به موو هه له ست ده•

  ت؟ێب ردهێف نۆچ ت که هڵمندا
  

 یکان وه بونهۆک یشدار به و ببن انی که هڵمندا یربوونيف یشدار به انۆیخ کوباوکیدا گرنگه
. ن بکه قوتابخانه یتر یکان هييچاالک و کوباوکانیدا یکان وه بوونهۆک ، که هڵمندا ڵ گه له قوتابخانه

 ی نگهیژ ن، که ده دای په یت هیئاشنا تر یکان کوباوکهیدا و قوتابخانه ڵ گه له کوباوکیدا کێکات
  :ن که ده یشدار به کوباوکانیدا کێکات. تێب ده باشتر کان هڵمندا یربوونێف
 کتر هی یوانيپشت توانن ده کان کوباوکهیدا و تێب ده دروست زترێه به یند وهی په یکۆڕێت•

 .ن بده یکتر هی یت ارمهی و ن بکه
 .کان هڵمندا ۆب ش هاوبه یینماڕێ ۆب ن بکه یهاوکار توانن ده  •
 نگ ده نگه ده وه، تهێب ده م که کردنێپ تهڵگا ت،ێب ده باشتر قوتابخانه یت هیاڵ مهۆک ی گه نهیژ•

 .کات ده ادیز یمورتاح و وه تهێب ده م که
 .بن ده چاالک قوتابخانه له کان هڵمندا و وه کاته مده که انی قوتابخانه ۆب کان هڵمندا یچون نه•
 باشتر توانن ده و تێو که ستده ده کڵێمندا ر هه ر سه له انیباشتر یاريزان ستاکانۆمام•

 .ن بکه کان هڵمندا یکان کاره یرشت رپه سه
 .تێب ده باشتر انيکان وانه ینجام ئه کان هڵمندا•
 .     ننێخو ده اڵبا یندێخو و ن که ده واو ته یند دواناوه اتریز یقوتاب•
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 یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده  له  که هیيتگوزار خزمه تهیسا م ئه
  (FUG) (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)یت هڕ بنه
  . وه
  :  هی هه شتانه م ئه دا رهێل
 یلڕۆ و ت که هڵمندا یربوونێف  له تی بکه یشدار به نۆچ  که ی وه به ت باره سه ینيبێت•

  دا قوتابخانه له ینيبب تۆخ
  قوتابخانه و وه هڵما وانێن یهاوکار ۆب باش ی نموونه و ڵوا هه•
 ی سته ده[ FAU  یندامان ئه و کوباوکانیدا یکردنیند وهی په ۆب باش یژگارۆئام و مادده•

 ی] یهاوکار یردراوێبژڵ هه ی سته ده[  SU و ] وه کوباوکانهیدا یردراوێبژڵ هه یکار
  هیداێت

 کان زمانه يیت هیما که یانيقوتاب یکوباوکانیدا ۆب یت بهیتا ی هڕ الپه•
 ی رده روه په و قوتابخانه ،ڵمندا ی رباره ده تێرن نتهيئ یتر یکان تهیسا یسوود به ینکيل•

. هیداێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
  یت هڕ بنه یندنێخو
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) FUG( یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
 و ئه ڵ گه له  هو ۆب هييمانيشتين یردراوێبژڵ هه یک هی سته ده
  . هی قوتابخانه له انيکان هڵمندا که ی هکوباوکانیدا
  
  : گرنگه وه FUG یال به ی وه ئه

   قوتابخانه و وه  هڵما یهاوکار
 تێرچاوبگر به له کوباوکانیدا یند وه رژه به دا قوتابخانه یبوار له•
  وه هڵما و قوتابخانه یهاوکار یت هيينۆچ  به ت باره سه کوباوکانیدا  داته ده یاريزان•
  ن بکه انيکان منداله یوانيپشت نۆچ کوباوکانیدا که ی وه به ت باره سه دات ده یاريزاب•
 یک ره سه یت بابه یژڕۆ ینداێج ئه ر سه  خستنه و کوباوکانیدا یکردن یوانيپشت •

 ، قوتابخانه یکار کوباوکان،یدا ی وه بوونهۆک کردن،ێپ تهڵگا ،  قوتابخانه ناو ی نگهیژ ک وه
 .هتد

 
www.fug.no انيکان هڵمندا که ی کوباوکانهیدا و ئه ۆب هی رچاوه سه ڕپ یکێتيتیسا تهیسا م ئه 

    هی قوتابخانه له
 

  یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
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  : که تيزان ده ایئا
 یاريرپرس به کوباوکیدا که  هاتووه اسادای له•

 و ڵمندا ی رده روه په له من که هی
 یتێاريرپرس به له شن هاوبه وه رئه به له

 شدا؟ که قوتابخانه له انی که هڵمندا
 تێب هه ی قسه هی هه یماف کێکوباوکیدا موو هه•

 ؟ی که هڵمندا ی قوتابخانه له
 یردراوێبژڵ هه ی سته ده ی گهڕێ له تيتوان ده•

  کوباوکان،یدا یر نهێنو ک وه ، وه کوباکانهیدا
 یردراوێبژڵ هه یکار ی سته ده
 یردراوێبژڵ هه ی سته ده و  FAU وه کوباوکانهیدا

 یتر یک هی سته ده ر هه و  SU یهاوکار
 یندنێخو ر سه له یر گهیکار وه بردنه وهڕێ به

 ت؟یێنیدا ت که هڵمندا
 ر هه ۆب گونجاو یرکردنێف تێب ده قوتابخانه•

 بکات؟ ر به سته ده ک هيقوتاب
 و ییتا ره سه ی قوتابخانه له که ی انهييقوتاب و ئه•

 کڵ که ییئاسا یرکردنێف له ناتوانن و نییند ناوه
 یزمان به انيرکردنێف یبوون هه یماف بگرن وه
 ی وهێش به یجیرو نه یزمان یرکردنێف و کیدا
 ؟ هی هه يیت بهیتا

 واو ته یک هی وهێش به ناتوانن که ی انهييقوتاب و ئه•
 یماف ربگرن وه ییئاسا ی وه ووتنهێپ وانه له سوود
.  هی هه انييت بهیتا ی وه ووتنهێپ وانه یبوون هه
 ن بکه وه ئه یداوا انۆیخ کان کوباوکهیدا تێب ده
 ؟ قوتابخانه یت ارمهی به

 کوباوکیدا ڵ گه له یهاوکار له خت جه تێب ده •
  که؟ رکردنهێف یت  فرسه به ت باره سه  وه تهێبکر

   ڵێب ت که هڵمندا به رۆز ی ووشه
 یکان شته یناو تيزانی ده یباش به تۆخ که ی زمانه و به و بخانهێکت ۆب ببه ت که هڵمندا•

 .ڵێبێپ
 . وه ره هێڕبگ و وه ره نهێبخو ۆب یکۆريچ تيزانی ده یباش به تۆخ که ی زمانه و به•
 ێنو یمانا. تێزانی ده ۆیخ که هڵمندا که نهێکاربه به وشانه و ئه داێنو یت هڵحا له•

 . خشه ببه کان ووشه به
 
 

 بن ردهێف اوازيج ی وهێش به ڵمندا
  

  :بن ردهێف باشتر وه خواره ی مانه ئه ی  گهڕێ له ڵمندا کێند هه
 تی که ده شت مان هه ننيبب ۆت•
 ن بکه نهێو یری سه•
  وه تهێنرێبخو انۆیب رز به ینگ ده به انی بگرن کۆريچ له ێگو•
 بنووسن ڵی کهێت به و ن شتبده له ست ده•
 ن بده وه شه له یکان شه به موو هه له ست ده•

  ت؟ێب ردهێف نۆچ ت که هڵمندا
  

 یکان وه بونهۆک یشدار به و ببن انی که هڵمندا یربوونيف یشدار به انۆیخ کوباوکیدا گرنگه
. ن بکه قوتابخانه یتر یکان هييچاالک و کوباوکانیدا یکان وه بوونهۆک ، که هڵمندا ڵ گه له قوتابخانه

 ی نگهیژ ن، که ده دای په یت هیئاشنا تر یکان کوباوکهیدا و قوتابخانه ڵ گه له کوباوکیدا کێکات
  :ن که ده یشدار به کوباوکانیدا کێکات. تێب ده باشتر کان هڵمندا یربوونێف
 کتر هی یوانيپشت توانن ده کان کوباوکهیدا و تێب ده دروست زترێه به یند وهی په یکۆڕێت•

 .ن بده یکتر هی یت ارمهی و ن بکه
 .کان هڵمندا ۆب ش هاوبه یینماڕێ ۆب ن بکه یهاوکار توانن ده  •
 نگ ده نگه ده وه، تهێب ده م که کردنێپ تهڵگا ت،ێب ده باشتر قوتابخانه یت هیاڵ مهۆک ی گه نهیژ•

 .کات ده ادیز یمورتاح و وه تهێب ده م که
 .بن ده چاالک قوتابخانه له کان هڵمندا و وه کاته مده که انی قوتابخانه ۆب کان هڵمندا یچون نه•
 باشتر توانن ده و تێو که ستده ده کڵێمندا ر هه ر سه له انیباشتر یاريزان ستاکانۆمام•

 .ن بکه کان هڵمندا یکان کاره یرشت رپه سه
 .تێب ده باشتر انيکان وانه ینجام ئه کان هڵمندا•
 .     ننێخو ده اڵبا یندێخو و ن که ده واو ته یند دواناوه اتریز یقوتاب•
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 یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده  له  که هیيتگوزار خزمه تهیسا م ئه
  (FUG) (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)یت هڕ بنه
  . وه
  :  هی هه شتانه م ئه دا رهێل
 یلڕۆ و ت که هڵمندا یربوونێف  له تی بکه یشدار به نۆچ  که ی وه به ت باره سه ینيبێت•

  دا قوتابخانه له ینيبب تۆخ
  قوتابخانه و وه هڵما وانێن یهاوکار ۆب باش ی نموونه و ڵوا هه•
 ی سته ده[ FAU  یندامان ئه و کوباوکانیدا یکردنیند وهی په ۆب باش یژگارۆئام و مادده•

 ی] یهاوکار یردراوێبژڵ هه ی سته ده[  SU و ] وه کوباوکانهیدا یردراوێبژڵ هه یکار
  هیداێت

 کان زمانه يیت هیما که یانيقوتاب یکوباوکانیدا ۆب یت بهیتا ی هڕ الپه•
 ی رده روه په و قوتابخانه ،ڵمندا ی رباره ده تێرن نتهيئ یتر یکان تهیسا یسوود به ینکيل•

. هیداێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
  یت هڕ بنه یندنێخو
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) FUG( یت هڕ بنه یندنێخو ۆب کوباوکانیدا یردراوێبژڵ هه ی سته ده
 و ئه ڵ گه له  هو ۆب هييمانيشتين یردراوێبژڵ هه یک هی سته ده
  . هی قوتابخانه له انيکان هڵمندا که ی هکوباوکانیدا
  
  : گرنگه وه FUG یال به ی وه ئه

   قوتابخانه و وه  هڵما یهاوکار
 تێرچاوبگر به له کوباوکانیدا یند وه رژه به دا قوتابخانه یبوار له•
  وه هڵما و قوتابخانه یهاوکار یت هيينۆچ  به ت باره سه کوباوکانیدا  داته ده یاريزان•
  ن بکه انيکان منداله یوانيپشت نۆچ کوباوکانیدا که ی وه به ت باره سه دات ده یاريزاب•
 یک ره سه یت بابه یژڕۆ ینداێج ئه ر سه  خستنه و کوباوکانیدا یکردن یوانيپشت •

 ، قوتابخانه یکار کوباوکان،یدا ی وه بوونهۆک کردن،ێپ تهڵگا ،  قوتابخانه ناو ی نگهیژ ک وه
 .هتد

 
www.fug.no انيکان هڵمندا که ی کوباوکانهیدا و ئه ۆب هی رچاوه سه ڕپ یکێتيتیسا تهیسا م ئه 

    هی قوتابخانه له
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