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[sorani] 

:کردنێف یبازيڕ
ربوونێف یەتيالف
  :ێبەئ کار ینانێاهڕ ینێشو وەندنگێخو
 
 ەان ليۆ خیکانەهرە و بیي بتوانن توانایەوە ئۆت بێنێخسەڕ بی شاگردیارانيخواز/ان و شاگرداني گشت قووتابۆکسان بەي یلەه ✹
  نەبدێپەرە تر پیسانە کڵەگە لی هاوکارە و بیسەکە تاکیەوێش
 

   بخاتڕەگەان بي و زانخوازیريقامگەت و سێنێڵ بجووی شاگردیارانيخواز/ان و شاگرداني قووتابیالەربوون لێ فیزەح ✹
 

 یەوەرکردني بیي توانایدانێپەرەان و پيۆ خیربوونێ فیکانەگێڕ یشخستنێ پیستەبەمە بی شاگردیارانيخواز/ان و شاگردانيقووتاب ✹
  ز هان بداتێئامەخنەڕ
 
 ەان بدات کيان هان بدات، هانيۆ خیەان و ناسناميۆ خیخستنەشوێ پیستەبە مە بی شاگردیارانيخواز/ان و شاگردانيقووتاب ✹
  نەبخەشوێک پيمکوراتێ دیشدارە و بیموکراسێ دەشتن ليەگێ تیين و تواناەبدێپەرە پیلتوورە و کیتەياڵەمۆک، یخالقە ئیيتوانا
 
 یرۆن و بتوانن جەبژاردن بکڵە هەيي ئاگادارە بتوانن بی شاگردیارانيخواز/ان و شاگرداني قووتابیەوە ئۆ بکات بیئاسانکار ✹
  نە بکیاريان دي داهاتوویشيندن و ئێخو
 
  بکاتەستەرجەش بي ئیرۆراوجۆ جیکانەوازێ گوونجاو و شینرکردێف ✹
 
 بداتێان پيەرەت و پێريربگەوێان ليکڵە بخات، کڕەگەان بيستۆ مامیکانەييتوانا ✹
 
کان ەنجە و گڵ مناۆ باش بیکەيەنن و نموونێان بنويۆار خي دیکێڕەبێڕک ەران وەشاندينێڕان و يستاۆ مامە بدات کەمە ئیتەارمي ✹
 بن
 
ربوون ێران و فە، گووزیندرووستە تەر بکات کەگۆ وا مسیربوونێش و في ئیکەيەنگي و ژیروونە دیتەياڵەمۆ کیکەيەنگيژ ✹
 تێرەش بێوپەرەب
 
  ر بکاتەگۆدا مسە قووتابخانەکوباوک لي دایتەاريرپرسەت و بێدا بکرەوەڵ ماڵەگە لی هاوکاریەوە ئۆ بکات بیئاسانکار ✹

  
 نێشدار بکرەرکردندا بێ فە واتادار لیکەيەوێ شە بیيێجۆ خیگاڵەمۆ کە بکات کیئاسانکار ✹
 
 
 
  ینێستبهەدەدا بەتيم ساە لیتوانە ئەرکردنێ فیبازێڕم ە ئیواوە تیەوێش
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