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وەك ئاشكرايە گۆڕانكاری زۆر لە 
سيستمی پەروەردەو فێركردن لە هەرێمی 

كوردستان  كراوە، بە ئامانجی باشرت 
كردنی كوالێتی فێركردن وفێربوون لە 

قوتابخانەكانی هەرێمی كوردستان، بە 
جۆرێك كە پەروەردەيەكی سەردەميانە 

پێشكەش بە مندااڵن و قوتابياىن هەرێم 
بكات .

. لەم ڕوەشەوە هەموو قوتابخانەكانی 
هەرێمی كوردستان لە داهاتوودا 

هەڵسەنگاندنی دەرەكيان بۆ ئەنجام 
دەدرێت لەاليەن ليژنەيەك كە پێك 

هاتبێت لە 3سەرپەرشتيار، ئەم پرۆسەيە 
لە سەرەتادا لە ساڵی خوێندىن 2013-2012 

لە هەندێ بەڕێوەبەرايەىت پەروەردە 
بەشێوەيەكی تێست لە شارەكانی 

هەرێمی كوردستان جێبەجێكراوە لە 
پڕۆژەى بە ناوى پشتگريى كردن بۆ 
باشرتكردىن كواليىت پەروەردە، لە 

هەرێمى كوردستان ناسراو بە )بريتش 
كاونسڵ(، كە ناسراوە لە اليەن 

وەزارەىت پەروەردە بە نووسراوى ژمارە 
)6( لە )2015/1/7( وەك پڕۆژەيەكى 

ستڕاتيژى درێژخايەن و جێبەجێكردىن 
لە هەموو پەروەردەكان )پاشكۆى 

ژمارە 1(، دواتر ئەم بريۆكەيە پەرەی پێ 
درا لەاليەن بەرێوەبەرايەتی گشتی 

سەرپەرشتيكردنی پەروەردەيی لە 
وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی كوردستان 

لە ساڵی خوێندنی 2017-2018 وەك تێست 
لە پەروەردەكانی )هەولێر- ناوەند ، 

سلێمانی- رۆژهەاڵت، دهۆك- رۆژئاوا 
، كەالر، هه ڵه  بجه ، كەركوك( پەيرەو 

كرا بە مەبەستی زياتر كاراكردنی ڕۆڵی 
سەرپەرشتياران لە پرۆسەی پەروەردەو 

پێشەكى

هەڵسەنگاندنی ناوەندەكانی خوێندن 
وەك دامەزراوەيەكی پەروەردەيی 

تاكو بە شێوەی هەنگاو بە هەنگاو 
لە داهاتوودا سەرجەم ناوەندەكانی 

خوێندن بگرێتەوە، ئەم هەڵسەنگاندنە 
دەرەكيە يەكەم هەڵسەنگاندنی بابەتيە 

بۆ ئەدای قوتابخانەو پێشكەشكردنی 
خزمەتگوزاريەكانی بەپێی)25( ستانداردی 

قوتابخانە، ئەم كارە بۆ سزادانی 
قوتابخانەكان نيە بەڵكو بۆ يارمەتيدان 

و هاوكاريانە لە باشرتكردنی ئەدايان 
تاكو لەداهاتوودا قوتابخانەكان باشرتين 

فێركردن پێشكەش بە قوتابيان بكەن، 
بەاڵم ئەم كارە سەركەوتوو نابێت ئەگەر 

قوتابخانەكان توانای بەرەوپێشچوونی 
خۆيان نەبێت، هەر لەبەر ئەوەشە كە 

كوالێتی سەركردايەتی كە بەڕێوەبەر 
فەراهەمی دەكات گرنگيەكی زۆری 

هەيە.
بەڕێوەبەر سەركردايەتی ئامادەكاريەكانی 

قوتابخانە دەكات بۆ هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی، هەروەها بەهەند وەرگرتنی 

ئەو تێبينی وسەرنجانەی كە لە ڕاپۆرتی 
ليژنەی هەڵسەنگاندنی دەرەكی پێشوو 

هاتووە وە كاركردن و هەنگاونان بۆ 
جێبەجێكردنی .

بەڕێوەبەری كارا سەركردايەتی 
باشرتكردنی قوتابخانەكەی دەكات لەڕێی 

خودهەڵسەنگاندن و پالنی پەرەپێدانەوە 
بەهاوكاری سەرپەرشتيارى هاوڕێی 

ڕەخنەگر، كە ئەويش ڕۆڵێكی چاالكی 
هەيە لە باشرتكردنی كوالێتی فێركردن و 

فێربووندا .
ئەو بەڕێوەبەرەی ئەم كارانە بە 

سەركەوتوويی ئەنجام بدات 
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لە هەموو جيهاندا كۆدەنگييەك هەيە 
لەسەر ئەوەی كە كوالێتی سەركردايەتی 

قوتابخانە دوای كوالێتی فێركردن لە 
گرنگرتين هۆكارەكانە كە كاريگەری 

 لەسەر دەرهاويشتەكان دەبێت كە قوتابين 

گرنگی سەركردايەتی قوتابخانە لە 	 
پلەی دووەمدايە دوای فێركردن لە 

پۆلدا كە كاريگەری زۆری هەيە لەسەر 
فێربوونی قوتابی. )ليپوود ايت ،2006 
، حەوت داواكاری بەهێز دەربارەی 

سەركردايەتی سەركەوتووی 
 قوتابخانە( 

سەركردايەتييەكی كارا پێويستە بۆ 	 
باشرتكردنی تواناو يەكسانی كردن 

لە فێركردندا لە هەموو اليەكی 
جيهان .)بی بونت ،2008 ، باشرتكردنی 

 سەركردايەتی قوتابخانە(

هەموو ئەو لێپرسراوانە لە هەر 	 
سيستمێكدا بن، كۆكن لەسەر 

ئەوەی سەركردايەتی قوتابخانە 
يەكالكەرەوەی ئەنجامەكانە 

كە گرنگی زۆری هەبووە لە 
دەيەی ڕابردوودا .)ام باربرال 

،2010،بەدەستهێنانی سەركردايەتيەكی 
تايبەت (

بۆچی سەركردايەتی كارا بۆ 
قوتابخانە گرنگە؟

بەڕێوەبەرێكی سەركردەيە، وە 
بەتێپەڕبوونی كات هەموو بەڕێوەبەرەكان 

دەبنە سەركردە .
ئەم ڕێبەرە پێشەكيەك لە ڕۆڵی 

بەڕێوەبەری سەركردەی قوتابخانە 
پێشكەش دەكات، كە كۆمەڵێك 

ڕێنمايی سەرەكی لەخۆدەگرێت بۆ 
ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

قوتابخانە و سەركردايەتی كردنی 
خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە، 

هەروەها دانان و جێبەجێكردنی پالنی 
پەرەپێدانی قوتابخانەو كاركردن لەگەڵ 

سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگردا، لەگەڵ 
خودهەڵسەنگاندن و ئەدای ياريدەدەر و 
مامۆستايان و رێنماييكاری پەروەردەيی 
و  هاندانيان بۆ خودهەڵسەنگاندن ئەم 

كارەش بەهۆی چەند فۆڕمێكەوە ئەنجام 
دەدرێت كە لە پاشكۆی ئەم ڕێبەرەدايە .

بەم شێوەيە سەرجەم بەڕێوەبەرەكان 
ئەم ڕێبەرە وەك سەرچاوەيەك بەكار 

دەهێنن بۆ پێشخستنی ڕۆڵی خۆيان تاكو 
بتوانن ببنە بەڕێوەبەرێكی سەركردە بۆ 

قوتابخانەكانيان .
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يەكەم : پێدانی سەربەخۆيی بە 
قوتابخانەكان و فراوانكردنی دەسەاڵتی 

بڕياردان وە بەرپرسيارێتی زياتر بۆيان، 
وە هاندانيان بۆ وەاڵمدانەوەی 

پێداويستی ناوخۆيی و پێشخستنی 
كارگێڕی قوتابخانە، ئەوەش بە ئامانجی 

بەرزكردنەوەی ئاستی ئەدای قوتابی، 
پاشان ئەم توێژينەوەيەی كە بانكی 

نێودەوڵەتی ئەنجامی داوە ئەوە 
دەگەيەنێ كە سەربەخۆيی زياتری 

قوتابخانە يارمەتيدەرە بۆ چارەسەر كردنی 
هەندێ كێشەی بنەڕەتی لە فێركردندا، 

ئەگەر سەربەخۆيی پێدرا لە خەرج كردنی 
داهاتەكانی وە هاوكاری بكرێت لە باش 

بەكارهێنانی دا .
 ئەو ڕێكخراوانەی كە لە هەڵسەنگاندنی 
قوتابخانەكاندا كار دەكەن بەالی ئەوەدا 

دەچن كە سەربەخۆيی زياتر بدرێت بە 
قوتابخانەكان .

دووەم: شان بەشانی ئەوە ڕوانگەيەكی 
ديكە هەيە بۆ زياتر لێپرسينەوەی قوتابخانە 

بە بەكارهێنانی كۆمەڵێك ستاندارد لە 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی قوتابخانە بۆ 

لێپرسينەوەی قوتابخانە لە بەكارهێنانی 
تواناو كارامەيی لە بەڕێوەبردنی 

داهاتەكانی وە لە زۆربەی واڵتان 
دانی پێدا نراوە ، بێگومان زيادكردنی 
سەربەخۆيی قوتابخانە و لێپرسينەوە 

گرنگی سەركردايەتی كارای قوتابخانە 
زياد دەكات .

لە سيستەمی قوتابخانەكاندا 
دوو ڕوانگەی گرنگ هەيە 

لە جيهاندا كە وا دەكات 
سەركردايەتی كارای 

قوتابخانە گرنگی زۆری 
هەبێت :

چۆن ڕۆڵی بەڕێوەبەری 
قوتابخانە لە هەرێمی 

كوردستان دەگۆڕدرێت ؟

ڕۆڵی بەڕێوەبەران لە قوتابخانەكانی 
هەرێمی كوردستان كارگێڕييە لە ئێستادا، 

ئەم لێپرسراوێتيە بەپێی سيستمی 
قوتابخانەكانی هەرێمی كوردستان ئەمانە 

 لەخۆ دەگرێت:

پاراستنی ياسا و ڕێككاری .	 
دابەشكردنی مامۆستايان بەسەر 	 

پۆلەكاندا.
ڕێكخستنی خشتەو ودابەشكردنی 	 

بەشە وانەكان و جێبەجێكردنی 
پرۆگرام .

چاودێری ئامادەبوونی مامۆستاو 	 
كارمەندان و قوتابيان .

جێبەجێكردن و چاودێری بەڕێوەچوونی 	 
تاقيكردنەوەكان و نووسينی ڕاپۆرتی 

ئەنجامەكان .
بەدواداچوون بۆ اليەنی دارايی 	 

قوتابخانە .
پاراستنی بيناو كەرەستەكانی .	 
ديدەنی و هەڵسەنگاندنی مامۆستايان 	 

.
پاراستنی تۆمارەكان و ئامادەكردنی 	 

 ڕاپۆرت.

زۆر لە بەڕێوەبەرەكان زۆربەی كاتەكانيان 
تەرخان دەكەن بۆ چاالكی كارگێڕی 

و ڕۆتين )بۆ نمونە بەردەوامی لە 
ئامادەكردنی ژمارەيەكی زۆر لە تۆمار و 

پێشوازی لە ميوان و مامەڵەكردن لە گەڵ 
نوسراوەكاندا ( كە دەتوانرێت ئەم كارە 

بسپێردرێت بە كەسانی ديكە لە قوتابخانە 
بۆ ئەوەی بەڕێوەبەر كاتی خۆی تەرخان 

بكات بۆ سەركردايەتی فێركاری .
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لە داهاتوودا هەموو 
بەڕێوەبەرێك بەڕێوەبەرێكی 

سەركردە دەبێت، وە 
هەڵدەستێت بە كاری زياتر 

بەم جۆرە:

دڵنيابوون لە باشرتكردنی ئەدای 	 
قوتابخانە ، لەوانەش باشرتكردنی 

 كوالێتی فێركردن و فێربوون 
.
هەڵسەنگاندنی ئەدای ياريدەدەران 	 

و مامۆستايان و ڕێنماييكارانی 
پەروەردەيی لە قوتابخانەدا بە 

 بەكارهێنانی ستانداردەكان.

سەركردايەتی خودهەڵسەنگاندىن 	 
قوتابخانە دەكات )لەوانەش 

شيكردنەوەی ئەنجامی 
تاقيكردنەوەكان و ديدەنی فێركردن و 

فێربوون، وە كۆكردنەوەی بۆچوونی 
اليەنی پەيوەنديدار و دانانی پالنی 

پەرەپێدانی قوتابخانە بەپێی ڕاپۆرتی 
 هەڵسەنگاندنی دەرەكی پێشوو( 

بەشداری پێكردنی دايبابان و 	 
ئەندامانی كۆمەڵگەی  نێوخۆيی و 

مەدەنی لە پالنی پەرەپێدان.
هاندانی ياريدەدەر و مامۆستاو 	 

ڕێنماييكاری پەروەردەيی بۆ 
 ئەنجامدانی خودهەڵسەنگاندن.

بەڕێوەبردنی سەرچاوەی مرۆيی و 	 
 دارايی قوتابخانە .

جێبەجێكردنی پەيڕەوی قوتابخانە بۆ 	 
زامن كردنی بەديهێنانی پێداويستی 

 قوتابی .

هەماهەنگی و هاوكاری لەگەڵ 	 
 سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگر.

بايەخدان بە قوتابيانی خاوەن 	 
 پێداويستی تايبەت .

لێرەدا ئەوەی ماوە بيڵێين بەپێی ئەم 
پرۆسە نوێيە دەسەاڵتی زياتر دەدرێتە 

بەڕێوەبەرەكان بەجۆرێك هەڵسەنگاندنی 
ياريدەدەران و مامۆستايان و ڕێنماييكاری 

پەروەردەيی لە ئەستۆی ئەوانە بەپێی 
ستانداردەكانيان .
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ستانداردەكان
لە ساڵی 2010-2011 لە ڕێگەی گروپێكی 

كارەوە ستانداردی بەڕێوەبەر و مامۆستا  
ئامادەكراون و بەرەوپێش براون، 

پاشان بە ڕاوێژو و وتووێژ گەيشتنە 
ئەم ستانداردانە ئينجا دەستكرا بە 

جێبەجێكردنی، لەسەرەتادا بە تێست 
لەهەندێ بەڕێوەبەڕێتی پەروەردە ئەنجام 

درا، پاشان گروپێكی تری كار هەستا 
بە دانانی ستانداردی سەرپەرشتيار و 

قوتابخانە وەك دامەزراوە، ستانداردی 
سەرپەرشتيار هاوشێوەی ستانداردی 

مامۆستايە و لە )3( بوار پێكهاتووە  )زانين 
،كارامەييەكان، بەهاو ڕەفتارەكان(. 

لەسەرەتا  )34( ستاندارد بۆ قوتابخانە دانرا 
كە لە )6( بواردا بوو، ئەم ستانداردانە بۆ 

خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە بەكار 
هێرنا و پالنی پەرەپێدانی قوتابخانەی 

لەسەر داڕێژرا، بەهاوكاری سەرپەرشتياری 
هاوڕێی ڕەخنەگر، بەاڵم لە ساڵی 2017 و لە 
پرۆگرامی )بنيادنانی تواناكان لە خوێندنی 

بنەڕەتی و ئامادەيی باشرتكردنی: 
كوالێتی و يەكسانی( پێداچوونەوە كرا 

و داڕشتنەوەی ستانداردەكان كرا بە 
مەبەستی ئاسانی بەكارهێنانيان هەر بۆيە 

ژمارەی ستانداردەكانی قوتابخانە كەم 
كرايەوە بۆ )25( ستاندارد ، پاشان وەسفكار 

دانرا بۆ هەر ئاستێك لە )4( ئاستەكە بەم 
شێوەيە:

 ئاستی 4 ستانداردەكان تێدەپەڕێنێت        	 
 )82 بۆ100( 

ئاستی 3 لە ئاستی ستانداردەكاندايە       	 
 )63 بۆ 81 (

ئاستی 2  پێويستی بە بەرەوپێشچونە 	 
بۆ ئەوەی بگاتە ئاستی ستانداردەكان               

 )45 بۆ 62(

ئاستی 1 پێويستی بە بەرەوپێشچونی 	 
گەورە هەيە بۆ ئەوەی بگاتە ئاستی 

ستانداردەكان  )25 بۆ44(

هەموو ستانداردەكانی قوتابخانە لەگەڵ 
ئاماژەدەرەكانی و وەسفكارەكانی لە 

پاشكۆی ژمارە )2( ی ئەم ڕێبەرەدايە، 
هەروەها چەند ڕێنماييەكی تايبەت 

دانراوە بۆ كۆكردنەوەی بەڵگە و پاشان 
بڕياردان لەسەر ئەدای قوتابخانەكان 

بەپێی ئەو ستاندارانەيە كە لە پاشكۆی 
ژمارە )3( دايە، وە لە اليەن گروپێكى ترى 

كار ستانداردى ياريدەدەرى بەڕێوەبەرو 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي ئامادەكران و كە 
هاوشێوەى ستانداردەكاىن تر لە )3( بوارو 

)20( ستاندارد پێك هاتوون.
لەساڵی 2018 جارێكی تر پێداچونەوە كرا 
بۆ ستانداردی بەڕێوەبەران و مامۆستايان 
و ڕێنماييكاراىن پەروەردەىي، دەرئەنجام 

ژمارەی ستانداردەكانی بەڕێوەبەر لە )17( 
ستانداردەوە زياد كرا بۆ )20( ستاندارد، 
هەروەها ستانداردی مامۆستايان لە 

)19( ستانداردەوە كرا بە )20( ستاندارد و 
لەگەڵ پێداچوونەوەى بە ستانداردى 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي ئەم كارە جگە 
لەوەی سود بە بابەتی هەڵسەنگاندنەكە 
دەگەيەنێت لەهەمان كاتيشدا ئاسانكاريە 

بۆ هەڵسەنگاندنەكان .
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هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی قوتابخانە 

 هەڵسەنگاندنی دەرەكی قوتابخانە:
بريتييە لە پرۆسەی حوكمدان لەبارەی 

ئەوەی تا چ ڕاددەيەك قوتابخانە ئەدايەكی 
باشی هەيە و تا چەند قوتابيەكان 

توانادار دەكات بۆ فێربوون، پرۆسەيەكی 
دەستنيشانكردنە بۆ تواناداركردنی 

هەڵسەنگێنەر بۆ دياريكردنی اليەنە 
باشەكانی قوتابخانە و لە كوێدا 

ئەدايەكی باشی هەيە؟ ئايا پێويستە 
پەرە بە چی بدرێت؟  هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی لەاليەن كەسانی دەرەوەی 

قوتابخانەكەوە ئەنجام دەدرێت كە 
دەتوانن بە شێوەيەكی سەربەخۆ و 

بابەتيانە حوكم لەسەر ئەدای قوتابخانەكە 
بدەن.

ئامانجی سەرەكی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی قوتابخانە بريتييە لە برەودان بە 

بەرەوپێشچوونی قوتابخانەكە. هەروەها 
بە مانای ئەوە دێت كە قوتابخانەكە 

بخرێتە بەردەم بەرپرسيارێتيەكانی و داتاو 
زانياری دەستەبەر دەكات لەبارەی ئەدای 
قوتابخانەكە بۆ اليەنە پەيوەنديدارەكان. 

ئامانجی هەڵسەنگێنەر بريتی نييە لە 
ڕەخنەگرتن يان سزادانی قوتابخانەكە، 

بەڵكو هاوكاری كردنێتی بۆ باشرتكردنی 
كواڵيتی ئەو پەروەردە و فێركردنەی 

دەستەبەری دەكات بۆ قوتابيەكان.

هەڵسەنگێنەری دەرەكی 
دەتوانێت هاوكاری قوتابخانەكە 

بكات بۆ بەرەوپێشچوون لە ڕێگای:

دەستەبەركردنی هەڵسەنگاندنێكی 	 
ورد بۆ خاڵە بەهێزو الوازەكانی 

قوتابخانەكە، توانا بە بەڕێوەبەرەكان 

دەدات بۆ ئەوەی هەڵبستن بە 
ڕوونكردنەوە و ڕيزبەندكردنی 

ئەولەوياتەكانی ئەو اليەنانەی ئەدای 
 قوتابخانە كە پێويستيان بە پەرەپێدانە.

هاوكاريكردنی بەڕێو بەر و كارمەندانی 	 
قوتابخانە بۆ ئەوەی تێبگەن لە 

ستانداردەكانی قوتابخانە و ئەو 
 پێشبينيانەی دايدەرێژن.

ڕوونكردنەوەی پرۆسەی 	 
هەڵسەنگاندن بۆ بەڕێوبەر و ستافی 

قوتابخانەكە، توانای ئەوەيان پێدەدات 
بۆ ئەوەی ووردتر خودهەڵسەنگاندن 

 ئەنجام بدەن.

هاندان لە ڕێی دياريكردنی 	 
سەركەوتنەكانی قوتابخانە و 
پێشنيازكردنی چاالكی بۆيان، 

دەستەبەركردنی پاڵنەر بۆ 
بەرەوپێشربدنی، لەبەر ئەوەی 

لێژنەكانی هەڵسەنگاندىن دەرەكی 
دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانەكە بۆ ئەوەی 
بەدواداچوون بۆ بەرەوپێشچوونەكەی 

 بكات.

يارمەتيدانيان بۆ تێكەيشتنی زياتر لە 	 
ستانداردەكان لەاليەن بەڕێوەبەر و 
ياريدەدەر و مامۆستاو ڕێنماييكاری 

پەروەردەييەوە.
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هەروەها هەڵسەنگاندنی دەرەكی 
قوتابخانە هاوكاری وەزارەتی پەروەردە 

دەكات بۆ برەودان بە بەرەوپێشربدنی 
قوتابخانەكان بە گشتی، لە ڕێی 

دەستەبەركردنی داتا و زانياری، ئەويش 
لەسەر بنەمای حوكمدانێكی بابەتيانە 

بە گوێرەی ستانداردەكان  لەبارەی 
كواڵيتی پەروەردە لە هەر قوتابخانەيەكی 

كوردستاندا. شيكردنەوەی داتاكانيش 
بواری ئەوە دەڕەخسێنن كە بە شێوەيەكی 

بابەتيانە دەستنيشانی ئەو قوتابخانە و 
پەروەردانە بكرێن كە ئەدايەكی باشيان 

هەيە و ئەوانەی هێشتا ئەدايەكی باشيان 
نييە و پێويستيان بە پشتيوانييە. داتاكە 

ئەوە دەخاتەڕوو كە زۆربەی قوتابخانەكان 
كام ستاندارديان بەدی هێناوە و كام 
ستاندارديشيان بەدی نەهێناوە. داتاو 

زانياريەكان بوار بە بڕياردەران دەدات بۆ 
ئەوەی بەدواداچوون و هەڵسەنگاندن 
بكەن بۆ ئەدای قوتابخانەكان و پالنی 

پە رەپێدانيان، ئەويش لەسەر بنەمای 
بەڵگەی بابەتيانە و بە ئامانجی 

بەرەوپێشربدنيان.

هە ڵسە نگاندنی دە رە كی بۆ قوتابخانە كان 
ئە نجام دە درێت لەاليەن ليژنەيەكەوە كە 

لە سێ سەرپەرشتيار پێكهاتووە  كە بە 
وورياييەوە دەستنيشان كراون و ڕاهێنانيان 

پێكراوە  نابێت ليژنەكە ئەو سەرپەرشتيارە 
لە خۆ بگرێت كە هاوڕێی ڕەخنەگری 

قوتابخانەكەيە. 
هەڵسەنگاندنەكە سێ رۆژی بەدوای 

يەك يان زياتر دەخايەنێت لەناو قوتابخانە، 
ئەوەش بەندە بە قەبارەی قوتابخانەكەوە. 
درێژی ماوەی هەڵسەنگاندنەكە لەاليەن 

سەرۆكی ليژنەكەوە دياری دەكرێت، بە 
ڕاوێژكردن لەگەڵ هەردوو ئەندامەكەی 

ديكەی ليژنەكە، ژمارەی قوتابيەكان 
و مامۆستايان و ژمارەی دەوامەكان و 

سروشتی خشتەی زەمەنی قوتابخانەكە 
لەبەرچاو دەگريێت بۆ دەستنيشانكردنی 

درێژی ماوەی هەڵسەنگاندنەكە. 
لە  كاتی بوونی زياتر لە  قوتابخانە يە ك لە  

ناو يە ك بينايە دا ئە وە  هە ر قوتابخانە يە ك لە  
اليە ن لێژنە يە كی جياواز هە ڵسە نگاندنيان 
بۆ دە كرێت، بەاڵم ئە گە ر لە يە ك قوتابخانە  

لە  دە وامێك زياتر هە بوو ئە وە  لە گە ڵ 
هە ڵسە نگاندنە كە  كار بە  تێبينی و 
هە ڵسە نگاندن دە كرێت بۆ هە موو 

دە وامە كان لە  قوتابخانە كە دا.
لە اليە ن سە رپە رشتيارانە وە  

هە ڵسە نگاندنی قوتابخانە كان لە سە ر 
ڕۆشنايی ستانداردە كانی قوتابخانە  

ئە نجام دە درێت كە  ژمارە يان 25 ستانداردە  
لە گە ڵ ئاماژە دە رە كان بۆ ڕوونكردنە وە ی 
ستانداردە كان و كۆكردنە وە ی بە ڵگە  لە  

ڕێگای تێبينی كردن و چاوپێكە وتن لە گە ڵ 
بەڕێوە بە ری قوتابخانە و مامۆستايان 

و..  هتد وە وردبينی كردنی تۆمارە كان. 

پرۆسەی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی 
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وە سفكارە كان بە كاردێنن بۆ حوكم 
دان لە سە ر ئە دای قوتابخانە  بە  گوێرە ی 
ستانداردە كان، دوای ئە وە  ئە نجامە كان 

هە مووی كۆدە كرێتە وە  بۆ دياری كردنی 
ئاستی ئە دای قوتابخانە .

بۆ ستانداردە كانی قوتابخانە و 
ئاماژە دە رە كانی ئە داو وە سفكارە كان 

بڕوانە  )پاشكۆی ژمارە  2(.
دوای ئە نجامدانی هە ڵسە نگاندنی 

يە كە م، قوتابخانە  چە ند جارێكی 
تر هە ڵسە نگاندنی بۆ دە كرێت كە  

ئە مە ش جياواز دە بێت لە  قوتابخانە يە ك 
بۆ قوتابخانە يە كی تر. وە  لە كاتی 
هە ڵسە نگاندنی دووە م و هی تر، 

ليژنە ی هە ڵسە نگاندن هە ڵدە ستێت بە  
هە ڵسە نگاندنی قوتابخانە كە  تاكو بزانێ 

گۆڕانكاری تا چە ند ڕوويداوە  لە  دوای 
هە ڵسە نگاندنی پێشوو. 
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ئەركەكانی ليژنەی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

قوتابخانە
ئەندامانی ليژنەكە ئاشنا دەبن بە )25( 

ستانداردی قوتابخانەكان، بە ئاماژەدە رو 
وەسفكارەكان، هەروەها بە ڕێبەری 

هەڵسەنگاندنی دەرەكی و پاشكۆكانيان، 
ئەندامانی ليژنەكە وەك تيمێك كار 

دەكەن. 

سەرۆكی ليژنەكە ئەم 
بەرپرسيارێتيانەی خوارەوەی لە 

ئەستۆدايە :

 ئامادەكردنی پالن بۆ هەڵسەنگاندن.	 

دابەشكردنی ئەرك و 	 
بەرپرسيارێتييەكان لە نێو ئەندامانی 
ليژنەكەدا، دەكرێت هەر يەكێك لە 

ئەندامانی ليژنەكە بەرپرسيارێتی 
سەرەكی بگرێتە  ئەستۆ بۆ 

كۆكردنەوەی بەڵگە لەبارەی چەند 
ستانداردێكی دياريكراو، ئەگەرچی 
دەبێت هەرسێكيان بتوانن بەڵگەی 

پەيوەنديدار بە ستانداردەكان 
 كۆبكەنەوە.

هەفتەيەك پێشرت ئاگاداری بەڕێوبەری 	 
قوتابخانەكە بكرێتەوە لەبارەی 

 هەڵسەنگاندنەكەوە.

كۆكردنەوەی زانياريە پێويستەكان 	 
و سەرۆكايەتی كردنی كۆبونەوەی 

ئامادەكاری لەگەڵ ئەندامانی ديكەی 
 ليژنەكەدا.

سەرۆكايەتی كردنی كۆبونەوەی 	 
سەرەتايی لەگەڵ بەڕێوبەر و 

 ياريدەدەرانی قوتابخانەكە.

ئەنجامدانی گفتوگۆ لەگەڵ 	 
بەڕێوەبەر و سەرۆكی ئەنجومەنی 

دايبابان و هەروەها كۆبونەوەی ديكە 
 هەر كاتێك پێويست بوو.

ديدەنی وانەكان ) هەروەها پێويستە 	 
هەردوو ئەندامەكەی ديكەی 

 ليژنەكەش ديدەنی وانەكان بكەن(.

سەرەڕای ئەنجامدانی ئەرك و 	 
بەرپرسيارێتييەكان، هەستێت بە 
سەرپەرشتيكردنی تەواوكردنی 

ئەرك  و بەرپرسيارێتی لەاليەن دوو 
 ئەندامەكەی ديكەی ليژنەكەوە.

سەرۆكايەتی كردنی كۆبونەوە 	 
لە كاتی نزيكبوونەوە لە كۆتايی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی كاتێك 

تاوتوێی ئەو بە ڵگانە  دەكرێت كە 
لەاليەن سەرجەم ئەندامەكانی 

ليژنەكەوە كۆكراونەتەوەو كاتێك 
حوكمدان بە گوێرەی ستانداردەكان 

 ڕەزامەندی لەسەر دەدرێت.

سەرۆكايەتی كردنی كۆبوونەوەی 	 
پێدانی فيدباك )گێڕانەوەی سەرنج( 

لەگەڵ لێژنەی كوالێتی و پەرەپێداىن 
 قوتابخانەكەدا.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

نووسينی هەر ڕاسپاردەيەكی بە 	 
پەلە لەبارەی هەر مەترسيەك لەسەر 

سەالمەتی قوتابيان لەتۆماری 
سەردانی سەرپەرشتياران بۆ 

قوتابخانەكە و ئاگاداركردنەوەی 
 سەرپەرشتياری يەكەم بە ياداشت.

 نووسينی ياداشت بۆ سەرپەرشتياری 	 
يە كە می پەروەردەيی/پسپۆری 

ئەگەر هاتوو هەر بابەتێك ئاستەنگ 
بوو، بۆ نموونە )سەردانی نەكردنی 

 سەرپەرشتيارى هاورێی ڕەخنەگر(

هەماهەنگی كردن بۆ نووسينی 	 
ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندن، ئەويش 

لەسەر بنەمای بەشداربوونەكانی هەر 
دوو ئەندامەكەی ديكەی ليژنەكەو 

دڵنيابوون لەوەی كە نێردراوە بۆ 
 يەكەی سەرپەرشتيكردن.

ئەو پالنەی لەاليەن سەرۆكی ليژنەكەوە 
ئامادە دەكرێت چاالكييەكانی 

كۆكردنەوەی بەڵگە لە خۆدەگرێت. 
پێويستە ئەمانەش پالنيان بۆ دابرنێت 

بە بەكارهێنانی ڕينمايی لە سەر 
كۆكردنەوەی بەڵگە بۆ هەر ستانداردێك 

)پاشكۆی ژمارە 3(. پالنەكە ديدەنيكردنی 
وانەكان لە خۆدەگرێت.

پێويستە پێش دەستپێكردنی 
هەڵسەنگاندن، سەرۆكی ليژنە كۆبونەوە 

لەگەڵ سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگر 
ئەنجام بدات و  ڕاپۆرت و زانياری پێويست 

لەسەر قوتابخانەی لێ وەربگرێت بۆ 
مەبەستی گفتوگۆكردن لە كۆبونەوەی 

ئامادەكاريدا. وە داوای ئامادەكردنی ئەم 
 زانياريانە بكات لە قوتابخانە:

 ئەنجامی تاقيكردنەوەكانی قوتابيان .	 

خشتەی دابەشكردنی بەشە 	 
وانەكانی قوتابخانە ) دەبێت لە 

 قوتابخانەكە داوا بكرێت(.

زانياريە بنەڕەتيە كان لەبارەی 	 
 قوتابخانەكە.

تۆماری ئاستی زانستی قوتابيان لە 	 
 قوتابخانەدا.

خودهەڵسەنگاندىن قوتابخانە و 	 
 پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە.

ڕاپۆرتەكانی پێشووی ليژنەی 	 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی قوتابخانە، 

هەروەها هەڵسەنگاندنەكانی 
بەڕێوەبەرو ياريدە دە ر و مامۆستايان و 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي.

پێويستە لە سەرەتای هەڵسەنگاندنەكەوە 
ئەندامانی ليژنە پێكەوە بگەنە قوتابخانە، 

ئامانجيان بريتی بێت لە ڕەخساندنی 
كەشێكی ئەرێنی و ژينگەيەكی بنياتنەر، 

لە سەرەتاوە خۆيان وەك هاوكار بخەنەڕوو 
كە دەيانەوێت يارمەتی بەرەوپێشچوونی 
قوتابخانەكە بدەن، نەك وەك پشكنەرێك 
بيانەوێت كەم و كوڕی بدۆزنەوە. وە داوا 
لە بەڕێوەبەر بكەن پێشەكييەك لەبارەی 

قوتابخانەكەوە بخاتەڕوو.
لە ميانەی هەڵسەنگاندنەكەدا،  
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ئەندامانی ليژنە دۆستانە بەاڵم پيشە ييانە  
و بابەتيانە مامەڵە بكەن. پێويستە درێژە 
بە ديالۆگ بدەن لەگەڵ بەڕێوە بەردا بۆ 

ئەوەی دەرئەنجامەكانی هەڵسەنگاندن 
نەبێتە مايەی سەرسوڕمان.

هەڵسەنگاندنی كواڵيتی فێركردن و 
فێربوون بە ڕادەيەكی زۆر بەندە بەو 
بەڵگەيەی لە ميانەی ديدەنيكردنی 
وانەكانە وە  دەستەبەر دەكرێت.  لە 

هەر وانەيەكی ديدەنيكراودا، پێويستە 
ديدەنيكار بە گوێرەی هەندێ يان سەرجەم 
ستانداردەكانی فێركردن و فێربوون )بواری 

ئەدای )2( لە ستانداردەكانی قوتابخانە ( 
هەستێت بە حوكمدان لەبارەی كواڵيتی 

فێركردن و فێربونەوە.  هەميشە سەرنجدان 
لە وانەكان جەخت لەسەر كواڵيتی 

گشتی بنەماكانی پەروەردە و فێربوونی 
قوتابی دەكات. كاتێك سەرنج لە وانەيەك 

دەدرێت لەاليەن سەرپەرشتيارێكەوە كە 
خۆی پسپۆری بابەتە پەيوەنديدارەكەيە، 
ئەوا دەكرێت شارەزايی مامۆستاكەش 

)ستانداردی 12(  لەبابەتەكەدا زياد بكرێت 
بۆ هەڵسەنگاندنەكە، كە دەكرێت ئاماژە 

بە پسپۆڕييەكەی بكرێت، بەاڵم جەختی 
هەڵسەنگاندنەكە لەسەر فێركردن و 

فێربوون دەمێنێتەوە نەك لەسەر ئەدای 
مامۆستا وەك تاكەكەس.

 پێويستە حوكمدان بە گوێرەی 
ستانداردەكانی فێركردن و فێربوون 

)ستانداردەكانی 10 -15( لە هەر وانەيەكدا 
لەسەر ئەو فۆرمانە بنووسرێت كە 

پەيوەستن بە تۆماركردنی بەڵگەی 
پەيوەنديدار بە كواڵيتی فێركردن و 

فێربوون لە وانەكاندا و پوخت بكرێتەوە 
بە بەكارهێنانی فۆرمی تۆماركردنی 

ئاستەكان لە ڕێی ئاستە كانی 
ديدە نيكردنی وانە كان فۆرمی 

بەدواداچوون وێنەيەكی گشتی 
دەستەبەر دەكات لەبارەی كواڵيتی 

فێركردن و فێربوونەوە لە سەرتاسەری 
قوتابخانەكەدا. وەدەبێت لەو ماوەيەی 

لەبەرەدەستدايە ديدەنی زۆرترين ژمارەی 
وانەكان بكرێت بە  گوێرە ی توانا، 

بەاڵم ڕەنگە نەكرێت ديدەنی هەموو 
مامۆستايەك بكرێت كە وانە دەڵێتەوە. 

پێويستە كۆبونەوەيەك ئەنجام بدرێت 
لەگەڵ ئەو مامۆستايانەی كە بواری 

ديدەنيان نەبێت، ئەويش بۆ كۆكردنەوەی 
بەڵگە لەبارەی فێركردنيان و تێڕوانينيان 

بۆ اليەنەكانی ديكەی كاری قوتابخانە. 
پێويستە ئەندامانی ليژنەكە فيدباكێكی 

زارەكی كورت لە ڕووى ئەداوە بخەنەڕوو 
بۆ ئەو مامۆستايانەی سەرنج لە وانەكانيان 

دراوە، ئەويش بۆ هاوكاريكردنيان بۆ 
بەرەوپێشربدنی فێركردنەكەيان، وە ئەوە 
ڕوون بكەنەوە كە ئەوان هەڵسەنگاندن 

بۆ هەر مامۆستايەك وەك تاكەكەس 
ئەنجام نادەن. ) دەكرێ تۆماری 

سەردانی بەڕێوەبەر بۆ مامۆستايان بە 
هەند وەربگريێ بۆ ئەو مامۆستايانەی 

ديدەنی نەكراون لەاليەن لێژنەی 
هەڵسەنگاندنەوە( 

پێويستە هەڵسەنگاندنی سەركردايەتی و 
بەڕێوەبردن )بواری ئەدای 1( لەسەر بنەمای 

ئەو بەڵگانە ئەنجام بدرێت كە بەدەست 
دەهێرنێت لە ميانەی گفتوگۆكان لەگەڵ 

بەڕێوە بەر و ياريدەدەرانی بەڕێوە بەر، 
سەرنجدان لە كارەكانيان و ووردبوونەوە 

لە تۆمارەكان. دەكرێت بەڵگەی 
پەيوەنديداری زياتر بەدەست بهێرنێت 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

لە گفتوگۆكان لەگەڵ قوتابييەكان و 
مامۆستايان و دايبابان و سەرنجدان لە 

كارەكانی قوتابخانەكە بە تێكڕا. پێويستە 
سەرۆكی ليژنەكە لەگەڵ ئەنجومەنی 

دايبابان كۆببێتەوە )يان لەگەڵ 
سەرۆكەكەيدا( و پرسياريان لێبكات 

لەبارەی بۆچوونی دايبابانەوە. 
پێويستە ئەندامێكی ليژنە لەگەڵ 

گروپێك لە مامۆستايان كۆببێتەوە و 
داوای بۆچوونيان بكات و ئەندامێكی 

تری ليژنەكە كۆبونەوەيەك لەگەڵ 
ڕێنماييكاری پەروەردەييدا بكات. ئەندامانی 

ليژنەكە گفتوگۆ لەگەڵ قوتابيان 
بكەن بۆ ئەوەی گوێ بيستی تێڕوانين و 

بۆچونەكانيان بن لەبارەی قوتابخانەكەوە. 
ئەگەر هاتوو سەرۆكی ليژنە بە پێويستی 

زانی، ئەوا دەكرێت ڕاپرسی بەسەر 
قوتابياندا دابەش بكات  و شيكردنەوەی 

بۆ دەرئەنجامەكانيان بكات. پێويستە هەر 
ئەندامێكی ليژنەكە تۆماری بەڵگە و 

حوكمدانەكان بەكار بهێنێت لە  بۆ ئەوەی 
سەرنج گەاڵڵە بكات لەبارەی بەڵگەی 
پەيوەنديدار بە هەر ستانداردێكەوە كە 

كۆی دەكاتەوە و هەروەها بۆ حوكمدانی 
بابەتيانە.

لە كاتی نزيكبوونەوە لە دوايين ڕۆژی 
هەڵسەنگاندنەكەدا، پێويستە ليژنەكە 

كۆبونەوەی تايبەت بكات بۆ پێداچوونەوە 
بەو بەڵگانەی كۆكراونەتەوە. پێويستە 

لەم كۆبونەوەيەدا گفتوگۆ بكەن و 
ڕەزامەندی بدەن لەسەر هەڵسەنگاندنی 

ئەدای قوتابخانەكە بە گوێرەی هەر 
ستانداردێك و هەستن بە تەواوكردنی 

تۆمارێك بۆ بەڵگە و حوكمدان. سەرۆكی 
ليژنەكە سەرۆكايەتی ئەم كۆبونەوەيە 

دەكات.
لەكۆتايی هەڵسەنگاندنەكەدا، پاش 

كۆبوونەوەی تايبەتی خۆيان، پێويستە 
ليژنەكە كۆببێتەوە لەگەڵ بەڕێوە بەر، 
ياريدەدەر و ڕێنماييكارى پەروەردەىي و 
چەند نوێنەرێكی مامۆستايان )ڕەنگە 

نوێنەرێكی خۆبەخش لە هەر پسپۆرييەك(، 
سەرۆكی ئەنجومەنی دايبابان بۆ ئەوەی 
فيدباكی زارەكيان پێبدات، سەرپەرشتيارى 
هاوڕێی ڕەخنەگر نابێ لە كۆبوونەوەكان 

بەشداری بكات. پێويستە سەرۆكی 
ليژنە سەرۆكايەتی كۆبونەوەكە بكات. 

كۆبونەوەكە ئەرێنی و بنياتنەر بێت، گرنگە 
ئەو فيدباكە زارەكيە ناكۆك نەبێت لەگەڵ 

ئەوەی لە ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنەكەدا 
دەنوسرێت لەگەڵ پێشنيارەكانی 
ليژنەكە لەبارەی ئەو كارانەی كە 

قوتابخانەكە دەتوانێت ئەنجاميان بدات 
بۆ بەدەستهێنانی بەرەوپێشچوون وە 

هەروەها ئاستی گشتی قۆتابخانەكە 
دياری بكرێت، پێويست ناكات ئاستی هەر 
ستانداردێك دياری بكرێت. نابێ ئاماژە بە 
كەسەكان بكرێت. پێويستە تەركزيەكە 

لەسەر دەستەبەركردنی پوختەيەك 
بێت لەبارەی ئەدا و پێداويستييەكانی 

بەرەوپێشچوونی قوتابخانەكەوە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

زانياری بنەڕەتی لەبارەی 	 
قوتابخانەكەوەبەپێی فۆڕمی 

 هەڵسەنگاندنی دەرەكی.

وادەكانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی و 	 
 ناوی ئەندامانی ليژنەكە.

ئاستی )1-4( بۆ هەر ستانداردێك، بەپێی 	 
 بەڵگە كۆكراوەكان.

پوختەی خاڵە بەهێز و الوازەكانی 	 
قوتابخانە، ئاماژەكردن بە هەر 

ئاستەنگێكی دياريكراو كە 
ڕووبەڕووی بۆتەوە و يان پشتيوانييەك 
كە بەدەستی هێناوە و تێكڕای نمرە و 

 ئاستی )1-4(ی هەر قوتابخانەيەك.

ڕاسپاردەكان پێويستە پەيوەست بن 	 
بە پرسە گرنگەكانەوە نەك تەنها بە 
ووردەكارييەكانەوە و بەرچاوڕوونی 

بداتە قوتابخانە لەبارەی ئەو كارانەی 
 پێويستە ئەنجاميان بدات.

فۆڕمەكە نابێت هيچ ڕاسپاردەيەكی 	 
بە پەلە لە خۆ بگرێت كە لە تۆماری 

سەردانی سەرپەرشتياراندا هاتووە.

پێويستە ڕاپۆرتەكە بنێردرێت بۆ 
سەرپەرشتياری يەكەم، ئەويش 

هەڵدەستێت بە ناردنی وێنەيەكی 
لەبەرگرياو بۆ قوتابخانەكە و پوختەيەكی 

سەرجەم قوتابخانەكان دەنێرێت بۆ 
بەڕێوە بەرێتی پەروەردەو بەڕێوە بەرێتی 
سە رپە رشتيكردنی پە روە ردە يی پارێزگا، 
ئينجا بەڕێوە بەر ێتی سە رپە رشتيكردنی 

دوای ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی، پێويستە 
سەرۆكی ليژنە هەماهەنگی بكات لە پڕكردنەوەی فۆڕمی 

هەڵسەنگاندنی دەرەكى قوتابخانە )پاشكۆی ژمارە 4(كە 
ئەمانە لە خۆبگرێت:

پە روە ردە يی پارێزگا هە ڵدە ستێت بە  ناردنی 
پوختەيەكی سە رجە م پە روە ردە ی قە زاكان 

بۆ بەڕێوە بە رايەتی گشتی پە روە ردە ی 
پارێزگاو بەڕێوە بە رايە تی گشتی 

سە رپە رشتيكردنی پە روە ردە يی لە  وە زارە ت،  
كە  ئە ويش وێنە يە كی پوختكراوی 

هە موو پارێزگاكان دە دات بە  نووسينگە ی 
وە زير/ بەڕێوە بە رايە تی دڵنيايی جۆری.

دوای ئەوەی قوتابخانەكە ڕاپۆرتەكەی 
بەدەست گەيشت پێويستە سەرپەرشتياری 

هاوڕێی ڕەخنەگری قوتابخانە هاوكاری 
قوتابخانەكە بكات لە گفتوگۆكانی 

پەيوەست بە دەرئەنجامەكانی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی و پێداچوونەوە 

بە  ئەنجامەكە ، ئەگەر پێويست بكات 
دووبارە داڕشتنەوەی خودهەڵسەنگاندنی 

قوتابخانە و پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە 
و هاوكاری لێژنەی كوالێتی و پەرەپێدان 

بكات بۆ دانانی پالن بۆ جێبەجێكردنی 
ڕاسپاردەكانی نێو ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی 

دەرەكی.
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 خودهەڵسەنگاندنی 
قوتابخانە 

خود هەڵسەنگاندنی قوتابخانە 
پرۆسەيەكە قوتابخانە پێی هەڵدەستێت 

بۆ شيكردنەوەو هەڵسەنگاندنی 
ئەداو كاراىي خۆى بەپێی ستانداردی 

قوتابخانە و دياريكردنی خاڵە بەهێزەكان 
و ئەو خااڵنەی پێويستی بە باشرتكردن 

هەيە، بۆ جێبەجێكردنی ئەم پرۆسەيە 
بەپێی )25( ستاندارد پێويستە بەڵگەی 

تەواو كۆ بكرێتەوە بە بەكارهێنانی 
ئاماژەدەرەكان )پاشكۆی ژمارە 3( پاشان  

وەسفكارەكان كە بۆ هەر ئاستێك 
دياريكراوە، خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە 

گرنگە چونكە لەڕێی ئەوەوە اليەنە 
بەهێزەكان و ئەو اليەنانەی كە پێويستە 

باشرت بكرێن دياری دەكرێن، دەتوانرێت لە 
وەاڵمدانەوەی ئەم دوو پرسيارە دەست 

بكرێت بە خودهەڵسەنگاندن.

پ/ كوالێتی قوتابخانەكەت لە چ 
 ئاستێكدايە ؟

پ/ چۆن دڵنيايت لەو ئاستە ؟ 

پێويستە هەموو قوتابخانەيەك ساڵی 
جارێك خودهەڵسەنگاندن ئەنجام بدات 

، وە دەكرێت  ساڵی )2( جار بێت، واتە  
لە هەر وەرزێكدا ئەنجام بدرێت، دوای 

وەرگرتنەوەی ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی بەوردی ديراسەی ئەو 

ڕاپۆرتە دەكات و بەراوردی دەكات بە 
خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە، هەروەها 

پێويستە سەرجەم ميالكی قوتابخانە 
لە مامۆستايان و كارمەندان  بەشدار 

بن لە خودهەڵسەنگاندن  بە هاوكاری 

دايبابان و كۆمەڵگەی مەدەنی، ئەمەش 
لەاليەن لێژنەی  كوالێتی و پەرەپێدانی  

قوتابخانەوە ڕێك دەخرێت .

بەڕێوەبەر ئەندامانی لێژنەی 
كوالێتی و پەرەپێدانی قوتابخانە 

دياری دەكات بەم جۆرە:

بەڕێوەبەر 	 
ياريدەدەر يان زياتر	 
 مامۆستا	 
ڕێنماييكاری پەروەردەيی 	 
سەرۆكی ئەنجومەنی دايبابان 	 
نوێنەری كۆمەڵگەی مەدەنی، 	 

نێوخۆيی )ئەگەر هەبێت(

لێژنەكە دەست دەكات بە  
كۆكردنەوەی زانياری پەيوەست 

بە كوالێتی فێركردن و فێربوون كە 
قوتابخانە پێشكەشی قوتابياىن 

دەكات، بەڵگەكان لەم ڕێگايانەوە 
كۆ دەكرێنەوە:

شيكردنەوەی ئەنجامی 	 
تاقيكردنەوەكان لە كۆتايی وەرزەكان 
پاشان بەراورد كردنی بە ئەنجامەكانی 
سااڵنی پێشوو هەروەها بەراوردكرنی 
بە ئەنجامی قوتابخانەكانی تر لەگەڵ 
 ڕەچاو كردنی تايبەتمەندی قوتابخانە .

ديدەنی فێركردن و فێربوون لە 	 
وانەكاندا وەسەرنجدان لە تۆماری 
هەڵسەنگاندنی )نمرە(ی قوتابيان 

لەاليەن مامۆستاوە.
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چاودێری كردنی ڕەفتارو سەالمەتی  	 
 قوتابيان لە قوتابخانە.

وەرگرتنی ڕاو بۆچونی )قوتابی  و 	 
مامۆستا و دايبابان ( لەڕێی گفتوگۆ 

لەگەڵيان و فۆڕمی ڕاپرىس )پاشكۆی 
ژمارە 5(، هەروەها ڕاوو بۆچووىن 

 كەسان و اليەىن پەيوەنديدار.

تێبينی كردنی تۆمارەكان و 	 
زانياريەكانی ديكە لەبارەی چاالكی 

قوتابخانەوە و ئامادەبوونی قوتابيان و 
ڕەفتارو سەالمەتيان .

ئەو بەڵگانەی پەيوەنديان هەيە 
بەسەركردايەتی و بەڕێوەبردن لە 

ستانداردی )1 تا 9 ( يە هەروەها لە سەرنج و 
بينين و ڕاوبۆچونی اليەنە پەيوەنديدارەكان 

وە وردبينی تۆمارەكان و ئەنجامی 
ڕاپرسيەكان ی قوتابيان و مامۆستايان و 

دايبابان  بڕوانە ) پاشكۆی ژمارە 6( 
ئەو بەڵگانەی پەيوەندی هەيە بە 

)فێركردن و فێربوون(، ستانداردی )10 تا 
15(. لەگرنگرتين سەرچاوەكانی بەڵگە 
ديدەنی وانەكانە  لەاليەن  بەڕێوەبەرو 

ياريدەدەرەوە، وە هەڵسەنگاندنی 
مامۆستا لەاليەن  بەڕێوەبەرەوە پاشان 

وردبينی لەپالنی مامۆستا و تۆماری 
ئەنجامی تاقيكردنەوەكان. لە كاتی 

ديدەنی وانەكاندا بەڕێوەبەرو ياريدەدەر 
بەپێی ستانداردی )10 تا 15(ی قوتابخانە 

حوكمی خۆيان دەدەن يان بە پێی 
ستانداردی مامۆستا لەگەڵ ئاماژەدان بە 

ستانداردەكانی بواری كارامەييەكان .
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ستانداردی مامۆستاستانداردی قوتابخانەبابەت

زانين: ستانداردی  2    كارامەييەكان: ستانداردی 10پالنی وانە 
ستانداردی 2      

بەكارهێنانی ڕێگای 
زانين: ستانداردی 5    كارامەييەكان: ستانداردی 11 نوێی وانە وتنەوە 

ستانداردی 4،6    

زانياری مامۆستا بە 
زانين: ستانداردی 1،3    كارامەييەكان: ستانداردی 12  بابەتەكەی 

ستانداردی 1   

كارامەييەكان: ستانداردی 3،4،5  ستانداردی 13 كارلێك لەگەڵ قوتابی 

ڕەچاوی جياوازی 
تاكەكەسی و 

پێداويستی فێربونی 
تايبەت 

كارامەييەكان: ستانداردی 8    بەهاو ستانداردی 14  
ڕەفتارەكان :ستانداردی 6

هەڵسەنگاندنی 
زانين: ستانداردی 6     كارامەييەكان: ستانداردی 15پێخستنی قوتابی 

ستانداردی 7    

ئەوەی پەيوەندی بە چاودێری و پاڵپشتی كردنی قوتابيەوە هەيە لە ستانداردی )16 تا 
19( دايە دەتوانرێت كۆمەڵێك سەرچاوەی بەڵگە بەكار بهێرنێت لەوانە تێبينی و وردبينی 

تۆمارەكان  و گفتوگۆكان لەگەڵ قوتابيان و ڕێنماييكاری پەروەردەيی لە ستانداردی )19( 
دايە. 

وردبينی بە مەبەستی بەشداريكردنی قوتابخانە لەگەڵ كۆمەڵگە لە ستانداردی )20 و 21( 
دايە .هەروەها وردبينی تۆمارەكان و گفتوگۆ لەگەڵ دايباباندا سەرچاوەيەكی گرنگی 

بەڵگەيە.

لەم خشتەيەدا پەيوەندی نێوان ستانداردی قوتابخانەو مامۆستا لە بواری فێركردن و 
فێربووندا دەخەينە ڕوو:
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سەبارەت بە ستانداردەكانی )22 تا 25(ی 
قوتابخانە، لە ڕێی سەرنجدانی قوتابيان 

و گفتوگۆ لەگەڵيان دەتوانرێت بەڵگەی 
پێويست بەدەست بهێرنێت، وردبينی 

تۆمارەكان بۆ ستانداردی )23(  و ئەنجامی 
تاقيكردنەوەكان بەڵگەيەكی گونجاوە  

 وەك :

ڕێژەی دەرچوونی قوتابيان و ناوەندە 	 
ژمارەكەيان لە پۆلە كۆتاكاندا )پۆلی 9 

 و 12( بۆ ساىڵ پێشوو.

ڕێژەی دەرچوون لە پۆلە ناكۆتاييەكان.	 
 ئەنجامی تاقيكردنەوەی هەر بابەتێك.	 

 ڕێژەی دەرنەچووان لە هەر پۆلێكدا .	 

بەراورد كردنی  بە ئەنجامەكانی 	 
سااڵنی ڕابردوو، ئايا چ گۆڕانكاريەك 

 تێياندا ڕوی داوە؟

بەراورد كردنی ئەنجامەكانی 	 
قوتابخانە بە ئەنجامی قوتابخانەكانی 

 تر.

پێويستە لێژنەكە هەموو ئەو بەڵگانە 
تاووتوێ بكات كە كۆی كردوەتەوە 
پاشان بگاتە حوكمدان لەسەر ئەدای 

قوتابخانە بەپێی هەر ستانداردێك 
بەبەكار هێنانی وەسفكارەكان . 

قوتابخانە ڕاستگۆيانە ئاستی ئەدای 
خۆی دياری دەكات ئەمەش بە 

تۆماركردنی حوكمەكانی لەسەر فۆڕمی 
خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە )پاشكۆی 

ژمارە 4( پاشان ڕاپۆرتێك ئامادە دەكرێت 
لەاليەن ليژنەی خود هەڵسەنگاندنەوە 

وە پێويستە ئەو ڕاپۆرتە هەموو خاڵە 

بەهێزەكان لە بەديهاتنی ستانداردەكان 
و ئەوانەش كە پێويستی بە باشرت كردن 

هەيە لەخۆ بگرێت. 
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پالنی پەرەپێدان پرۆسەيەكە بۆ دياری 
كردنی گرنگرتين كارە لە پێشينەييەكان 

بە مەبەستی پەرەپێدان و باشرت كردنی 
قوتابخانە بەكار دێت بەپێی خود 

هەڵسەنگاندنی قوتابخانە و ديد و پەيامی 
داهاتوی ، دانانی ئەم پالنە لەدوای 

خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە دێت لە 
سەرەتای ساڵدا، وە دەكرێت گۆڕانكاری 

تێدا بكرێت بەپێی ئەنجامەكانی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی ، پێويستە پالنی 
پەرەپێدانی قوتابخانە ئەمانە لەخۆ بگرێت  

 )پاشكۆی ژمارە 7(: 

 بواری ئەدا )ئامانجی گشتی بۆ 	 
بەديهاتن(  ئەو بوارە الوازەی پێويستە 

 بەرەو پێش بربێت  .

ستاندارد )ئامانجی تايبەت و دياريكراو 	 
بۆ بەديهاتن( پێشينەييەكانی 

)ئەولەويات(ى قوتابخانە بۆباشرتكردن 
وە ئاماژەدان بەو ستانداردەی 

 پەيوەنديدارە .

ئامانجى  ئەو بەرەوپێشچونە و پەرە 	 
 پێدانەی كە دەبێت بەدەست بهێرنێت. 

چاالكيەكان )هەنگاوەكانی 	 
كاركردن( دياری كراو بێت و قابيلی 

 جێبەجێكردن بێت .

خشتەی زەمەنی )بەرواری دەستپێك و 	 
 تەواوكردن( لەخۆ بگرێت .

كەسانی لێپرسراو لە  ئەنجامدانی 	 
 كارەكە دياری كراو بێت .

باشرت كردنی ئەدای 
قوتابخانە )پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە (

سەرچاوەی پێويست بۆ ئەنجامدانی 	 
 كارەكە.

بەدواداچوون بۆ دڵنيا بوون لە 	 
 ئەنجامدانی كارەكان   .

هەڵسەنگاندن )دڵنيا بوون لە گەيشتن 	 
 بە ئامانجەكە (

پ/ چۆن و لەاليەن كێ 
وەبەدواداچون دەكرێت بۆ 
جێبەجێكردنی پالنەكە و 

هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێت ؟

جێبەجێكردنی پالنەكە كارێكی گرنگە 
نەك تەنها نوسينەوەی پالنەكە چونكە 

 كليلی باشرتكردنی قوتابخانەكەيە ، 

بۆ نمونە ئەگەر قوتابخانەيەكی بنەڕەتی 
ئاستی )2(ی وەرگرتبوو لە ستانداردی )11( 
بەهۆی خاڵی الوازی لە ڕێگەكانی وانە 

وتنەوە لەبريكاری و زانستدا لە پۆلەكانی 
)4و 5 و6(ی بنەڕەتی .

ڕێككار: ڕاهێنانی مامۆستايان )ئەمە 
ڕێككارێكی گشتيە و چاوەڕوان ناكرێت بە 

زوويی گۆڕانكاری لە كوالێتی قوتابخانە 
بكات( .

بەاڵم ڕێككاری : ڕاهێنانی مامۆستايان 
لەسەر ڕێگەكانی وانە وتنەوە لە بابەتی 

بريكاری و زانست بۆ مامۆستايانی ئەو 
)3( پۆلە لە سەرەتای دەستپێكردنی 
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خوێندنی ساڵی داهاتوو، پاشان لەگەڵ 
دەستپێكردنی ساڵی نوێی خوێندن 

ڕەخساندنی بوار بۆ مامۆستايانی ئەو )3( 
پۆلە بۆسەردانيكردنی قوتابخانەكانی 

تر بۆ بينينی ڕێگەی نوێ لەوتنەوەی 
ئەو بابەتانە، ئەم ڕێككارە دياری كراوە 
و ئەنجامی باشرت و زووتری دەبێت .ئەم 
ڕێككارانە دەتوانێت گۆڕانكاری گەورە 

دروست بكات لە كوالێتی فێركردن و 
فێربوون لە بابەتەكانی بريكاری و زانست 

لەو پۆالنەدا.

دەتوانرێت چەند ڕێككارێكی تر 
بگريێتە بەر و بە هەند وەر بگريێ 

وەك:

ديدەنی وانەكانی بريكاری و 	 
زانست لەو پۆالنەدا كە لەاليەن 

ئەو مامۆستايانەوە دەوترێتەوە بۆ 
 دياريكردنی ئاستەنگەكانی فێركردن.

شيكردنەوەی ئەنجامەكانی 	 
تاقيكردنەوەی قوتابيان و 

هەڵسەنگاندنيان لەبابەتی زانست و 
 بريكاری بۆ دۆزينەوەی كەلێنەكانی .

بانگهێشت كردنی سەرپەرشتياری 	 
پسپۆڕی بەمەبەستی هاوكاری كردنی 

 ئەو مامۆستايانە.

پێويستە فۆڕمی پالنی پەرەپێدان پڕ 
بكرێتەوە بە بەكارهێنانی پاشكۆی ژمارە 

)7( لەوەش گرنگرت بەدواداچون بكرێت بۆ 
جێبەجێكردنی .

هەروەها پێويستە لەسەر ئەو ليژنەيە 
لەگەڵ سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگر 

بەدواداچون بكەن بە بەردەوامی بۆ 

جێبەجێكردنی ئەو پالنە لە چوارچێوەی 
ئەو خشتە زەمەنيەی بۆی دانراوە .

كاتێك قوتابخانە ئەنجامی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی وەردەگرێتەوە 

پێويستە پێداچونەوەو پوختەكردن ئەنجام 
بدات لە پالنی پەرەپێدانيدا )يان پالنێكی 
تەواوكاری دا بنێت لەسەر ئەو ئەنجامی 

هەڵسەنگاندنە دەرەكيە بە پێی پێشنياز و 
ڕێنمايی كە لە ڕاپۆرتەكە داهاتووە (.
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كاركردن لەگەڵ 
سەرپەرشتيارى )هاوڕێی ڕەخنەگر(

لە هەرێمی كوردستاندا سەرپەرشتياران 
وەك هاوڕێی ڕەخنەگر دابەش دەكرێن 

بەسەر قوتابخانەكاندا بەجۆرێك  هەر 
سەرپەرشتيارێك چەند قوتابخانەيەك 

لەئەستۆ دەگرێت .

سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگر:

كەسێكە بۆچون و تێڕوانينی خۆی 	 
لەدەرەوەی قوتابخانە راستگۆيانە و 
بابەتيانە و بونياتنەرانە پێشكەش بە 

قوتابخانە دەكات.
هاندەر و پاڵپشتی بەڕێوەبەری 	 

قوتابخانەيە بۆ هەڵگرتنی لێپرسراوێتی 
ئەدای قوتابخانە و بونيادنانی 

تواناكانی وە يارمەتيدەرە بۆ 
باشرتكردنی .

لەسەر بنەمای ڕێز مامەڵە لەگەڵ 	 
بەڕێوەبەر دەكات چونكە بەڕێوەبەر 

بە بەردەوامی لە قوتابخانەيە و باشرت 
ئاگاداری قوتابخانەيە وە بە هەمان 

شێوە بەڕێوەبەر ڕێز لە شارەزايی 
سەرپەرشتيارى هاوڕىێ ڕەخنەگر 

دەگرێت كە ئاگاداری ڕەوشی چەند 
قوتابخانەيەكە وەك دڵسۆزێكی 

قوتابخانە سەيری دەكات .
ڕۆڵی ئەرێنييە نەك نەرێنی ، پاڵپشت 	 

و هاندەری بەڕێوەبەرە نەك بگەڕێت 
بەدوای هەڵەكانيدا ، بەاڵم ئەندام 

نيە لە لێژنەی كوالێتی و پەرەپێدانی 
قوتابخانە وەهەروەها لە لێژنەی 

هەڵسەنگاندنی دەرەكی هەمان 
قوتابخانە كە وەك هاوڕێ ى 

ڕەخنەگرە لە گەڵيان.
توانای بەڕێوەبەرەكان و شارەزاييان 	 

پەرەپێدەدات هەتا دەبنە بەڕێوەبەری 
 سەركردە.

سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگر 
پاڵپشتی پالنی پەرەپێدان دەكات 

 لە قوتابخانەدا وەك:

پاڵپشتی كردنی بەڕێوەبەر لە 	 
هەڵسەنگاندنی ئەدای فێركردن و 

فێربوون لە وانەكاندا لە ڕێگەی ڕاوێژ 
كردن لە حوكمەكانی .

پێداچونەوە بە خودهەڵسەنگاندنی 	 
قوتابخانە ودڵنيابوون لەوەی كە 

حوكمەكان بەشێوەيەكی بابەتی 
دراون.

هاوكاری كردنی قوتابخانە بۆ 	 
تێگەيشتن لە دەرئەنجامەكان و 
پێشنيازەكانی هەڵسەنگاندنی 

دەرەكی و چۆنێتی كاركردن لەسەريان 
.
دڵنيابوون لەوەی ئايا پالنی 	 

پەرەپێدانی قوتابخانە ڕەنگدانەوەی 
خودهەڵسەنگاندنەكەيە؟ 

وە ئەنجامی هەڵسەنگاندنە 
دەرەكيەكەى پێشوو بە هەند 

وەرگرياوە؟
هاوكاری بەڕێوەبەر  دەكات بۆ 	 

بەدواداچوونی جێبەجێكردنی پالنی 
پەرەپێدانی قوتابخانە.

وەك نێوەندێك بۆ پەيوەندی كردن بە 	 
سەرپەرشتيارانی پسپۆر كار دەكات 

بۆ هاوكاری مامۆستايان لەكاتی 
پێويستدا.

ڕێنماىي پێشكەش بە مامۆستايانی 	 
هاوپسپۆڕی خۆی دەكات لە قوتابخانە 
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لە كاىت پێويست ،هەروەها سيمينار 
ئەنجام دەدات لە بواری فێركردن و 

فێربوون، ڕونكردنەوەی ستانداردەكان ، 
 بابەتە پەروەردەييەكان. 

جگە لەم كارانەی، سەرپەرشتيارى 
هاوڕێی ڕەخنەگر ئەم ئەركانەش 

لەخۆ دەگرێت:

سازدانی سەردان لەنێوان ستافی 	 
ئەو قوتابخانانەی كە دەبێتە هاوڕێی 

ڕەخنەگريان بەمەبەستی ئاڵوگۆڕ 
كردنی شارەزايی و فێر بوون لە 

يەكرتی، دوای وەرگرتنی ڕەزامەندی 
 فەرمی اليەنی پەيوەنديدار.

كاری هاوڕێی ڕەخنەگر لەگەڵ  	 
قوتابخانە وەك دامەزراوەيەكی 
پەروەردەيی، نەك تەنها لەگەڵ 

دەستەی كارگێڕی، لەبەر ئەوە پێويستە 
هاوڕێی ڕەخنەگر كۆبونەوە لەگەڵ 
دەستەی كارگێڕی و مامۆستايان و 
كارمەندان ئەنجام بدات و سەرجەم 

 قوتابخانە بيناسن .

گرنگە هاوڕێی ڕەخنەگر نهێنی 	 
پارێز بێت و نهێنی قوتابخانە 

بپارێزێت لە هەمان كاتيشدا نهێنی 
 هەڵسەنگاندنی دەرەكی بپارێزێت.

لەناو قوتابخانە و ستافی قوتابخانە 	 
كۆمێنتی نەرێنی و ڕوخێنەر نەدات لە 

سەر كاری لێژنەكانی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی قوتابخانە، وە بە هەمان 
شێوە لێژنەكانی هەڵسەنگاندنی 

دەرەكی قوتابخانە باسی ڕۆڵی 
هاوڕێی ڕەخنەگر نەكەن لە ڕاپۆرتی 

 هەڵسەنگاندندا.

لەكاتی نوسينی سەرنج و تێبينيەكانی 	 
لە تۆماری قوتابخانەدا پێويستە 

ڕەچاوی ئەوە بكات  كە نوسينەكانی 
وەك دۆكۆمێنت بەكار دەهێرنێت  

لەبەر ئەوە پێويستە گرنگی بدات بە 
نوسينەكانی و بخوێرنێتەوە، باشرت وايە 

لە هەموو سەردانێك نووسيىن خۆی 
 تۆمار بكات بە ناوو واژۆ.

كاری ڕاوێژكاريە نەك بڕيار دان لە بری 	 
 بەڕێوەبەر.

بەشداری دەكات لە كۆبونەوەكانی 	 
لێژنەی كوالێتی و پەرەپێدان 

)خودهەڵسەنگاندن، شرۆڤەكردنی 
ئەنجامی هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

دوای دەرچونی ئەنجامەكان، 
كۆبونەوەی مامۆستايان، دايبابان 

 بەپێی پێويست(.

دەست وەر ناداتە پرۆسەی 	 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی ئەو 

قوتابخانەيەی خۆی هاوڕێی 
ڕەخنەگرەكەيەتی و نابێت لەو كاتەدا 

 سەردانی قوتابخانە بكات.

پێشبينی ئەنجامی هەڵسەنگاندنی 	 
دەرەكی ناكات و خۆی بە دور دەگرێت 

لە دياری كردنی ئاست بۆ قوتابخانە.
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هەڵسەنگاندنی ئەدای 
مامۆستايان 

پێويستە مامۆستايان هان بدرێن لەسەر 
تێگەيشتن و  بەكار هێنانی ستانداردەكان 

بۆ هەڵسەنگاندنی ئەدای خۆيان و پالن 
دانان بۆ پەرەپێدانی پيشەييان، ڕەنگە 

مامۆستا لەسەرەتادا كارەكەی لەال ئاسان 
نەبێت كە خودهەڵسەنگاندن بكات بەاڵم 
بە بەردەوام بوونی وە بە تێپەڕ بوونی كات 

كارەكەی لەال ئاسان دەبێت.
پێويستە ئەم خودهەڵسەنگاندنەی 

مامۆستا بە ئەمانەتەوە ئەنجام 
بدرێت، دەتوانرێت  لەگەڵ هاوڕێكانی 

سود لە يەكرت وەر بگرن لە 
خودهەڵسەنگاندنەكەدا و ڕاوێژ بەيەكرت 

 بكەن.

هەروەها پێويستە ئەو ئەنجامانە  
تۆماركراوبن لەسەر فۆڕمی 

هەڵسەنگاندنەكە )پاشكۆی ژمارە 8( 
، بەجێهێنانی ئەم كارە يارمەتيدەری 

مامۆستايە بۆ تێگەيشتن  و شارەزا بوون لە 
ستانداردەكانی مامۆستا.

جگە لەمانە، ئەم خودهەڵسەنگاندنە 
يارمەتی مامۆستا دەدات لە درك كردن 
بەو بوارانەی كە پێويستە پەرە بە خۆی 

بدات، دەبێت ئامانجی سەرەكی هەر 
مامۆستايەك بەديهێنان و تێپەڕاندنی ئەم 
ستانداردانە بێت. زانين و تێگەيشتنی ئەم 

ستانداردانە و خودهەڵسەنگاندن مامۆستا 
ئاشنا دەكات بەو هەڵسەنگاندنەی 

لەاليەن بەڕێوەبەرەوە بۆی دەكرێت وە 
دەتوانن گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێوەبەر يان 
سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگر بكەن 

دەربارەی ئەدای خۆيان بەشێوەيەكی 
 زانستيانە .

بەڕێوەبەرەكان ستانداردەكانی)15-10(
ی قوتابخانە بەكار دەهێنن بۆ 

هەڵسەنگاندنی كوالێتی فێركردن 
و فێربوون وە باشرتكردنی ئەدای 

 مامۆستايان لە قوتابخانەكەيدا .

بەڕێوەبەران ڕۆڵی پێشووی سەرپەرشتيار 
دەبينن لە هەڵسەنگاندنی مامۆستايان، 

چونكە تەواوی نمرەی هەڵسەنگاندنەكە 
لە الی ئەوانە بەمەرجێ 

هەڵسەنگاندنەكەی بابەتی و زانستيانە 
بێت بە پێچەوانەوە كاريگەری نەرێنی 

دەبێت لەسەر ئەنجامی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی قوتابخانەكەی، بۆيە پێويستە 

بەڕێوەبەر زۆر بە وردی و شارەزاييانە 
ستانداردی مامۆستا بزانێت و كاری پێ 

بكات ، دەتوانرێت بەڵگەكانی پەيوەست 
بە ئەدای مامۆستا كۆ بكرێتەوە لەڕێی :

ديدەنی وانەكان، يەكێكە لە 	 
سەرچاوەگرنگەكانی كۆكردنەوەی 

بەڵگە، بەتايبەت ئەو ستانداردانەی 
پەيوەندی بە كارامەييەكانەوە 

هەيە، وە لەكاتی ديدەنی وانەكاندا 
بەمەبەستی هەڵسەنگاندنی مامۆستا 

باشرتە بەڕێوەبەر وانەيەكی تەواو 
بمێنێتەوە، ئەمە جياوازە لە مانەوەی 

ئەندامانی ليژنەی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی لە پۆلدا كە دەتوانن كەمرت 
لە كاتی وانەيەكی تەواو بمێننەوە 
)بەپێی ژمارەی مامۆستايان( چونكە 

ئەم ليژنەيە سەرنجی كوالێتی 
فێركردن و فێربوون دەدات بەاڵم 

بەڕێوەبەر جگە لەوەی مەبەستی 
خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانەيە 
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هەڵسەنگاندنی مامۆستاشی پێ 
 ئەنجام دەدات.

لەبەر ئەوە لەهەر ديدەنيەكی وانەدا 	 
نابێت تەنها ئەوە بەهەند وەربگريێ 

كە مامۆستا دەيڵێت بەڵكو دەبێت 
بزانێت تاچ ڕادەيەك قوتابيەكان 

 تێدەگەن و بەرەوپێش دەچن.

گفتوگۆ كردن لەگەڵ مامۆستا، 	 
ئەمەش دەتوانرێت وەك بەڵگە لە 

حوكمداندا بەكار بهێرنێت، بەتايبەت 
گفتوگۆ كردن لەسەر ستانداردەكان 

لە بواری زانين و بەهاو ڕەفتارەكان ، بۆ 
نمونە دەتوانرێت لەكاتی گفتوگۆدا 

بزانرێت تا چ ڕادەيەك مامۆستا لە 
پێشخستنی قوتابيان تێگەيشتووە، 
وە تاچ ڕادەيەك مامۆستا پابەندە بە 
 پێشخستنی پيشەيی تايبەتی خۆی.

شيكردنەوەی ئەنجامەكانی 	 
تاقيكردنەوەو هەڵسەنگاندنی 
قوتابيان و دڵنيابوون لە وردی و 

سەرنجدانی مامۆستا لە دانانی نمرەدا، 
وە سەرنجدان لەوەی تاچ ڕادەيەك 

قوتابيان پێشكەوتن لە ئاستياندا ڕوی 
 داوە.

بينينی بەڵگەنامەو تۆمارەكان 	 
بۆ نمونە پالنی سااڵنە و وەرزانە 

و ڕۆژانەی مامۆستا و پەڕاوی 
تاقيكردنەوەی قوتابيان وە ئەو خولی 

ڕاهێنانەی مامۆستا بينيويەتی و ئەو 
 چاالكيانەی مامۆستا ئەنجامی دەدات.

 پێويستە بەڕێوەبەر  هەڵسەنگاندن 	 
بكات بەپێی ستانداردەكانی مامۆستا، 
پێويستە ئاماژەدەرەكان بەكار بهێرنێت 

بۆ ئەوەی بزانرێت ئايا ئەو ستانداردە 
بەدی هاتووە؟ وە پێشنياز و ڕاسپاردەی 

خۆی تۆمار بكات وە نمرە بۆ هەر 
 ستانداردێك دا بنێت بەم شێوەيە:

 نمرەی 5     ستانداردی تێپەڕاندوە  	 

 نمرەی 4     لەئاستی ستانداردايە  	 

نمرەی 3    لە زۆر اليەن لەئاست 	 
 ستانداردايە 

نمرەی 2    پێويستی بە باشرتكردن 	 
 هەيە هەتا بگاتە ئاستی ستاندارد 

نمرەی 1   پێويستی بە باشرتكردنی  	 
زياتر هەيە هەتا بگاتە ئاستی ستاندارد

لەبەر ئەوەی ژمارەی ستانداردەكان )20( 
ستانداردە بۆيە ئەنجامەكەی )بەرزترين 

نمرە 100 دەبێت وە نزمرتين نمرە لە 20 كەمرت 
نابێت(.

 ئەم حوكمدان و هەڵسەنگاندنە لەاليەن 
بەڕێوەبەرەوە پێويستە بەشێوەيەكی 

دادپەروەرانە بێت دور لە هەموو 
كاريگەريەكی دەرەكی، چونكە 

هەر ناهاوسەنگی و نادادپەروەريەك 
لەدواييدا كاريگەری نەرێنی دەبێت لەسەر 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی قوتابخانە. بۆيە 
پێويستە بەڵگەی تەواو بەدەست بهێرنێت 

پێش حوكمدان لەسەر هەر ستانداردێك 
وە نابێت پەلە بكرێت لە بڕياردان، ڕەنگە 
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لەسەرەتادا مامۆستايان نەتوانن هەموو 
ستانداردەكان بەدی بهێنن چونكە ئەم 

ستانداردانە لە ئاستێكی بااڵدا داڕێژراون 
بۆ باشرت كردنی ئەداكانيان  بەمەبەستی 

بەرەوپێش بردنی پرۆسەی فێركردن و 
فێربوون .

دوای ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی 
مامۆستا پێويستە بەڕێوەبەر 

فيدباكی خۆی بداتەوە مامۆستا 
بەم هەنگاوانەی خوارەوە:

بەڕێوەبەر هاندەرو پاڵپشتی مامۆستايە 	 
بۆ باشرت كردنی ئەدايان، نەرم و نيانە 
تا ئەو ڕادەيەی پێويست بكات بەاڵم 

لەكاتی كەمتەرخەمی مامۆستادا 
پێويستە ڕێكاری ياسايی بگرێتە بەر 

چونكە بەڕێوەبەر بەرپرسيارێتی  خۆی 
 هەيە  كە دەبێت ڕەچاو بكرێت .

داوا لە مامۆستا دەكات 	 
خودهەڵسەنگاندنەكەی خۆی 

ئامادە بكات  و بيبينێت، وە ئەگەر 
مامۆستايەك لە ستاندارد و خود 

هەڵسەنگاندن نەگەيشتبوو پێويستە 
خۆی يان بە هاوكاری سەرپەرشتيارى 

هاوڕێی ڕەخنەگر ڕونكردنەوەی 
تەواوی بۆ بكات و هانی بدات 

بۆ ئەنجامدانی، وەدوای بينينی 
خودهەڵسەنگاندنەكە ئەو خااڵنە 

دياری بكە كە كۆكە لەگەڵيدا، 
وەهەروەها ئەو خااڵنەش كە بۆچونی 
جياوازيان هەيە لەسەری، وە لەهەمان 

كاتدا پێشنيازی بونيادنەر پێشكەش 
بكات بۆ خودهەڵسەنگاندنی 

 داهاتووی. 

خستنەڕوی خالە ئەرێنيەكان و 	 
ئاماژەكردن بۆ ئەوستانداردانەی 

كە بە ديهاتوە وە دڵخۆشكردنی 
بەو خااڵنە، پاشان ئاماژە بەو خااڵنە 
بكرێت كە پێويستيان بە باشرتكردن 

هەيە و ستانداردەكانی دياری بكرێت 
وە بەڵگەی تەواو بدرێتە مامۆستا 

 بەمەبەستی قەناعەت كردنی.

گفتوگۆكردن لەگەڵ مامۆستا 	 
دەربارەی هەر چاالكيەك و ڕاهێنانێك 

بۆ بەرەو پێش بردنی هەتا بتوانێت 
ستانداردەكان جێبەجێ بكات، بۆ 
نمونە دەتوانێت پێشنيازی ديدەنی 

مامۆستای تری بۆ بكات لە ناو 
قوتابخانە يان قوتابخانەيەكی ديكە 

 كە ئەوستانداردەی بەدی هێناوە .

ئەگەر مامۆستا هەر ستانداردێكی 	 
تێپەڕاندبوو ئەوا پێويستە دەستخۆشی 

لێ بكرێت وە هەروەها سوود لە 
تواناكانی ئەم مامۆستايە وەربگريێت 

بۆ بەرەوپێشربدنی مامۆستاكانی ديكە 
كە بەم ستانداردە نەگەيشتوون بۆ 

نمونە بانگهێشت كردنيان بۆ بينينی 
وانەيەك .
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خودهەڵسەنگاندنی 
بەڕێوەبەر

پێويستە لەسەر بەڕێوەبەری قوتابخانە 
ستانداردەكانی بەڕێوەبەر )پاشكۆی ژمارە 

9( بەكار بهێنێت بۆهەڵسەنگاندنی ئەدای 
خۆی، وە پالن دابنێت بۆ پێشخستنی 

پيشەيی، هەروەها پێويستە بەڕێوەبەر لە 
تەواوی ستانداردەكان گەيشتبێت .

ڕەنگە بەڕێوەبەرەكان لەسەرەتادا 
كارەكە بە گران بزانن، بەاڵم بە 

بەردەواميان كارەكە ئاسان دەبێت و خود 
هەڵسەنگاندنی خۆيان ئەنجام دەدەن .

دەتوانرێت سوود لە بۆچوون و 
هەڵسەنگاندنی هاوڕێ بەڕێوەبەرەكانی 
وەربگرێت چونكە ئاڵوگۆڕ كردنی بريوڕاو 

وتووێژ دەربارەی ستانداردەكانی بەڕێوەبەر 
لە نێوان بەڕێوەبەرەكاندا دەرەئەنجامی 

باش و بەسودی دەبێت، )پاشكۆی ژمارە 9(
ئەگەر بە وردی ئەم كارە ئەنجام درا ئەوا 

خودهەڵسەنگاندنەكە وا لە بەڕێوەبەر 
دەكات خاڵە بەهێزەكان و  ئەو خااڵنەی 

پێويستی بە باشرتكردن هەيە بزانێت.
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سەركردەى قوتابخانە كێيە؟

سەركردەی قوتابخانە لێپرسراوێتی زياترە 
لە بەڕێوەبەرێكی كارگێڕی، چونكە جگە 
لە كارگێڕی ئەو پەروەردە كارێكە خاوەن 

ديدو پەيامی خۆيەتی بۆ ئەو كوالێتی و 
ئەدايەی كە پێويستە قوتابخانە بيهێنێتە 
دی، وە توانای سەركردايەتی كەسانی 

ديكەی هەيە بۆ گەيشتن بەو ديدو پەيامە.

بۆ ئەوەی بەڕێوەبەری قوتابخانە 
سەركردە و پەرەپێدەر بێت پێويستە:

پاڵپشتی  هێنانەدی ديد و پەيامی 	 
قوتابخانە بكات، وە هانی مامۆستايان 

و كارمەندان و قوتابيان بدات بۆ ئەم 
 مەبەستە.

بەشداری پێكردن و دڵنيابوون 	 
لە پاڵپشتی ياريدەدەرەكانی و 

مامۆستايان و كارمەندان و قوتابيان وە 
هانيان بدات بۆ وەرگرتنی بەرپرسيارێتی 

و باشرتكردن و بەدواداچوون بۆ 
 ئەدايان.

سەركردايەتی شيكردنەوەی ئەنجامی 	 
خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە بكات، 
وە كارە لەپێشينەكان دياری بكات بۆ 

 بەرەو پێشچوون.

سەركردايەتی باشرت كردنی كوالێتی 	 
فێركردن و فێربوون بكات لە ڕێی 
هاندان بەشێوازی نوێ و كارا، وە 

پاڵپشتی پێشخستنی پيشەيی 
مامۆستايان بكات وە چاودێری 

كوالێتی وانەكان بكات وە تێبينی 
 بونيادنەر بداتەوە بە مامۆستايان. 

سەركردايەتی باشرتكردنی ئاستی 	 
كوالێتی هەموو اليەنەكانی تری 

قوتابخانە بكات لەڕێی پاڵپشتی 
پێشخستنی پيشەيی كارمەندانی 

قوتابخانە وە چاودێری كارەكانيان 
 بكات و فيدباكی خۆی بخاتە ڕوو.

بەدەستهێنانی پاڵپشتی دايبابان و 	 
كۆمەڵگەی  ناوخۆيی ومەدەنی لە 

 پێناو باشرتكردنی قوتابخانە.

دڵخۆش بێت بە سەركەوتن و 	 
پێشكەوتن وە بەردەوام بێت لە 

هەوڵدان.

بۆ ئەوەی بەڕێوەبەری قوتابخانە 
سەركردە و پەرەپێدەر بێت 
پێويستی بەم شارەزاييانە 

هەيە سەرەڕای تێگەيشتن لە 
ستانداردەكانی بەڕێوەبەر :

وەك مامۆستا شێوازە نوێيەكانی وانە 	 
وتنەوە و چاالكيەكان بزانێت، دەبێت 
نمونەيەك بێت بۆ مامۆستاكانی لەو 

 قوتابخانەيە.

وەك شرۆڤەكار و هەڵسەنگێنەر 	 
كار دەكات بۆ شيكردنەوەو 

 هەڵسەنگاندنی ئەدای قوتابخانە.

وەك پالن دانەری سرتاتيژی يە بۆ 	 
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 قوتابخانە.

وەك هەڵسەنگێنەرە بۆ ئەدای 	 
 مامۆستايان.

وەك هاندەرە بۆ پێشخستنی پيشەيی 	 
 مامۆستايان و كارمەندان.

وەك پەيوەنديكارە لەگەڵ مامۆستايان 	 
و قوتابيان و دايبابان و كۆمەڵگەی 

 ناوخۆيی ومەدەنی.

وەك هاندەرە بۆ بڕياری ڕاوێژكاری و 	 
هەڵدەستێت بە دروستكردنی تيمی 

كاركردن وە كاريگەری خۆی دەبێت 
 لەسەريان بەبێ ئەوەی ببێتە دكتاتۆر.

وەك سەركردە خاوەن ديد و پەيامە 	 
پابەندە بە پێشخستنی قوتابيان، وا لە 
كارمەندەكانی دەكات پابەند بن بەو 

 ئامانجەوە.

وەك ئاڕاستەكار دەبێت بۆ هەموو 	 
 مامۆستايان و كارمەندان.

لە گرنگرتين سيفەتەكانی سەركردەی 	 
قوتابخانە و قوتابخانەی پێشكەوتوو 

وەك ئاماژەی پێ كرا بونی ديدو 
پەيامی خۆيەتی.
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ديدو پەياىم قوتابخانە

ديدى قوتابخانە:

 بريتييە:  لەو خواستەی كە قوتابخانە 
هەيەتی و خۆى چۆن ببينێتەوە لە 

داهاتوودا؟  ئەو كەسانەى كە خزمەتيان 
پێشكەش دەكات چۆن بن لە داهاتوودا؟  

بۆيە دەتوانين بڵێين ديد بريتييە لە 
وێنەيەكى ڕوون و ئاشكرا بۆ داهاتوو وە 
هاىن كارمەندان و كەساىن پەيوەنديدار 

بە قوتابخانەوە دەدات كە بە شێوەيەكى 
باش و گەشبينانە بڕواننە داهاتوو.

 دەكرێت ديد لۆگۆی بۆ ئامادەبكرێت كە 
گوازرشت بكات لە ديدى قوتابخانەكەو  

بەكار بهێرنێت وەك پێناسەيەكی 
 قوتابخانە. 

لە وەاڵمی ئەم پرسيارانە ديد دروست 
دەبێت:

 خەون و ئاواتەكانمان چين؟	 

 گۆڕانكاری لە كێ و لەچيدا دەكەين؟	 

ئێستا لەكوێين ؟ لە داهاتوودا 	 
 دەمانەوێ بگەينە كوێ؟

دەربڕيىن ديدێك ئەوە پێناسەدەكات 	 
كە قوتابخانەكە دەيەوێ بيگاتێ لە 

 داهاتوودا.

ديد دوور بينينە , هەندێ كات قوتابخانە 
باس لەوە دەكات كە ئەو جيهانەى 

دەيەوێت كارى تێدا بكات دەبێت چۆن بێت  
لەداهاتوودا. 

ديد دەبێت پڕواتا بێت، قابيىل تێگەيشتن 

بێت، بە نووسراوو بێت دەكرێت بە وێنە 
بێت، گوزارشت لە پەڕينەوە بكات لە ئێستا 

بۆ داهاتوو، قابيىل جێبەجێكردن بێت، 
 لۆژيكى بێت.

پەيام:
بريتييە لە ڕستەيەك يان زياتر كە قوتابخانە 

ئاراستەی ئێستای خۆی و پێناسەی 
هۆكاری بوونی خۆی دەكات و 

بەرپرسيارێتی و پابەند بوونی خۆی دياری 
دەكات، واتە قوتابخانە چی دەكات؟ و 

بۆچی ئەو كارە دەكات؟ دەكرێت پەيامی 
قوتابخانە باس لە ئەركی ڕۆژانەی قوتابيان 

بكات يان باس لە بەها بونياتنەرەكانی 
قوتابخانە يان هەر بەرپرسيارێتيەك 

كەهەيانە بەرامبەر بە كۆمەڵگە .دەتوانين 
 لە وەاڵمی ئەم پرسيارانە دا پەيام دابڕێژين:

 ئێمە كێين؟ چی دەكەين ؟	 

ئەو ئامانجە چيە كە هەوڵی بۆ 	 
 دەدەين؟ چۆن دەيكەين؟

بۆچی هەوڵی بەديهێنانی ئەو ئامانجە 	 
دەدەين؟ ئەو پاڵپشتە بنەڕەتيانە چين 

كە پشتی پێ دەبەستين؟



ڕێبەری بەڕێوەبەرانی سەركردە  32

بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

دوو نمونە لەسەر  ديد وپەياىم 
قوتابخانە:

يەكەم:

ديدى قوتابخانەكەمان:
بەتواناكردىن قوتابيەكانە بۆ ئەوەى ئەو 

زانست و كارامەييانە وەربگرن و پيشانيان 
بدەن و گوزارشتيان لێ بكەن و بيان 

نرخێنن وەك فێرخوازێك بە درێژاىي ژيان، 
پيادە بە بەها سەرەكيەكاىن قوتابخانە 

بكەن كە بريتين لە: ڕێزگرتن، لێبووردەىي، 
پێكەوەژيان.

پەياىم قوتابخانەكەمان:
بوار ڕەخساندن بۆ گشت فێرخوازەكان 

بۆ ئەوەى بتوانن فێرببن لە ڕێگاى 
فەراهەم كردىن:

مامۆستاياىن  بە توانا كە گرنگى 	 
بدەن بە پێشخستىن ئاسىت قوتابيان 

لە كوالێىت فێركردن و فێربوونداو 
پابەندبوونيان بە پێشخستىن پيشەيىي 

خۆيان.
 دابينكردىن ژينگەيەكى تەندروست و 	 

ئارام و لێبووردە بۆ فێركردن و فێربووىن 
قوتابيان بۆ هەمووان و بە بێ جياوازى.

 بەشدارپێكردىن دايبابان لە پڕۆسەى 	 
پەروەردەو فێربوون و بڕياردان.

دووەم:

ديدى قوتابخانەكەمان:
پەروەردەكردنی مناڵەكانمان بۆ مەبەستی 

پشتگريى كردىن كۆمەڵگە و كاركردن 
بە هاوبەىش لەگەڵياندا بەئامانجی 

دابينكردنی دواڕۆژێكی پرشنگدار .

پەياىم قوتابخانەكەمان:
ئامادەكردن و توانادار كردنی مندااڵن 

و دايبابانيان لە ڕوی زانين و پێدانی 
كارامەييەكانی فێربوون بە درێژاىي تەمەن.

بەرتەسك كردنەوەی ئەو بۆشاييانەی لە 
پرۆسەی گەشەكردنی مندااڵنداهەيە 

ئەويش بە پاڵپشت كردنی ئەو خێزانانەی 
كە نەيانتوانيوە كارامەييە پێويستەكانی 

فێربوون و ئامۆژگاری بابەتيانە دابين بكەن 
بۆ منداڵەكانيان .

سەالمەتی قوتابيان، دڵنيا بوون لەوەی 
سەرجەم منداڵەكان چاودێری جەستەيی 
و كۆمەاڵيەتی و دروونيان بۆ دابين كراوە 

و ڕێنمايی دەكرێن لەو ڕووانەوە.
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دەبێت ياريدەدەری بەرێوەبەر 
ستانداردەكانی ياريدەدەر كە لە 

پاشكۆی )10( هاتووە  بەكاربهێنێت بۆ 
هەڵسەنگاندنی ئەدای خۆی ) خود 

هەلسەنگاندن (, لەوانەيە لە سەرەتاوە 
كاری خود هەلسەنگاندن ئاسان نەبێت 

بەالم دوای  بەكارهێنانی و شارەزابوونی 
لە ستانداردەكان ئەم كارەی لەال ئاسان 

 دەبێت.

 پێويستە لە بەر ڕۆشنايی ئەم خود 
هەڵسەنگاندنە پالن بۆ خۆی دابنێت 

بۆ پەرەپێدان و پێشوەچوونی پيشەيی 
خۆی, وە يارمەتيدەری دەبێت بۆ درك 

كردن بەو  بوار و ستانداردانەی كە 
پێويستە زياتر پەرە بە تواناكانی خۆی 

بدات, وە ئامانجی ئەوە  بێت كە بگات 
بە ئاستی ستانداردەكان و تێپەراندنی 

لە داهاتوودا , دەبێت ياريدەدەر ئەم 
ستانداردانە  بە ئەمانەتەوە بە كاربهێنێت 

بۆ خود هەلسەنگاندىن و  مەبەستی 
زانينی اليەنە  بە هێزو الوازەكانی بێت لە 
پيشەكەيدا, وە دەتوانێت داوای  يارمەتی 

لە سەرپەرشتياری هاوڕێی ڕەخنەگرو 
بەرێوەبەر بكات بۆ زياتر ئاشنا بوون لە 

بەكارهێنانی ستانداردەكان. 
بەرێوەبەر هەمان  ستانداردەكانی 

ياريدەدەر  كە لە پاشكۆی ) 10( هاتووە 
بە كاردەهێنێت بۆ هەلسەنگاندنی 

ئەدای ياريدەدەر و هەمان ڕۆلی پێشووی 
سەرپەرشتياری كارگێڕی دەبينێت چونكە 

تەواوی نمرەی هەلسەنگاندنەكە 
لە الی خۆيەتی, بۆيە پێويستە 

هەلسەنگاندنەكەی پيشەيی و زانستی و 
دادپەروەرانە بێت و دوور بێت لە كاريگەری 

دەرەكی و شەخسی بە پێچەوانەوە 
كاريگەری نەرێنی دەبێت لە سەر كۆی 

پرۆسەی سەركردايەتی و بەرێوەبردن لە 
قوتابخانەكە, بۆيە پێويستە بەرێوەبەر زۆر 

بە وردی و شارەزايی تەواو ستانداردەكان 
بە كاربهێنێت و بەلگەی تەواوی لەال بێت 

بۆ هەر ستانداردێك, دوای تەواو بوونی 
هەلسەنگاندنەكە و تۆماركردنی نمرەكان 

و حكومدان  لە سەر هەر ستانداردێك 
بە پالپشت بە سەرجەم  بەلگەكانی بە 

دەست هاتوو بۆ هەر بوار و ستانداردێك  
ئەنجامی كۆتايی دياری دەكات  .

پێويستە بەرێوەبەر ئەنجامی 
هەلسەنگاندنەكەی لەگەڵ  خود 
هەلسەنگاندنی ياريدەدەر بەراورد 

بكات و ئەو خااڵنە دياری بكات كە 
كۆكن لە گەل يەكرت و هەروەها ئەو 

خاالنەش كە بۆچوونی جياوازيان هەيە 
و پێشنيازی بنيادنەريان بۆ بكات بۆ 

خودهەلسەنگاندنی داهاتوو .
دەبێت بەرێوەبەر لە پێدانی فيدباك بۆ 
ياريدەدەر لە سەرەتاوە خالە ئەرێنی و 

بەهێزەكانی هەلسەنگاندنی ياريدەدەر 
بخاتەروو بۆ ئەو ستانداردانەی  كە 

بەديهاتووە يان تێی پەراندووە كە دەبێتە 
مايەی دەست خۆشی و دڵخۆشكردن و 

هاندانی ياريدەدەر.
پاشان ئاماژە بەو خااڵنە بكات كە 
پێويستيان بە باشرت كردن  هەيە و 

ستانداردەكانی دياری بكرێت لە گەل 
خستنە رووی بەڵگەی تەواوبۆ هەر 

ستانداردێك  بە مەبەستی قەناعەت كردنی 
ياريدەدەر و هاندانی  بۆ زياتر بايەخدان 

بەم بوارانە بۆ پێشخستنی پيشەيی خۆی 
و دڵنيايی كردنی كە دەتوانێت ئەدای 

خۆی لەم بوارانە باشرت بكات كە ئەميش 
زياتر پاڵپشت و يارمەتيدەری دەبێت لە 

داهاتوودا.  

هەڵسەنگاندنی ئەدای 
ياريدەدەری بەرێوەبەر
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

سەبارەت بە ميكانزمی بەدواداچوون و 
كۆكردنەوەی بەڵگە بۆ هەڵسەنگاندنی 

ئەدای ڕێنماييكاری پەروەردەيی بەپێی 
ستانداردەكان لەاليەن بەڕێوەبەرەوە 

پێويستە بەڕێوەبەر ئەركی ڕێنماييكارى 
پەرەروەردەىي بە باشی بزانێت و 

شارەزای تەواوی ستانداردەكانی 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي بێت )پاشكۆی 

ژمارە 11( كە پەيوەستە بە اليەنەكانی 
پەروەردەی جەستەيی و دەرونی و كێشە 
كۆمەاڵيەتيەكانی قوتابيان لە قوتابخانە 

بۆيە دەتوانێت سوود لەم خااڵنە وەر 
بگرێت:

بينينی پالنی سااڵنەو وەرزيانە و . 1
مانگانەی ڕێنماييكارى پەروەردەىي و 

بەدواداچون بۆ چۆنێتی جێبەجێكردنی.
بينينی فۆرىم زانياری قوتابی/ . 2

خوێندكار . 
بينينی تۆمارەكانی ڕێنماييكارى . 3

پەروەردەىي و ڕاپۆرتەكانی جگە لە 
تۆمارە هەستيارەكان .

بينينی تۆماری چاالكيەكانی لەبواری . 4
ڕێنماييەكانی و چاوپێكەوتنەكانی 

لەگەڵ قوتابيان. 
بينينی داتا وزانياريەكان سەبارەت بە . 5

كاركردنی ڕێنماييكارى پەروەردەىي 
لەسەر چەند بابەتێك لەوانە  قوتابی: 

نەهاتوو، كەم دەرامەت و هەژار، 
ئاستی فێربونی نزم، بەهرەمەند، بێ 

سەرپەرشت، خاوەن پێداويستی تايبەت، 
نەخۆشی درێژ خايەن... هتد.

بينينی ژمارەی  چاالكيەكانی . 6
ڕێنماييكردنی بە كۆمەڵ و )پۆل بە 

پۆل(

بينينی ژمارەی چاالكيەكانی بۆ . 7
چارەسەركردنی كێشەكان )بە تاك و 

بە كۆمەڵ( 
چاالكيەكانی ڕێنماييكارى . 8

پەروەردەىي لە ) كۆبونەوەی 
مامۆستايان، كۆبونەوەی دايبابان، بۆنە 

نيشتيمانيەكان... هتد(
كارايی ڕێنماييكار لەو لێژنانەی كە . 9

تێيدا بەشدارە لە قوتابخانە .
چاالكيەكانی لە ڕێكخستن و . 10

ئەنجامدانی  ۆرك شۆپ و سيمينار.
لێهاتويی ِڕێنماييكارى پەروەردەىي لە . 11

دروستكردنی پەيوەنديەكی ئەرێنی 
لە نێوان قوتابيان و مامۆستايان و 

دەستەی كارگێڕی و دايبابان .
ژمارەی بەشداری كردنی لە خولەكانی . 12

ڕاهێنان.

هەڵسەنگاندنی ئەداى 
ڕێنماييكاری پەروەردەيی
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆی ژمارە 1  نووسراوى وەزارەت بۆ جێبەجێكردىن پڕۆژەى ناسراو بە 
)بريتش كاونسڵ(
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆى ژمارە 2ستانداردەكانی قوتابخانە  لەگەڵ 
نيشاندە رە كانی ئە دا و وە سفكارە كان

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

ديدو پەياىم قوتابخانە بەرز و گونجاون . 1
و بە ڕووىن گوزارشتيان لێكراوەو ئاڕاستەى 

گونجاو لە خۆدەگرن بۆ پەرەپێداىن قوتابخانە. 

نوسراوەكاىن قوتابخانە بە ڕووىن ديدو   1 .1
پەياىم قوتابخانە دەخەنە ڕوو و جەخت لەسەر 

بەرزكردنەوەى ئاسىت ئەداى قوتابيان دەكاتەوە.

 ديدو پەياىم قوتابخانە ڕەنگدانەوەى پێوەرە   2 .1
نێودەوڵەتيەكان و ڕەهەندى خۆجىێ هەبێت.

تەواوى كۆمەڵگەو اليەنە پەيوەنديدارەكاىن   3 .1
قوتابخانە بەشداريان كردووە لە داڕشتىن ديدو 

پەياىم قوتابخانەدا.

  گشت اليەنە پەيوەنديدارەكانی قوتابخانە پابەندن   4 .1
بە ديد و پەيامەكە. 

قوتابخانە ديدى تايبەت بە خۆى نيە 
يان گونجاو نيە واتە )تاك اليەنە 

داڕێژراوە بە بێ بەشدارى ئەنداماىن 
كۆمەڵگەى قوتابخانە، يان لىێ 

تێنەگەيشتوون ،يان كۆىپ كراوە، 
ياخود بنەماكانی ديدی تێدا نيە(

ديدى قوتابخانە ڕوون و 
گونجاو نيەو گشتی يە 

و هەندێ )لە نيوە كەمرت( 
لە ئەنداماىن كۆمەڵگەى 

قوتابخانە بەشدارن لە 
داڕشتنی. وە هاوكار نەبووە لە 
بەرەوپێشربدنی ئاستی ئەدای 

قوتابخانە .

ديدى قوتابخانە ڕوون و 
ئاشكرايەو پەيامەكەش 

گونجاوە، زۆرينەى ئەنداماىن 
كۆمەڵگەى قوتابخانە)لە نيوە 

زياتر( بەشدارن لە داڕشتن و 
پاڵپشىت كردىن. وە هاوكار 

بووە لە بەرەوپێشربدنی 
ئاستی ئەدای قوتابخانە .

ديدى قوتابخانە زۆر ڕوون 
و ئاشكرايە، و داهێنانی 

پێوە ديارە  ڕەنگدانەوەى 
خواسىت بەرزى قوتابيان 

و بە سودوەرگرتن لە 
پێوەری نێو دەوڵەتييە 
و بەرهەىم تايبەىت 

خودى قوتابخانەكە بێت 
پاڵپشت بە تێگەيشتىن 

تەواوى ئەنداماىن 
كۆمەڵگاى قوتابخانە. 

و بەشێوەيەكی كارا 
هاوكارە لە باشرت كردنی 

ئەدای قوتابخانە

قوتابخانە بە شێوەيەكى وردو . 2
ڕاستگۆيانە خودهەڵسەنگاندن ئەنجام 

دەدات، بەشێوەيەكى كاريگەر دەرەنجامەكان 
بۆ گەاڵڵەكردىن پالىن گونجاوى پەرەپێداىن 

قوتابخانە بەكاردەهێنێت.  .

 خود هەڵسەنگاندىن قوتابخانە پشت بە   1 .2
بەڵگە دەبەستێت، وە ئەو بەڵگانەى بەدەست 

دەهێرنێن لە ئەنجاىم چاودێرى كردن و 
شرۆڤەكردن و وەرگرتىن بۆچووىن قوتابيان 

و مامۆستايان و تيمى ديكەو دايبابان و 
كۆمەڵگەى خۆجێىي.

 سەركردايەىت قوتابخانەو، مامۆستايان و   2 .2
كارمەنداىن قوتابخانە دەزانن چۆن خاڵە بەهێزو 

الوازەكاىن ئەداى قوتابخانە بە دروسىت 
شيبكەنەوە.

  پالىن سرتاتيژى قوتابخانە پرسە زۆر گرنگەكان   3 .2
بە پىێ پێشگرنگى)اولويە( دادەنێت و بۆ 

بەرەوپێشربدن و هەڵدەستن بە تێك هەڵكێشكردىن 
ڕاسپاردەكاىن هەڵسەنگاندنە دەرەكيەكان، 

هەروەها ئەم پالنانە ئامانجى بەرزيان هەيەو كردارو 
خشتەى كات دياريكراوى گونجاو لە خۆدەگرن. 

قوتابخانە خود هەڵسەنگاندنی 
ئەنجام نەداوە ياخود  پالىن 

پەرەپێداىن نيە.

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندنی هەيە بەاڵم 
پشت نابەستێت بە بەڵگەى 
ڕوون، وە پالىن پەرەپێداىن 
هەيە بەاڵم گشتيە جەخت 

دەكات لەسەر هەندێك كارى 
الوەكى لە جياىت باشرتكردىن 

كواليىت فێركردن، لەوانەيە 
پالىن پەرەپێداىن كۆىپ كراو 

بێت بە بێ پشت بەستن بە 
خود هەڵسەنگاندىن يان 

ڕاسپاردەكاىن هەڵسەنگاندىن 
دەرەكى تێدا نيە.

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندىن ئەنجامداوە 

پشت بەستوو بە هەندێك 
بەڵگەو پالىن پەرەپێداىن 

ئامادەكردووە كە كارە  
سەرەكيە گونجاوەكاىن 

ديارى كردووە وەك ئەنجاىم 
هەڵسەنگاندىن دەرەكى 

پێشووتر و جەخت كردن 
لە باشرتكردىن كواليىت 

فێركردن.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

ديدو پەياىم قوتابخانە بەرز و گونجاون . 1
و بە ڕووىن گوزارشتيان لێكراوەو ئاڕاستەى 

گونجاو لە خۆدەگرن بۆ پەرەپێداىن قوتابخانە. 

نوسراوەكاىن قوتابخانە بە ڕووىن ديدو   1 .1
پەياىم قوتابخانە دەخەنە ڕوو و جەخت لەسەر 

بەرزكردنەوەى ئاسىت ئەداى قوتابيان دەكاتەوە.

 ديدو پەياىم قوتابخانە ڕەنگدانەوەى پێوەرە   2 .1
نێودەوڵەتيەكان و ڕەهەندى خۆجىێ هەبێت.

تەواوى كۆمەڵگەو اليەنە پەيوەنديدارەكاىن   3 .1
قوتابخانە بەشداريان كردووە لە داڕشتىن ديدو 

پەياىم قوتابخانەدا.

  گشت اليەنە پەيوەنديدارەكانی قوتابخانە پابەندن   4 .1
بە ديد و پەيامەكە. 

قوتابخانە ديدى تايبەت بە خۆى نيە 
يان گونجاو نيە واتە )تاك اليەنە 

داڕێژراوە بە بێ بەشدارى ئەنداماىن 
كۆمەڵگەى قوتابخانە، يان لىێ 

تێنەگەيشتوون ،يان كۆىپ كراوە، 
ياخود بنەماكانی ديدی تێدا نيە(

ديدى قوتابخانە ڕوون و 
گونجاو نيەو گشتی يە 

و هەندێ )لە نيوە كەمرت( 
لە ئەنداماىن كۆمەڵگەى 

قوتابخانە بەشدارن لە 
داڕشتنی. وە هاوكار نەبووە لە 
بەرەوپێشربدنی ئاستی ئەدای 

قوتابخانە .

ديدى قوتابخانە ڕوون و 
ئاشكرايەو پەيامەكەش 

گونجاوە، زۆرينەى ئەنداماىن 
كۆمەڵگەى قوتابخانە)لە نيوە 

زياتر( بەشدارن لە داڕشتن و 
پاڵپشىت كردىن. وە هاوكار 

بووە لە بەرەوپێشربدنی 
ئاستی ئەدای قوتابخانە .

ديدى قوتابخانە زۆر ڕوون 
و ئاشكرايە، و داهێنانی 

پێوە ديارە  ڕەنگدانەوەى 
خواسىت بەرزى قوتابيان 

و بە سودوەرگرتن لە 
پێوەری نێو دەوڵەتييە 
و بەرهەىم تايبەىت 

خودى قوتابخانەكە بێت 
پاڵپشت بە تێگەيشتىن 

تەواوى ئەنداماىن 
كۆمەڵگاى قوتابخانە. 

و بەشێوەيەكی كارا 
هاوكارە لە باشرت كردنی 

ئەدای قوتابخانە

قوتابخانە بە شێوەيەكى وردو . 2
ڕاستگۆيانە خودهەڵسەنگاندن ئەنجام 

دەدات، بەشێوەيەكى كاريگەر دەرەنجامەكان 
بۆ گەاڵڵەكردىن پالىن گونجاوى پەرەپێداىن 

قوتابخانە بەكاردەهێنێت.  .

 خود هەڵسەنگاندىن قوتابخانە پشت بە   1 .2
بەڵگە دەبەستێت، وە ئەو بەڵگانەى بەدەست 

دەهێرنێن لە ئەنجاىم چاودێرى كردن و 
شرۆڤەكردن و وەرگرتىن بۆچووىن قوتابيان 

و مامۆستايان و تيمى ديكەو دايبابان و 
كۆمەڵگەى خۆجێىي.

 سەركردايەىت قوتابخانەو، مامۆستايان و   2 .2
كارمەنداىن قوتابخانە دەزانن چۆن خاڵە بەهێزو 

الوازەكاىن ئەداى قوتابخانە بە دروسىت 
شيبكەنەوە.

  پالىن سرتاتيژى قوتابخانە پرسە زۆر گرنگەكان   3 .2
بە پىێ پێشگرنگى)اولويە( دادەنێت و بۆ 

بەرەوپێشربدن و هەڵدەستن بە تێك هەڵكێشكردىن 
ڕاسپاردەكاىن هەڵسەنگاندنە دەرەكيەكان، 

هەروەها ئەم پالنانە ئامانجى بەرزيان هەيەو كردارو 
خشتەى كات دياريكراوى گونجاو لە خۆدەگرن. 

قوتابخانە خود هەڵسەنگاندنی 
ئەنجام نەداوە ياخود  پالىن 

پەرەپێداىن نيە.

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندنی هەيە بەاڵم 
پشت نابەستێت بە بەڵگەى 
ڕوون، وە پالىن پەرەپێداىن 
هەيە بەاڵم گشتيە جەخت 

دەكات لەسەر هەندێك كارى 
الوەكى لە جياىت باشرتكردىن 

كواليىت فێركردن، لەوانەيە 
پالىن پەرەپێداىن كۆىپ كراو 

بێت بە بێ پشت بەستن بە 
خود هەڵسەنگاندىن يان 

ڕاسپاردەكاىن هەڵسەنگاندىن 
دەرەكى تێدا نيە.

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندىن ئەنجامداوە 

پشت بەستوو بە هەندێك 
بەڵگەو پالىن پەرەپێداىن 

ئامادەكردووە كە كارە  
سەرەكيە گونجاوەكاىن 

ديارى كردووە وەك ئەنجاىم 
هەڵسەنگاندىن دەرەكى 

پێشووتر و جەخت كردن 
لە باشرتكردىن كواليىت 

فێركردن.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

سەركردايەىت قوتابخانە كەشێكى . 3
ئەرێىن دەرەخسێنێت، تێيدا قوتابيان، 

مامۆستايان و كارمەندەكاىن ديكە دەتوانن 
گەشە بكەن و دايبابانيش باش دەيرنخێنن.                                                                           

سەركردايەىت و مامۆستايان و كارمەندو   1 .3
قوتابيەكان هەمان ئامانجيان هەيەو 

كۆدەنگيەكى بەهێز هەيە دەربارەى ئامانجى 
قوتابخانە، لەگەڵ بووىن تێروانينێكى ئەرێىن 

سەبارەت بە گۆڕانكارى و پەرەپێدانەوە. 

سەركردايەتی قوتابخانە بەرپرسياريەىت دەگرنە   2 .3
ئەستۆ لە پەيوەست بوون بە فێربوون و سەالمەىت 

و پەرەپێداىن قوتابيەكانەوە.

قوتابيان شانازى بە قوتابخانەكەوە دەكەن، كارو   3 .3
دەستكەوتەكانيشيان لە قوتابخانە نمايش دەكرێت 

و بۆنەيان بۆ ڕێكدەخرێت.

سەركردايەىت قوتابخانە نمونەيەكى باشە   4 .3
بۆ سەرجەم كۆمەڵگەى قوتابخانەو بايەخ بە 

خۆشگوزەرانی و سەالمەىت مامۆستايان و 
كارمەنداىن ديكە دەدات و كار لەسەر بنياتناىن 

تواناكانيان دەكات.

قوتابيان و مامۆستايان و كارمەندان و دايبابان ڕێز لە   5 .3
سەركردايەىت قوتابخانەكە دەگرن.

كاركردىن دەستەى كارگێڕى 
قوتابخانە كالسيكی و الوازە و 

تاك ڕەويەو ڕێزو خۆشەويسىت لە 
نێوانياندا بووىن نيەو پێشەنگێكی 
باش نيە بۆ قوتابيان و  ژينگەيەكى 

لەبار بۆ فێربوون نەڕەخساوە. 

دەستەى كارگێڕى 
كالسيكيەو كەمرت بە كۆمەڵ 

كاردەكەن، كاروبارەكاىن 
جىێ ڕەزامەنديە، ژينگەيەكى 

لەبار بۆ ڕێزگرتىن كۆمەڵگەى 
قوتابخانە سنووردارە لە 

نێوياندا. وە هيچ بەڵگەيەك 
نيە بيسەلمێنێت كە ئاراستە 

كردنی هەبێت بۆ پێشخستنی 
قوتابخانە.  

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
بە كۆمەڵ كاردەكەن و لە 

پێناو ڕەخساندىن ژينگەيەكى 
لەبار بۆ پێشخستىن 

قوتابخانەو بەرز ڕاگرتىن 
مامۆستايان و كارمەندان و 

فێرخوازان.
ڕێزگرتن لەنێو زۆربەى 

كۆمەڵگەى قوتابخانە  هەيە. 
دايبابانيش ڕێز لە ئاراستە 

كردن و بۆچونی قوتابخانە 
دەگرن ، شانازی دەكەن بە 

قوتابخانەوە  

قوتابخانە دەستەى 
كارگێڕى چاالك و كارايە، 

كاردەكەن وەك يەك 
تيم، پێشەنگ و پابەندن 

بە پەرەپێداىن قوتابخانەو 
فەراهەمكردىن 

ژينگەيەكى لەبار بۆ 
كاروبارى قوتابخانە ڕێزو 

خۆشەويسىت دەچێنن 
لە نێوياندا. وە قوتابخانە 
سەركەوتنی پێوە ديارە .

سەركردايەىت قوتابخانە چاالك و كارايە . 4
لە پشتگريى بۆ پێشخستىن پڕۆسەى فێركردن 

و فێربوون، هەروەها اليەنەكاىن ديكەى 
كارى قوتابخانە. 

سەركردايەىت قوتابخانە سەركردايەتيەكى   1 .4
پەروەردەىي كارا دەستەبەر دەكات بۆ مامۆستايان 

و كارمەنداىن ديكەو پشتگريى لە ميتۆدە 
هاوچەرخەكاىن فێركردن و فێربوون دەكات 

سەركردايەىت قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا   2 .4
هەڵدەستێت بە ئاراستەكردىن كارى بە دواداچوون 

و بەرەوپێشربدىن پڕۆسەى فێركردن و فێربوون و 
هەروەها بەرەوپێشربدىن كارى كارمەندەكاىن تر.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
كالسيكيە و ئاراستەكردنێكى 

ڕاسىت نيە بۆ بەكارهێناىن ڕێگەكاىن 
وانەوتنەوە و فێركردىن نوێ , 

چاودێری و پاڵپشتيىش ناكات لە 
كردەى فێركردن و فێربوون .

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
هەندێك)لە نيوە كەمرت( لە 
مامۆستايان و كارمەنداىن 

قوتابخانە ئاراستە دەكات 
و پاڵپشتی بەكارهێناىن 
ڕێگەكاىن وانەوتنەوە و 

فێركردىن نوێ دەكات , و 
چاودێرىي كردەى فێركردن و 

فێربوون دەكات .

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە زۆربەی )لە 

نيوە زياتر( مامۆستايان و 
كارمەنداىن قوتابخانە 

ئاراستە دەكات  و پاڵپشتی 
بەكارهێناىن ڕێگەكاىن 

وانەوتنەوە و فێركردىن نوێ 
دەكات  و بەدواداچوون 

دەكات بۆ باشرتكردىن 
كردەى فێركردن و فێربوون 

لەمياىن سەردانيكردىن 
پۆل و ڕەخساندىن ڕاهێنان و 
پێدانی فيدباك و دابينكردىن 

پێداويستيەكان.

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە هەموو 

مامۆستايان و كارمەنداىن  
قوتابخانە ئاراستە دەكات 

پاڵپشىت بەكارهێناىن 
ڕێگەكاىن وانەوتنەوە و 
فێركردىن نوێ دەكات , 
و بەدواداچوون دەكات 
بۆ باشرتكردىن كردەى 

فێركردن و فێربوون 
لەمياىن سەردانيكردىن 

پۆل و ڕەخساندىن 
ڕاهێنان و پێدانی 

فيدباك و دابينكردىن 
پێداويستيەكان و هانداىن 

سەركەوتووەكان.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

سەركردايەىت قوتابخانە كەشێكى . 3
ئەرێىن دەرەخسێنێت، تێيدا قوتابيان، 

مامۆستايان و كارمەندەكاىن ديكە دەتوانن 
گەشە بكەن و دايبابانيش باش دەيرنخێنن.                                                                           

سەركردايەىت و مامۆستايان و كارمەندو   1 .3
قوتابيەكان هەمان ئامانجيان هەيەو 

كۆدەنگيەكى بەهێز هەيە دەربارەى ئامانجى 
قوتابخانە، لەگەڵ بووىن تێروانينێكى ئەرێىن 

سەبارەت بە گۆڕانكارى و پەرەپێدانەوە. 

سەركردايەتی قوتابخانە بەرپرسياريەىت دەگرنە   2 .3
ئەستۆ لە پەيوەست بوون بە فێربوون و سەالمەىت 

و پەرەپێداىن قوتابيەكانەوە.

قوتابيان شانازى بە قوتابخانەكەوە دەكەن، كارو   3 .3
دەستكەوتەكانيشيان لە قوتابخانە نمايش دەكرێت 

و بۆنەيان بۆ ڕێكدەخرێت.

سەركردايەىت قوتابخانە نمونەيەكى باشە   4 .3
بۆ سەرجەم كۆمەڵگەى قوتابخانەو بايەخ بە 

خۆشگوزەرانی و سەالمەىت مامۆستايان و 
كارمەنداىن ديكە دەدات و كار لەسەر بنياتناىن 

تواناكانيان دەكات.

قوتابيان و مامۆستايان و كارمەندان و دايبابان ڕێز لە   5 .3
سەركردايەىت قوتابخانەكە دەگرن.

كاركردىن دەستەى كارگێڕى 
قوتابخانە كالسيكی و الوازە و 

تاك ڕەويەو ڕێزو خۆشەويسىت لە 
نێوانياندا بووىن نيەو پێشەنگێكی 
باش نيە بۆ قوتابيان و  ژينگەيەكى 

لەبار بۆ فێربوون نەڕەخساوە. 

دەستەى كارگێڕى 
كالسيكيەو كەمرت بە كۆمەڵ 

كاردەكەن، كاروبارەكاىن 
جىێ ڕەزامەنديە، ژينگەيەكى 

لەبار بۆ ڕێزگرتىن كۆمەڵگەى 
قوتابخانە سنووردارە لە 

نێوياندا. وە هيچ بەڵگەيەك 
نيە بيسەلمێنێت كە ئاراستە 

كردنی هەبێت بۆ پێشخستنی 
قوتابخانە.  

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
بە كۆمەڵ كاردەكەن و لە 

پێناو ڕەخساندىن ژينگەيەكى 
لەبار بۆ پێشخستىن 

قوتابخانەو بەرز ڕاگرتىن 
مامۆستايان و كارمەندان و 

فێرخوازان.
ڕێزگرتن لەنێو زۆربەى 

كۆمەڵگەى قوتابخانە  هەيە. 
دايبابانيش ڕێز لە ئاراستە 

كردن و بۆچونی قوتابخانە 
دەگرن ، شانازی دەكەن بە 

قوتابخانەوە  

قوتابخانە دەستەى 
كارگێڕى چاالك و كارايە، 

كاردەكەن وەك يەك 
تيم، پێشەنگ و پابەندن 

بە پەرەپێداىن قوتابخانەو 
فەراهەمكردىن 

ژينگەيەكى لەبار بۆ 
كاروبارى قوتابخانە ڕێزو 

خۆشەويسىت دەچێنن 
لە نێوياندا. وە قوتابخانە 
سەركەوتنی پێوە ديارە .

سەركردايەىت قوتابخانە چاالك و كارايە . 4
لە پشتگريى بۆ پێشخستىن پڕۆسەى فێركردن 

و فێربوون، هەروەها اليەنەكاىن ديكەى 
كارى قوتابخانە. 

سەركردايەىت قوتابخانە سەركردايەتيەكى   1 .4
پەروەردەىي كارا دەستەبەر دەكات بۆ مامۆستايان 

و كارمەنداىن ديكەو پشتگريى لە ميتۆدە 
هاوچەرخەكاىن فێركردن و فێربوون دەكات 

سەركردايەىت قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا   2 .4
هەڵدەستێت بە ئاراستەكردىن كارى بە دواداچوون 

و بەرەوپێشربدىن پڕۆسەى فێركردن و فێربوون و 
هەروەها بەرەوپێشربدىن كارى كارمەندەكاىن تر.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
كالسيكيە و ئاراستەكردنێكى 

ڕاسىت نيە بۆ بەكارهێناىن ڕێگەكاىن 
وانەوتنەوە و فێركردىن نوێ , 

چاودێری و پاڵپشتيىش ناكات لە 
كردەى فێركردن و فێربوون .

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
هەندێك)لە نيوە كەمرت( لە 
مامۆستايان و كارمەنداىن 

قوتابخانە ئاراستە دەكات 
و پاڵپشتی بەكارهێناىن 
ڕێگەكاىن وانەوتنەوە و 

فێركردىن نوێ دەكات , و 
چاودێرىي كردەى فێركردن و 

فێربوون دەكات .

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە زۆربەی )لە 

نيوە زياتر( مامۆستايان و 
كارمەنداىن قوتابخانە 

ئاراستە دەكات  و پاڵپشتی 
بەكارهێناىن ڕێگەكاىن 

وانەوتنەوە و فێركردىن نوێ 
دەكات  و بەدواداچوون 

دەكات بۆ باشرتكردىن 
كردەى فێركردن و فێربوون 

لەمياىن سەردانيكردىن 
پۆل و ڕەخساندىن ڕاهێنان و 
پێدانی فيدباك و دابينكردىن 

پێداويستيەكان.

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە هەموو 

مامۆستايان و كارمەنداىن  
قوتابخانە ئاراستە دەكات 

پاڵپشىت بەكارهێناىن 
ڕێگەكاىن وانەوتنەوە و 
فێركردىن نوێ دەكات , 
و بەدواداچوون دەكات 
بۆ باشرتكردىن كردەى 

فێركردن و فێربوون 
لەمياىن سەردانيكردىن 

پۆل و ڕەخساندىن 
ڕاهێنان و پێدانی 

فيدباك و دابينكردىن 
پێداويستيەكان و هانداىن 

سەركەوتووەكان.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

 قوتابخانە داهات و  پێكهاتەی  . 5
باڵەخانە  بە شێوەيەكى چاالك و كاريگەر 

بەڕێوەدەبات. 

قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو پێداويستيەكاىن   1 .5
خەرجى خۆى ديارى دەكات و چاالكانە و بەردەوام 

چاودێرى جێبەجێكردىن دەكات.

قوتابخانە باڵەخانەو سەرچاوەكاىن بە باىش   2 .5
بەكاردەهێنێت  لە پێناو پڕۆسەى فێربوون و 

چاالكيەكاىن دەرەوەى پۆل.

قوتابخانە كارى پێويست ئەنجام دەدات بۆ ئەوەى   3 .5
باڵەخانەكە و  شوێنەكەى سەالمەت بن پاك و 
خاوێن و سەرنج ڕاكێشن و پارێزگارى لێكراوەو 

تەوالێتەكانيىش پاك و خاوێن ڕاگرياوە.

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
سەرچاوەو  باڵەخانەو يەكەكاىن تر 

بە باىش بەكارناهێنێ و نايپارێزێ 
و هيچ چاالكيەكی دەرەوەی 

پۆل  بووىن نيە تيايدا ، وە ژينگەی 
قوتابخانە گونجاو نيە بۆ فێربوون.

كارگێڕى قوتابخانە پارێزگارى 
لە بەشێك لە باڵەخانەو 

يەكەكاىن تر دەكات بە 
شێوەيەك كە كەش و هەوای  

پەسەند دەستەبەر دەكات 
بۆ بەشێك لە قوتابيان و 

چاالكيەكاىن سنووردارە. 

بەكارهێناىن باڵەخانەو و 
پێكهاتەكانی قوتابخانە 

بە شێوەيەكى گونجاو بۆ 
ئەنجام داىن چاالكى پۆل و 

دەرەوەى پۆل. 

بەكارهێناىن باڵەخانەى 
قوتابخانەو سەرچاوە 

مادديەكان بە 
شێوەيەكى چاالك ، 

وە ژينگەى قوتابخانە 
سەرنج ڕاكێشەو پاراستىن 

باڵەخانەو پێكهاتەكانی 
بە شێوەيەكە كە 

گونجاوە بۆ ئەنجام داىن 
گشت چاالكيەكانی 

دەرەوەی پۆل.

قوتابخانە سەرچاوە مرۆييەكاىن خۆى . 6
بە زيرەك و كارا بەڕێوە دەبات. 

قوتابخانە ژمارەى پێويسىت لە مامۆستاياىن پسپۆڕ   1 .6
هەيە )لە نێوياندا ڕێنماييكارى پەروەردەىي( و بە 

شێوەيەكى گونجاو خراونەتەكار.

قوتابخانە لە خستنە كارى مامۆستايانيدا ڕەچاوى   2 .6
دادپەروەرى لە دابەش كردىن ئەركە جياوازەكاندا 

دەكات و لە پۆلەكانيش ژمارەى قوتابيان 
هاوسەنگن.

مامۆستاو كارمەنداىن قوتابخانە بە باىش ڕۆىڵ   3 .6
خۆيان دەگێرن و بەرپرسياريەتيەكان هەڵدەگرن.

مامۆستاو كارمەندان پابەندبووىن خۆيان بۆ   4 .6
قوتابخانە دەخەنە ڕوو و بەشێوەيەكى ڕێك پێك 
دەوام دەكەن و ئارەزوومەندانە كاىت خۆيان بۆ 

چاالكيەكاىن ديكەى قوتابخانە تەرخان دەكەن.

قوتابخانە ژمارەی مامۆستاياىن 
پسپۆری  زۆر كەمەو مامۆستايان  

كەوتوونەتە ژێر فشارى ئەركەكانيان 
. ئەوەش وايكردووە مامەڵەى 

نادرووست لەگەڵ قوتابيان بكەن 
و ژمارەى قوتابيان لە پۆلەكاندا  

هاوسەنگ نيە. 

قوتابخانە ژمارەی 
مامۆستاياىن پسپۆڕی وەك 

پێويست  نيە و پابەندی 
دەوام نين  بۆ  پڕكردنەوەی 

پسپۆڕييەكان و ژمارەى 
قوتابيان لە پۆلەكاندا يەكسان 
نيە,و مامۆستايان  كەوتوونەتە 

ژێر فشارى ئەركەكانيان و 
ئەوەش تاڕادەيەك وايكردووە 

مامەڵەى نادرووست لەگەڵ 
قوتابيان بكەن.

قوتابخانە ژمارەيەك لە  
مامۆستاياىن هەيە بەپىێ 

ئەرك و پسپۆڕييان )لە نێوياندا 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي(  و 

بە شێوەيەكى دادگەرانە 
و هاوسەنگ دابەشكراون, 
و مامۆستايان ئەركەكانيان 
جێبەجىێ دەكەن و پابەندن 

بە دەوامكردن و چاالكی 
فێركاريی ئەنجام دەدەن .

قوتابخانە ژمارەى 
پێويسىت مامۆستاياىن 

هەيە بەپىێ ئەرك و 
پسپۆرييان )لە نێوياندا 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي( 
و بەشێوەيەكى 

دادگەرانە و هاوسەنگ 
دابەشكراون 

بەگوێرەی ژمارەى 
قوتابيان ,مامۆستايان 
لەئەركەكانيان ڕازين 

و بەشێوەيەكى تەواو 
جێبەجىێ دەكەن و 

پابەندن بە دەوامكردن  
و خۆبەخشانە كاىت 
زيادە تەرخان دەكەن 

بۆ ئەنجامدانی 
چاالكيە فێركاريەكان 

بەشێوەيەكى كارا.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

 قوتابخانە داهات و  پێكهاتەی  . 5
باڵەخانە  بە شێوەيەكى چاالك و كاريگەر 

بەڕێوەدەبات. 

قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو پێداويستيەكاىن   1 .5
خەرجى خۆى ديارى دەكات و چاالكانە و بەردەوام 

چاودێرى جێبەجێكردىن دەكات.

قوتابخانە باڵەخانەو سەرچاوەكاىن بە باىش   2 .5
بەكاردەهێنێت  لە پێناو پڕۆسەى فێربوون و 

چاالكيەكاىن دەرەوەى پۆل.

قوتابخانە كارى پێويست ئەنجام دەدات بۆ ئەوەى   3 .5
باڵەخانەكە و  شوێنەكەى سەالمەت بن پاك و 
خاوێن و سەرنج ڕاكێشن و پارێزگارى لێكراوەو 

تەوالێتەكانيىش پاك و خاوێن ڕاگرياوە.

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
سەرچاوەو  باڵەخانەو يەكەكاىن تر 

بە باىش بەكارناهێنێ و نايپارێزێ 
و هيچ چاالكيەكی دەرەوەی 

پۆل  بووىن نيە تيايدا ، وە ژينگەی 
قوتابخانە گونجاو نيە بۆ فێربوون.

كارگێڕى قوتابخانە پارێزگارى 
لە بەشێك لە باڵەخانەو 

يەكەكاىن تر دەكات بە 
شێوەيەك كە كەش و هەوای  

پەسەند دەستەبەر دەكات 
بۆ بەشێك لە قوتابيان و 

چاالكيەكاىن سنووردارە. 

بەكارهێناىن باڵەخانەو و 
پێكهاتەكانی قوتابخانە 

بە شێوەيەكى گونجاو بۆ 
ئەنجام داىن چاالكى پۆل و 

دەرەوەى پۆل. 

بەكارهێناىن باڵەخانەى 
قوتابخانەو سەرچاوە 

مادديەكان بە 
شێوەيەكى چاالك ، 

وە ژينگەى قوتابخانە 
سەرنج ڕاكێشەو پاراستىن 

باڵەخانەو پێكهاتەكانی 
بە شێوەيەكە كە 

گونجاوە بۆ ئەنجام داىن 
گشت چاالكيەكانی 

دەرەوەی پۆل.

قوتابخانە سەرچاوە مرۆييەكاىن خۆى . 6
بە زيرەك و كارا بەڕێوە دەبات. 

قوتابخانە ژمارەى پێويسىت لە مامۆستاياىن پسپۆڕ   1 .6
هەيە )لە نێوياندا ڕێنماييكارى پەروەردەىي( و بە 

شێوەيەكى گونجاو خراونەتەكار.

قوتابخانە لە خستنە كارى مامۆستايانيدا ڕەچاوى   2 .6
دادپەروەرى لە دابەش كردىن ئەركە جياوازەكاندا 

دەكات و لە پۆلەكانيش ژمارەى قوتابيان 
هاوسەنگن.

مامۆستاو كارمەنداىن قوتابخانە بە باىش ڕۆىڵ   3 .6
خۆيان دەگێرن و بەرپرسياريەتيەكان هەڵدەگرن.

مامۆستاو كارمەندان پابەندبووىن خۆيان بۆ   4 .6
قوتابخانە دەخەنە ڕوو و بەشێوەيەكى ڕێك پێك 
دەوام دەكەن و ئارەزوومەندانە كاىت خۆيان بۆ 

چاالكيەكاىن ديكەى قوتابخانە تەرخان دەكەن.

قوتابخانە ژمارەی مامۆستاياىن 
پسپۆری  زۆر كەمەو مامۆستايان  

كەوتوونەتە ژێر فشارى ئەركەكانيان 
. ئەوەش وايكردووە مامەڵەى 

نادرووست لەگەڵ قوتابيان بكەن 
و ژمارەى قوتابيان لە پۆلەكاندا  

هاوسەنگ نيە. 

قوتابخانە ژمارەی 
مامۆستاياىن پسپۆڕی وەك 

پێويست  نيە و پابەندی 
دەوام نين  بۆ  پڕكردنەوەی 

پسپۆڕييەكان و ژمارەى 
قوتابيان لە پۆلەكاندا يەكسان 
نيە,و مامۆستايان  كەوتوونەتە 

ژێر فشارى ئەركەكانيان و 
ئەوەش تاڕادەيەك وايكردووە 

مامەڵەى نادرووست لەگەڵ 
قوتابيان بكەن.

قوتابخانە ژمارەيەك لە  
مامۆستاياىن هەيە بەپىێ 

ئەرك و پسپۆڕييان )لە نێوياندا 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي(  و 

بە شێوەيەكى دادگەرانە 
و هاوسەنگ دابەشكراون, 
و مامۆستايان ئەركەكانيان 
جێبەجىێ دەكەن و پابەندن 

بە دەوامكردن و چاالكی 
فێركاريی ئەنجام دەدەن .

قوتابخانە ژمارەى 
پێويسىت مامۆستاياىن 

هەيە بەپىێ ئەرك و 
پسپۆرييان )لە نێوياندا 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي( 
و بەشێوەيەكى 

دادگەرانە و هاوسەنگ 
دابەشكراون 

بەگوێرەی ژمارەى 
قوتابيان ,مامۆستايان 
لەئەركەكانيان ڕازين 

و بەشێوەيەكى تەواو 
جێبەجىێ دەكەن و 

پابەندن بە دەوامكردن  
و خۆبەخشانە كاىت 
زيادە تەرخان دەكەن 

بۆ ئەنجامدانی 
چاالكيە فێركاريەكان 

بەشێوەيەكى كارا.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

قوتابخانە ڕێكارى خۆى هەيە بۆ . 7
بەڕێوەبردىن كواليىت كە چاودێرى كردىن 

كواليىت خزمەت گوزاريەكەىش دەگرێتەوە. 

بە وردى و بە وريايەوە شيكارى بۆ ئەنجام و   1 .7
دەرهاويشتەكانی قوتابيان دەكرێت.

بە بەردەواىم و بە وردى چاودێرى وانەكان و كارى   2 .7
قوتابيان دەكرێت بۆ دڵنيابوون لەوەى كواليتيەكى 
بەرزيان هەيەو ئامانجەكاىن پڕۆگراىم خوێندن بە 

دەست هاتوون.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە بايەخ 
نادات بەباڵوكردنەوەی ڕۆشنبريی 

جۆرباشی گشتگري، وە خود 
هەڵسەنگاندن و شيكردنەوەى 

ئەنجامەكان و چاودێری پڕۆسەی 
فێركردن و فێربوون ناكات و ڕۆىڵ 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي فەرامۆش 
دەكات. 

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە هەڵدەستێت 
بە خودهەڵسەنگاندن 

بەشێوازێكى كۆىن دوور لە 
هەوىڵ پەرەپێدان و چاكسازی 

بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي 

و بايەخێكى كەم بە 
شيكردنەوەى ئاسىت قوتابيان 

دەدات . 

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
هەوىڵ باڵوكردنەوەی 

ڕۆشنبريی جۆرباشی گشتگري 
دەدات و, هەڵدەستێت 

بەخود هەڵسەنگاندن و 
شيكردنەوەى ئاسىت قوتابيان 

بە هەماهەنگی لەگەڵ 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ 
دەستەبەركردىن ئەنجاىم 

پەروەردەيی گونجاو .

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە زۆر بە باشی و 
بەبەردەوامی كاردەكات 

لەسەر باڵوكردنەوەی 
جۆرباشىي گشتگري 

و خودهەڵسەنگاندن 
و شيكردنەوەى 

چاالكيەكان و 
دەستنيشانكردىن خاڵە 

بەهێز و الوازەكان لە 
كارەكانياندا بۆ گەيشتن 

بە بەرزترين ئاسىت 
ئەنجامەكانی پڕۆسەی 

فێركردن و فێربوون.

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هانداىن . 8
مامۆستايان و كارمەندان وە بە شێوەيەكى 

كارا پشتگرييان دەكات لە پەرەپێداىن 
پيشەيياندا. 

مامۆستايان و كارمەندان  بە ڕێكى و ڕاستگۆيانە   1 .8
خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دەدەن و هەڵدەستن بە 
ئەنجامداىن كارى خۆ فێركردن و توێژينەوە لە پێناو 

باشرتكردىن ئەداياندا.
كارگێڕى قوتابخانە بە وردى هەڵسەنگاندن   2 .8

بۆ پێداويستيەكاىن ڕاهێنان دەكات )لە نێوياندا 
پێداويستيەكاىن پەيوەست بە فێركردىن ئەو 

قوتابيانەى كە خاوەن پێداويستی پەروەردەى 
تايبەتن و دژوارى سايكۆلۆژيان هەيە(، پشتيواىن لە 
بەشدارى كردىن مامۆستايان و كارمەندان دەكات 
لە خولەكاىن ڕاهێنان و هاىن سەردان گۆڕكى لە 
پێناو پەرەپێداىن پيشەيان و بەدواداچوون دەكات 
بۆ بنياتناىن تواناو بەرەوپێشچووىن مامۆستايان و 

كارمەندان. 
مامۆستايان و كارمەندان دواى بەشداربوونيان   3 .8

لە خوىل ڕاهێنان، ڕاپۆرت ئامادە دەكەن لە بارەى 
ئەوەى فێرى بوون و پيادەى دەكەن و زانياريە 

تازەكان بۆ هاوكارانيان دەگوازنەوە.

قوتابخانە پاڵپشتی مامۆستايان 
ناكات بۆ ئەنجامداىن خود 

هەڵسەنگاندن,  وەهانيان نادات 
بۆ ئەنجامداىن سەردان گۆڕكێ لە 

نێوان خۆياندا بۆ پەرەپێدانی پيشەيی.
وە هاندان نيە بۆ بەشداريكردن لە 

خولەكانی ڕاهێناندا. 

قوتابخانە پاڵپشتی 
هەندێك لە مامۆستايان 

دەكات بۆ ئەنجامداىن 
خودهەڵسەنگاندن, بەاڵم 

كار بە ئەنجامەكانی ناكرێ 
و سەردان گۆڕكىێ نێوان  

خۆيان  فەرامۆش دەكەن وە 
هيچ ڕاپۆرت پێشكەش ناكەن 

سەبارەت بە ڕادەی سوود 
بينينيان.

قوتابخانە پاڵپشتی 
زۆربەی مامۆستايان 

دەكات بۆ ئەنجامداىن 
خودهەڵسەنگاندن, و 

دياريكردىن پێداويستيە 
فێركاريەكان لەكاىت 

ئامادەبوونيان لە چاالكيەكان 
و سەردان گۆڕكىێ نێوان 

خۆيان بەاڵم بەدواداچونی 
لە ئاستێكی بەرزدا نيە بۆ 

جێبەجێ كردنی ئەوەی فێری 
بوون ياخود پێشكەش كردنی 
ڕاپۆرت بەوەی جێبەجێ كراوە.

قوتابخانە پاڵپشتی 
تەواوى هەموو 

مامۆستايان دەكات 
بۆ ئەنجامداىن 

خودهەڵسەنگاندن 
بەشێوەيەكى  

ڕاستگۆيانە و ڕێك وپێك,  
پێداويستيەكاىن ڕاهێنان  
هەڵدەسەنگێنێت و هانی 

مامۆستايان دەدات بۆ 
ئەنجامداىن سەردان 

گۆڕكێ لەنێوان خۆياندا 
بۆ پەرەپێدانی پيشەييان 

و پێشكەشكردىن 
ڕاپۆرت لەسەر ئەوەی 

فێری بوون لە سەردان 
گۆڕكێكەدا و دەيدەن بە 

هاوڕێكانيشيان. 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

قوتابخانە ڕێكارى خۆى هەيە بۆ . 7
بەڕێوەبردىن كواليىت كە چاودێرى كردىن 

كواليىت خزمەت گوزاريەكەىش دەگرێتەوە. 

بە وردى و بە وريايەوە شيكارى بۆ ئەنجام و   1 .7
دەرهاويشتەكانی قوتابيان دەكرێت.

بە بەردەواىم و بە وردى چاودێرى وانەكان و كارى   2 .7
قوتابيان دەكرێت بۆ دڵنيابوون لەوەى كواليتيەكى 
بەرزيان هەيەو ئامانجەكاىن پڕۆگراىم خوێندن بە 

دەست هاتوون.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە بايەخ 
نادات بەباڵوكردنەوەی ڕۆشنبريی 

جۆرباشی گشتگري، وە خود 
هەڵسەنگاندن و شيكردنەوەى 

ئەنجامەكان و چاودێری پڕۆسەی 
فێركردن و فێربوون ناكات و ڕۆىڵ 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي فەرامۆش 
دەكات. 

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە هەڵدەستێت 
بە خودهەڵسەنگاندن 

بەشێوازێكى كۆىن دوور لە 
هەوىڵ پەرەپێدان و چاكسازی 

بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي 

و بايەخێكى كەم بە 
شيكردنەوەى ئاسىت قوتابيان 

دەدات . 

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
هەوىڵ باڵوكردنەوەی 

ڕۆشنبريی جۆرباشی گشتگري 
دەدات و, هەڵدەستێت 

بەخود هەڵسەنگاندن و 
شيكردنەوەى ئاسىت قوتابيان 

بە هەماهەنگی لەگەڵ 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ 
دەستەبەركردىن ئەنجاىم 

پەروەردەيی گونجاو .

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە زۆر بە باشی و 
بەبەردەوامی كاردەكات 

لەسەر باڵوكردنەوەی 
جۆرباشىي گشتگري 

و خودهەڵسەنگاندن 
و شيكردنەوەى 

چاالكيەكان و 
دەستنيشانكردىن خاڵە 

بەهێز و الوازەكان لە 
كارەكانياندا بۆ گەيشتن 

بە بەرزترين ئاسىت 
ئەنجامەكانی پڕۆسەی 

فێركردن و فێربوون.

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هانداىن . 8
مامۆستايان و كارمەندان وە بە شێوەيەكى 

كارا پشتگرييان دەكات لە پەرەپێداىن 
پيشەيياندا. 

مامۆستايان و كارمەندان  بە ڕێكى و ڕاستگۆيانە   1 .8
خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دەدەن و هەڵدەستن بە 
ئەنجامداىن كارى خۆ فێركردن و توێژينەوە لە پێناو 

باشرتكردىن ئەداياندا.
كارگێڕى قوتابخانە بە وردى هەڵسەنگاندن   2 .8

بۆ پێداويستيەكاىن ڕاهێنان دەكات )لە نێوياندا 
پێداويستيەكاىن پەيوەست بە فێركردىن ئەو 

قوتابيانەى كە خاوەن پێداويستی پەروەردەى 
تايبەتن و دژوارى سايكۆلۆژيان هەيە(، پشتيواىن لە 
بەشدارى كردىن مامۆستايان و كارمەندان دەكات 
لە خولەكاىن ڕاهێنان و هاىن سەردان گۆڕكى لە 
پێناو پەرەپێداىن پيشەيان و بەدواداچوون دەكات 
بۆ بنياتناىن تواناو بەرەوپێشچووىن مامۆستايان و 

كارمەندان. 
مامۆستايان و كارمەندان دواى بەشداربوونيان   3 .8

لە خوىل ڕاهێنان، ڕاپۆرت ئامادە دەكەن لە بارەى 
ئەوەى فێرى بوون و پيادەى دەكەن و زانياريە 

تازەكان بۆ هاوكارانيان دەگوازنەوە.

قوتابخانە پاڵپشتی مامۆستايان 
ناكات بۆ ئەنجامداىن خود 

هەڵسەنگاندن,  وەهانيان نادات 
بۆ ئەنجامداىن سەردان گۆڕكێ لە 

نێوان خۆياندا بۆ پەرەپێدانی پيشەيی.
وە هاندان نيە بۆ بەشداريكردن لە 

خولەكانی ڕاهێناندا. 

قوتابخانە پاڵپشتی 
هەندێك لە مامۆستايان 

دەكات بۆ ئەنجامداىن 
خودهەڵسەنگاندن, بەاڵم 

كار بە ئەنجامەكانی ناكرێ 
و سەردان گۆڕكىێ نێوان  

خۆيان  فەرامۆش دەكەن وە 
هيچ ڕاپۆرت پێشكەش ناكەن 

سەبارەت بە ڕادەی سوود 
بينينيان.

قوتابخانە پاڵپشتی 
زۆربەی مامۆستايان 

دەكات بۆ ئەنجامداىن 
خودهەڵسەنگاندن, و 

دياريكردىن پێداويستيە 
فێركاريەكان لەكاىت 

ئامادەبوونيان لە چاالكيەكان 
و سەردان گۆڕكىێ نێوان 

خۆيان بەاڵم بەدواداچونی 
لە ئاستێكی بەرزدا نيە بۆ 

جێبەجێ كردنی ئەوەی فێری 
بوون ياخود پێشكەش كردنی 
ڕاپۆرت بەوەی جێبەجێ كراوە.

قوتابخانە پاڵپشتی 
تەواوى هەموو 

مامۆستايان دەكات 
بۆ ئەنجامداىن 

خودهەڵسەنگاندن 
بەشێوەيەكى  

ڕاستگۆيانە و ڕێك وپێك,  
پێداويستيەكاىن ڕاهێنان  
هەڵدەسەنگێنێت و هانی 

مامۆستايان دەدات بۆ 
ئەنجامداىن سەردان 

گۆڕكێ لەنێوان خۆياندا 
بۆ پەرەپێدانی پيشەييان 

و پێشكەشكردىن 
ڕاپۆرت لەسەر ئەوەی 

فێری بوون لە سەردان 
گۆڕكێكەدا و دەيدەن بە 

هاوڕێكانيشيان. 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

پڕۆسەى بڕياردان كارايەو لەسەر بنەماى . 9
ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەك يەك 

گروپە لە نێو سەرجەم ئەنداماىن قوتابخانە. 

هەر كێشەيەك لە قوتابخانەدا ڕووبدات بە   1 .9
شێوەيەكى بابەتيانەو بە كۆمەڵ چارەسەر دەكرێن، 

كە ڕێزگرتىن دوو اليەنەش لە نێوان سەرجەم 
ئەنداماىن قوتابخانەكەدا دەپارێزرێت.

مامۆستاياىن قوتابخانەو كارمەنداىن دەرفەىت   2 .9
ئەوەيان هەيە بەشدارى بكەن لە گفتوگۆكاىن 

پەيوەست بە بڕيارو پالنەكان و ئەو بڕيارانەىش كە 
دەدرێن بڕيارى ڕوون و ئاشكراو باشن. 

مامۆستايان و كارمەندان بە شێوەيەكى   3 .9
بەرپرسيارانە ڕەفتار دەكەن و دەست پێشخەرى 

دەخەنە ڕوو.

ليژنەكاىن قوتابخانە هەندێ ئەركيان پێ سپێردراوە   4 .9
لە چوارچێوەيەكى گشىت كە بە ڕووىن ديارى 

كراوە.   

بەرێوەبەری قوتابخانە تاك اليەنانە 
بڕيار دەدات و كارمەندانی قوتابخانە 

بەشداری  پێ ناكات و هيچ 
دەستەاڵتێكيان ناداتێ و كارەكاىن 

قوتابخانە تۆمار ناكات, ئەمەش وا 
دەكات قوتابخانە ناڕێك وپێك بێت و 

وەاڵمگۆی ويستەكاىن كارمەندان و 
كۆمەڵگەى مەدەنی نەبێت.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
بەشداری بە كەمێك )لە 

نيوە كەمرت( لە كارمەندانی 
قوتابخانە دەكات لە بڕياردان 
و تاك اليەنانە بڕيار دەدات, و 

كەمێك لە دەستەاڵتەكان 
دابەش دەكات و الوازە لە 

چارەسەركردىن كێشەكان 
و ڕوونكاری )شەفافيەت( لە 

بڕيارەكانيدا نيە.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
بەشداری بە زۆربەی 

كارمەندانی قوتابخانە دەكات 
)لە نيوە زياتر( لە بڕياردان و 

چارەسەركردىن كێشەكان 
و هەندێك لە دەستەاڵتەكان 
دابەش دەكات لەنێوانياندا بۆ 

بەجێ هێنانی هەر ئەركێك.

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە بەشداری 

بەسەرجەم كارمەندانی 
قوتابخانە دەكات لە 

بڕياردان و چارەسەركردىن 
كێشەكان بەشێوەيەكى 
كاريگەر, دەستەاڵتەكان 

دابەش دەكات 
لەنێوانياندا بەشێوازێكى 

ڕوون و ئاشكرا.

دووەم:    
فَێركردن و 

فێربوون 

دەستەی كارگێری و مامۆستاكاىن . 10
قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پالن بۆ 

فێربووىن قوتابيەكان دادەڕێژن.

ڕێكخستىن ناوەڕۆك و وتنەوەى پڕۆگراىم خوێندن   1 .10
بە شێوەيەكى كارا ئەنجام دەدرێت و بە بەردەواىم 

پێداچونەوەيان بۆ دەكرێت و پەرەيان پێدەدرێت.

پالىن سااڵنە، وەرزى، مانگانە، ڕۆژانە بە شێوەيەكى   2 .10
گونجاو ڕەنگدانەوەى پڕۆگراىم خوێندنە. 

پالنە فێركاريەكان پشت بە فێربووىن پێشووى   3 .10
قوتابيان دەبەستن.

هيچ پالنێكی سااڵنە و وەرزييانە يان 
نيە كە يەكبگرێتەوە لەگەڵ پالنی 

ڕۆژانەياندا 

هەندێ لە مامۆستايان )لە 
نيوە كەمرت( پالنی سااڵنە 

و وەرزيانەيان هەيە كە 
لەگەڵ پالنی ڕۆژانەياندا يەك 

بگرێتەوە كە جەخت لەسەر 
تەواوكردنی پرۆگرام بكات لە 

كاتی دياری كراودا.

زۆر لە مامۆستايان )لە نيوە 
زياتر( پالنيان هەيە و يەك 
دەگرێتەوە لەگەڵ پالنی 
ڕۆژانەدا  بەجۆرێك جەخت 

لەسەر تەواوكردنی پرۆگرام 
بكات لە كاتی دياری كراودا.

 گشت مامۆستايان پالنی 
گونجاو و دروستيان هەيە 

)سااڵنە و وەرزيانە( كە 
يەك بگرێتەوە لەگەڵ 

پالنی ڕۆژانەياندا وە 
كارايە بۆ باشرت كردنی 

فێربوون و فێركردن 
بەجۆرێك جەخت لەسەر 

تەواوكردنی پرۆگرام 
بكات لە كاتی دياری 

كراودا.



ڕێبەری بەڕێوەبەرانی سەركردە  45

بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

يەكەم: 
سەركرادايەىت و 

بەڕێوەبردن

پڕۆسەى بڕياردان كارايەو لەسەر بنەماى . 9
ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەك يەك 

گروپە لە نێو سەرجەم ئەنداماىن قوتابخانە. 

هەر كێشەيەك لە قوتابخانەدا ڕووبدات بە   1 .9
شێوەيەكى بابەتيانەو بە كۆمەڵ چارەسەر دەكرێن، 

كە ڕێزگرتىن دوو اليەنەش لە نێوان سەرجەم 
ئەنداماىن قوتابخانەكەدا دەپارێزرێت.

مامۆستاياىن قوتابخانەو كارمەنداىن دەرفەىت   2 .9
ئەوەيان هەيە بەشدارى بكەن لە گفتوگۆكاىن 

پەيوەست بە بڕيارو پالنەكان و ئەو بڕيارانەىش كە 
دەدرێن بڕيارى ڕوون و ئاشكراو باشن. 

مامۆستايان و كارمەندان بە شێوەيەكى   3 .9
بەرپرسيارانە ڕەفتار دەكەن و دەست پێشخەرى 

دەخەنە ڕوو.

ليژنەكاىن قوتابخانە هەندێ ئەركيان پێ سپێردراوە   4 .9
لە چوارچێوەيەكى گشىت كە بە ڕووىن ديارى 

كراوە.   

بەرێوەبەری قوتابخانە تاك اليەنانە 
بڕيار دەدات و كارمەندانی قوتابخانە 

بەشداری  پێ ناكات و هيچ 
دەستەاڵتێكيان ناداتێ و كارەكاىن 

قوتابخانە تۆمار ناكات, ئەمەش وا 
دەكات قوتابخانە ناڕێك وپێك بێت و 

وەاڵمگۆی ويستەكاىن كارمەندان و 
كۆمەڵگەى مەدەنی نەبێت.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
بەشداری بە كەمێك )لە 

نيوە كەمرت( لە كارمەندانی 
قوتابخانە دەكات لە بڕياردان 
و تاك اليەنانە بڕيار دەدات, و 

كەمێك لە دەستەاڵتەكان 
دابەش دەكات و الوازە لە 

چارەسەركردىن كێشەكان 
و ڕوونكاری )شەفافيەت( لە 

بڕيارەكانيدا نيە.

دەستەى كارگێڕی قوتابخانە 
بەشداری بە زۆربەی 

كارمەندانی قوتابخانە دەكات 
)لە نيوە زياتر( لە بڕياردان و 

چارەسەركردىن كێشەكان 
و هەندێك لە دەستەاڵتەكان 
دابەش دەكات لەنێوانياندا بۆ 

بەجێ هێنانی هەر ئەركێك.

دەستەى كارگێڕی 
قوتابخانە بەشداری 

بەسەرجەم كارمەندانی 
قوتابخانە دەكات لە 

بڕياردان و چارەسەركردىن 
كێشەكان بەشێوەيەكى 
كاريگەر, دەستەاڵتەكان 

دابەش دەكات 
لەنێوانياندا بەشێوازێكى 

ڕوون و ئاشكرا.

دووەم:    
فَێركردن و 

فێربوون 

دەستەی كارگێری و مامۆستاكاىن . 10
قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پالن بۆ 

فێربووىن قوتابيەكان دادەڕێژن.

ڕێكخستىن ناوەڕۆك و وتنەوەى پڕۆگراىم خوێندن   1 .10
بە شێوەيەكى كارا ئەنجام دەدرێت و بە بەردەواىم 

پێداچونەوەيان بۆ دەكرێت و پەرەيان پێدەدرێت.

پالىن سااڵنە، وەرزى، مانگانە، ڕۆژانە بە شێوەيەكى   2 .10
گونجاو ڕەنگدانەوەى پڕۆگراىم خوێندنە. 

پالنە فێركاريەكان پشت بە فێربووىن پێشووى   3 .10
قوتابيان دەبەستن.

هيچ پالنێكی سااڵنە و وەرزييانە يان 
نيە كە يەكبگرێتەوە لەگەڵ پالنی 

ڕۆژانەياندا 

هەندێ لە مامۆستايان )لە 
نيوە كەمرت( پالنی سااڵنە 

و وەرزيانەيان هەيە كە 
لەگەڵ پالنی ڕۆژانەياندا يەك 

بگرێتەوە كە جەخت لەسەر 
تەواوكردنی پرۆگرام بكات لە 

كاتی دياری كراودا.

زۆر لە مامۆستايان )لە نيوە 
زياتر( پالنيان هەيە و يەك 
دەگرێتەوە لەگەڵ پالنی 
ڕۆژانەدا  بەجۆرێك جەخت 

لەسەر تەواوكردنی پرۆگرام 
بكات لە كاتی دياری كراودا.

 گشت مامۆستايان پالنی 
گونجاو و دروستيان هەيە 

)سااڵنە و وەرزيانە( كە 
يەك بگرێتەوە لەگەڵ 

پالنی ڕۆژانەياندا وە 
كارايە بۆ باشرت كردنی 

فێربوون و فێركردن 
بەجۆرێك جەخت لەسەر 

تەواوكردنی پرۆگرام 
بكات لە كاتی دياری 

كراودا.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

دووەم:    
فَێركردن و 

فێربوون

ميتۆدو تەكنيكى هاوچەرخ و كارا پيادە . 11
دەكرێت لە پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا، 

كە هاىن قوتابيان دەدات بۆ فێربوون و 
پاڵپشتيان دەكات بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى 

سەربەخۆ فێربن.  

لە قوتابخانەدا شێوازى هاوچەرخ بەكاردەهێرنێت   1 .11
بۆ فێركردن، وەك فێربووىن چاالك و كارى دوو 

كەىس و كارى بە كۆمەڵ، كە گونجاو بن لەگەڵ 
ئەو بابەتانەى دەوترێنەوە.

لە پڕۆسەى فێركردندا بە شێوەيەكى گونجاو   2 .11
هۆيەكاىن فێركردن كە لەبەردەست دايە بەكار 

دەهێنێ، لە نێوياندا تەكنيكە هاوچەرخەكان.

پڕۆسەى فێركردن بە شێوەيەكى نەرم )مرونە(   3 .11
تێڕاماىن ميتۆدە هاوچەرخەكان بەكاردەهێنێت 

و كارايانە چارەسەرى ئەو گرفتانە دەكات كە 
سەرهەڵدەدات.

لە پڕۆسەى فێركردندا بە شێوەيەكى چاالك   4 .11
بەشدارى بە قوتابيان دەكرێت و بواريان پێ دەدات 

بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى سەربەخۆ فێرببن. 

مامۆستايانی قوتابخانە كار بە 
ڕێگاكاىن وانە وتنەوەى نوێ ناكەن 
و هاىن قوتابيان نادات بۆ فێربوون و  

گەشە كردنيان.

مامۆستايانی قوتابخانە كار 
بە شێوازى وانە وتنەوەى 

كۆن دەكەن و ڕەچاوى 
بەكارهێناىن تەكنەلۆژياى 
نوێ بە كەمی دەكەن وە 

خواسىت قوتابيان بۆ فێربوون 
دەستەبەر ناكەن .

 

مامۆستايانی قوتابخانە 
كاردەكەن لەسەر 

بەكارهێناىن هەمەجۆرەی 
ڕێگاكاىن وانە وتنەوە 

بە مەبەسىت گەياندىن 
پڕۆسەى فێركردن و فێربوون 

بە شێوەيەكى ڕوون و ئاسان 
بۆ قوتابيان دەخرێنە روو 

وە ئامانجەكاىن دەپێكێت 
و ڕەنگدانەوەى بەشێك 

لە اليەنەكانی فێركردن و 
فێربوون دەردەكەوێت لەسەر 
پێشكەوتنی زۆربەى قوتابيان. 

مامۆستايانی قوتابخانە 
تازەترين ڕێگاو شێوازو 
تەكنەلۆژياى فێركارى 

سەردەم بەكار دەهێنن بۆ 
ئەوەى پرۆسەى فێربوون 
كاريگەرو سەركەوتوبێت 
و كاريگەرى ڕاستەوخۆی 

هەبێت لەسەر گەشەی 
قوتابيان بەشێوەيەكی 
سەربەخۆ وە  چاالكی 

هەمە جۆر بكەن. 

شارەزاىي باىش مامۆستايان لە . 12
پسپۆڕيەكەياندا بۆتە هۆى باشرتكردىن 

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا.

 پڕۆسەى فێركردن ڕەنگى داوەتەوە لەو زانينە   1 .12
گشىت و چەمكە تايبەت و ناوەڕۆكانەى كە 

خوێندراون.

پڕۆسەى فێركردن ڕەنگدانەوەى كارامەييە   2 .12
كاريگەرەكاىن مامۆستايانە لە خستنە ڕووى 

چەمكەكان و ناوەڕۆكى بابەتەكان، بە شێوازێكى 
پوخت و ئاسان، بە چەشنێك بەرژەوەندى قوتابيان 

دابين بكات.  

مامۆستايان شارەزايی باشيان نيە لە 
پسپۆڕيەكانيان و كارامەييەكانی 
فێركردنی كارا دەستەبەر ناكەن.

هەندێك لە مامۆستايان 
)لەنيوە كەمرت( شارەزايی 

باشيان هەيە لە پسپۆڕيەكانيان 
و كارامەييەكانی   فێركردنی 

كارا  دەستەبەر دەكەن.

زۆربەی مامۆستايان )لە نيوە 
زياتر( شارەزايی باشيان هەيە 

لە پسپۆڕيەكانيان و كارامەيی 
فێركردنی كارا دەستەبەر 

دەكەن بە باشی.

گشت مامۆستايان 
شارەزايی تەواويان هەيە 

لە پسپۆريەكانياندا, و 
كارامەييە چاالكەكانيان 

لە پێشكەشكردىن 
چەمكەكان و ناوەڕۆكى 

بابەتەكان بە شێوە 
يەكى يەكگرتوو و 

ئاسان بۆ تێگەيشتن, لە 
ئاسىت فێركردندا ڕەنگی 

داوەتەوە.

مامۆستاياىن قوتابخانە بە شێوەيەكى . 13
كارا لەگەڵ قوتابيان ئاوێتە دەبن بۆ 

بەرەوپێشربدىن فێربوونيان. 

پڕۆسەى فێركردن ڕەنگدانەوەى كارامەىي باىش   1 .13
مامۆستايانە لە پەيوەندى زارەكى و نازارەكى، لە 

پرسياركردن و گوێ گرتندا.

مامۆستايان و كارمەندان بە شێوەيەكى كارا   2 .13
هەڵدەستن بە بەهێزكردىن پەيوەندى كردن و 

هاوكارى كردن لە نێوان خۆيان و قوتابيەكاندا، 
هەروەها لە نێوان خودى قوتابيەكاندا. 

مامۆستايان بە هيچ شێوەيەك 
لەگەڵ قوتابيان ئاوێتە نابن و 

پەيوەنديان لەگەڵ ناكەن، ئەمەش 
بۆشايەكى گەورە لە نێوانيان 

دروست دەكات و كاريگەرى نەرێنی 
لەسەر پڕۆسەى فێركردن و فێربوون 

دروست دەكات.

ئاوێتە بووىن بەشێكى 
كەم لە مامۆستايان )لە نيوە 

كەمرت( لەگەڵ قوتابيان و 
كەمێكيان وەاڵىم پرسيارو 

پێشنيازەكانيان دەدەنەوەو بە 
شێوەيەكى الواز.

ئاوێتە بووىن زۆربەى 
مامۆستايان )لە نيوە 

زياتر( لەگەڵ قوتابيان بە 
شێوەيەكى گونجاو، وە 

لە پەيوەنديدان لەگەڵ 
زۆربەيان و گوێ لە زۆربەی 

بريو بۆچوونەكانی قوتابيان 
دەگرن.

سەرجەم مامۆستايان 
ئاوێتە بوون لەگەڵ 

قوتابيان و گوێ لە ڕاو و 
بۆچوونەكانيان دەگرن 
بە شێوەيەكى ڕوون بە 

مەبەسىت گەشە كردنيان 
بە شێوەى تەواو و 

درووست. 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

دووەم:    
فَێركردن و 

فێربوون

ميتۆدو تەكنيكى هاوچەرخ و كارا پيادە . 11
دەكرێت لە پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا، 

كە هاىن قوتابيان دەدات بۆ فێربوون و 
پاڵپشتيان دەكات بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى 

سەربەخۆ فێربن.  

لە قوتابخانەدا شێوازى هاوچەرخ بەكاردەهێرنێت   1 .11
بۆ فێركردن، وەك فێربووىن چاالك و كارى دوو 

كەىس و كارى بە كۆمەڵ، كە گونجاو بن لەگەڵ 
ئەو بابەتانەى دەوترێنەوە.

لە پڕۆسەى فێركردندا بە شێوەيەكى گونجاو   2 .11
هۆيەكاىن فێركردن كە لەبەردەست دايە بەكار 

دەهێنێ، لە نێوياندا تەكنيكە هاوچەرخەكان.

پڕۆسەى فێركردن بە شێوەيەكى نەرم )مرونە(   3 .11
تێڕاماىن ميتۆدە هاوچەرخەكان بەكاردەهێنێت 

و كارايانە چارەسەرى ئەو گرفتانە دەكات كە 
سەرهەڵدەدات.

لە پڕۆسەى فێركردندا بە شێوەيەكى چاالك   4 .11
بەشدارى بە قوتابيان دەكرێت و بواريان پێ دەدات 

بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى سەربەخۆ فێرببن. 

مامۆستايانی قوتابخانە كار بە 
ڕێگاكاىن وانە وتنەوەى نوێ ناكەن 
و هاىن قوتابيان نادات بۆ فێربوون و  

گەشە كردنيان.

مامۆستايانی قوتابخانە كار 
بە شێوازى وانە وتنەوەى 

كۆن دەكەن و ڕەچاوى 
بەكارهێناىن تەكنەلۆژياى 
نوێ بە كەمی دەكەن وە 

خواسىت قوتابيان بۆ فێربوون 
دەستەبەر ناكەن .

 

مامۆستايانی قوتابخانە 
كاردەكەن لەسەر 

بەكارهێناىن هەمەجۆرەی 
ڕێگاكاىن وانە وتنەوە 

بە مەبەسىت گەياندىن 
پڕۆسەى فێركردن و فێربوون 

بە شێوەيەكى ڕوون و ئاسان 
بۆ قوتابيان دەخرێنە روو 

وە ئامانجەكاىن دەپێكێت 
و ڕەنگدانەوەى بەشێك 

لە اليەنەكانی فێركردن و 
فێربوون دەردەكەوێت لەسەر 
پێشكەوتنی زۆربەى قوتابيان. 

مامۆستايانی قوتابخانە 
تازەترين ڕێگاو شێوازو 
تەكنەلۆژياى فێركارى 

سەردەم بەكار دەهێنن بۆ 
ئەوەى پرۆسەى فێربوون 
كاريگەرو سەركەوتوبێت 
و كاريگەرى ڕاستەوخۆی 

هەبێت لەسەر گەشەی 
قوتابيان بەشێوەيەكی 
سەربەخۆ وە  چاالكی 

هەمە جۆر بكەن. 

شارەزاىي باىش مامۆستايان لە . 12
پسپۆڕيەكەياندا بۆتە هۆى باشرتكردىن 

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا.

 پڕۆسەى فێركردن ڕەنگى داوەتەوە لەو زانينە   1 .12
گشىت و چەمكە تايبەت و ناوەڕۆكانەى كە 

خوێندراون.

پڕۆسەى فێركردن ڕەنگدانەوەى كارامەييە   2 .12
كاريگەرەكاىن مامۆستايانە لە خستنە ڕووى 

چەمكەكان و ناوەڕۆكى بابەتەكان، بە شێوازێكى 
پوخت و ئاسان، بە چەشنێك بەرژەوەندى قوتابيان 

دابين بكات.  

مامۆستايان شارەزايی باشيان نيە لە 
پسپۆڕيەكانيان و كارامەييەكانی 
فێركردنی كارا دەستەبەر ناكەن.

هەندێك لە مامۆستايان 
)لەنيوە كەمرت( شارەزايی 

باشيان هەيە لە پسپۆڕيەكانيان 
و كارامەييەكانی   فێركردنی 

كارا  دەستەبەر دەكەن.

زۆربەی مامۆستايان )لە نيوە 
زياتر( شارەزايی باشيان هەيە 

لە پسپۆڕيەكانيان و كارامەيی 
فێركردنی كارا دەستەبەر 

دەكەن بە باشی.

گشت مامۆستايان 
شارەزايی تەواويان هەيە 

لە پسپۆريەكانياندا, و 
كارامەييە چاالكەكانيان 

لە پێشكەشكردىن 
چەمكەكان و ناوەڕۆكى 

بابەتەكان بە شێوە 
يەكى يەكگرتوو و 

ئاسان بۆ تێگەيشتن, لە 
ئاسىت فێركردندا ڕەنگی 

داوەتەوە.

مامۆستاياىن قوتابخانە بە شێوەيەكى . 13
كارا لەگەڵ قوتابيان ئاوێتە دەبن بۆ 

بەرەوپێشربدىن فێربوونيان. 

پڕۆسەى فێركردن ڕەنگدانەوەى كارامەىي باىش   1 .13
مامۆستايانە لە پەيوەندى زارەكى و نازارەكى، لە 

پرسياركردن و گوێ گرتندا.

مامۆستايان و كارمەندان بە شێوەيەكى كارا   2 .13
هەڵدەستن بە بەهێزكردىن پەيوەندى كردن و 

هاوكارى كردن لە نێوان خۆيان و قوتابيەكاندا، 
هەروەها لە نێوان خودى قوتابيەكاندا. 

مامۆستايان بە هيچ شێوەيەك 
لەگەڵ قوتابيان ئاوێتە نابن و 

پەيوەنديان لەگەڵ ناكەن، ئەمەش 
بۆشايەكى گەورە لە نێوانيان 

دروست دەكات و كاريگەرى نەرێنی 
لەسەر پڕۆسەى فێركردن و فێربوون 

دروست دەكات.

ئاوێتە بووىن بەشێكى 
كەم لە مامۆستايان )لە نيوە 

كەمرت( لەگەڵ قوتابيان و 
كەمێكيان وەاڵىم پرسيارو 

پێشنيازەكانيان دەدەنەوەو بە 
شێوەيەكى الواز.

ئاوێتە بووىن زۆربەى 
مامۆستايان )لە نيوە 

زياتر( لەگەڵ قوتابيان بە 
شێوەيەكى گونجاو، وە 

لە پەيوەنديدان لەگەڵ 
زۆربەيان و گوێ لە زۆربەی 

بريو بۆچوونەكانی قوتابيان 
دەگرن.

سەرجەم مامۆستايان 
ئاوێتە بوون لەگەڵ 

قوتابيان و گوێ لە ڕاو و 
بۆچوونەكانيان دەگرن 
بە شێوەيەكى ڕوون بە 

مەبەسىت گەشە كردنيان 
بە شێوەى تەواو و 

درووست. 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

دووەم:    
فَێركردن و 

فێربوون

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا بە . 14
شێوەيەكى گونجاو ڕەچاوى جياوازى تاكە 

كەىس قوتابيان دەكات، لە نێوياندا ئەوانەى 
دژوارى سايكۆلۆجيان هەيە و ئەوانەى خاوەن 

پێداويستيەكى پەروەردەىي تايبەتن تواناى 
فێربوونيان زياد دەكات. 

فێركردن ڕەنگدانەوەى زانيارى باىش مامۆستايانە   1 .14
بە هەل و مەرجى تاكە كەىس و پێداويسىت 
و تواناكاىن قوتابيەكان و ئامادەييان هەيە بۆ 

ئەوەى لەسەر بنەماى زانيارى و ئامۆژگاريەكاىن 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي كار بكەن.

پڕۆسەى فێركردن چەند ميتۆدێك بەكار دەهێنێت   2 .14
بۆ پشتيواىن كردن لە فێربووىن تاكەكان و پالن بۆ 

فێربووىن ئاييندەيان دادەنێت.

فێركردن ڕەنگدانەوەى باوەڕبوونە بە تواناى هەر   3 .14
قوتابيەك بۆ سەركەوتن.

پڕۆسەى فێركردن ئەرك و چاالكى جياواز   4 .14
بەكاردەهێنێت كە گونجاو بن لەگەڵ توانا 

جياوازەكاىن قوتابياندا. 

هەموو مامۆستاكان ڕەچاوى 
جياوازى تاكە كەسی فەرامۆش 

دەكەن و بايەخ نادەن بە توانا 
كانی قوتابی و ڕۆڵی ڕێنماييكاری 

پەروەردەىي  فەرامۆش دەكرێت، 
بۆيە فێركردن ناگونجێ لەگەڵ توانا 

جياوازەكاىن قوتابيان .

هەندێك لە مامۆستايان )لە 
نيوە كەمرت( ڕەچاوى جياوازى 
تاكە كەىس دەكەن بە پشت 

بەستن بە شارەزايەكاىن 
خۆيان لە فێربووندا  و ڕۆڵی 

ڕێنماييكاری پەروەردەىي  
فەرامۆش دەكرێت، بۆيە 

فێركردن ناگونجێ لەگەڵ 
توانا جياوازەكاىن قوتابيان .

زۆربەى مامۆستايان)لە 
نيوە زياتر( ڕەچاوى جياوازى 

تاكە كەسی )الفروق 
الفرديە( دەكەن بە پشت 

بەستن بەو زانياريانەى كە 
لە ڕێنماييكاری پەروەردەىي 

دەستيان دەكەوێت , و 
بەكارهێناىن كارامەيەكاىن 

فێربووىن تاكەكان بە 
شێوەيەك بگونجێت لەگەڵ 

توانا جياوازەكاىن قوتابيان و 
پاڵپشىت كردن و باوەڕبوون 

بە تواناى بەدەستهێناىن 
دەرئەنجامی باش.

هەموو مامۆستايان 
ڕەچاوى جياوازى تاكە 

كەىس )الفروق الفرديە( 
دەكەن بە شێوەيەكى 

كاريگەر لە ڕىێ شارەزايی 
باشيان بۆ دۆخ و 

پێداويستيەكان و تواناى 
تاكە كەسىي, بە پشت 
بەستن بە زانياريەكاىن 

دەستكەوتوو لە 
ڕێنماييكاری پەروەردەىي.  

بەكارهێناىن 
كارامەيەكاىن فێربووىن 

تاكەكان بە شێوەيەك 
بگونجێت لەگەڵ 
توانا جياوازەكاىن 

قوتابيان و پاڵپشىت 
كردىن باوەڕبوون بە 

تواناى بەدەستهێناىن 
دەرئەنجامی باش.  

قوتابخانە بە شێوەيەكى چاالك و . 15
بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێريكردن و 

هەڵسەنگاندىن بەرەوپێشچووىن قوتابيەكان. 

مامۆستايانی قوتابخانە چەند ڕێكارێكى   1 .15
گونجاويان هەيە بۆ هەڵسەنگاندن و بەرەو 

پێشچووىن قوتابيان.

قوتابيان فيدباكى كاريگەريان دەست دەكەوێت و   2 .15
يارمەتيان دەدات بۆ بەرەوپێشچوونيان.

ڕێكارەكاىن قوتابخانە بۆ تاقيكردنەوەى قوتابيان   3 .15
ڕوون و ئاشكراو دادپەروەرانەيەو ئەنجامەكانيىش 

وردن.

مامۆستايان هانی قوتابيان 
نادەن بۆ پێداچونەوەی ئەنجامی 

هەڵسەنگاندنيان ، هەروەها بە 
شێوەيەكی ڕون و ئاشكرا و شەفاف 

تاقيكردنەوەكان ئەنجام نادەن .

هەندێ لە مامۆستايان )لە نيوە 
كەمرت( هانی قوتابيان دەدەن 

بۆ پێداچونەوەی ئەنجامی 
تاقيكردنەوەكانيان بە 

شێوەيەكی كۆن و كالسيكی 
وە تاقيكردنەوەكان بە 

شێوەيەكی ڕوون و شەفاف 
ئەنجام نادەن وە شيكاری بۆ 

ئەنجامەكان ناكەن .

زۆربەی مامۆستايان )لە نيوە 
زياتر ( هانی قوتابيان دەدەن بۆ 
پێداچونەوەی ئەنجامەكانيان 

بە شێوەبەكی كارا و 
بەردەوام وە مامۆستايان 
پارێزگاری لە ئەنجامدانی 

تاقيكردنەوەكان دەكەن بە 
شێوەيەكی ڕوون و شەفاف 

بۆ بەدەست هێنانی ئەنجامی 
بەرز.

گشت مامۆستايان 
هانی قوتابيان دەدەن بۆ 
پێداچونەوەی ئەنجامی 

تاقيكردنەوەكانيان 
بە شێوەيەكی كارا و 

بەردەوام وە مامۆستايان   
پارێزگاری لە ئەنجامدانی 
تاقيكردنەوەكان دەكەن 

بە ڕوونی و شەفافی 
بۆ بەدەست هێنانی 

ئەنجامی بەرز.  
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

دووەم:    
فَێركردن و 

فێربوون

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا بە . 14
شێوەيەكى گونجاو ڕەچاوى جياوازى تاكە 

كەىس قوتابيان دەكات، لە نێوياندا ئەوانەى 
دژوارى سايكۆلۆجيان هەيە و ئەوانەى خاوەن 

پێداويستيەكى پەروەردەىي تايبەتن تواناى 
فێربوونيان زياد دەكات. 

فێركردن ڕەنگدانەوەى زانيارى باىش مامۆستايانە   1 .14
بە هەل و مەرجى تاكە كەىس و پێداويسىت 
و تواناكاىن قوتابيەكان و ئامادەييان هەيە بۆ 

ئەوەى لەسەر بنەماى زانيارى و ئامۆژگاريەكاىن 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي كار بكەن.

پڕۆسەى فێركردن چەند ميتۆدێك بەكار دەهێنێت   2 .14
بۆ پشتيواىن كردن لە فێربووىن تاكەكان و پالن بۆ 

فێربووىن ئاييندەيان دادەنێت.

فێركردن ڕەنگدانەوەى باوەڕبوونە بە تواناى هەر   3 .14
قوتابيەك بۆ سەركەوتن.

پڕۆسەى فێركردن ئەرك و چاالكى جياواز   4 .14
بەكاردەهێنێت كە گونجاو بن لەگەڵ توانا 

جياوازەكاىن قوتابياندا. 

هەموو مامۆستاكان ڕەچاوى 
جياوازى تاكە كەسی فەرامۆش 

دەكەن و بايەخ نادەن بە توانا 
كانی قوتابی و ڕۆڵی ڕێنماييكاری 

پەروەردەىي  فەرامۆش دەكرێت، 
بۆيە فێركردن ناگونجێ لەگەڵ توانا 

جياوازەكاىن قوتابيان .

هەندێك لە مامۆستايان )لە 
نيوە كەمرت( ڕەچاوى جياوازى 
تاكە كەىس دەكەن بە پشت 

بەستن بە شارەزايەكاىن 
خۆيان لە فێربووندا  و ڕۆڵی 

ڕێنماييكاری پەروەردەىي  
فەرامۆش دەكرێت، بۆيە 

فێركردن ناگونجێ لەگەڵ 
توانا جياوازەكاىن قوتابيان .

زۆربەى مامۆستايان)لە 
نيوە زياتر( ڕەچاوى جياوازى 

تاكە كەسی )الفروق 
الفرديە( دەكەن بە پشت 

بەستن بەو زانياريانەى كە 
لە ڕێنماييكاری پەروەردەىي 

دەستيان دەكەوێت , و 
بەكارهێناىن كارامەيەكاىن 

فێربووىن تاكەكان بە 
شێوەيەك بگونجێت لەگەڵ 

توانا جياوازەكاىن قوتابيان و 
پاڵپشىت كردن و باوەڕبوون 

بە تواناى بەدەستهێناىن 
دەرئەنجامی باش.

هەموو مامۆستايان 
ڕەچاوى جياوازى تاكە 

كەىس )الفروق الفرديە( 
دەكەن بە شێوەيەكى 

كاريگەر لە ڕىێ شارەزايی 
باشيان بۆ دۆخ و 

پێداويستيەكان و تواناى 
تاكە كەسىي, بە پشت 
بەستن بە زانياريەكاىن 

دەستكەوتوو لە 
ڕێنماييكاری پەروەردەىي.  

بەكارهێناىن 
كارامەيەكاىن فێربووىن 

تاكەكان بە شێوەيەك 
بگونجێت لەگەڵ 
توانا جياوازەكاىن 

قوتابيان و پاڵپشىت 
كردىن باوەڕبوون بە 

تواناى بەدەستهێناىن 
دەرئەنجامی باش.  

قوتابخانە بە شێوەيەكى چاالك و . 15
بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێريكردن و 

هەڵسەنگاندىن بەرەوپێشچووىن قوتابيەكان. 

مامۆستايانی قوتابخانە چەند ڕێكارێكى   1 .15
گونجاويان هەيە بۆ هەڵسەنگاندن و بەرەو 

پێشچووىن قوتابيان.

قوتابيان فيدباكى كاريگەريان دەست دەكەوێت و   2 .15
يارمەتيان دەدات بۆ بەرەوپێشچوونيان.

ڕێكارەكاىن قوتابخانە بۆ تاقيكردنەوەى قوتابيان   3 .15
ڕوون و ئاشكراو دادپەروەرانەيەو ئەنجامەكانيىش 

وردن.

مامۆستايان هانی قوتابيان 
نادەن بۆ پێداچونەوەی ئەنجامی 

هەڵسەنگاندنيان ، هەروەها بە 
شێوەيەكی ڕون و ئاشكرا و شەفاف 

تاقيكردنەوەكان ئەنجام نادەن .

هەندێ لە مامۆستايان )لە نيوە 
كەمرت( هانی قوتابيان دەدەن 

بۆ پێداچونەوەی ئەنجامی 
تاقيكردنەوەكانيان بە 

شێوەيەكی كۆن و كالسيكی 
وە تاقيكردنەوەكان بە 

شێوەيەكی ڕوون و شەفاف 
ئەنجام نادەن وە شيكاری بۆ 

ئەنجامەكان ناكەن .

زۆربەی مامۆستايان )لە نيوە 
زياتر ( هانی قوتابيان دەدەن بۆ 
پێداچونەوەی ئەنجامەكانيان 

بە شێوەبەكی كارا و 
بەردەوام وە مامۆستايان 
پارێزگاری لە ئەنجامدانی 

تاقيكردنەوەكان دەكەن بە 
شێوەيەكی ڕوون و شەفاف 

بۆ بەدەست هێنانی ئەنجامی 
بەرز.

گشت مامۆستايان 
هانی قوتابيان دەدەن بۆ 
پێداچونەوەی ئەنجامی 

تاقيكردنەوەكانيان 
بە شێوەيەكی كارا و 

بەردەوام وە مامۆستايان   
پارێزگاری لە ئەنجامدانی 
تاقيكردنەوەكان دەكەن 

بە ڕوونی و شەفافی 
بۆ بەدەست هێنانی 

ئەنجامی بەرز.  
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

سێيەم: بايەخ 
دان بە قوتابيان 

و پشتگريى 
كردنيان.

قوتابخانە پشتيوانيەكى كاريگەر . 16
دەكات لە بەرەپێشچووىن كەسيەىت قوتابيان.

قوتابخانە ڕێساو ڕێكارى ڕووىن هەيە بۆ   1 .16
پاداشت كردن و ڕەفتارى باش و ڕاستكردنەوەى 
ڕەفتارى نەشياو وە هاندان بۆ ڕێزگرتن لە بەهاو 

بريوباوەڕەكاىن ئەواىن ديكە، ڕێساو ڕێكارى 
كاريگەرن لە برەودان بە بەهاى ئەرێىن و ڕەفتارى 

بەرپرسيارانە لە اليەن قوتابيەكانەوە.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كاريگەر هەڵدەستێت   2 .16
بە پەرەپێداىن ئاشتەوايی و ڕێزگرتىن دوواليەنەو 

خۆشەويسىت سروشت و پاراستىن ژينگەو دروست 
كردىن پەيوەندى بنياتنەرانە لەگەڵ كۆمەڵگەدا.

قوتابخانە چەند چاالكيەك دەستەبەر دەكات   3 .16
بۆ نمونە، چاالكى هونەرى و وەرزىش، هەروەها 

سەركەوتوانە هەڵدەستێت بە هانداىن قوتابيان بۆ 
ئەوەى بەشدارى لەو چاالكيانەدا بكەن.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كاريگەر پەرە بە   4 .16
كارامەييە ژيانيەكاىن قوتابيان دەدات و ڕێنماىي 

پيشەىي باشيان بۆ دەستەبەر دەكات كە گونجاو 
بێت لەگەڵ تواناو خواستەكانيان لەبارەى 

ئايندەيانەوە.    

قوتابخانەڕێساو ڕێكارەكاىن  بۆ 
پاڵپشتيكردىن ڕاستكردنەوەی 

ڕەفتارى نەشياو و ڕێزگرتن لە بەها 
و بريوباوەڕەكاىن كەساىن تر 

نيە, و چاالكی جۆراو جۆرەكانی 
وەك )هونەری, وەرزشی, ئەدەبی 

,پێشبڕكێ ، ... هتد(  بۆ قوتابيان 
فەرامۆشكردووە .

قوتابخانە كەمێك لە 
ڕێساكاىن ڕەفتاركردىن 

هەيە لەگەڵ هەندێك 
ڕێكار بۆ پاڵپشتيكردن و 
ڕاستكردنەوەی ڕەفتارە 

نەشياوە كان,  و هانداىن 
قوتابيان بۆ ڕێزگرتن لە بەها 
و بريوباوەڕەكاىن  كەساىن 

تر الوازە چونكە قوتابخانە 
تەنها كەمێك چاالكی 

جۆراوجۆر ئەنجام دەدات وەك 
چاالكی )هونەری, وەرزشی, 
ئەدەبی, پێشبڕكێ ، ... هتد(  
و پەرەپێداىن كارامەيەكاىن 

ژيان .

قوتابخانە ڕێسا و ڕێكارى 
هەيە بۆ پاڵپشتيكردىن 

ڕەفتارى باش و 
ڕاستكردنەوەی ڕەفتارى 

نەشياو و هانداىن قوتابيان 
بۆ ڕێزگرتن لە بەها و 

بريوباوەڕەكاىن كەساىن 
تر, و قوتابخانە تەنها 

چاالكی هونەری  فەرمی 
ئەنجام دەدات بۆ زۆربەی 
قوتابيان وەك چاالكی ) 

هونەری, وەرزشی, ئەدەبی, 
پێشبڕكێ،... هتد( و 

پەرەپێداىن كارامەيەكاىن 
ژيان.

قوتابخانە ڕێسا و 
ڕێكارى ڕووىن هەيە بۆ 
پاڵپشتيكردىن ڕەفتارى 
باش و ڕاستكردنەوەی 

ڕەفتارى نەشياو و هانداىن 
گشت قوتابيان بۆ ڕێزگرتن 
لە بەها و بريوباوەڕەكاىن 

كەساىن تر و  ئاشتی و 
تێگەيشتىن دوواليەنە 

بەشێوەى كاريگەر, 
و قوتابخانە چاالكی 
هونەری جۆراوجۆر  و 
سەربار ئەنجام دەدات 

وەك چاالكی )هونەری, 
وەرزشی, ئەدەبی, 

پێشبڕكێ، ... هتد( و 
پەرەپێداىن كارامەيەكاىن 

ژيان .

قوتابخانە پاڵپشىت و جەخت لە . 17
مافەكاىن مرۆڤ دەكات بۆ قوتابيان. 

قوتابخانە هۆشيارە بە پڕەنسيپە جيهانيەكاىن   1 .17
مافەكاىن مرۆڤ و چاالكانە پەرە بە مافەكاىن 

كچان و ئەو قوتابيانە دەدات كە خاوەىن 
پێداويسىت پەروەردەىي تايبەتن لەگەڵ مافەكاىن 

مندااڵىن ئاوارە ناوخۆييەكان.

قوتابخانە دەرفەىت گونجاو دەستەبەر دەكات   2 .17
تاوەكو قوتابيان بتوانن گوزارشت لە بۆچونەكانيان 

بكەن و بە شێوەيەكى كارا پەرە بدەن بە ڕێزگرتن 
لە بۆچوونەكاىن ئەواىن تر.

قوتابخانە پشتگريى لەوە دەكات كە دەرفەىت   3 .17
خوێندن بۆ هەمووان هەبێت و هەنگاوى كاريگەر 
دەنێت بۆ دڵنيا بوون لەوەى سەرجەم قوتابيان )لە 

نێوياندا كچان, ئەو قوتابيانەى خاوەىن پێداويسىت 
پەروەردەىي تايبەتن و مندااڵىن ئاوارە ناوخۆييەكان( 

بە ڕێك و پێكى دەوام دەكەن و دانابڕێن و 
سوودمەند دەبن لەو پەروەردەيەى كە قوتابخانە 

دەستەبەرى دەكات.

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە هيچ 
دەرفەتێك و ژينگەيەكى لەبار 

ناڕەخسێنێت بۆ فێربوونی قوتابيان 
و هيچ كام لە پڕەنسيپەكاىن 

مافەكانی مرۆڤ جێبەجێ ناكات 
و خاوەن پێداويستيە تايبەتەكاىن 

بەالوە ناوە. 

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
هەندێك لە داخوازيەكاىن 
ژينگەى خوێندن دەستەبەر 

دەكات، هاوكارە لە تۆمار 
كردن و گەرانەوەی 

ژمارەيەكى كەم لە قوتابيە 
دابڕاوەكان بۆ پرۆسەی 

خوێندن و هەندێك لە 
داخوازيەكاىن قوتابيە خاوەن 

پێداويستيە تايبەتەكان 
دابين دەكات، وە بەشێك لە 
مافەكاىن مرۆڤ جێبەجێ 

دەكات.

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
ژينگەيەكى لەبار و ئارام 
دەڕەخسێنێت بۆ زۆربەى 

قوتابيان و قوتابيە خاوەن 
پێداويستيە تايبەتەكان 

و قوتابيە دابڕاوەكان  بە 
مەرجێك گونجاو بێت 

لەگەڵ مافەكانی مرۆڤ 
وە سنوورداركردىن دابڕاىن 

قوتابيان لە خوێندن.

دەستەى كارگێڕى 
قوتابخانە دەرفەتێكى 

فێركارى باش، وە 
ژينگەيەكى لەبارو 
ئارام دەڕەخسێنێت 
بۆ گشت قوتابيان 

و خاوەن پێداويستە 
تايبەتەكان و دابڕاوەكان 

بۆ بەردەوام بوون لە 
خوێندن و فەراهەم 
كردىن كەشێكى 

لەبار بۆ دەربڕيىن ڕاو و 
بۆچوونيان و باوەڕ هێنان 

بە مافەكانی مرۆڤ.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

سێيەم: بايەخ 
دان بە قوتابيان 

و پشتگريى 
كردنيان.

قوتابخانە پشتيوانيەكى كاريگەر . 16
دەكات لە بەرەپێشچووىن كەسيەىت قوتابيان.

قوتابخانە ڕێساو ڕێكارى ڕووىن هەيە بۆ   1 .16
پاداشت كردن و ڕەفتارى باش و ڕاستكردنەوەى 
ڕەفتارى نەشياو وە هاندان بۆ ڕێزگرتن لە بەهاو 

بريوباوەڕەكاىن ئەواىن ديكە، ڕێساو ڕێكارى 
كاريگەرن لە برەودان بە بەهاى ئەرێىن و ڕەفتارى 

بەرپرسيارانە لە اليەن قوتابيەكانەوە.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كاريگەر هەڵدەستێت   2 .16
بە پەرەپێداىن ئاشتەوايی و ڕێزگرتىن دوواليەنەو 

خۆشەويسىت سروشت و پاراستىن ژينگەو دروست 
كردىن پەيوەندى بنياتنەرانە لەگەڵ كۆمەڵگەدا.

قوتابخانە چەند چاالكيەك دەستەبەر دەكات   3 .16
بۆ نمونە، چاالكى هونەرى و وەرزىش، هەروەها 

سەركەوتوانە هەڵدەستێت بە هانداىن قوتابيان بۆ 
ئەوەى بەشدارى لەو چاالكيانەدا بكەن.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كاريگەر پەرە بە   4 .16
كارامەييە ژيانيەكاىن قوتابيان دەدات و ڕێنماىي 

پيشەىي باشيان بۆ دەستەبەر دەكات كە گونجاو 
بێت لەگەڵ تواناو خواستەكانيان لەبارەى 

ئايندەيانەوە.    

قوتابخانەڕێساو ڕێكارەكاىن  بۆ 
پاڵپشتيكردىن ڕاستكردنەوەی 

ڕەفتارى نەشياو و ڕێزگرتن لە بەها 
و بريوباوەڕەكاىن كەساىن تر 

نيە, و چاالكی جۆراو جۆرەكانی 
وەك )هونەری, وەرزشی, ئەدەبی 

,پێشبڕكێ ، ... هتد(  بۆ قوتابيان 
فەرامۆشكردووە .

قوتابخانە كەمێك لە 
ڕێساكاىن ڕەفتاركردىن 

هەيە لەگەڵ هەندێك 
ڕێكار بۆ پاڵپشتيكردن و 
ڕاستكردنەوەی ڕەفتارە 

نەشياوە كان,  و هانداىن 
قوتابيان بۆ ڕێزگرتن لە بەها 
و بريوباوەڕەكاىن  كەساىن 

تر الوازە چونكە قوتابخانە 
تەنها كەمێك چاالكی 

جۆراوجۆر ئەنجام دەدات وەك 
چاالكی )هونەری, وەرزشی, 
ئەدەبی, پێشبڕكێ ، ... هتد(  
و پەرەپێداىن كارامەيەكاىن 

ژيان .

قوتابخانە ڕێسا و ڕێكارى 
هەيە بۆ پاڵپشتيكردىن 

ڕەفتارى باش و 
ڕاستكردنەوەی ڕەفتارى 

نەشياو و هانداىن قوتابيان 
بۆ ڕێزگرتن لە بەها و 

بريوباوەڕەكاىن كەساىن 
تر, و قوتابخانە تەنها 

چاالكی هونەری  فەرمی 
ئەنجام دەدات بۆ زۆربەی 
قوتابيان وەك چاالكی ) 

هونەری, وەرزشی, ئەدەبی, 
پێشبڕكێ،... هتد( و 

پەرەپێداىن كارامەيەكاىن 
ژيان.

قوتابخانە ڕێسا و 
ڕێكارى ڕووىن هەيە بۆ 
پاڵپشتيكردىن ڕەفتارى 
باش و ڕاستكردنەوەی 

ڕەفتارى نەشياو و هانداىن 
گشت قوتابيان بۆ ڕێزگرتن 
لە بەها و بريوباوەڕەكاىن 

كەساىن تر و  ئاشتی و 
تێگەيشتىن دوواليەنە 

بەشێوەى كاريگەر, 
و قوتابخانە چاالكی 
هونەری جۆراوجۆر  و 
سەربار ئەنجام دەدات 

وەك چاالكی )هونەری, 
وەرزشی, ئەدەبی, 

پێشبڕكێ، ... هتد( و 
پەرەپێداىن كارامەيەكاىن 

ژيان .

قوتابخانە پاڵپشىت و جەخت لە . 17
مافەكاىن مرۆڤ دەكات بۆ قوتابيان. 

قوتابخانە هۆشيارە بە پڕەنسيپە جيهانيەكاىن   1 .17
مافەكاىن مرۆڤ و چاالكانە پەرە بە مافەكاىن 

كچان و ئەو قوتابيانە دەدات كە خاوەىن 
پێداويسىت پەروەردەىي تايبەتن لەگەڵ مافەكاىن 

مندااڵىن ئاوارە ناوخۆييەكان.

قوتابخانە دەرفەىت گونجاو دەستەبەر دەكات   2 .17
تاوەكو قوتابيان بتوانن گوزارشت لە بۆچونەكانيان 

بكەن و بە شێوەيەكى كارا پەرە بدەن بە ڕێزگرتن 
لە بۆچوونەكاىن ئەواىن تر.

قوتابخانە پشتگريى لەوە دەكات كە دەرفەىت   3 .17
خوێندن بۆ هەمووان هەبێت و هەنگاوى كاريگەر 
دەنێت بۆ دڵنيا بوون لەوەى سەرجەم قوتابيان )لە 

نێوياندا كچان, ئەو قوتابيانەى خاوەىن پێداويسىت 
پەروەردەىي تايبەتن و مندااڵىن ئاوارە ناوخۆييەكان( 

بە ڕێك و پێكى دەوام دەكەن و دانابڕێن و 
سوودمەند دەبن لەو پەروەردەيەى كە قوتابخانە 

دەستەبەرى دەكات.

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە هيچ 
دەرفەتێك و ژينگەيەكى لەبار 

ناڕەخسێنێت بۆ فێربوونی قوتابيان 
و هيچ كام لە پڕەنسيپەكاىن 

مافەكانی مرۆڤ جێبەجێ ناكات 
و خاوەن پێداويستيە تايبەتەكاىن 

بەالوە ناوە. 

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
هەندێك لە داخوازيەكاىن 
ژينگەى خوێندن دەستەبەر 

دەكات، هاوكارە لە تۆمار 
كردن و گەرانەوەی 

ژمارەيەكى كەم لە قوتابيە 
دابڕاوەكان بۆ پرۆسەی 

خوێندن و هەندێك لە 
داخوازيەكاىن قوتابيە خاوەن 

پێداويستيە تايبەتەكان 
دابين دەكات، وە بەشێك لە 
مافەكاىن مرۆڤ جێبەجێ 

دەكات.

دەستەى كارگێڕى قوتابخانە 
ژينگەيەكى لەبار و ئارام 
دەڕەخسێنێت بۆ زۆربەى 

قوتابيان و قوتابيە خاوەن 
پێداويستيە تايبەتەكان 

و قوتابيە دابڕاوەكان  بە 
مەرجێك گونجاو بێت 

لەگەڵ مافەكانی مرۆڤ 
وە سنوورداركردىن دابڕاىن 

قوتابيان لە خوێندن.

دەستەى كارگێڕى 
قوتابخانە دەرفەتێكى 

فێركارى باش، وە 
ژينگەيەكى لەبارو 
ئارام دەڕەخسێنێت 
بۆ گشت قوتابيان 

و خاوەن پێداويستە 
تايبەتەكان و دابڕاوەكان 

بۆ بەردەوام بوون لە 
خوێندن و فەراهەم 
كردىن كەشێكى 

لەبار بۆ دەربڕيىن ڕاو و 
بۆچوونيان و باوەڕ هێنان 

بە مافەكانی مرۆڤ.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو . 18
پاڵپشىت قوتابياىن خاوەن پێداويسىت 

پەروەردەىي تايبەت و قوتابياىن بەهرەمەند 
دەكات.

قوتابخانە پشتيواىن ماددى و مەعنەوى گونجاو   1 .18
دەستەبەر دەكات بۆ ئەو قوتابيانەى كە خاوەن 

پێداويسىت پەروەردەيی و فێركاری تايبەتن.

قوتابخانە ئەو داواكاريە ياسايانە جێبەجێ   2 .18
دەكات كە پەيوەستە بەو قوتابيانەى كە خاوەن 

پێداويسىت پەروەردەيی وفێركاری تايبەتن.

قوتابخانە چەند چاالكيەكى جۆراوجۆر، كە   3 .18
ئامانجى جياوازيان هەيە، بۆ قوتابياىن خاوەن 

دەستكەوىت ئاست بەرز فەراهەم دەكات.

قوتابخانە پڕۆگراىم خوێندىن تەواوكارى بۆ ئەو   4 .18
قوتابيانەى ئاستيان الوازە دەستەبەر دەكات.

قوتابخانە پاڵپشتی ماددى و 
مەعنەوی قوتابياىن خاوەن 

پێداويستی تايبەت و قوتابياىن خاوەن 
پێداويستی تايبەىت فێركاری ناكات, 

ياساكانی تايبەت بەوان نايزانێت 
و چاالكی جياوازى وەها ئەنجام 

نادات كە بگونجێت لەگەڵ ئامانجە 
جياوازەكانی قوتابيە بەهرەدارەكان 
و ئەداى قوتابياىن ئاست الواز باشرت 

ناكات .  

قوتابخانە گرنگی بە قوتابياىن 
خاوەن پێداويستی تايبەت و 

قوتابياىن خاوەن پێداويستی 
تايبەىت فێركاری دەدات و 

هەندێك پاڵپشتی مەعنەوی  
دەستەبەر دەكات, و ڕەچاوی 

جياوازی تاكەكەسی 
ناكات،وە چاالكی 

هەمەجۆرى  وەها ئەنجام 
نادات كە بگونجێت  لەگەڵ 

ئامانجە جياوازەكانی قوتابيە 
بەهرەدارەكان و باشرتكردىن 
ئەداى قوتابياىن ئاست الواز.

قوتابخانە پاڵپشتی ماددى 
و مەعنەوی قوتابياىن 

خاوەن پێداويستی تايبەىت 
فێركاری دەكات،  قوتابيە 

بەهرەدارەكان دەست نيشان 
دەكات زۆر لە چاالكی 

هەمەجۆرى  وەها ئەنجام 
دەدات كە بگونجێت  لەگەڵ 
ئامانجە جياوازەكانی قوتابيە 
بەهرەدارەكان و باشرتكردىن 

ئەداى قوتابياىن خاوەن 
پێداويستی تايبەت و قوتابياىن 

خاوەن پێداويستی تايبەىت 
فێركاری و باشرتكردىن ئەداى 

قوتابياىن ئاست الواز.

قوتابخانە  دابين كردىن 
پاڵپشتی ماددى و 

مەعنەوی قوتابياىن 
خاوەن پێداويستی تايبەت 

و قوتابياىن خاوەن 
پێداويستی تايبەىت 

فێركاری دەكات , ياسا 
و رێنماييەكانی تايبەت 
بەوان جێبەجێ دەكات 

و چاالكىي هەمەجۆرى  
وەها ئەنجام دەدات 

كە دەگونجێت لەگەڵ 
ئامانجە جياوازەكانی 

قوتابيە بەهرەدارەكان 
پاداشت كردنيان و 

باشرتكردىن ئەداى 
قوتابياىن ئاست الواز .

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا بايەخ . 19
بە تەندروسىت و سەالمەىت و ئاسوودەىي 

دەرووىن قوتابيان دەدات.

قوتابخانە ڕێساو ڕێكارى پێويست دەگرێتە بەر   1 .19
بۆ ئەوەى ژينگەيەكى سەالمەت بۆ قوتابيان 

دەستەبەر بكات لە ڕىێ گرتنەبەرى ڕێكارى 
خۆپارێزى لە ئاگرو مەترسيەكاىن ديكەى جەستە، 
دڵنيا دەبێت لەوەى قوتابيان دووچارى پێشێلكارى 

نابنەوە، هەروەها دڵنيادەبێت لەوەى قوتابيان 
هۆشيارن مەترسيەكان  دەزانن و چۆن پارێزگارى لە 

سەالمەىت خۆيان بكەن.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا هەڵدەستێت بە   2 .19
پەرەپێداىن تەندروسىت هزرى و جەستەىي قوتابيان، 

بۆ نمونە، لە ڕىێ هەبووىن پەيوەنديەكى باش 
لەگەڵ دامەزراوە خۆجێيەكان، دەستەبەركردىن 

ژوورى پزيشكى گونجاو و برەودان بە خواردىن 
تەندروست لە فرۆشگاى قوتابخانەدا.

ڕێنماييكارى پەروەردەيی قوتابخانە لە نزيكەوە   3 .19
كار لەگەڵ مامۆستايان دەكات بە شێوەيەكى كارا 

پرس و ڕاوێژو پشتيوانی كردن دەستەبەر دەكات 
بۆ ئەو قوتابيانەى گرفىت دەروونيان هەيەو لەوە 

دڵنيا دەبێتەوە كە لە قوتابخانەدا گەشە دەكەن و 
دانابڕێن. 

قوتابخانە هيچ ژينگەيەكى 
تەندروسىت ئاراىم نيە و هيچ 

ڕێوشوێنێك ناگرێتەبەر بۆ پاراستنی 
سەالمەتی قوتابيان  وە بەشدارى 

بە كۆمەڵگاى ناوخۆ ناكات وە 
ڕێنماييكارى پەروەدەىي هيچ ڕۆڵێكى 

پێ نەدراوە وە چارەسەرى كێشەی 
قوتابيان ناكات بۆ بەردەوام بونيان لە 

خوێندن.

قوتابخانە بەشێك لە 
ڕێوشوێنەكان دەگرێتەبەر بۆ 

فەراهەم كردىن ژينگەيەكى 
ئارام و تەندروست بۆ پاراستنی 

سەالمەتی قوتابيەكان لە 
مەترسيەكان. وە پەيوەندى 

سنوردارى هەيە لەگەڵ 
كۆمەڵگەى ناوخۆ وە 

ڕۆىڵ سنوردار دەبەخشێ بە 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ 

چارەسەر كردنی كێشەكان.  

قوتابخانە زۆربەى ڕێوو 
شوێنەكان دەگرێتەبەر بۆ 

فەراهەم كردىن ژينگەيەكى 
ئارام و تەندروستی جەستەيی 

و دەرونی بۆ پاراستىن 
سەالمەتی قوتابيان لە 

مەترسيەكان و   ودڵنياىي لە 
تەندروستباشيان, وە پێداىن 

دەرفەت و  بەشدارى پێكردنی 
كۆمەڵگا ڕۆڵ دەدات بە 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ 
چارەسەركردىن كێشەكان.

قوتابخانە  هەموو ڕێساو 
ڕێوشوێنەكان دەگرێتەبەر 

بۆ دابين كردىن 
ژينگەيەكى تەندروست و 
ئارام بۆ پاراستنی قوتابيان 
لە مەترسيەكان وە دابين 

كردىن تەندروستی 
جەستەيی و دەرونی 

باش لە ڕێگەى خۆراكى 
تەندروست و وەرزش 
, هاوبەشی كردىن 

كۆمەڵگە زياد دەكات 
بە شێوەيەكى بەرچاو 

وە كاراكردىن ڕۆىڵ 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي 
لە پێناو چارەسەركردىن 

كێشەكانی قوتابيان 
و بەردەوام بونيان 

لەخوێندن.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو . 18
پاڵپشىت قوتابياىن خاوەن پێداويسىت 

پەروەردەىي تايبەت و قوتابياىن بەهرەمەند 
دەكات.

قوتابخانە پشتيواىن ماددى و مەعنەوى گونجاو   1 .18
دەستەبەر دەكات بۆ ئەو قوتابيانەى كە خاوەن 

پێداويسىت پەروەردەيی و فێركاری تايبەتن.

قوتابخانە ئەو داواكاريە ياسايانە جێبەجێ   2 .18
دەكات كە پەيوەستە بەو قوتابيانەى كە خاوەن 

پێداويسىت پەروەردەيی وفێركاری تايبەتن.

قوتابخانە چەند چاالكيەكى جۆراوجۆر، كە   3 .18
ئامانجى جياوازيان هەيە، بۆ قوتابياىن خاوەن 

دەستكەوىت ئاست بەرز فەراهەم دەكات.

قوتابخانە پڕۆگراىم خوێندىن تەواوكارى بۆ ئەو   4 .18
قوتابيانەى ئاستيان الوازە دەستەبەر دەكات.

قوتابخانە پاڵپشتی ماددى و 
مەعنەوی قوتابياىن خاوەن 

پێداويستی تايبەت و قوتابياىن خاوەن 
پێداويستی تايبەىت فێركاری ناكات, 

ياساكانی تايبەت بەوان نايزانێت 
و چاالكی جياوازى وەها ئەنجام 

نادات كە بگونجێت لەگەڵ ئامانجە 
جياوازەكانی قوتابيە بەهرەدارەكان 
و ئەداى قوتابياىن ئاست الواز باشرت 

ناكات .  

قوتابخانە گرنگی بە قوتابياىن 
خاوەن پێداويستی تايبەت و 

قوتابياىن خاوەن پێداويستی 
تايبەىت فێركاری دەدات و 

هەندێك پاڵپشتی مەعنەوی  
دەستەبەر دەكات, و ڕەچاوی 

جياوازی تاكەكەسی 
ناكات،وە چاالكی 

هەمەجۆرى  وەها ئەنجام 
نادات كە بگونجێت  لەگەڵ 

ئامانجە جياوازەكانی قوتابيە 
بەهرەدارەكان و باشرتكردىن 
ئەداى قوتابياىن ئاست الواز.

قوتابخانە پاڵپشتی ماددى 
و مەعنەوی قوتابياىن 

خاوەن پێداويستی تايبەىت 
فێركاری دەكات،  قوتابيە 

بەهرەدارەكان دەست نيشان 
دەكات زۆر لە چاالكی 

هەمەجۆرى  وەها ئەنجام 
دەدات كە بگونجێت  لەگەڵ 
ئامانجە جياوازەكانی قوتابيە 
بەهرەدارەكان و باشرتكردىن 

ئەداى قوتابياىن خاوەن 
پێداويستی تايبەت و قوتابياىن 

خاوەن پێداويستی تايبەىت 
فێركاری و باشرتكردىن ئەداى 

قوتابياىن ئاست الواز.

قوتابخانە  دابين كردىن 
پاڵپشتی ماددى و 

مەعنەوی قوتابياىن 
خاوەن پێداويستی تايبەت 

و قوتابياىن خاوەن 
پێداويستی تايبەىت 

فێركاری دەكات , ياسا 
و رێنماييەكانی تايبەت 
بەوان جێبەجێ دەكات 

و چاالكىي هەمەجۆرى  
وەها ئەنجام دەدات 

كە دەگونجێت لەگەڵ 
ئامانجە جياوازەكانی 

قوتابيە بەهرەدارەكان 
پاداشت كردنيان و 

باشرتكردىن ئەداى 
قوتابياىن ئاست الواز .

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا بايەخ . 19
بە تەندروسىت و سەالمەىت و ئاسوودەىي 

دەرووىن قوتابيان دەدات.

قوتابخانە ڕێساو ڕێكارى پێويست دەگرێتە بەر   1 .19
بۆ ئەوەى ژينگەيەكى سەالمەت بۆ قوتابيان 

دەستەبەر بكات لە ڕىێ گرتنەبەرى ڕێكارى 
خۆپارێزى لە ئاگرو مەترسيەكاىن ديكەى جەستە، 
دڵنيا دەبێت لەوەى قوتابيان دووچارى پێشێلكارى 

نابنەوە، هەروەها دڵنيادەبێت لەوەى قوتابيان 
هۆشيارن مەترسيەكان  دەزانن و چۆن پارێزگارى لە 

سەالمەىت خۆيان بكەن.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا هەڵدەستێت بە   2 .19
پەرەپێداىن تەندروسىت هزرى و جەستەىي قوتابيان، 

بۆ نمونە، لە ڕىێ هەبووىن پەيوەنديەكى باش 
لەگەڵ دامەزراوە خۆجێيەكان، دەستەبەركردىن 

ژوورى پزيشكى گونجاو و برەودان بە خواردىن 
تەندروست لە فرۆشگاى قوتابخانەدا.

ڕێنماييكارى پەروەردەيی قوتابخانە لە نزيكەوە   3 .19
كار لەگەڵ مامۆستايان دەكات بە شێوەيەكى كارا 

پرس و ڕاوێژو پشتيوانی كردن دەستەبەر دەكات 
بۆ ئەو قوتابيانەى گرفىت دەروونيان هەيەو لەوە 

دڵنيا دەبێتەوە كە لە قوتابخانەدا گەشە دەكەن و 
دانابڕێن. 

قوتابخانە هيچ ژينگەيەكى 
تەندروسىت ئاراىم نيە و هيچ 

ڕێوشوێنێك ناگرێتەبەر بۆ پاراستنی 
سەالمەتی قوتابيان  وە بەشدارى 

بە كۆمەڵگاى ناوخۆ ناكات وە 
ڕێنماييكارى پەروەدەىي هيچ ڕۆڵێكى 

پێ نەدراوە وە چارەسەرى كێشەی 
قوتابيان ناكات بۆ بەردەوام بونيان لە 

خوێندن.

قوتابخانە بەشێك لە 
ڕێوشوێنەكان دەگرێتەبەر بۆ 

فەراهەم كردىن ژينگەيەكى 
ئارام و تەندروست بۆ پاراستنی 

سەالمەتی قوتابيەكان لە 
مەترسيەكان. وە پەيوەندى 

سنوردارى هەيە لەگەڵ 
كۆمەڵگەى ناوخۆ وە 

ڕۆىڵ سنوردار دەبەخشێ بە 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ 

چارەسەر كردنی كێشەكان.  

قوتابخانە زۆربەى ڕێوو 
شوێنەكان دەگرێتەبەر بۆ 

فەراهەم كردىن ژينگەيەكى 
ئارام و تەندروستی جەستەيی 

و دەرونی بۆ پاراستىن 
سەالمەتی قوتابيان لە 

مەترسيەكان و   ودڵنياىي لە 
تەندروستباشيان, وە پێداىن 

دەرفەت و  بەشدارى پێكردنی 
كۆمەڵگا ڕۆڵ دەدات بە 

ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ 
چارەسەركردىن كێشەكان.

قوتابخانە  هەموو ڕێساو 
ڕێوشوێنەكان دەگرێتەبەر 

بۆ دابين كردىن 
ژينگەيەكى تەندروست و 
ئارام بۆ پاراستنی قوتابيان 
لە مەترسيەكان وە دابين 

كردىن تەندروستی 
جەستەيی و دەرونی 

باش لە ڕێگەى خۆراكى 
تەندروست و وەرزش 
, هاوبەشی كردىن 

كۆمەڵگە زياد دەكات 
بە شێوەيەكى بەرچاو 

وە كاراكردىن ڕۆىڵ 
ڕێنماييكارى پەروەردەىي 
لە پێناو چارەسەركردىن 

كێشەكانی قوتابيان 
و بەردەوام بونيان 

لەخوێندن.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

چواره م: 
به شداری 
پێكردنی 

كۆمه ڵگه 

قوتابخانە هاوبەشێكى باىش هەيە . 20
لەگەڵ كۆمەڵگەى خۆجێی و ڕێكخراوەكاىن 

كۆمەڵگەى مەدەنيدا.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پەيوەندى لەگەڵ   1 .20
كۆمەڵگەى خۆجىێ و ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى 

مەدەنيدا درووست دەكات و لەگەڵياندا چاالكى 
ئەنجام دەدات.

قوتابخانە سەرچاوەو شارەزاىي زياتر لە   2 .20
كۆمەڵگەى خۆجىێ و ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى 

مەدەىن بە دەست دەهێنێت كە ئامانجى سوود 
گەياندنە بە پڕۆسەى فێربووىن قوتابيان و 

سەالمەتيان.

قوتابخانە پەيوەندی ناكات بە 
كۆمەڵگە و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەلَگەى مەدەنيەوە, و 
لەچاالكيەكانی يەكرتيدا بەشداريی 
ناكەن وە سوود لە شارەزاييان نابينن.

قوتابخانە تا ڕادەيەك پەيوەندی 
دەكات بە هەندێك لە  

ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەى 
مەدەنيەوە, و لە چاالكيەكانی 
يەكرتيدا بەشداريی ناكەن  وە 

كەمێك سوود لە ئەزمونيان 
دەبينن.

قوتابخانە پەيوەندی 
دەكات بە كۆمەڵگە و  
زۆربەی ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەى مەدەنيەوە, 
و زۆرجار لەچاالكيەكانی 

يەكرتيدا بەشداريی دەكەن 
و سەرچاوەى ماددی ) پارە 
و پەرتوك و ... ( و شارەزايی 

سەرباريان بۆ دەستەبەر 
دەكات.

قوتابخانە بەشێوەيەكى 
كاريگەر پەيوەندی 

دەكات بە كۆمەڵگە 
و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەى مەدەنيەوە, 
و لەچاالكيەكانی 

يەكرتيدا بەشداريی 
دەكەن و سەرچاوەى 

ماددی ) پارە و پەرتوك و 
... ( و شارەزايی سەرباريان 

بۆ دەستەبەر دەكات كە 
بە قازانج دەگەڕێتەوە 

بۆ فێربووىن قوتابيان و 
خۆش گوزەرانيان . 

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا . 21
هەڵدەستێت بە دروست كردىن پەيوەندى 
و هاوكارى لەگەڵ  دايباباندا و بەشداريان 

پێدەكات لە پشتيواىن كردىن فێربووىن 
منداڵەكانيان و دەستكەوتەكانيان.

قوتابخانە زانيارى گونجاو بۆ دايبابان دەستەبەر   1 .21
دەكات كە پەيوەستن بە بەرەوپێشچووىن 

منداڵەكانيانەوەو بە شێوەيەكى كارا لەگەڵ 
دايباباندا دەكات بۆ دڵنيا بوون لەوەى منداڵەكانيان 

بە ڕێك و پێكى دەوام دەكەن لە قوتابخانەو 
پشتيواىن لە فێربووىن منداڵەكانيان دەكەن.

قوتابخانە ئەنجومەنێكى چاالكى دايبابان و   2 .21
مامۆستياىن هەيە، بەردەوام پەيوەندى لەگەڵ 

دايباباندا دروست دەكات، لە ڕىێ ڕێكخستىن 
كۆبونەوە، ناردىن هەواڵنامە، باڵوكردنەوەى 

زانياريەكان لەسەر وێبسايتەكەيان )پەيجى 
قوتابخانە(.    

قوتابخانە هەوڵ دەدات ڕاى دايبابان وەرگرێت   3 .21
لە بارەى پرسە پەيوەنديدارەكانەوەو ئەو ڕايەش 

دەنرخێنێت و سەركەوتوانە هانيان دەدات بۆ ئەوەى 
بەشدارى لە چاالكيەكاىن قوتابخانەدا بكەن.

قوتابخانە هيچ پەيوەنديەكى لەگەڵ 
لە دايبابان نيەو كۆبونەوەيان لەگەڵ 

ناكەن، وە بە شێوەيەك كە دايبابان 
هيچ زانياريەكيان لەسەر تواناو 

پابەندبووىن ڕۆڵەكانيان بە دەوام ىن 
يە.وە ئەنجومەنی دايبابان كارا نيە.

 قوتابخانە لەگەڵ بەشێك 
لە دايبابان لە پەيوەندى دايە 
وە كۆبونەوەى ڕۆتينىي بێ 

ئەنجام دەكات, وە زانيارى 
پێويست لەسەر قوتابيان 

ناگەيەنێت بە دايبابان.

قوتابخانە پەيوەندى دەكات 
بە زۆربەى دايبابان لە ميانەی 

كۆبونەوەكان و پەيوەنديە 
كۆمەاڵيەتيەكان زانياريان 

پێدەدات لەسەر پێشكەوتىن 
منداڵەكانيان , و بەردەوام 

بوونيان لە دەوام , وە 
ڕوونكردنەوەى بەشدارى 

ئەنجومەىن دايبابان لە 
چاالكيەكاىن قوتابخانە.

قوتابخانە لە پەيوەندى 
بەردەوام دايە لەگەڵ 

دايبابان و هاوكاريەكى 
كاريگەرو چاالك ئەنجام 

دەدات لەگەڵيان بە 
كۆبونەوەو پەيوەندی 
كۆمەاڵيەتی و پێداىن 
زانياريەكاىن تايبەت بە 

ڕۆڵەكانيان دەبەخشێت، 
وە هەردەم هاىن دايبابان 

دەدات بۆ بەشدارى 
كردن لە چاالكيەكاىن 

قوتابخانە.



ڕێبەری بەڕێوەبەرانی سەركردە  55

بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

چواره م: 
به شداری 
پێكردنی 

كۆمه ڵگه 

قوتابخانە هاوبەشێكى باىش هەيە . 20
لەگەڵ كۆمەڵگەى خۆجێی و ڕێكخراوەكاىن 

كۆمەڵگەى مەدەنيدا.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پەيوەندى لەگەڵ   1 .20
كۆمەڵگەى خۆجىێ و ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى 

مەدەنيدا درووست دەكات و لەگەڵياندا چاالكى 
ئەنجام دەدات.

قوتابخانە سەرچاوەو شارەزاىي زياتر لە   2 .20
كۆمەڵگەى خۆجىێ و ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى 

مەدەىن بە دەست دەهێنێت كە ئامانجى سوود 
گەياندنە بە پڕۆسەى فێربووىن قوتابيان و 

سەالمەتيان.

قوتابخانە پەيوەندی ناكات بە 
كۆمەڵگە و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەلَگەى مەدەنيەوە, و 
لەچاالكيەكانی يەكرتيدا بەشداريی 
ناكەن وە سوود لە شارەزاييان نابينن.

قوتابخانە تا ڕادەيەك پەيوەندی 
دەكات بە هەندێك لە  

ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەى 
مەدەنيەوە, و لە چاالكيەكانی 
يەكرتيدا بەشداريی ناكەن  وە 

كەمێك سوود لە ئەزمونيان 
دەبينن.

قوتابخانە پەيوەندی 
دەكات بە كۆمەڵگە و  
زۆربەی ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەى مەدەنيەوە, 
و زۆرجار لەچاالكيەكانی 

يەكرتيدا بەشداريی دەكەن 
و سەرچاوەى ماددی ) پارە 
و پەرتوك و ... ( و شارەزايی 

سەرباريان بۆ دەستەبەر 
دەكات.

قوتابخانە بەشێوەيەكى 
كاريگەر پەيوەندی 

دەكات بە كۆمەڵگە 
و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەى مەدەنيەوە, 
و لەچاالكيەكانی 

يەكرتيدا بەشداريی 
دەكەن و سەرچاوەى 

ماددی ) پارە و پەرتوك و 
... ( و شارەزايی سەرباريان 

بۆ دەستەبەر دەكات كە 
بە قازانج دەگەڕێتەوە 

بۆ فێربووىن قوتابيان و 
خۆش گوزەرانيان . 

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا . 21
هەڵدەستێت بە دروست كردىن پەيوەندى 
و هاوكارى لەگەڵ  دايباباندا و بەشداريان 

پێدەكات لە پشتيواىن كردىن فێربووىن 
منداڵەكانيان و دەستكەوتەكانيان.

قوتابخانە زانيارى گونجاو بۆ دايبابان دەستەبەر   1 .21
دەكات كە پەيوەستن بە بەرەوپێشچووىن 

منداڵەكانيانەوەو بە شێوەيەكى كارا لەگەڵ 
دايباباندا دەكات بۆ دڵنيا بوون لەوەى منداڵەكانيان 

بە ڕێك و پێكى دەوام دەكەن لە قوتابخانەو 
پشتيواىن لە فێربووىن منداڵەكانيان دەكەن.

قوتابخانە ئەنجومەنێكى چاالكى دايبابان و   2 .21
مامۆستياىن هەيە، بەردەوام پەيوەندى لەگەڵ 

دايباباندا دروست دەكات، لە ڕىێ ڕێكخستىن 
كۆبونەوە، ناردىن هەواڵنامە، باڵوكردنەوەى 

زانياريەكان لەسەر وێبسايتەكەيان )پەيجى 
قوتابخانە(.    

قوتابخانە هەوڵ دەدات ڕاى دايبابان وەرگرێت   3 .21
لە بارەى پرسە پەيوەنديدارەكانەوەو ئەو ڕايەش 

دەنرخێنێت و سەركەوتوانە هانيان دەدات بۆ ئەوەى 
بەشدارى لە چاالكيەكاىن قوتابخانەدا بكەن.

قوتابخانە هيچ پەيوەنديەكى لەگەڵ 
لە دايبابان نيەو كۆبونەوەيان لەگەڵ 

ناكەن، وە بە شێوەيەك كە دايبابان 
هيچ زانياريەكيان لەسەر تواناو 

پابەندبووىن ڕۆڵەكانيان بە دەوام ىن 
يە.وە ئەنجومەنی دايبابان كارا نيە.

 قوتابخانە لەگەڵ بەشێك 
لە دايبابان لە پەيوەندى دايە 
وە كۆبونەوەى ڕۆتينىي بێ 

ئەنجام دەكات, وە زانيارى 
پێويست لەسەر قوتابيان 

ناگەيەنێت بە دايبابان.

قوتابخانە پەيوەندى دەكات 
بە زۆربەى دايبابان لە ميانەی 

كۆبونەوەكان و پەيوەنديە 
كۆمەاڵيەتيەكان زانياريان 

پێدەدات لەسەر پێشكەوتىن 
منداڵەكانيان , و بەردەوام 

بوونيان لە دەوام , وە 
ڕوونكردنەوەى بەشدارى 

ئەنجومەىن دايبابان لە 
چاالكيەكاىن قوتابخانە.

قوتابخانە لە پەيوەندى 
بەردەوام دايە لەگەڵ 

دايبابان و هاوكاريەكى 
كاريگەرو چاالك ئەنجام 

دەدات لەگەڵيان بە 
كۆبونەوەو پەيوەندی 
كۆمەاڵيەتی و پێداىن 
زانياريەكاىن تايبەت بە 

ڕۆڵەكانيان دەبەخشێت، 
وە هەردەم هاىن دايبابان 

دەدات بۆ بەشدارى 
كردن لە چاالكيەكاىن 

قوتابخانە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

پێنجەم: 
ئەنجامەكان و 

دەرهاويشتەكان

قوتابيان خاوەن بەهاى ڕەوشىت و . 22
كۆمەاڵيەىت باشن و دەزانن چۆن پارێزگارى لە 

تەندروسىت و سەالمەىت خۆيان بكەن.

قوتابيان لە نێوان خۆياندا بە بەزەيين و هاوكارى   1 .22
يەكرت دەكەن و لە ڕووى كۆمەاڵيەتيشەوە هەست 

بە بەرپرسيارەىت دەكەن و توانايەكى باىش 
پەيوەندى كردنيان هەيە. 

قوتابيان بە باىش ڕەفتار دەكەن و بەهاى ڕەوشىت   2 .22
باشيان هەيەو پابەندن بە ڕەفتارى باشەوە.

قوتابيان ئەوە نيشان دەدەن كە هۆشيارن بە   3 .22
مەترسيەكان و دەشزانن چۆن پارێزگارى لە خۆيان 

دەكەن.

قوتابيان بايەخ داىن خۆيان نيشان دەدەن بۆ   4 .22
ئەوەى ژيانێكى تەندروست ببەنە سەر ، خۆيان و 

دەوروبەرەكەيان بە پاك و خاوێىن ڕابگرن.

قوتابيان هەڵسوكەوتی نەشياويان 
هەيە و هيچ زانياريەكيان نيە 

لەسەر پارێزگاری لە سەالمەتی و 
تەندروستيان.

هەندێ لە قوتابيان 
خاوەن بەهای ڕەوشتی و 

كۆمەاڵيەتين وە هەندێكی 
تريان هەڵسوكەوتی 

نەشياويان هەيە بەجۆرێك 
زانياريەكی كەميان هەيە 

لەسەر سەالمەتی و 
تەندروستی وە ئاراستە 

كردنيان الوازە  .

زۆربەی قوتابيان خاوەن 
بەهای ڕەوشتين و پەيوەندی 

كۆمەاڵيەتيان هەيە وە 
ڕەفتاريان گونجاوە و ئارامن 

وە گرنگی بە پاراستنی 
تەندروستيان دەدەن وە خۆيان 

دەپارێزن لە مەترسيەكان 
چونكە ئاراستەی باش كراون 

.

گشت قوتابيان خاوەن 
بەهای ڕەوشتی بەرزن 

وە ڕەفتاريان ئارام و 
گونجاوە ، هاوكاری و 

پەيوەندی كۆمەاڵيەتی 
كارا لە نێوانياندا هەيە 

سەبارەت بە تەندروستی 
و سەالمەتی و گرنگی 

بە پاك و خاوێنی دەدەن 
چونكە  زۆرباش ئاراستە 

كراون

ئاسىت زانسىت قوتابيان باشە و . 23
بەرەوپێشچووە.

ئەنجاىم تاىق كردنەوەكان دەريدەخات كە بە   1 .23
تێپەڕبووىن كات، قوتابيان لە هەموو تواناكاندا 

پێشكەوتنێكى باشيان بەدەست هێناوە.

قوتابيان ئەنجاىم باشيان بەدەست هێناوە كە   2 .23
لەگەڵ تەمەنيان گونجاوە.

كارو بەشدارى كردىن قوتابيان زۆر باشە ياخود   3 .23
بە تێپەڕبووىن كات ئاماژەى بەرەپێشچوون بەدى 

دەكرێت.

ڕێژەى كەوتن نزمە ياخود داكشاوە.  4 .23

ئەنجاىم كۆتاىي قوتابيان لە نزمرتين 
ئاستدايە وڕێژەى دەرنەچوان زۆرە 

بە جۆرێك ڕێژەی دەرچون بەگشتی 
كەمرتە لە 60%.

ئەنجاىم كۆتاىي بەشێك 
لە قوتابيان بە جياوازی 
تواناكانيان دەريدەخات 
كە ئەنجامی قوتابيان 

خوار ناوەندە, و ئەنجامی 
دەرچووەكان  لەگەڵ  

تەمەنيان گونجاو نيەو ڕێژەى 
دەرچوان بەجۆرێك % 60 بەرەو 

سەر و كەمرت لە%80  دەبيت 
وە ئەنجامەكان بە گشتی 

تا ڕادەيەك گونجاوە لەگەڵ 
تەمەنيان . 

ئەنجاىم كۆتاىي زۆربەى 
قوتابيان بەگشتی بە جياوازی 

تواناكانيان دەريدەخات 
ئەنجاىم باشيان بەديهێناوە 

كە دەگونجێت لەگەڵ 
تەمەنيان و, بەدی كردىن 

پێشكەوتن لە ئەنجامەكان و 
ڕێژەى دەرچوان بە تێپەڕبوىن 

كات %80 بەرەوسەر و 
كەمرت لە %95 وە لەگەڵ 

تەمەنەكانيان گونجاوە.

ئەنجاىم كۆتاىي 
قوتابيان بەگشتی 

دەريدەخات كە ئەنجاىم 
زۆرباشيان بەدەست 

هێناوە كە دەگونجێت 
لەگەڵ تەمەنەكانيان 
و بە بەرەوپێشچووىن 

ئەنجامەكانيان 
دەناسرێنەوە و ڕێژەى 

كەوتن گەيشتۆتە 
نزمرتين ئاست بەجۆرێك 
ڕێژەی دەرچوون %95 و 

بەرەوسەر وە ئەنجامەكان 
زۆر باشەو سەرو ئاستی 

تەمەنيانە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

پێنجەم: 
ئەنجامەكان و 

دەرهاويشتەكان

قوتابيان خاوەن بەهاى ڕەوشىت و . 22
كۆمەاڵيەىت باشن و دەزانن چۆن پارێزگارى لە 

تەندروسىت و سەالمەىت خۆيان بكەن.

قوتابيان لە نێوان خۆياندا بە بەزەيين و هاوكارى   1 .22
يەكرت دەكەن و لە ڕووى كۆمەاڵيەتيشەوە هەست 

بە بەرپرسيارەىت دەكەن و توانايەكى باىش 
پەيوەندى كردنيان هەيە. 

قوتابيان بە باىش ڕەفتار دەكەن و بەهاى ڕەوشىت   2 .22
باشيان هەيەو پابەندن بە ڕەفتارى باشەوە.

قوتابيان ئەوە نيشان دەدەن كە هۆشيارن بە   3 .22
مەترسيەكان و دەشزانن چۆن پارێزگارى لە خۆيان 

دەكەن.

قوتابيان بايەخ داىن خۆيان نيشان دەدەن بۆ   4 .22
ئەوەى ژيانێكى تەندروست ببەنە سەر ، خۆيان و 

دەوروبەرەكەيان بە پاك و خاوێىن ڕابگرن.

قوتابيان هەڵسوكەوتی نەشياويان 
هەيە و هيچ زانياريەكيان نيە 

لەسەر پارێزگاری لە سەالمەتی و 
تەندروستيان.

هەندێ لە قوتابيان 
خاوەن بەهای ڕەوشتی و 

كۆمەاڵيەتين وە هەندێكی 
تريان هەڵسوكەوتی 

نەشياويان هەيە بەجۆرێك 
زانياريەكی كەميان هەيە 

لەسەر سەالمەتی و 
تەندروستی وە ئاراستە 

كردنيان الوازە  .

زۆربەی قوتابيان خاوەن 
بەهای ڕەوشتين و پەيوەندی 

كۆمەاڵيەتيان هەيە وە 
ڕەفتاريان گونجاوە و ئارامن 

وە گرنگی بە پاراستنی 
تەندروستيان دەدەن وە خۆيان 

دەپارێزن لە مەترسيەكان 
چونكە ئاراستەی باش كراون 

.

گشت قوتابيان خاوەن 
بەهای ڕەوشتی بەرزن 

وە ڕەفتاريان ئارام و 
گونجاوە ، هاوكاری و 

پەيوەندی كۆمەاڵيەتی 
كارا لە نێوانياندا هەيە 

سەبارەت بە تەندروستی 
و سەالمەتی و گرنگی 

بە پاك و خاوێنی دەدەن 
چونكە  زۆرباش ئاراستە 

كراون

ئاسىت زانسىت قوتابيان باشە و . 23
بەرەوپێشچووە.

ئەنجاىم تاىق كردنەوەكان دەريدەخات كە بە   1 .23
تێپەڕبووىن كات، قوتابيان لە هەموو تواناكاندا 

پێشكەوتنێكى باشيان بەدەست هێناوە.

قوتابيان ئەنجاىم باشيان بەدەست هێناوە كە   2 .23
لەگەڵ تەمەنيان گونجاوە.

كارو بەشدارى كردىن قوتابيان زۆر باشە ياخود   3 .23
بە تێپەڕبووىن كات ئاماژەى بەرەپێشچوون بەدى 

دەكرێت.

ڕێژەى كەوتن نزمە ياخود داكشاوە.  4 .23

ئەنجاىم كۆتاىي قوتابيان لە نزمرتين 
ئاستدايە وڕێژەى دەرنەچوان زۆرە 

بە جۆرێك ڕێژەی دەرچون بەگشتی 
كەمرتە لە 60%.

ئەنجاىم كۆتاىي بەشێك 
لە قوتابيان بە جياوازی 
تواناكانيان دەريدەخات 
كە ئەنجامی قوتابيان 

خوار ناوەندە, و ئەنجامی 
دەرچووەكان  لەگەڵ  

تەمەنيان گونجاو نيەو ڕێژەى 
دەرچوان بەجۆرێك % 60 بەرەو 

سەر و كەمرت لە%80  دەبيت 
وە ئەنجامەكان بە گشتی 

تا ڕادەيەك گونجاوە لەگەڵ 
تەمەنيان . 

ئەنجاىم كۆتاىي زۆربەى 
قوتابيان بەگشتی بە جياوازی 

تواناكانيان دەريدەخات 
ئەنجاىم باشيان بەديهێناوە 

كە دەگونجێت لەگەڵ 
تەمەنيان و, بەدی كردىن 

پێشكەوتن لە ئەنجامەكان و 
ڕێژەى دەرچوان بە تێپەڕبوىن 

كات %80 بەرەوسەر و 
كەمرت لە %95 وە لەگەڵ 

تەمەنەكانيان گونجاوە.

ئەنجاىم كۆتاىي 
قوتابيان بەگشتی 

دەريدەخات كە ئەنجاىم 
زۆرباشيان بەدەست 

هێناوە كە دەگونجێت 
لەگەڵ تەمەنەكانيان 
و بە بەرەوپێشچووىن 

ئەنجامەكانيان 
دەناسرێنەوە و ڕێژەى 

كەوتن گەيشتۆتە 
نزمرتين ئاست بەجۆرێك 
ڕێژەی دەرچوون %95 و 

بەرەوسەر وە ئەنجامەكان 
زۆر باشەو سەرو ئاستی 

تەمەنيانە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

قوتابيان و دايبابانيان ڕازين لەو . 24
پەروەردەيەى لە اليەن قوتابخانەكەوە 

دەستەبەر دەكرێت.

قوتابيان و دايبابانيان ڕاى ئەرێىن خۆيان دەردەبڕن   1 .24
لە ڕاپرىس و كۆبونەوەكاندا، بە باىش بەشدارى لە 

چاالكيەكاىن قوتابخانەدا دەكەن.

قوتابخانە ناوبانگێكى باىش هەيەو خواست   2 .24
لەسەر وەرگرتىن قوتاىب زۆرە.

ڕێژەى دەوام كردىن قوتابيان باشە، ياخود   3 .24
بەرەپێشچووەو ڕێژەى كەوتن و دابڕان و نەهاتن 

كەم بووە.

قوتابيان و دايبابان بۆچوونەكانيان 
دەرنابڕن وە بەشدارى ناكەن لە 

چاالكيەكاىن قوتابخانە وە خواست 
بۆ وەرگرتن لەم قوتابخانەيە نيە.

وە تێكڕای دەوام كردنی قوتابيان  
كەمرتە لە85% .

ژمارەيەكى كەم لە قوتابيان 
و دايبابان  بۆچوونەكانيان 

لە فۆرىم ڕاپڕىس و 
كۆبوونەوەكاندا  دەردەبڕن، 

بەشدارى پێكردىن الواز لە 
هەندێك لە دايبابان  هەيە لە 
چاالكيەكاىن قوتابخانە، وە 

داواكارى بۆ وەرگرتىن قوتاىب 
كەمە. تێكڕای دەوام كردنی 

قوتابيان لە%85 و بەرەوسەر و  
كەمرتە لە90%.

قوتابيان و دايبابان تا 
ڕادەيەكی باش بۆچوونە 
ئەرێنيەكانيان لە فۆرىم 
ڕاپرىس كۆبونەوەكاندا 
دەردەبڕن, و بەشدارى بە 

زۆرێك لەدايبابان دەكەن لە 
چاالكيەكاىن قوتابخانە،و 

خواست بۆ وەرگرتىن قوتابيان 
لەم قوتابخانەيە باشە وە 

ڕێژەى دەوامكردنی قوتابيان 
لە%90 بەرەوسەر  و لە95% 

كەمرتە. 

گشت  قوتابيان و 
بەخێوكاران بۆچوونە 

ئەرێنيەكانيان لە فۆرىم 
ڕاپرىس و كۆبوونەوەكان 

دەردەبڕن ,و بەشدارى 
كاريگەر بە دايبابان 

دەكەن لە چاالكيەكاىن 
قوتابخانە، داواكارىي 
بۆ وەرگرتىن قوتابيان 

لەم قوتابخانەيە زۆرباشە 
بەهۆى ناوبانگى 

زۆرباش, ڕێژەى دەوام 
كردنی قوتابيان لە )%95( 

بەرەوسەر و نەهاتووان 
كەمرتە لە )%5(. 

قوتابيان پەرە بە كارامەييە هزرى و . 25
كۆمەاڵيەىت و ژيريەكانيان بە شێوەيەكى 

باش دەدەن.

قوتابيان كارامەييەكى باشی لێكۆڵينەوەو   1 .25
چارەسەركردىن كێشەو داهێنان نيشان دەدەن.

ژمارەى قوتابيە هەڵكەوتوەكان زيادى كردوەو   2 .25
ئەدايەكى باشيان هەبووە لە پێشبڕكێكاندا.

ڕێژەيەكى باىش قوتابيان سەركەوتوانە   3 .25
هەنگاويان ناوە بەرەو قۆناغى داهاتووى خوێندن. 

قوتابيان هيچ كارامەىي و داهێنان و 
چارەسەرى كێشەكانيان نيە، ئامارى 

قوتابيە هەڵكەوتوەكانيان  نيە، وە 
ڕێژەى سەركەوتنيان نزمە.

بەشێك لە قوتابيان كارامەىي 
و داهێنان و توانای 

چارەسەركردىن كێشەكانيان 
هەيە لەگەڵ بووىن 

ئامارى بەشێك لە قوتابيە 
هەڵكەوتوەكان و ڕێژەيەكى 

ناوەند لە دەرچوون بۆ قۆناغى 
داهاتوو.

زۆربەى قوتابيان كارامەىي 
داهێنانيان هەيە وە تواناى 

چارەسەركردىن كێشەكانيان 
هەيە و ئامارى زۆربەى ڕێژەى 

قوتابيە هەڵكەوتوەكان وە 
دەستەبەركردىن ڕێژەيەكى 

باش لە قوتابی لێهاتوو.

گشت قوتابيان 
كارامەىي داهێنان و 

تواناى چارەسەركرىن 
كێشەكانيان 

هەيە وە زۆربوىن 
دەرهاويشتەكانی، 
فێربوون لە ئاسىت 
بااڵدايە، هاتنەدى 

ڕێژەيەكى زۆرباش لە 
سەركەوتن.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن
نيشادەرەكاىن ئەداستانداردەكان ئەدا

وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاسىت 1

قوتابيان و دايبابانيان ڕازين لەو . 24
پەروەردەيەى لە اليەن قوتابخانەكەوە 

دەستەبەر دەكرێت.

قوتابيان و دايبابانيان ڕاى ئەرێىن خۆيان دەردەبڕن   1 .24
لە ڕاپرىس و كۆبونەوەكاندا، بە باىش بەشدارى لە 

چاالكيەكاىن قوتابخانەدا دەكەن.

قوتابخانە ناوبانگێكى باىش هەيەو خواست   2 .24
لەسەر وەرگرتىن قوتاىب زۆرە.

ڕێژەى دەوام كردىن قوتابيان باشە، ياخود   3 .24
بەرەپێشچووەو ڕێژەى كەوتن و دابڕان و نەهاتن 

كەم بووە.

قوتابيان و دايبابان بۆچوونەكانيان 
دەرنابڕن وە بەشدارى ناكەن لە 

چاالكيەكاىن قوتابخانە وە خواست 
بۆ وەرگرتن لەم قوتابخانەيە نيە.

وە تێكڕای دەوام كردنی قوتابيان  
كەمرتە لە85% .

ژمارەيەكى كەم لە قوتابيان 
و دايبابان  بۆچوونەكانيان 

لە فۆرىم ڕاپڕىس و 
كۆبوونەوەكاندا  دەردەبڕن، 

بەشدارى پێكردىن الواز لە 
هەندێك لە دايبابان  هەيە لە 
چاالكيەكاىن قوتابخانە، وە 

داواكارى بۆ وەرگرتىن قوتاىب 
كەمە. تێكڕای دەوام كردنی 

قوتابيان لە%85 و بەرەوسەر و  
كەمرتە لە90%.

قوتابيان و دايبابان تا 
ڕادەيەكی باش بۆچوونە 
ئەرێنيەكانيان لە فۆرىم 
ڕاپرىس كۆبونەوەكاندا 
دەردەبڕن, و بەشدارى بە 

زۆرێك لەدايبابان دەكەن لە 
چاالكيەكاىن قوتابخانە،و 

خواست بۆ وەرگرتىن قوتابيان 
لەم قوتابخانەيە باشە وە 

ڕێژەى دەوامكردنی قوتابيان 
لە%90 بەرەوسەر  و لە95% 

كەمرتە. 

گشت  قوتابيان و 
بەخێوكاران بۆچوونە 

ئەرێنيەكانيان لە فۆرىم 
ڕاپرىس و كۆبوونەوەكان 

دەردەبڕن ,و بەشدارى 
كاريگەر بە دايبابان 

دەكەن لە چاالكيەكاىن 
قوتابخانە، داواكارىي 
بۆ وەرگرتىن قوتابيان 

لەم قوتابخانەيە زۆرباشە 
بەهۆى ناوبانگى 

زۆرباش, ڕێژەى دەوام 
كردنی قوتابيان لە )%95( 

بەرەوسەر و نەهاتووان 
كەمرتە لە )%5(. 

قوتابيان پەرە بە كارامەييە هزرى و . 25
كۆمەاڵيەىت و ژيريەكانيان بە شێوەيەكى 

باش دەدەن.

قوتابيان كارامەييەكى باشی لێكۆڵينەوەو   1 .25
چارەسەركردىن كێشەو داهێنان نيشان دەدەن.

ژمارەى قوتابيە هەڵكەوتوەكان زيادى كردوەو   2 .25
ئەدايەكى باشيان هەبووە لە پێشبڕكێكاندا.

ڕێژەيەكى باىش قوتابيان سەركەوتوانە   3 .25
هەنگاويان ناوە بەرەو قۆناغى داهاتووى خوێندن. 

قوتابيان هيچ كارامەىي و داهێنان و 
چارەسەرى كێشەكانيان نيە، ئامارى 

قوتابيە هەڵكەوتوەكانيان  نيە، وە 
ڕێژەى سەركەوتنيان نزمە.

بەشێك لە قوتابيان كارامەىي 
و داهێنان و توانای 

چارەسەركردىن كێشەكانيان 
هەيە لەگەڵ بووىن 

ئامارى بەشێك لە قوتابيە 
هەڵكەوتوەكان و ڕێژەيەكى 

ناوەند لە دەرچوون بۆ قۆناغى 
داهاتوو.

زۆربەى قوتابيان كارامەىي 
داهێنانيان هەيە وە تواناى 

چارەسەركردىن كێشەكانيان 
هەيە و ئامارى زۆربەى ڕێژەى 

قوتابيە هەڵكەوتوەكان وە 
دەستەبەركردىن ڕێژەيەكى 

باش لە قوتابی لێهاتوو.

گشت قوتابيان 
كارامەىي داهێنان و 

تواناى چارەسەركرىن 
كێشەكانيان 

هەيە وە زۆربوىن 
دەرهاويشتەكانی، 
فێربوون لە ئاسىت 
بااڵدايە، هاتنەدى 

ڕێژەيەكى زۆرباش لە 
سەركەوتن.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆى ژمارە 3 : ڕێنمايی كۆكردنەوەی بەڵگە  بۆ هەر ستانداردێك

ڕێبەری ئەو بەڵگەيەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

ديدو پەياىم قوتابخانە بەرز و . 1
گونجاون و بە ڕووىن گوزارشتيان 

لێكراوەو ئاڕاستەى گونجاو لە 
خۆدەگرن بۆ پەرەپێداىن قوتابخانە. 

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ديدو پەيامی دەخەنەڕوو
سەرنجدان لەوەی لە كوێ و چۆن بە شێوەيەكی كارا ديدو پەيامەكە خراونەتەڕوو

گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەران، مامۆستايان، كارمەندانی ديكە، قوتابيان و دايبابان: كێ 
بەشدار بووە لە داڕشتنی ديدو پەيامەكە، چۆن ديدو پەيامەكە كاريگەری هەبووە لەسەر 

ژيانی قوتابخانەدا؟

 قوتابخانە بە شێوەيەكى وردو . 2
ڕاستگۆيانە خودهەڵسەنگاندن 

ئەنجام دەدات، بەشێوەيەكى كاريگەر 
دەرەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردىن 

پالىن گونجاوى پەرەپێداىن قوتابخانە 
بەكاردەهێنێت. 

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكان: ئايا خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە و 
پالنی پەرەپێدان لەسەر بنەمای بەڵگە دارێژراون و  ئەنجام دراون ، لە نێوياندا ئەنجامی 

تاقيكردنەوەی قوتابيان، ئايا بە ڕوونی خاڵە سەرەكييەبەهێزو الوازەكانی قوتابخانەكە و 
پێشينەيی بۆ بەرەوپێشچوون دەستنيشان دەكات؟ ئايا تۆماری ليژنەكان ئەوە دەردەخەن 

كە هەڵسەنگاندنی وورد كراوە بۆ ئەنجام و ئەدای قوتابييەكان؟ ئايا پالنەكانی پەرەپێدان 
خشتەی زەمەنی گونجاو لە خۆدەگرن، ئايا چەند بەرەوپێشچوون بەدەست هاتووە لە 

جێبەجێكردنی پالنەكەدا، ئايا لە ماوەی ساڵی ڕابردودا چەند بەرەوپێشچون لە قوتابخانەدا 
بەدی هاتووە؟

گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەر، مامۆستايان، ستافەكانی ديكە، قوتابييەكان، دايبابان و 
ئەندامانی كۆمەڵگەی ناوخۆ لەبارەی ئەوەی چۆن خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دراوە، ئايا 
تێگەيشتنيان چييە بۆ خاڵە بەهێزو الوازەكانی قوتابخانەكە، چ كارێكيان ئەنجام داوە بۆ 
جێبەجێكردنی پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە و ئايا چ بەرەوپێشچوونێكی ڕاستەقينە بەدی 

هاتووە؟
گفتوگۆكردن لەگەڵ ئەندامانی ليژنەی كواڵيتی لەبارەی كاری ليژنەكە و چۆنييەتی 

داڕشتنی پالنی پەرەپێدان .

سەركردايەىت قوتابخانە كەشێكى . 3
ئەرێىن دەرەخسێنێت، تێيدا قوتابيان، 
مامۆستايان و كارمەندەكاىن ديكە 
دەتوانن گەشە بكەن و دايبابانيش 

باش دەيرنخێنن.                                                                                                                                  

سەرنجدان لە نێو قوتابخانەكە لەبارەی ئەوەی ئايا كەشێكی ئەرێنی لە ئارادايە، ئايا 
بۆنە بۆ دەستكەوتەكانی قوتابيان ڕێكخراوە، ئايا سەرجەم پێگەيشتووان بەرپرسيارێتی 

دەگرنەئەستۆ، ئايا بەڕێوەبەر ڕۆڵێكی بەرچاوی هەيە و پەيوەندييەكی ئەرێنی هەيە لەگەڵ 
مامۆستايان و ستافەكانی ديكە و قوتابييەكان ) لە نێوياندا ئەو قوتابييانەی لە بارێكی 

نالەباردان( ئايا قوتابييەكان شانازی خۆيان دەخەنەڕوو بە قوتابخانەكەوە
گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەردا لەبارەی ئەوەی ئايا چۆن ئەو لە ڕۆڵی خۆی تێگەيشتووە، 

ئايا پێشوازی لە گۆڕانكاری و بەرەوپێشچوون دەكات و پيادەيان دەكات، ئايا باوەڕی 
بە مامۆستايان و ستافەكانی ديكە هەيە، ئايا چ كارێكی ئەنجام داوە بۆ بنياتنانی 

تواناكانيان؟ 
گفتوگۆكردن لەگەڵ مامۆستايان و ستافەكانی ديكە لەبارەی ئەوەی ئايا ورەيەكی 

باشيان هەيە، ئايا هەستێكی بەهێزيان هەيە لە پەيوەنديدا بە ئامانج و پابەندبوونەوە، ئايا 
پەرۆشن لەبارەی گۆڕانكاری و بەرەوپێشچوونەوە، ئايا خۆيان هەڵسەنگاندن بۆ كارەكانی 

خۆيان دەكەن، ئايا هەست دەكەن پشتيوانييەكی باشيان لێدەكرێت لەاليەن بەڕێوبەرەوە و 
ئايا هەست دەكەن دەتوانن وەك كەسێكی پرۆفيشناڵ گەشە بە خۆيان بدەن؟

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكاندا لەبارەی ئەوەی ئايا بۆچونێكی ئەرێنيان هەيە لەبارەی 
قوتابخانەكەوە، ئايا شانازی بە كار و بە دەستكەوتەكانيانەوە دەكەن؟

گفتوگۆكردن لەگەڵ دايباباندا ) ئەگەر توانرا( لەبارەی ئەوەی ئايا متمانەيان هەيە بە 
قوتابخانەكە و بە سەركردايەتيەكەی، ئايا دەتوانن دەستنيشانی بەرەوپێشچوونێك بكەن 

كە بەدی هاتووە؟
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ڕێبەری ئەو بەڵگەيەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

 سەركردايەىت قوتابخانە چاالك و . 4
كارايە لە پشتگريى بۆ پێشخستىن 

پڕۆسەى فێركردن و فێربوون، هەروەها 
اليەنەكاىن ديكەى كارى قوتابخانە. 

گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەر و مامۆستاياندا لەبارەی ئەوەی ئايا بەڕێوبەر بە بەردەوامی 
)بەالی كەمەوە يەك جار لە وەرزێكدا( هەڵدەستێت بە  گێرانەوەی سەرنج لە سەر 

ووتنەوەی وانە لەاليەن مامۆستاكانەوە، ئايا فيدباك دەدات و ڕاهێنان دەستەبەر دەكات كە 
ببێتە هۆی هاندانی گرتنەبەری ميتۆدە هاوچەرخەكان و يارمەتيدەر بێت بۆ بەرەوپێشچوونی 

مامۆستاكە، ئايا بە دواداچوون دەكات بۆ دڵنيابوون لەوەی ئەو بەرەوپێشچوونە بەدەست 
هاتووە، ئايا فيدباكی يارمەتيدەر دەداتە ئەندامانی ديكەی ستافەكە بۆ ئەوەی هاوكاريان 

بێت بۆ  بەرەوپێشچوون؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە سەرنج و هەڵسەنگاندنەكانی 

بەڕێوبەريان تێيدا تۆمار كراوە كە پەيوەستن بە كاری مامۆستايان و ستافەكانی ديكە و ئەو 
كارانەی بەدواداچوون كە ئەنجام دراون.

سەرنجدان:  شوێن و باڵەخانەی قوتابخانەكە ) لە نێوياندا تەوالێتەكانی(- ئايا خاوێنن و بە 
باشی پارێزراون، و ئايا شوێنەكان بۆ چاالكی نێو پۆل و دەرەوەی پۆل بەكارهێرناون؟ ئايا 

نيشاندەرەكانی 2.1.2-2.1.14 و 2.2.3-2.2.6ی ستانداردەكانی قوتابخانەكانی هاوڕێ ی منداڵ  
تێدا بەدی هاتووە- ئەگەر هەبێت  ، ئايا هۆكارەكە ئەوەيە بەڕێوبەرايەتی قوتابخانە وەك 
پێويست چاالك نەبووە ياخود لەبەر چەند فاكتەرێكی دەرەوەی دەسەاڵتی قوتابخانەكە 

بووە؟ ئايا شوێن و باڵەخانەكانی قوتابخانەكە كەشێكی سەرنجڕاكێش و هاندەر و 
پێشوازيكار دەڕەخسێنێت لە ڕێی ڕێكخستن و  ڕازاندنەوە؟ ئايا قوتابييەكان پەرتوكی 

پێويست و بابەتەكانی ديكەی فێربونيان هەيە؟
هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە تۆماری كاری قوتابخانە لە خۆدەگرن، كاری 

بەكارهێنانی سەرچاوە داراييەكانی، و پالنەكانی بۆ پاراستن و باشرتكردنی باڵەخانەكان و 
شوێن و سەرچاوەكانی.

قوتابخانە داهات و  پێكهاتەی  . 5
باڵەخانە  بە شێوەيەكى چاالك و 

كاريگەر بەڕێوەدەبات. .

سەرنجدان:  شوێن و باڵەخانەی قوتابخانەكە ) لە نێوياندا تەوالێتەكانی(- ئايا خاوێنن و بە 
باشی پارێزراون، و ئايا شوێنەكان بۆ چاالكی نێو پۆل و دەرەوەی پۆل بەكارهێرناون؟ ئايا 

نيشاندەرەكانی 2.1.2-2.1.14 و 2.2.3-2.2.6ی ستانداردەكانی قوتابخانەكانی هاوڕێ ی منداڵ  
تێدا بەدی هاتووە- ئەگەر هەبێت  ، ئايا هۆكارەكە ئەوەيە بەڕێوبەرايەتی قوتابخانە وەك 
پێويست چاالك نەبووە ياخود لەبەر چەند فاكتەرێكی دەرەوەی دەسەاڵتی قوتابخانەكە 

بووە؟ ئايا شوێن و باڵەخانەكانی قوتابخانەكە كەشێكی سەرنجڕاكێش و هاندەر و 
پێشوازيكار دەڕەخسێنێت لە ڕێی ڕێكخستن و  ڕازاندنەوە؟ ئايا قوتابييەكان پەرتوكی 

پێويست و بابەتەكانی ديكەی فێربونيان هەيە؟
هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە تۆماری كاری قوتابخانە لە خۆدەگرن، كاری 

بەكارهێنانی سەرچاوە داراييەكانی، و پالنەكانی بۆ پاراستن و باشرتكردنی باڵەخانەكان و 
شوێن و سەرچاوەكانی.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ڕێبەری ئەو بەڵگەيەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

قوتابخانە سەرچاوە مرۆييەكاىن خۆى . 6
بە زيرەك و كارا بەڕێوە دەبات.

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی  تۆمارەكان: كە دابەشكردنی ئەرك بەسەر مامۆستاكان 
و ستافەكانی ديكەدا دەخەنەڕوو، لەگەڵ دابەشكردنی قوتابييەكان بەسەر پۆلەكاندا، 

رێژەی ئامادەبوونی مامۆستايان و بەشداريكردنيان لە چاالكييەكانی قوتابخانەكەدا. ئايا 
مامۆستايان بە شێوەيەكی گونجاو دابەشكراون.

گفتوگۆكردن: لەگەڵ بەڕێوەبەردا لەبارەی هۆكارەكانی دابەشكردنی ئەركەكان لەسەر 
مامۆستايان و ستافەكانی ديكە، لەگەڵ بۆچونی لەبارەی پابەندبوونی مامۆستاكان و 
ستافەكانی ديكەوە و ئايا تا چ ڕاددەيەكی باش بەرپرسيارێتييەكانيان جێبەجێ دەكەن.

گفتوگۆكردن: لەگەڵ مامۆستايان و ستافەكانی ديكە، ئايا چ هەستێكيان هەيە لەبارەی 
كارەكانيان، ئامادەبوونيان و پابەندبوونيان بە فێركردن و چاالكييە سەربارەكانی ديكە لە 

قوتابخانەدا.

قوتابخانە ڕێكارى خۆى هەيە . 7
بۆ بەڕێوەبردىن كواليىت كە 

چاودێرى كردىن كواليىت خزمەت 
گوزاريەكەىش دەگرێتەوە. 

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی: كە شرۆڤەكارييەكانی كە  ئەنجام 
و دەرئەنجامەكانی قوتابييەكانەوە لە خۆدەگرن )ئايا تا چەند ئەم شلۆڤانە وورد و 

تۆكمەن و بە وورياييەوە ئەنجام درا ون؟(،   و ئەوانەی پەيوەستن بە ئەنجامەكانی 
چاودێريكردنی وانەكان و كاری قوتابييەكان ) ئايا بە شێوەيەكی بەردەوام چاودێريكردن 

ئەنجام دراوە، و ئايا پيشانی دەدات كە پرۆگرامی خوێندنەكە بە شێوەيەكی باش 
ڕوماڵ كراوە و ئايا فێركردن و فێربوون كواڵيتيەكی باشيان هەيە؟( و ئايا بەڕێوبەرايەتی 

قوتابخانە بەدواداچوون دەكات بۆ نوێكردنەوەی كارتی قوتابی لەاليەن ڕێنماييكارە 
پەروەردەييەكانەوە؟

گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەران و ليژنەی كواڵيتی: ئايا چۆن شرۆڤەكاری پەيوەست 
بە دەرئەنجامی قوتابييەكانەوە ئەنجام دراوە، و ئايا چی پيشان دەدات، و ئايا چۆن چاودێری 

وانەكان و كاری قوتابييەكان كراوە و ئايا دەرئەنجامی چاودێريكردنەكە چی دەخاتەڕوو؟

 قوتابخانە هەڵدەستێت بە هانداىن . 8
مامۆستايان و كارمەندان وە بە 

شێوەيەكى كارا پشتگرييان دەكات لە 
پەرەپێداىن پيشەياندا.

هەڵبستە بە ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی: كە چەند كارێكيان تێدا 
تۆمار كراوە، خودهەڵسەنگاندنی مامۆستايان، ئەو ئاڵو گۆڕی سەردانانەی ئەنجام دراون، 
خولەكانی ڕاهێنان كە مامۆستايان و ستافەكانی ديكە بەشدار بوون و ئايا چۆن ڕاپۆرتيان 

لەبارەيانەوە گەاڵڵە كردووە. لەگەڵ تۆمارەكانی ئيدارە سەبارەت بە  بنياتنانی توانا و 
پەرەپێدانی مامۆستايان و ستافەكانی ديكەوە لەاليەن قوتابخانەكەوە..

گفتوگۆكردن: لەگەڵ بەڕێوبەر، مامۆستايان و ستافەكانی ديكە، لەبارەی ئەوەی تا 
چەند خودهەڵسەنگاندنەكە پرۆسەيەكی وورد بووە، هەروەها لەبارەی ئەو فێربوون 
و فێركردنەی ئەنجام دراون، ئايا چييان بەدەست هێناوە لە ئاڵوگۆڕی سەردانەكان و 

خولەكانی ڕاهێنان..

پڕۆسەى بڕياردان كارايەو لەسەر . 9
بنەماى ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن 

وەك يەك گروپە لە نێو سەرجەم 
ئەنداماىن قوتابخانە. 

سەرنجدان: لەبارەی ئەوەی چۆن بەڕێوبەر، مامۆستايان و ستافەكانی ديكە و قوتابييەكان 
مامەڵە لەگەڵ يەكدا دەكەن: ئايا ڕێزگرتنی دوواليەنە و بەرپرسيارێتی هاوبەش هەستی 

پێدەكرێت؟
گفتوگۆكردن: لەگەڵ بەڕێوبەر، مامۆستايان، ستافەكانی ديكە و قوتابييەكاندا لەبارەی 

ئەوەی كێشەكان چۆن چارەسەر دەكرێن، ئايا مامۆستاكان و ستافەكانی ديكە و 
ستافی ليژنەكان چ بەرپرسيارێتييەكيان لەسەر شانە، ئايا ستافەكە هەست دەكات پرس 
و راوێژی پێدەكرێت لەبارەی ئەو پرسانەی كاريگەرييان هەيە لەسەر قوتابخانەكە، ئايا تا 

چ ڕاددەيەكی باش هەمووان پێكەوە كار دەكەن؟ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی 
تۆمارەكانی تۆماركردنی كاری ليژنەكان و پرۆسەكانی بڕياردان.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ڕێبەری ئەو بەڵگەيەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

دەستەی كارگێری و مامۆستاكاىن . 10
قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پالن بۆ 

فێربووىن قوتابيەكان دادەڕێژن.

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ڕوماڵی پرۆگرامی خوێندنەكە دەخەنەڕوو 
لەگەڵ پالنی سااڵنە و وەرزی و مانگانەو رۆژانەی هەر مامۆستايەك ) ئايا ڕوماڵی 

مامۆستاكە بۆ ماددەكە مايەی ڕەزامەندی بووە؟ ئايا پالنی مامۆستاكە گونجاوە لەگەڵ 
پرۆگرامی خوێندنەكەدا؟ ئايا بەڵگەی ئەوە هەيە كە پالنەكان لەسەر بنەمای فێربوونی 

پێشووی قوتابييەكان بنياترناون ؟
بە ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارانەی سەردانەكانی پێشووی سەرپەرشتيارەكان 

بۆ قوتابخانەكە.

ميتۆدو تەكنيكى هاوچەرخ و كارا . 11
پيادە دەكرێت لە پڕۆسەى فێركردن 
لە قوتابخانەدا، كە هاىن قوتابيان 

دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتيان دەكات 
بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى سەربەخۆ 

فێربن.  

بينينی   زۆرترين ژمارەی وانەكە بكرێت، حوكم بدە لەبارەی ئەو اليەنانەی كە لە 
نيشاندەرەكان خراونەتەڕوو.

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان، مامۆستاكان و كارمەندانی ديكە لەبارەی ئەوەی 
ئايا بە شێوەيەكی ئاسايی چ جۆرە مێتۆدێكی فێركردن بەكار دهەێرنێت لە هەر پۆلێكدا و 

ئايا كاردانەوەی ئاساييی قوتابييەكان چييە لەبەرامبەرياندا؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارانەی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی ڕەخنەگر بۆ 

قوتابخانەكە.

شارەزاىي باىش مامۆستايان . 12
لە پسپۆڕيەكەياندا بۆتە هۆى 

باشرتكردىن پڕۆسەى فێركردن لە 
قوتابخانەدا.

بينينی  زۆرترين ژمارەی وانەكە كە مومكينە، حوكم بدە لەبارەی ئەو اليەنانەی كە لە 
نيشاندەرەكان خراونەتەڕوو.

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان، مامۆستاكان و كارمەندانی ديكە، ئايا ئەو زانياريانە 
چيە كە مامۆستايان لە هەر پۆلێكدا دەيگەيەنن؟ وە چۆن دەگوازرێتەوە؟ كاريگەری 

گواستنەوەكە چۆنە؟وە كاردانەوەی قوتابيان چۆنە؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی ڕەخنەگر بۆ 

قوتابخانەكە.

 مامۆستاياىن قوتابخانە بە . 13
شێوەيەكى كارا لەگەڵ قوتابيان 

ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدىن 
فێربوونيان. 

بينينی  زۆرترين ژمارەی وانەكە كە مومكينە، حوكم بدە لەبارەی ئەو اليەنانەی كە لە 
نيشاندەرەكان خراونەتەڕوو.

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان، مامۆستاكان و كارمەندانی ديكە، چۆن مامۆستايان 
هەڵدەستن بە دروستكردنی پەيوەندی لەگەڵ قوتابيان لە هەر پۆلێكدا وە خستنە ڕوی 

پرسيار و گوێگرتن لێيان ؟، وە كاردانەوەی قوتابيان چۆنە؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكان سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی ڕەخنەگر بۆ 

قوتابخانەكە.

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا . 14
بە شێوەيەكى گونجاو ڕەچاوى 
جياوازى تاكە كەىس قوتابيان 

دەكات، لە نێوياندا ئەوانەى دژوارى 
سايكۆلۆجيان هەيە و ئەوانەى خاوەن 

پێداويستيەكى پەروەردەىي تايبەتن 
تواناى فێربوونيان زياد دەكات. 

بينينی  زۆرترين ژمارەی وانەكە كە مومكينە، حوكم بدە لەبارەی ئەو اليەنانەی كە لە 
نيشاندەرەكان خراونەتەڕوو.

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان، مامۆستاكان و كارمەندانی ديكە ، ئايا چەند لە 
مامۆستايان ئاگاداری بارودۆخ و توانای تاكەكەسی قوتابيانن؟ وە بە چ ڕێگەيەك؟ و چۆن 

زانياری خۆيان بەكار دهەێنن بۆ پشتيوانی فێربوونی قوتابيان؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی ڕەخنەگر بۆ 

قوتابخانەكە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ڕێبەری ئەو بەڵگەيەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

قوتابخانە بە شێوەيەكى چاالك . 15
و بەردەوام هەڵدەستێت بە 

چاودێريكردن و هەڵسەنگاندىن 
بەرەوپێشچووىن قوتابيەكان. 

بينينی زۆرترين ژمارەی وانە كە مومكينە، حوكم بدە لەبارەی ئەو اليەنانەی كە لە 
ئاماژەكان خراونەتەڕوو.

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان، مامۆستايان و ستافەكانی ديكە لەبارەی ئەوەی 
چۆن چاودێری و هەڵسەنگاندن ئەنجام دراوە لەبارەی بەرەوپێشچوون و دەستكەوتی 

قوتابييەكانەوە؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی كتێبەكانی قوتابييەكان و تۆمارەكانی ديكە كە ئەوە 

دەخەنەڕوو چۆن چاودێری و هەڵسەنگاندن بۆ بەرەوپێشچوونی قوتابييەكان دەكرێت: 
دەفتەری تاقيكردنەوەكان )ئايا گونجاو و دادپەروەرانەن؟( و تۆمارەكانی ديكە ،ئايا وورد و 

گونجاون؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی دۆكيۆمێنتەكانی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی 

ڕەخنەگر بۆ قوتابخانەكە.

قوتابخانە پشتيوانيەكى كاريگەر . 16
دەكات لە بەرەپێشچووىن كەسيەىت 

قوتابيان.

سەرنجدانی ڕەفتاری قوتابييەكان و ئەوەی چۆن مامەڵە لەگەڵ يەكدا و لەگەڵ 
پێگەيشتوانی نێو قوتابخانەدا دەكەن، ئايا چۆن كەشی قوتابخانەكە پەرە بە تێڕوانين 
و ڕەفتاری ئەرێنی دەدات، ئايا چاالكی سەرباری دەرەوەی پۆل ئەنجام دەدرێن، لەگەڵ 

ئەو شێوازانەی بەهۆيانەوە قوتابخانە بۆنە دەگێڕێت و ڕێز لەو قوتابييانە دەگرێت كە 
تێڕوانينێكی ئەرێنی و ڕەفتاری باش دەنوێنن، لەگەڵ ئەو كارانەی كە قوتابخانە ئەنجامی 

دەدات بۆ ڕاستكردنەوەی ڕەفتارە نەشياوەكان لەاليەن قوتابييەكانەوە.
گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكاندا لەبارەی ئەوەی ئايا لە پێشبينييەكانی قوتابخانە 
تێدەگەن لەگەڵ ئەو كارانەی قوتابخانە دەيگرێتەبەر بۆ باشرتكردنی هەڵسوكەوتی 

باش، ئايا هەڵسوكەوتی ئەرێنيان پيشان داوە لە ئاست پاراستنی ژينگە و بەشداربوون 
لە كۆمەڵگەدا و ئايا هەست دەكەن پشتيوانيەكی باشيان لێكراوە لەاليەن مامۆستايان 

و ستافەكانی ديكەوە ) لە نێوياندا ڕێنماييكاری پەروەردەيی(؟ تا چ ڕاددەيەك بەشداری 
دەكەن لەو چاالكيە سەربارانەی لە ئارادان، ئايا چ دەرفەتێكيان لەبەردەمدايە بۆ ئەوەی 

ڕۆڵی سەركردايەتی ببينن لە قوتابخانەدا و ئايا چ دەرفەتێكيان و ئايا ئامۆژگاری باشيان بۆ 
دەستەبەركراوە لەبارەی ئەوەی لە ئايندەدا چی بخوێنن و چ پيشەيەك هەڵبژێرن؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو دۆكيۆمێنتانەی كە تۆماری ئەو چاالكييە 

زيادكراوانە دەكەن كە بۆ قوتابييەكان دەستەبەر كراون، لەگەڵ ژمارە و رێژەی ئەو 
قوتابييانەی كە  بەشدارييان لە چاالكييەكاندا كردووە، هەروەها ئەو ڕێنماييە پيشەييانەی 

بۆ قوتابييەكان دەستەبەر كراون.

 قوتابخانە پاڵپشىت و جەخت لە . 17
مافەكاىن مرۆڤ دەكات بۆ قوتابيان. 

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە ئەوە دەخەنەڕوو چۆن قوتابخانە پەرە بە 
مافەكانی مرۆڤی سەرجەم قوتابييەكان دەدات بە تايبەتی مافی كچان، ئەو قوتابييانەی 

خاوەنی پێداويستی پەروەردەيی تايبەتن و منداڵی ئەو كەسانەی بە شێوەيەكی كاتی 
ئاوارە بوونە..

هەڵبستە بە گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان، بەڕێوبەر و مامۆستايان و ستافەكانی 
ديكە لەبارەی تێگەيشتنيان لە مافەكانی مرۆڤ و چۆنيەتی پەرەپێدانی مافەكانی مرۆڤ 
لەاليەن قوتابخانەكە و چۆن قوتابخانەكە دەرفەتی گونجاو بۆ قوتابييەكان دەڕەخسێنێت 

بۆ گوزارشتكردن لە بۆچونەكانيان و ڕێزگرتن لە بۆچونی ئەوانی ديكە، لەگەڵ ئەو كارانەی 
كە ئەنجاميان دەدات بۆ ئەوەی قوتابييەكان بە تايبەتی لە نێو ئەو گروپانەی  كەم توانا و 

الوازدان- لە نێو پرۆسەی پەروەردەدا بمێننەوە و دانەبڕێن..
سەرنجدانی ئەو نمايش و چاالكييانەی كە ئەوە ڕوون دەكەنەوە چۆن قوتابخانەكە پەرە 

بە مافەكانی مرۆڤ دەدات و دەرفەت بۆ قوتابييەكان دەستەبەر دەكات بۆ گوزارشتكردن لە 
بۆچونەكانيان، بۆ نموونە، نەخش و نيگار و وێنەی سەر ديوارەكان، پەرلەمانی قوتابخانە.
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ڕێبەری ئەو بەڵگەيەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

 قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو . 18
پاڵپشىت قوتابياىن خاوەن پێداويسىت 

پەروەردەىي تايبەت و قوتابياىن 
بەهرەمەند دەكات.

سەرنجدان لە تێكڕای قوتابخانە بۆ ئەوەی بزانيت ئايا بايەخ بە پێداويستييەكانی ئەو 
قوتابييانە دراوە كە خاوەن پێداويستی پەروەردەيی تايبەتن ) بۆ نموونە، ئايا تەوالێتی 

گونجاو بۆ ئەو قوتابييانە دەستەبەر كراون كە لە ڕووی جەستەييەوە دژواريان هەيە(، ئايا 
دەتوانن بە تەواوەتی ئاوێتەی چاالكييە پەروەردەييەكان بن؟

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان ) بە تايبەتی ئەوانەی خاوەن پێداويستيی پەروەردەيی 
تايبەتن(، بەڕێوەبەر و مامۆستاكان و ستافەكانی ديكە لەبارەی ئەوەی ئايا ئەوانەی خاوەن 

پێداويستی پەروەردەيی تايبەتن و ئەوانەی ئەدايەكی الوازيان هەيە چ پشتيوانيەكی 
زياتريان بۆ دەستەبەر دەكرێت و ئايا ئەو پشتيوانييە چەند كارايە و ئايا بە چ شێوەيەك 

قوتابخانەكە پرۆگرامی خوێندنەكە دەوڵەمەند دەكات بە چاالكيی و بابەتی سەربار بۆ 
قوتابييە بەهەرەمەندەكان، و چۆن قوتابخانەكە لەوە دڵنيا دەبێتەوە كە ڕێنمايی و ڕێسا 

ڕەسمييەكانی پەيوەست بەو قوتابييانەی خاوەن پێداويستی پەروەردەيی تايبەتن جێبەجێ 
دەكرێن؟

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ئەوە دەخەنەڕوو كە چۆن چاالكی و 
بابەتەكانی فێركردن هەموار دەكرێنەوە بۆ ئەوەی لە ئاست پێداويستی ئەو قوتابييانەدا 

بن كە خاوەنی پێداويستيی پەروەردەيی تايبەتن و ئايا چۆن ئەو چاالكی و بابەتانە 
دەوڵەمەندتر دەكرێت بۆ قوتابييە بەهەرەدارەكان.

 قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا . 19
بايەخ بە تەندروسىت و سەالمەىت و 

ئاسوودەىي دەرووىن قوتابيان دەدات.

سەرنجدانی تێكڕای قوتابخانەكە بۆ گەڕان بە دوای بەڵگەی ئەو كارانەی كە 
ئەنجامدراون بۆ دەستەبەركردنی  تەندروستی و ساغ و سەالمەتی قوتابييەكان ) بۆ 
نموونە، كەل و پەلی ئاگر كوژاندنەوە، و بوونی سندوقی فرياگوزاريی سەرەتايی و  

پاراستنی شوێنەكە لە هاتنەژورەوەی كەسی دەرەكی، كواڵيتی خۆراك لە خواردنگەی 
قوتابخانەكە(.  لە قوتابخانە بنەڕەتييەكاندا ئايا ئاماژەكانی 2.3.6-2.3.1، 2.4.5-2.4.1،2.4.4 

و 2.4.8-2.4.10ی ستانداردەكانی قوتابخانەكانی هاوڕێ ی  منداڵ جێبەجێكراون- ئەگەر 
نەكراون، ئايا هۆكارەكەی ئەوەبووە كە بەڕێوبەرايەتی قوتابخانەكە وەك پێويستە چاالك 

نەبووە، ياخود بەهۆی چەند فاكتەرێكەوە بوون كە لە دەرەوەی دەسەاڵتی قوتابخانەكەدا 
بوون؟ .

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ئەوە دەخەنەڕوو كە چۆن قوتابخانەكە 
درێژە بە پەيوەندييەكانی دەدات لەگەڵ ئاژانسەكانی ديكەدا و چۆن قوتابخانەكە 

هەڵدەستێت بە چاودێكردنی تەندروستی قوتابييەكان و ئەو خواردنەی لە خواردنگەی 
قوتابخانەدا دەستەبەر دەكرێن و چۆن تاكەكان پشتيوانی دەكرێن بەهۆی ڕێنماييكاری 

پەروەردەييەوە ) لەگەڵ ديراسەتكردنی حاڵەتەكاندا( و ئايا قوتابخانەكە چۆن كاردانەوەی 
دەبێت لەبەرامبەر حاڵەتەكانی پێشێلكاری كە ڕوبەڕوی قوتابييەكان دەبنەوە

گفتوگۆكردن لەگەڵ ڕێبەری پەروەردەييدا لەبارەی ئەوەی چۆن ڕێنمايی و پشتيوانی ئەو 
قوتابييانە دەكات كە دژواری سايكۆلۆژييان هەيە و چۆن پشتيوانی لە ساغ و سەالمەتی 

سەرجەم قوتابييەكان دەكات.

قوتابخانە هاوبەشێكى باىش هەيە . 20
لەگەڵ كۆمەڵگەى خۆجێی و 

ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى مەدەنيدا.

گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوەبەر، مامۆستايان و ستافەكانی ديكە لەبارەی ئەوەی چۆن 
قوتابخانەكە پەيوەندی لەگەڵ كۆمەڵگەی ناوخۆ و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنيدا 

دروست دەكەن و ئايا ئەمە چ سوودێكی لێكەوتۆتەوە؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی شەراكەتی نێوان قوتابخانەكە و 

كۆمەڵگە ی ناوخۆ و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی ڕوون دەكەنەوە..
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 قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا . 21
هەڵدەستێت بە دروست كردىن 
پەيوەندى و هاوكارى لەگەڵ  
دايباباندا و بەشداريان پێدەكات 
لە پشتيواىن كردىن فێربووىن 

منداڵەكانيان و دەستكەوتەكانيان.

گفتوگۆكردن لەگەڵ ئەنجومەنی دايبابان و بەڕێوبەر و مامۆستايان و ستافەكانی ديكە 
لەبارەی ئەوەی چۆن قوتابخانەكە پەيوەندی لەگەڵ ئەنجومەنی دايبابان دروست دەكات 

و ئايا ئامادەی چەند كۆبونەوە بوونە و چۆن پەرە بە هۆشياريان دراوە لەبارەی پرۆسەی 
پەروەردەييەوە، و بە چ شێوەيەك زانيارييان پێدراوە لەاليەن قوتابخانەكەوە و ئايا داوای چ 

فيدباكێك لە ئەنجومەنی دايبابان كراوە؟
ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ) لە نێوياندا ئەوانەی پەيوەستن بە 

هۆكارەكانی پەيوەندی كۆمەاڵيەتی سۆشيال ميديا و وێبسايتەكانەوە( هەڵدەستن بە 
تۆماركردنی كاری ئەنجومەنی دايبابان و ئەوە دەخەنەڕوو چۆن قوتابخانەكە پەيوەندی 
لەگەڵ ئەنجومەنی دايبابان دا دروست دەكات و ئەوە دەخاتەڕوو كە چۆن قوتابخانەكە 

ئەو بەرەوپێشچوونە بە ئەنجومەنی دايبابان دەگەيەنێت كە منداڵەكانيان بەدەستيان 
هێناوە.

سەرنجدان لە بۆچون و ڕەفتاری قوتابييەكان لە نێو قوتابخانەكە، لە كەشی نێو 
قوتابخانەكە.. 

قوتابيان خاوەن بەهاى ڕەوشىت و . 22
كۆمەاڵيەىت باشن و دەزانن چۆن 

پارێزگارى لە تەندروسىت و سەالمەىت 
خۆيان بكەن.

سەرنجدان لە بۆچون و ڕەفتاری قوتابييەكان لە نێو قوتابخانەكە، لە كەشی نێو 
قوتابخانەكە.

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكاندا لەبارەی ئەوەی تا چەند هۆشيارن بە مەترسييەكانی 
سەر ساغ و سەالمەتيان و چۆن خۆيان دەپارێزن، هەروەها لەبارەی تێگەيشتنيان بۆ ژيانێكی 

تەندروست و پاك و خاوێنی خۆيان و دەوروبەريان.

ئاسىت زانسىت قوتابيان باشە و . 23
بەرەوپێشچووە.

هەڵبستە بە ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی ئەنجامی تاقيكردنەوە و 
ئەزمونەكانی سەرجەم قوتابييەكان لە سەرجەم بابەتەكانی هەر پۆلێكدا، لەگەڵ ڕێژەی 

كەوتن، لەگەڵ بەراوردكردنی داتاكە بە هەر داتايەكی نيشتيمانيی پەيوەنديدارەوە..
هەڵبستە بە ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی كتێبەكانی قوتابييەكان بۆ ئەوەی 

هەڵسەنگاندن بۆ كواڵيتی كارەكانيان و بەشداربونييان بە تێپەڕبوونی كات بكەيت.
گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوەبەر و مامۆستايان لەبارەی ئەوەی ئايا بەرەوپێشچوون و 

دەستكەوتەكانی قوتابييەكان تا چ ڕاددەيەك باشن، ئايا بە تێپەڕبوونی كات تا چ ڕاددەيەك 
ئەوان بەرەوپێشچوونە ) يان بەرەوپێشنەچوونە( ، تا چ ڕاددەيەك قوتابييەكان لە هەموو توانا 

و هەل و مەرجەكان بەرەوپێشچوونيان بەدەست هێناوە؟

قوتابيان و دايبابانيان ڕازين لەو . 24
پەروەردەيەى لە اليەن قوتابخانەكەوە 

دەستەبەر دەكرێت.

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی تۆماركردنی ئامادەبوونی قوتابييەكان 
رێژەی كەوتن و وەرگرتنی قوتابييەكان، ووردەكارييەكانی ئامادەبوونی دايبابان لە 

كۆبونەوەكاندا كە لەاليەن قوتابخانەكەوە ڕێكدەخرێن، دەرئەنجامی هەر ڕاوەرگرتنێكی 
باوانەكان كە لەاليەن قوتابخانەكەوە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ووردەكارييەكانی 

داواكردنی وەرگريان لە قوتابخانەكە.
گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابييەكان و دايبابان دا لەبارەی ئەوەی تا چەند ڕازين لە 

قوتابخانەكە و ئايا تا چەند ناوبانگی قوتابخانەكە باشە لە نێو كۆمەڵگە ناوخۆييەكەدا؟

 قوتابيان پەرە بە كارامەييە هزرى . 25
و كۆمەاڵيەىت و ژيريەكانيان بە 

شێوەيەكى باش دەدەن.

سەرنجدان لەو بەهرانەی كە قوتابييەكان دەيخەنەڕوو لە وانەكاندا و لە كاتی چاالكييە 
زيادكراوەكاندا

ديراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە تۆماری ژمارە و رێژەی ئەو قوتابييانە 
پيشاندەدەن كە بەشدارييان كردووە لە ڕووداو و پێشبڕكێ دەرەكييەكان و چاالكييەكانی 

ديكەی دەرەوەی پۆل، هەروەها ژمارە و ڕێژەی ئەو قوتابييانەی سەركەوتووەنە هەنگاويان 
ناوە لە نێو قوتابخانەدا بەرەو قۆناغی داهاتووی خوێندن.
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 ژمارەى قوتابيان:           كوڕان               كچان              كۆى گشىت 

 ژمارەى قوتابياىن خاوەن پێداويسىت تايبەت:

ژمارەى مامۆستايان :             ميالك                   وانە بێژ                   گرێ بەست                         كۆى گشىت   
            

ڕەگەزى مامۆستايان:  نێر                          مێ                          كۆى گشىت 

بڕوانامەى مامۆستايان:      دبلۆم             بكالۆريۆس             ماجستێر              دكتۆرا             هى تر               كۆى گشىت 

ڕێژەى قوتابياىن دەرچوو لە ساىڵ ڕابردوو: 

 ژمارەى ئەو قوتابيانەى وازيان لە خوێندن هێناوە:       ساىڵ خوێندىن ڕابردوو                       تاكو ئێستا

  دەواىم قوتابخانە:               يەك                           دوو                           سێ 
  

بينايەى قوتابخانە:     زۆرباش                    باش    خراپ

فۆرىم هەڵسەنگاندن يان خودهەڵسەنگاندىن قوتابخانە بۆ ساىڵ خوێندىن   201    202

 وەزارەىت پەروەردە
 بەڕێوەبەرايەىت گشىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي 

بەڕێوەبەرايەىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي......                                                                يەكەى سەرپەرشتيكردىن...... 

فۆرىم هەڵسەنگاندن يان خودهەڵسەنگاندىن قوتابخانە      
حكومەىت هەرێمى كوردستان
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ئاست 
)4/3/2/1( ستاندارد ژ.س.

 ديدو پەیامی قوتابخانە بەرز وگونجاون و بە ڕوونی گوزارشتيان لێكراوە و 
ئاڕاستەی گونجاولە خۆدەگرن بۆ پەرەپێدانی قوتابخانەكە 1

قوتابخانەكە بە شێوەيەكی  وورد و  راستگۆيانە خود-هەڵسەنگاندن 
ئەنجام دەدات، و بە شێوەيەكی كاريگەر دەرئەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردنی 

پالنی گونجاوی پەرەپێدان بەكار ده هێنێت
2

سەركردايەتی قوتابخانە كەشێكی ئەرێنی دەڕەخسێنێت تێيدا قوتابيان، 
مامۆستايان و كارمەندانی ديكە دەتوانن گەشە بكەن و باوانەكانيش باش 

دەيرنخێنن.
3

سەركردايەتی قوتابخانەكە چاالك و كارايە لە پشتگريی بۆ پێشخستنی 
پرۆسەی فێركردن و فێربوون، هەروەها اليەنەكانی تری كاری قوتابخانە 4

قوتابخانە داهات و پێكهاتەی باڵەخانە بەشێوەيەكی چاالك و كاريگەر 
بەڕێوەدەبات. 5

قوتابخانە سەرچاوە مرۆييەكانی خۆی بە زيرەكی و كارايی بەڕێوە دەبات 6

قوتابخانە ڕێكاری خۆی هەيە بۆ بەڕێوەبردنی كواڵيتی كە  چاودێريكردنی 
كواڵيتی خزمەتگوزارييەكەشی دەگرێتەوە. 7

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هاندانی مامۆستايان و كارماندان وە بە 
شێوەيەكی كارا پشتگرييان  دەكات لە پەرەپێدانی پيشەيياندا  8

پرۆسەی بڕياردان، پرۆسەيەكی كاراييە و لەسەر بنەمای ڕاوێژكردنە، 
هەروەها كاركردن وەك يەك گروپ لە نێو سەرجەم ئەندامانی قوتابخانە 

هەيە
9

دەستەی كارگێڕی و مامۆستاكانی قوتابخانە بە شێوەيەكی كارا پالن بۆ 
فێربوونی قوتابييەكان دادەرێژن 10

ميتۆد و تەكنيكی هاوچەرخ  و كارا پيادە دەكرێت لە پرۆسەی فێركردن 
لە قوتابخانەدا،  هانی قوتابيان دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتيان دەكەن بۆ 

ئەوەی بە شێوەيەكی سەربەخۆ فێربن.
11

ئاستی هەر ستانداردێك
پێويستی بە پەرەپێدانێكی گەورە هەيە بۆ بەديهێنانی ستانداردەكە ئاستی 1:   

پێويستی بە پەرەپێدانە بۆ بەديهێنانی ستانداردەكە ئاستی 2:   
ستانداردەكە بەدى هاتووە  ئاستی 3:   

ستاندارەكەی تێپەڕاندووە  ئاستی 4:   
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ئاست 
)4/3/2/1( ستاندارد ژ.س.

شارەزايی باشی مامۆستايان لە پسپۆرييەكەياندا بۆتە هۆی باشرتكردنی 
پرۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا 12

مامۆستايانی قوتابخانە بە شێوەيەكی كارا لەگەڵ قوتابييان ئاوێتە دەبن بۆ 
بەرەوپێشربدنی فێربوونيان 13

پرۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا بە شێوەيەكی گونجاو ڕەچاوی جياوازی 
تاكەكەسی  قوتابيان دەدات؛ لە نێوياندا ئەوانەی دژواری سايكۆلۆژييان 

هەيە و ئەوانەی خاوەن پێداويستييەكی پەروەردەی تايبەتن و توانای 
فێربوونيان زياد دەكات.

14

قوتابخانە بە شێوەيەكی چاالك و بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێريكردن و 
هەڵسەنگاندنی بەرەوپێشچوونی قوتابييەكان 15

قوتابخانە پشتيوانييەكی كاريگەر دەكات لە بەرەوپێشچوونی كەسێتی 
قوتابيان. 16

قوتابخانە پاڵپشت و جەخت لە مافەكانی مرۆف دەكات بۆ قوتابيان. 17

قوتابخانە  بەشێوەيەكی  گونجاوپاڵپشتی قوتابيانی خاوەن پێداويستی 
پەروەردەيی تايبەت و قوتابيانی بەهرەمەند دەكات. 18

قوتابخانەكە بە شێوەيەكی كارا بايەخ  بە تەندروستی و سەالمەتی و  
ئاسودەيی دەروونييەكانی قوتابيان دەدات 19

قوتابخانە هاوبەشێكی باشی هەيە لەگەڵ كۆمەڵگەی خۆجێيی  و 
ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنيدا 20

قوتابخانە بە شێوەيەكی كارا هەڵدەسێت بە دروستكردنی پەيوەندی و 
هاوكارى لەگەڵ دايباباندا و بەشداريان پێدەكات لە پشتيوانی كردنی 

فێربوونی مناڵەكانيان و دەستكەوتەكانيان 
21

قوتابيان خاوەن بەهای ڕەوشتی و كۆمەاڵيەتی باشن و دەزانن چۆن  
پارێزگاری لە تەندروستی و سەالمەتی خۆيان بكەن 22

ئاستی زانستی قوتابيان باشە و بەرەوپێشچووە 23
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باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

ئاست 
)4/3/2/1( ستاندارد ژ.س.

قوتابيان و دايبابانيان ڕازين لەو پەروەردەيەی لەاليەن قوتابخانەكەوە 
دەستەبەر دەكرێت 24

قوتابيان پەرە بە كارامەييە هزری  و كۆمەاڵيەتی و ژيريەكانيان 
بەشێوەيەكی باش دەدەن . 25

تێكڕای نمرە بۆ قوتابخانەكە

ئاستی گشتی قوتابخانەكە

ئاستی گشتی بەم شێوەيەی خوارەوە لێكدەدرێتەوە: ئاستەكانی هەر ستانداردێك زياد دەكرێت، كە 
 تێكڕاكەی دەردەچێت لەسەر 100 ئەگەر:

تێكڕای هەموويان لە نێوان 25 بۆ 44 بوو:                 ئەوا ئاستە گشتييەكە بريتييە لە ئاستی 1
تێكڕای هەموويان لە نێوان 45 بۆ62 بوو:                  ئەوا ئاستە گشتييەكە بريتييە لە ئاستی 2
تێكڕای هەموويان لە نێوان 63 بۆ81 بوو:                 ئەو ئاستە گشتييەكە بريتييە لە ئاستی 3
تێكڕای هەموويان لە نێوان 82 بۆ100 بوو:                               ئەوا ئاستە گشتييەكە بريتييە لە ئاستی 4

تكايە خاڵبەندی بەكار بێنە:

پوختەى سەركەوتنەكاىن قوتابخانە، خاڵە بەهێزەكان يان بەرەوپێشچوونەكان:	 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

پوختەى ئەو  ئاستەنگانەی )تەحەديانەى( ڕووبەڕووى قوتابخانەكە دەبنەوە، ئەو 	 
بوارانەى زۆرترين پێويستيان بە پەرەپێدانە:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

پوختەى ئەو پشتيوانيەى قوتابخانەكە بە دەسىت هێناوە:	 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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 ڕاسپاردەكان بۆ بەرەوپێشچوون:

) پێويستە ڕاسپاردەكان ژمارەيان پێ بدرێت و بە گوێرەی گرنگيان ڕيزبەندی بكرێن. 
پێويستە ڕاسپاردەكان بە چەشنێك دابرێژرێن كە زۆرترين كاريگەرييان لێبكەوێتەوە و 

قوتابخانەكە بەرەەو سەركەوتن ببەن. پێويستە واقيعيانە بن و قابيلی جێبەجێكردن بن.(
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

ناوو واژۆى ليژنەى هەڵسەنگاندىن دەرەكى قوتابخانە:
سەرۆكی ليژنە..................................................واژو............................................................

ئەندامی ليژنە....................................................واژو.............................................................
ئەندامی ليژنە....................................................واژو...........................................................

 ناوو واژۆى ليژنەى كواليىت و پەرەپێداىن قوتابخانە:

سەرۆكی ليژنە..................................................واژو.............................................................

ئەندامی ليژنە....................................................واژو.............................................................

ئەندامی ليژنە....................................................واژو.............................................................

ئەندامی ليژنە....................................................واژو.............................................................

ئەندامی ليژنە....................................................واژو.............................................................

ئەندامی ليژنە....................................................واژو.............................................................

ئەندامی ليژنە.....................................................واژو............................................................

 تێبيىن:

ئەم فۆرمە بۆ هەردوو هەڵسەنگاندىن دەرەكى قوتابخانەكان و خود . 1
 هەڵسەنگاندىن قوتابخانەكان بەكاردێت.

لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت )هەڵسەنگاندىن دەرەكى . 2
قوتابخانەكان( ئەوە تەنها سەرۆك و ئەنداماىن ليژنەى هەڵسەنگاندىن دەرەكى 

 واژۆ دەكەن لەسەر فۆرمەكە.

لە كاىت بە كارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت )خود هەڵسەنگاندىن قوتابخانەكان( . 3
ئەوە تەنها سەرۆك و ئەنداماىن ليژنەى كواليىت و پەرەپێداىن قوتابخانە واژۆ دەكەن 

لەسەر فۆرمەكە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆى ژمارە: 5      أ- پرسيارنامەی قوتابيان

پرسيارەكان
بەڕادەيەكی 

گەورە 
هاوڕام

هاوڕانيمهاوڕام
بەڕادەيەكی 
گەورە هاوڕا 

نيم
نازانم

چێژ لە ئامادەبوون لە قوتابخانە وەردەگرم

لە ديد و پەيامی قوتابخانەكە تێدەگەم وهاوڕام 
لەگەڵياندا

هەموو رۆژێك دێمە قوتابخانە و ئامادەی 
هەموو وانەكان دەبم

رۆژانە مامۆستايان دێنە قوتابخانە و ئامادەيی 
سەرجەم وانەكان دەبن

هەست بە ئەمان دەكەم لە قوتابخانەكەدا

لە وانەكانەوە زۆر شت فێر دەبم

مامۆستا شێوازی جۆراوجۆر بەكار دهێنێت بۆ 
ئەوەی وانەكە چێژبەخش بێت

مامۆستاكان هاوكاريم دەكەن كاتێك پێويستم 
پێی دەبێت

مامۆستاكان سەرنجی سوودبەخشم پێدەدەن 
بۆ بەرەوپێشچوونم

مامۆستاكان مافەكانی مرۆڤمان فێر دەكەن

بە شێوەيەكی بەردەوام پرسيارم لێدەكرێت 
لەبارەی بۆچونەكانمانەوە دەربارەی پرسەكانی 

قوتابخانە

كاتێك توشی كێشەيەك دەبم لە قوتابخانە 
دەزانم ڕووبكەمە كێ بۆ داواكردنی هاوكاری 

قوتابييەكان ڕەفتاريان باشە لە قوتابخانەكە

چەندين دەرفەتم هەيە بۆ بەرەوپێشربدنی 
بەهرەكانم

كاتێك كارێكی باش دەكەم لەبەرچاودەگريێم 
و پاداشت دەكرێم
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پاشكۆى ژمارە: 5     ب-  پرسيارنامەی مامۆستايان

پرسيارەكان
بەڕادەيەكی 

گەورە 
هاوڕام

هاوڕانيمهاوڕام
بەڕادەيەكی 
گەورە هاوڕا 

نيم
نازانم

لەگەڵ قوتابخانەكەدا ديد و پەيامەكەم 
دەستنيشان كردووە و بەشداريم لە 

ئامادەكردنياندا كردووە

بەڕێوبەر يان ياريدە دە رە كانی سەرنجی وانەكانم 
دەدەم

بەڕێوبەر يان ياريدە دە رە كانی سەرنجی 
سوودبەخشم پێدەدەن لەبارەی وانەكانمەوە

رۆژانە دێمە قوتابخانە و ئامادەی هەموو 
وانەكان دەبم

سەركردايەتی قوتابخانە بەرزنرخاندنی خۆی 
دەخاتەڕوو بۆ ئەدای باشی من

ڕێگای جۆراجۆر بەكار دەهێنم بۆ ئەوەی 
وانەكان چێژبەخش بن بۆ قوتابييەكان

پاڵپشتی بەسوودم بەدەست هێناوە كە 
هاوكاريم دەكات بۆ بەرەوپێشچوونی 

وانەووتنەوەم ) وەك: ڕاهێنان، ئاڵوگۆڕی 
سەردانەكان(( 

وەك نەرێتێك هەڵسەنگاندن بۆ ئەدای خۆم 
دەكەم

باوەڕم وايە وانەووتنەوەم لە ماوەی ساڵی 
ڕابردودا باشرت بووە 

توانای بەشداريكردنم هەيە لە دەركردنی 
بڕيارەكان لە قوتابخانەكەدا

پشتيوانی زياتر دەستەبەر دەكەم بۆ ئەو 
قوتابييانەی خاوەنی پێداويستی پەروەردەيی 

تايبەتن

مافەكانی مرۆڤ بە قوتابييەكان دەڵێمەوە

 بە شێوەيەكی بەردەوام شيكردنەوە بۆ ئەدای 
قوتابييەكان دەكەم كاتێك تاقيكردنەوە ئەنجام 

دەدەن  

بەشداری لە زۆرێك لە چاالكييە زيادكراوەكانی 
قوتابخانەكەدا دەكەم

بە شێوەيەكی بەردەوام پەيوەنديم لەگەڵ 
دایباباندا هەيە كاتێك مناڵەكانيان بەرەوپێش 

دەچن
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پاشكۆى ژمارە: 5      ج- پرسيارنامەی دايبابان

بەڕادەيەكی گەورە پرسيارەكان
بەڕادەيەكی گەورە هاوڕانيمهاوڕامهاوڕام

نازانمهاوڕا نيم

مناڵەكەم چێژ لە ئامادەبوونی لە قوتابخانەكە وەردەگرێت

لە ديد و پەيامی قوتابخانەكە تێدەگەم و هاوڕام لەگەڵياندا 

قوتابخانەكە بە شێوەيەكی باش ڕابەرايەتی دەكرێت

مناڵەكەم هەست بە ئەمان دەكات لە قوتابخانەكەدا

مناڵەكەم بايەخێكی باشی پێدەدرێت لە قوتابخانەكەدا

مناڵەكەم بە باشی فێر دەبێت لە قوتابخانەكە و زۆر شت فێر دەبێت لە ميانەی وانەكاندا

قوتابخانەكە زانياری باشم پێدەدات لەبارەی بەرەوپێشچوونی مناڵەكەمەوە 

وەك نەرێتێك قوتابخانەكە پرسيار لە بۆچونەكانم دەكات

قوتابخانەكە ەانم دەدات بۆ بەشداريكردن لە چاالكييەكانيدا

ئەنجومەنی باوان و مامۆستايان كارايە

ڕەفتاری قوتابييەكان لە قوتابخانەدا باشە

لەم قوتابخانەيەدا قوتابييان باش بەرەوپێش دەچن

قوتابخانەكە مناڵەكەم بەرز دەنرخێنێت و پاداشتی دەكاتەوە كاتێك كارێكی باش ئەنجام دەدات
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بەڕادەيەكی گەورە پرسيارەكان
بەڕادەيەكی گەورە هاوڕانيمهاوڕامهاوڕام

نازانمهاوڕا نيم

مناڵەكەم چێژ لە ئامادەبوونی لە قوتابخانەكە وەردەگرێت

لە ديد و پەيامی قوتابخانەكە تێدەگەم و هاوڕام لەگەڵياندا 

قوتابخانەكە بە شێوەيەكی باش ڕابەرايەتی دەكرێت

مناڵەكەم هەست بە ئەمان دەكات لە قوتابخانەكەدا

مناڵەكەم بايەخێكی باشی پێدەدرێت لە قوتابخانەكەدا

مناڵەكەم بە باشی فێر دەبێت لە قوتابخانەكە و زۆر شت فێر دەبێت لە ميانەی وانەكاندا

قوتابخانەكە زانياری باشم پێدەدات لەبارەی بەرەوپێشچوونی مناڵەكەمەوە 

وەك نەرێتێك قوتابخانەكە پرسيار لە بۆچونەكانم دەكات

قوتابخانەكە ەانم دەدات بۆ بەشداريكردن لە چاالكييەكانيدا

ئەنجومەنی باوان و مامۆستايان كارايە

ڕەفتاری قوتابييەكان لە قوتابخانەدا باشە

لەم قوتابخانەيەدا قوتابييان باش بەرەوپێش دەچن

قوتابخانەكە مناڵەكەم بەرز دەنرخێنێت و پاداشتی دەكاتەوە كاتێك كارێكی باش ئەنجام دەدات
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆی ژمارە 6                     تۆماری بەڵگەو حوكمدانەكان

بوارەكاىن

 ئەدا
حوكمدان )4/3/2/1(   تۆماركردىن بەڵگەستانداردەكان

يەكەم: 

سەركرادايەىت و 
بەڕێوەبردن

ديدو پەياىم قوتابخانە بەرز و گونجاون و بە ڕووىن گوزارشتيان لێكراوەو ئاڕاستەى گونجاو لە . 1
خۆدەگرن بۆ پەرەپێداىن قوتابخانە. 

قوتابخانە بە شێوەيەكى وردو ڕاستگۆيانە خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دەدات، بەشێوەيەكى كاريگەر . 2
دەرەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردىن پالىن گونجاوى پەرەپێداىن قوتابخانە بەكاردەهێنێت. 

سەركردايەىت قوتابخانە كەشێكى ئەرێىن دەرەخسێنێت، تێيدا قوتابيان، مامۆستايان و . 3
كارمەندەكاىن ديكە دەتوانن گەشە بكەن و دايبابانيش باش دەيرنخێنن.

سەركردايەىت قوتابخانە چاالك و كارايە لە پشتگريى بۆ پێشخستىن پڕۆسەى فێركردن و فێربوون، . 4
هەروەها اليەنەكاىن ديكەى كارى قوتابخانە. 

 قوتابخانە داهات و  پێكهاتەی  باڵەخانە  بە شێوەيەكى چاالك و كاريگەر بەڕێوەدەبات. . 5

 قوتابخانە سەرچاوە مرۆييەكاىن خۆى بە زيرەك و كارا بەڕێوە دەبات. . 6

قوتابخانە ڕێكارى خۆى هەيە بۆ بەڕێوەبردىن كواليىت كە چاودێرى كردىن كواليىت خزمەت . 7
گوزاريەكەىش دەگرێتەوە. 

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هانداىن مامۆستايان و كارمەندان وە بە شێوەيەكى كارا پشتگرييان . 8
دەكات لە پەرەپێداىن پيشەياندا. 

پڕۆسەى بڕياردان كارايەو لەسەر بنەماى ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەك يەك گروپە لە نێو . 9
سەرجەم ئەنداماىن قوتابخانە. 

دووەم:
فێركردن و 

فێربوون

دەستەی كارگێری و مامۆستاكاىن قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پالن بۆ فێربووىن قوتابيەكان . 10
دادەڕێژن.

ميتۆدو تەكنيكى هاوچەرخ و كارا پيادە دەكرێت لە پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا، كە هاىن . 11
قوتابيان دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتيان دەكات بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى سەربەخۆ فێربن.  

شارەزاىي باىش مامۆستايان لە پسپۆڕيەكەياندا بۆتە هۆى باشرتكردىن پڕۆسەى فێركردن لە . 12
قوتابخانەدا.

 مامۆستاياىن قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا لەگەڵ قوتابيان ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدىن . 13
فێربوونيان. 

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا بە شێوەيەكى گونجاو ڕەچاوى جياوازى تاكە كەىس قوتابيان . 14
دەكات، لە نێوياندا ئەوانەى دژوارى سايكۆلۆجيان هەيە و ئەوانەى خاوەن پێداويستيەكى پەروەردەىي 

تايبەتن تواناى فێربوونيان زياد دەكات. 

قوتابخانە بە شێوەيەكى چاالك و بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێريكردن و هەڵسەنگاندىن . 15
بەرەوپێشچووىن قوتابيەكان. 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن

 ئەدا
حوكمدان )4/3/2/1(   تۆماركردىن بەڵگەستانداردەكان

يەكەم: 

سەركرادايەىت و 
بەڕێوەبردن

ديدو پەياىم قوتابخانە بەرز و گونجاون و بە ڕووىن گوزارشتيان لێكراوەو ئاڕاستەى گونجاو لە . 1
خۆدەگرن بۆ پەرەپێداىن قوتابخانە. 

قوتابخانە بە شێوەيەكى وردو ڕاستگۆيانە خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دەدات، بەشێوەيەكى كاريگەر . 2
دەرەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردىن پالىن گونجاوى پەرەپێداىن قوتابخانە بەكاردەهێنێت. 

سەركردايەىت قوتابخانە كەشێكى ئەرێىن دەرەخسێنێت، تێيدا قوتابيان، مامۆستايان و . 3
كارمەندەكاىن ديكە دەتوانن گەشە بكەن و دايبابانيش باش دەيرنخێنن.

سەركردايەىت قوتابخانە چاالك و كارايە لە پشتگريى بۆ پێشخستىن پڕۆسەى فێركردن و فێربوون، . 4
هەروەها اليەنەكاىن ديكەى كارى قوتابخانە. 

 قوتابخانە داهات و  پێكهاتەی  باڵەخانە  بە شێوەيەكى چاالك و كاريگەر بەڕێوەدەبات. . 5

 قوتابخانە سەرچاوە مرۆييەكاىن خۆى بە زيرەك و كارا بەڕێوە دەبات. . 6

قوتابخانە ڕێكارى خۆى هەيە بۆ بەڕێوەبردىن كواليىت كە چاودێرى كردىن كواليىت خزمەت . 7
گوزاريەكەىش دەگرێتەوە. 

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هانداىن مامۆستايان و كارمەندان وە بە شێوەيەكى كارا پشتگرييان . 8
دەكات لە پەرەپێداىن پيشەياندا. 

پڕۆسەى بڕياردان كارايەو لەسەر بنەماى ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەك يەك گروپە لە نێو . 9
سەرجەم ئەنداماىن قوتابخانە. 

دووەم:
فێركردن و 

فێربوون

دەستەی كارگێری و مامۆستاكاىن قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا پالن بۆ فێربووىن قوتابيەكان . 10
دادەڕێژن.

ميتۆدو تەكنيكى هاوچەرخ و كارا پيادە دەكرێت لە پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا، كە هاىن . 11
قوتابيان دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتيان دەكات بۆ ئەوەى بە شێوەيەكى سەربەخۆ فێربن.  

شارەزاىي باىش مامۆستايان لە پسپۆڕيەكەياندا بۆتە هۆى باشرتكردىن پڕۆسەى فێركردن لە . 12
قوتابخانەدا.

 مامۆستاياىن قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا لەگەڵ قوتابيان ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدىن . 13
فێربوونيان. 

پڕۆسەى فێركردن لە قوتابخانەدا بە شێوەيەكى گونجاو ڕەچاوى جياوازى تاكە كەىس قوتابيان . 14
دەكات، لە نێوياندا ئەوانەى دژوارى سايكۆلۆجيان هەيە و ئەوانەى خاوەن پێداويستيەكى پەروەردەىي 

تايبەتن تواناى فێربوونيان زياد دەكات. 

قوتابخانە بە شێوەيەكى چاالك و بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێريكردن و هەڵسەنگاندىن . 15
بەرەوپێشچووىن قوتابيەكان. 
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن

 ئەدا
حوكمدان )4/3/2/1(   تۆماركردىن بەڵگەستانداردەكان

سێيەم:
بايەخ دان 

بە قوتابيان 
و پشتگريى 

كردنيان.

قوتابخانە پشتيوانيەكى كاريگەر دەكات لە بەرەپێشچووىن كەسيەىت قوتابيان.. 16

قوتابخانە پاڵپشىت و جەخت لە مافەكاىن مرۆڤ دەكات بۆ قوتابيان. . 17

قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو پاڵپشىت قوتابياىن خاوەن پێداويسىت پەروەردەىي تايبەت و . 18
قوتابياىن بەهرەمەند دەكات.

 قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا بايەخ بە تەندروسىت و سەالمەىت و ئاسوودەىي دەرووىن قوتابيان . 19
دەدات.

چوارەم:
بەشدارى 

پێكردىن 
كۆمەڵگە.

قوتابخانە هاوبەشێكى باىش هەيە لەگەڵ كۆمەڵگەى خۆجێی و ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى . 20
مەدەنيدا.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا هەڵدەستێت بە دروست كردىن پەيوەندى و هاوكارى لەگەڵ  دايباباندا . 21
و بەشداريان پێدەكات لە پشتيواىن كردىن فێربووىن منداڵەكانيان و دەستكەوتەكانيان.

پێنجەم:
ئەنجامەكان و 

دەرهاويشتەكان

قوتابيان خاوەن بەهاى ڕەوشىت و كۆمەاڵيەىت باشن و دەزانن چۆن پارێزگارى لە تەندروسىت و . 22
سەالمەىت خۆيان بكەن.

ئاسىت زانسىت قوتابيان باشە و بەرەوپێشچووە.. 23

قوتابيان و دايبابانيان ڕازين لەو پەروەردەيەى لە اليەن قوتابخانەكەوە دەستەبەر دەكرێت.. 24

قوتابيان پەرە بە كارامەييە هزرى و كۆمەاڵيەىت و ژيريەكانيان بە شێوەيەكى باش دەدەن.. 25
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارەكاىن

 ئەدا
حوكمدان )4/3/2/1(   تۆماركردىن بەڵگەستانداردەكان

سێيەم:
بايەخ دان 

بە قوتابيان 
و پشتگريى 

كردنيان.

قوتابخانە پشتيوانيەكى كاريگەر دەكات لە بەرەپێشچووىن كەسيەىت قوتابيان.. 16

قوتابخانە پاڵپشىت و جەخت لە مافەكاىن مرۆڤ دەكات بۆ قوتابيان. . 17

قوتابخانە بە شێوەيەكى گونجاو پاڵپشىت قوتابياىن خاوەن پێداويسىت پەروەردەىي تايبەت و . 18
قوتابياىن بەهرەمەند دەكات.

 قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا بايەخ بە تەندروسىت و سەالمەىت و ئاسوودەىي دەرووىن قوتابيان . 19
دەدات.

چوارەم:
بەشدارى 

پێكردىن 
كۆمەڵگە.

قوتابخانە هاوبەشێكى باىش هەيە لەگەڵ كۆمەڵگەى خۆجێی و ڕێكخراوەكاىن كۆمەڵگەى . 20
مەدەنيدا.

قوتابخانە بە شێوەيەكى كارا هەڵدەستێت بە دروست كردىن پەيوەندى و هاوكارى لەگەڵ  دايباباندا . 21
و بەشداريان پێدەكات لە پشتيواىن كردىن فێربووىن منداڵەكانيان و دەستكەوتەكانيان.

پێنجەم:
ئەنجامەكان و 

دەرهاويشتەكان

قوتابيان خاوەن بەهاى ڕەوشىت و كۆمەاڵيەىت باشن و دەزانن چۆن پارێزگارى لە تەندروسىت و . 22
سەالمەىت خۆيان بكەن.

ئاسىت زانسىت قوتابيان باشە و بەرەوپێشچووە.. 23

قوتابيان و دايبابانيان ڕازين لەو پەروەردەيەى لە اليەن قوتابخانەكەوە دەستەبەر دەكرێت.. 24

قوتابيان پەرە بە كارامەييە هزرى و كۆمەاڵيەىت و ژيريەكانيان بە شێوەيەكى باش دەدەن.. 25
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆی ژمارە 7                  فۆڕمی پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە ) تكايە فۆڕمی الكێشەيی بەكار بهێنە(

بوارو 
ژمارەى 

ستاندارد 
ستاندارد

ئامانج ئەو 
بەرەوپێشچوونە و 

پەرەپێدانەی دەبێت 
بە دەست بهێرنێت

ئەو كارە دياريكراو 
و پەيوەنديدارانەی 

كە قابيلی 
جێبەجێكردنن و 

دەبێت ئەنجام بدرێن

ماوەو ڕێكەوىت 
ئەنجامداىن كارەكان

كەس ) كەسانی( 
بەرپرس لە 

ئەنجامدانی 
كارەكە

سەرچاوەی 
هەڵسەنگاندن بەدواداچوونپێويست
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

بوارو 
ژمارەى 

ستاندارد 
ستاندارد

ئامانج ئەو 
بەرەوپێشچوونە و 

پەرەپێدانەی دەبێت 
بە دەست بهێرنێت

ئەو كارە دياريكراو 
و پەيوەنديدارانەی 

كە قابيلی 
جێبەجێكردنن و 

دەبێت ئەنجام بدرێن

ماوەو ڕێكەوىت 
ئەنجامداىن كارەكان

كەس ) كەسانی( 
بەرپرس لە 

ئەنجامدانی 
كارەكە

سەرچاوەی 
هەڵسەنگاندن بەدواداچوونپێويست
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆى ژمارە   8   

حكومەىت هەرێمى كوردستان

ژمارەى فۆرم: وەزارەىت پەروەردە                                                                                     
بەڕێوەبەرايەىت گشىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي                      بەروارى پێشكەشكردىن فۆرم:

بەڕێوەبەرايەىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي.....                                   پسپۆرى مامۆستا:                
يەكەى سەرپەرشتيكردىن......

 

                    

مێ  ناوى چوارى مامۆستا:                                                          ڕەگەز:    نێر  
ناوى قوتابخانە – خوێندنگا:                                                شوێىن قوتابخانە- خوێندگا: شار........... گوند.........

بەروارى يەكەم دامەزراندىن:                بەروارى دەست بەكاربووىن لەم قوتابخانەيە:
ساىڵ لە دايك بوون:                  ژمارەى مۆبايل:

بەشەوانەى لە هەفتەيەكدا:                                               ئەو پۆالنەى وانەى تيا دەڵێتەوە:   
 

 فۆڕىم هەڵسەنگاندن  يان خودهەڵسەنگاندىن مامۆستا بە گوێرەى ستانداردەكاىن مامۆستا بۆ ساىڵ 
خوێندىن   201   202    

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

شيكردنەوەو ڕوون كردنەوەكاىن مامۆستا بۆ   1 .1
بابەتەكە ووردن.

مامۆستا بابەتەكە بە ژياىن ڕۆژانەى   2 .1
قوتابيانەوە دەبەستێتەوە.

مامۆستا دەزانێت چۆن ئەو بابەتەى كە   3 .1
دەيڵێتەوە بە بابەىت ديكەوەى ببەستێتەوە.

مامۆستا دڵنيايە لەوەى كە زانيارى و   4 .1
تێگەيشتىن لەگەڵ زانسىت سەردەمدايە.

مامۆستا ئەو بابەتەى كە . 1
دەيڵێتەوە دەيزانێت.

 

پالنەكاىن مامۆستا پێداويستيەكاىن   1 .2
پڕۆگراىم خوێندن دێنێتە دى. 

مامۆستا پێداويستيەكاىن . 2
پڕۆگراىم خوێندىن ئەو 

بابەتەى كە دەيڵێتەوە دەيزانێت.
زانين

 مامۆستا بابەتەكەى بە نموونەى پەيوەنديدار   1 .3
دەخاتە ڕوو كە لەگەڵ ئارەزووەكاىن 

قوتابياندا بێت.

مامۆستا دەزانێت چۆن بابەتەكە . 3
بۆ قوتابيان بخاتە ڕوو.

مامۆستا دەزانێت كە قوتابيان بە شێوازى   1 .4
جياواز فێردەبن.

شێوازى مامۆستا گونجاوە لەگەڵ تەمەىن   2 .4
قوتابياندا.

مامۆستا دەزانێت كە قوتابيان گرفىت دەرووىن   3 .4
و جەستەييان هەيە.

 مامۆستا دەزانێت چۆن . 4
قوتابيان فێر دەبن و گەشە 

دەكەن، هەروەها زانيارى هەيە 
لەسەر ئەو گرفتە دەرووىن و 

جەستەىي و گرفتەكاىن بوارى 
خوێندن الى قوتابيان.
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باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

مامۆستا دەزانێت كە قوتاىب چەىق پڕۆسەى   1 .5
فێربوون و فێركردنە.

مامۆستا تازەترين ڕێگاكاىن وانە ووتنەوە   2 .5
بەكاردێنێت، بۆ نموونە كارى بە جووت يان 

بە كۆمەڵ و چاالكى وەك يارى، پێشبڕكێ، 
مەتەڵ ...هتد.

مامۆستا زانسىت ڕێگاكاىن . 5
وانە ووتنەوەى نوێ دەزانێت.

مامۆستا ئاگادارە كە دەكرێت لە ڕێگاى   1 .6
چاالكى ڕۆژانەوە هەڵسەنگاندىن 

پێشكەوتىن قوتابيان بە شێوەيەكى پۆزەتيف 
و بەردەوام ئەنجام بدرێت نەك تەنها لە ڕێگاى 

تاقيكردنەوە.

مامۆستا ئاگادارە لە شێوازە جياوازەكاىن   2 .6
تاقيكردنەوەو چۆنيەىت سوود وەرگرتن لە 

ئەنجامەكاىن بۆ بەرزكردنەوەى ئاسىت 
قوتابيان.

مامۆستا شێوازەكاىن . 6
هەڵسەنگاندىن پەروەردەىي 

دەزانێت.

قوتابيان لە بابەتەكە تێدەگەن و بايەخى پێ   1 .1
دەدەن.

مامۆستا دەتوانێت بەباىش 1. 
بابەتەكە ڕوون بكاتەوەو 

بيكاتە شتێكى چێژبەخش بۆ 
قوتابيان.

 

پالنەكاىن مامۆستا تۆكمەو شياون و   1 .2
فێربووىن قوتابيان بە شێوەيەكى چاالك 

مسۆگەر دەكەن.

مامۆستا پالنەكاىن هەموار دەكاتەوە بۆ ئەو   2 .2
قوتابيانەى كە گرفىت جۆراوجۆريان هەيە.  

مامۆستا دەتوانێت پالن 2. 
بۆ فێربووىن قوتابيان بە 

شێوەيەكى گونجاو دابڕێژێت.
كارامەييەكان

مامۆستا زمانێك بەكاردەهێنێت كە دروست   1 .3
و گونجاو بێت لەگەڵ تەمەن و تواناكاىن 

قوتابيان.

 مامۆستا بەباىش گوێ لە قوتابيان دەگرێت و   2 .3
هاىن بەشدارى كردنيان دەدات بە گوفتارو بە 

ڕەفتارو بە زماىن جەستە.

قوتابيان هەڵوێسىت پۆزەتيڤيان بەرامبەر   3 .3
مامۆستا هەيەو بەباىش لەگەڵيدا تێكەڵ 

دەبن.

مامۆستا دەتوانێت چاالكانە 3. 
پەيوەندى لەگەڵ قوتابيان 

بكات و لەگەڵيان تێكەڵ بێت. 
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

مامۆستا هاىن قوتابيان دەدات و ئەوانيش   1 .4
بەباىش كۆشش دەكەن.

مامۆستا بە پرسيارى كراوە قوتابيان خەريك   2 .4
دەكات كە دەبێتە هۆى دروست بووىن 

گفتوگۆ.

مامۆستا ڕێنماىي و يارمەىت پێشكەش بە   3 .4
قوتابيان دەكات و هانيان دەدات بۆ چارەسەر 

كردىن كێشەكان.

مامۆستا چەندين چاالكى و سەرچاوەى   4 .4
هاندەر بەكاردەهێنێت لەوانەش چاالكى 

دەرەوەى پۆڵ. 

مامۆستا دەتوانێت هاىن 4. 
قوتابيان بدات بۆ فێربوون.

مامۆستا ڕەفتارى باش لە قوتابيان چاوەڕوان   1 .5
دەكات و ڕێساى ڕەفتارى چاك لە پۆلدا جێ 

بەجێ دەكات.

مامۆستا نموونەيەكى باشە بۆ ئەوەى   2 .5
قوتابيان چاوى لێ بكەن.

مامۆستا كەش و هەوايەكى باش لەناو پۆلدا   3 .5
دەڕەخسێنێت بۆ فێربوون بۆ نموونە لە ڕێگاى 

نيشان داىن سەرچاوەى بابەتەكان وشە 
سەرەكيەكان و كارى قوتابيان.

مامۆستا گفتوگۆكان سەركەوتوانە   4 .5
بەڕێوەدەبات و دەرفەىت يەكسان دەدات بە 

هەموو قوتابيان بۆ بەشداری كردن و فێربووىن 
كاريگەرانە.

مامۆستا بەباىش كات ڕێك دەخات بۆ ئەوەى   5 .5
سەركەوتوانە ئەو چاالكيانەى كە نەخشەى 

بۆ كێشاون جێ بەجێ يان بكات.

 مامۆستا دەتوانێت كاريگەرانە 5. 
پۆل بەڕێوەبەرێت. 

قوتابيان لە بابەتەكە تێدەگەن و بايەخى پێ   1 .6
دەدەن.

مامۆستا دەتوانێت ئەو سرتاتيژو 6. 
ڕێگا نوێيانەى وانە وتنەوە 
بەكاربهێنێت كە يارمەىت 

قوتابيان دەدەن بۆ بەشدارى 
كردن و پێشخستىن تواناكاىن 

فێربوون بە شێوەيەكى 
كاريگەرانە.

پالنەكاىن مامۆستا تۆكمەو شياون و   1 .7
فێربووىن قوتابيان بە شێوەيەكى چاالك 

مسۆگەر دەكەن.

مامۆستا پالنەكاىن هەموار دەكاتەوە بۆ ئەو   2 .7
قوتابيانەى كە گرفىت جۆراوجۆريان هەيە.

مامۆستا دەتوانێت بە 7. 
شێوەيەكى گونجاو و 

كاريگەر ئاسىت قوتابيان 
هەڵبەسەنگێنێت و 

ئەنجامەكاىن هەڵسەنگاندن 
بەكاربهێنێت بۆ برەودان بە 

پێشكەوتىن قوتابيان.



ڕێبەری بەڕێوەبەرانی سەركردە  85

بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

مامۆستا زمانێك بەكاردەهێنێت كە دروست   1 .8
و گونجاو بێت لەگەڵ تەمەن و تواناكاىن 

قوتابيان.

مامۆستا بەباىش گوێ لە قوتابيان دەگرێت   2 .8
و هاىن بەشدارى كردنيان دەدات بە گوفتارو 

بە ڕەفتارو بە زماىن جەستە.

قوتابيان هەڵوێسىت پۆزەتيڤيان بەرامبەر   3 .8
مامۆستا هەيەو بەباىش لەگەڵيدا تێكەڵ 

دەبن.

مامۆستا دەتوانێت هەموو 8. 
قوتابيان توانادار بكات بۆ 

فێربووىن كاريگەرانە، لەڕێگاى 
لەبەرچاوگرتىن تەواوى 

جياوازييە تاكە كەسييەكان.

1 .1    مامۆستا جۆش و خرۆش و خۆشەويسىت بۆ 
پيشەكەى نيشان دەدات.

1 .2    مامۆستا هاوكات فێرخوازەو بەپەرۆشەوە 
دەگەڕێت بەدواى سەرچاوەى تر بۆ 

دەوڵەمەندكردىن پڕۆگراىم خوێندن. 

1 .3    مامۆستا بڕواى بەتواناى قوتابيان هەيەو 
هاوكاريان دەكات و هانيان دەدات بۆ بەدەست 

هێناىن سەركەوتن.

مامۆستا پابەندە بە پيشەى . 1
مامۆستايەىت و بە پێشخستىن 
فێربووىن خۆى و بەهێزكردىن 

فێربووىن قوتابيان بۆ ئەوەى 
هەموويان پێشبكەون و بگەنە 

ئاستێكى باش.

بەهاو ڕەفتارەكان

2 .1   مامۆستا بەها نيشتمانييەكان لە دەرووىن 
قوتابياندا دەچێنێت.

2 .2   مامۆستا نموونەيەكى باشە بۆ قوتابيان لە 
ڕاستگۆىي و پاكييدا.

2 .3    مامۆستا پەرەدەدات بە تێگەيشتىن قوتابيان بۆ 
بەرپرسيارەىت خۆيان.

2 .4    مامۆستا يارمەىت قوتابيان دەدات بۆ پەرەپێداىن 
بەها بەرزەكان و خەسڵەتە باشەكان.

مامۆستا پابەندە بە پتەوكردن . 2
و برەودان بە بەها ڕەوشىت 

و نيشتمانييەكان لە الى 
قوتابياندا.

3 .1    مامۆستا بەڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ قوتابيان و 
هاوپيشەكاىن دەكات.

3 .2    مامۆستا بەشدارى دەكات لە پەرەپێداىن 
كۆمەڵگاى قوتابخانەدا. 

3 .3    مامۆستا بەشدارى كاريگەر دەكات لە 
ئەنجوومەىن دايكان و باوكان و مامۆستاياندا. 

3 .4    مامۆستا هاىن كەسوكارى قوتابيان دەدات 
بۆ پاڵپشىت كردىن فێربوون و پێشكەوتىن 

منداڵەكانيان لە ناوەو دەرەوەى قوتابخانەدا.

3 .5    مامۆستا بەشدارى دەكات لە بونياتناىن 
پەيوەندى لەگەڵ اليەنە پەيوەنديدارەكان لە 

دەرەوەى قوتابخانەدا.  

مامۆستا پابەندە بەدروست . 3
كردىن پەيوەندييەكى باش 

لەگەڵ قوتابيان، هاوپيشەكان، 
خێزان و كۆمەڵگادا.
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

4 .1    مامۆستا بەشدارى دەكات لە كۆبوونەوەكاىن 
قوتابخانەو كۆبوونەوە پەروەرەدەييەكاىن 

ديكەدا.

4 .2    مامۆستا بەشدارى دەكات لە چاالكييەكاىن 
قوتابخانەدا.  

مامۆستا پابەندە بە بەشدارى . 4
كردىن كارا لە چاالكييەكاىن 

قوتابخانەدا.

5 .1    مامۆستا ڕاستگۆيانە هەڵسەنگاندن بۆ 
كارەكاىن خۆى دەكات.

5 .2    مامۆستا چاالكانە بەشدارى لە خولەكاىن 
ڕاهێناندا دەكات.

5 .3    مامۆستا بريۆكەو ڕێگاى نوێ بەكاردەهێنێت 
لە فێربوون و فێركردندا.

5 .4    مامۆستا ئەنجامەكاىن هەڵسەنگاندن 
بەكاردەهێنێت بۆ باشرت كردىن پيشەى خۆى.

5 .5    مامۆستا پابەندە بە وەرگرتىن ئامۆژگارى 
و ڕێنمايی لە بەڕێوەبەرو سەرپەرشتياران،  
ئەزمووىن خۆى لەگەڵ هاوكارەكانيدا 

ئاڵوگۆڕدەكات. 

مامۆستا پابەندە بە . 5
خودهەڵسەنگاندن بۆ 

باشتكردىن كارى خۆى لە 
ڕێگاى پەرەپێداىن پيشەييەوە.

6 .1    مامۆستا هۆشيارى دەخاتەڕوو لە بارەى 
گرفتەكاىن فێربوون و دەرووىن يان جەستەىي 

هەريەكە لە قوتابيەكان.

6 .2    مامۆستا هەمواركردىن گونجاو ئەنجام 
دەدات لە پالىن وانەكان، سەرچاوەكان و 

چاالكيەكاىن فێربوون بۆ قوتابيان.

6 .3    مامۆستا هۆشيارى دەخاتە ڕوو لەبارەى ئەو 
بەرەوپێشچوونەى ئەو قوتابيانە بەدەستيان 

هێناوە، ئەگەر هاتوو بەرەوپێشچوونەكەيان 
سنوورداربوو، ئەوا بريۆكەى هەيە لەبارەى 

بەرەوپێشربدنيانەوە.

مامۆستا پابەندە بە دڵنيابوون . 6
لەوەى كە ئەو قوتابيانەى گرفىت 

فێربوون و دەرووىن يان جەستەييان 
هەيە دەتوانن بە پىێ باشرتين 

تواناى خۆيان دەستكەوت بەدەست 
بهێنن.

كۆنمرەى هەڵسەنگاندن يان خودهەڵسەنگاندىن مامۆستا بەپىێ ستانداردەكان لە )100( نمرە.

ڕاسپاردەكان بۆ باشرتبوون:
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باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

تكايە سەرنج بدە:

ئەم هەڵسەنگاندنەی ئەدای مامۆستايان بە پێی ستانداردەكاىن مامۆستايان بۆ يارمەتی مامۆستايە بۆ باشرتكردن و دەستنيشان كردنی ئەوەی بە باىش 
دەيكا و ئەو اليەنانەش كە پێويستە زياتر بەرەوپێشيان ببات.

ستانداردەكان بە هۆی نيشاندەرەكانەوە پاڵپشتی دەكرێن، كە ئەو نموونانە پێشكەش دەكات كە بەڵگەن بۆ وەديهاتنی ستانداردەكان تكايە لەكاىت 
هەڵسەنگاندن بگەڕێوە بۆ نيشاندەرەكان لە ستانداردەكاىن مامۆستا.

تكايە دواى هەڵسەنگاندن نيشانە بەرامبەر يەكيان دابنێ: 

نمره : ئاست:       
)100/100 -90( ناياب -          
)100/89-80( زۆر باش-      

   )100/79-70( لە ئاستی ستانداردەكان     باش -      
)100/69-60( ناوەند -       

)100/59 -50( پێويستی بە باشرتكردن هەيە   پەسەند  
) لە ژێر 100/50( پێويسىت بە خول هەيە    الواز  

ناوی بەڕێوەبەرى قوتابخانە.................................                                        واژۆ....................................

ناوی مامۆستا..............................................                                     واژۆ....................................

تێبيىن:

ئەم فۆرمە بەكاردێت بۆ هەڵسەنگاندىن مامۆستا لە اليەن بەڕێوەبەر هەروەها بەكاردێت بۆ . 1
خودهەڵسەنگاندىن مامۆستا.

لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت هەڵسەنگاندىن مامۆستا لە اليەن بەڕێوەبەر ئەوە تەنها . 2
ناوو واژۆى بەڕێوەبەر دەبێت لەسەر فۆرمەكە.

لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت خودهەڵسەنگاندىن ماۆمستا ئەوە تەنها ناوو واژۆ . 3
مامۆستا دەبێت  لەسەر فۆرمەكە.
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پاشكۆى ژمارە  9    

حكومەىت هەرێمى كوردستان

ژمارەى فۆرم: وەزارەىت پەروەردە                                                                                     
بەڕێوەبەرايەىت گشىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي                      بەروارى پێشكەشكردىن فۆرم:

بەڕێوەبەرايەىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي.....                                   پسپۆرى بەڕێوەبەر:               
يەكەى سەرپەرشتيكردىن......

 

                    

مێ  ڕەگەز:    نێر   ناوى چوارى به ڕێوه به ر:    
شوێىن قوتابخانە- خوێندگا: شار........... گوند......... ناوى قوتابخانە – خوێندنگا:    

بەروارى دەست بەكاربووىن لەم قوتابخانەيە وەك بەڕێوەبەر: بەروارى يەكەم دامەزراندىن:   
ژمارەى مۆبايل: ساىڵ لە دايك بوون:     

بەشەوانەى لە هەفتەيەكدا:                         

فۆڕىم خودهەڵسەنگاندىن بەڕێوەبەر بە گوێرەى ستانداردەكاىن بەڕێوەبەر بۆ ساىڵ خوێندن   201     202

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

بەڕێوەبەر سياسەت و ئامانجە پەروەردەييەكان   1 .1
جێبەجێ دەكات بە پىێ فەلسەفەى 

پەروەردەىي دەوڵەت.

بەڕێوەبەر فەلسەفەو سياسەت . 1
و ئامانجەكاىن پەروەردە 

دەزانێت.

 

بەڕێوەبەر بە وردى دەست نيشاىن ئەو   1 .2
مامۆستايانە دەكات لە قوتابخانەدا كە 

ڕێگاكاىن وانە وتنەوەى نوێ بەكاردەهێنن.

بەڕێوەبەر ڕێگاكاىن وانە وتنەوەى نوێ بۆ   2 .2
مامۆستايان دەخاتە ڕوو.

بەڕێوەبەر زانسىت ڕێگاكاىن . 2
وانە وتنەوەى نوێ دەزانێت.

زانين

بەڕێوەبەر ڕێساو ڕێنماييەكان و ياساكاىن   1 .3
پەيوەست بە قوتابخانەو فەرمانەكاىن 

وەزارەت دەزانێت، هەروەها جێبەجێكردنيان لە 
قوتابخانەدا مسۆگەر دەكات.

مامۆستاكان پابەند دەبن بە جێ بەجێكردىن   2 .3
ئەركەكانيان بە شێوەيەكى دروست.

بەڕێوەبەر ئەو پێداويستيە . 3
ياساييانە دەزانێت كە 

پەيوەندييان بە قوتابخانەوە 
هەيە.

بەڕێوەبەر شێوازە جياوازەكاىن سه ركردایه تی   1 .4
و بەڕێوەبردىن قوتابخانە دەزانێت و بەكاريان 
دەهێنێت و هەڵدەستێت بە هەڵسەنگاندن و 

بەدواداچووىن كارەكاىن قوتابخانە.

بەڕێوەبەر ئەو دەسەاڵتانەى پێيدراوە دانايانە   2 .4
بەكاريان دەهێنێت بۆ خزمەت كردىن قوتابيان 

و فێربوونيان.

بەڕێوەبەر شێوازەكاىن . 4
سه ركردایه تی كردن و 

بەڕێوەبردىن قوتابخانە دەزانێت.
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

بەڕێوەبەر زانيارى هەيە لەسەر ئەو   1 .5
ژينگەكۆمەاڵيەتيەى كە قوتابخانەكەى 

تێدايە.

بەڕێوەبەر ئاگادارە لەو ڕەوشەى كە قوتابيان   2 .5
تيايدا دەژيەن.

بەڕێوەبەر بارودۆخى ماڵەوەى . 5
قوتابيان و ئەو ژينگەو 

دەوروبەرەى كە تيايدا دەژيەن 
دەزانێت.

بەڕێوەبەر زانيارى هەيە لەسەر ستانداردەكاىن   1 .6
قوتابخانە.

بەڕێوەبەر تێدەگات لە پڕۆسەى   2 .6
هەڵسەنگاندىن دەرەكى قوتابخانەكان.

بەڕێوەبەر تێدەگات لە پرۆسەى   3 .6
خودهەڵسەنگادىن قوتابخانەو پالىن 

پەرەپێداىن قوتابخانە.

بەڕێوەبەر دەزانێت چۆن بنياتنەرانە كاربكات   4 .6
لەگەڵ سەرپەرشتيارى هاوڕێ ى ڕەخنەگرى 

قوتابخانە. 

بەڕێوەبەر پڕۆسەى . 6
هەڵسەنگاندىن دەرەكى و 
خودهەڵسەنگاندن و پالىن 

پەرەپێداىن قوتابخانەو كاركردن 
لەگەڵ سەرپەرشتيارى هاوڕێ 

ى ڕەخنەگر دەزانێت.

بەڕێوەبەر دەخوازێت كە فێربوون و فێركردن لە   1 .1
ئاستێكى بەرز دابێت.

بەڕێوەبەر چاودێرى ئاسىت فێربوون و   2 .1
فێركردن دەكات ، لەڕێگاى سەرداىن 

بەردەواىم پۆل ، پشكنيىن هەندێك لە 
ئەركى قوتابيان ،لێكۆڵينەوە لە ئەنجامەكاىن 

و پێشكەوتنەكان و پشكنيىن پالىن 
مامۆستايان.

بەڕێوەبەر بە وردى ئاسىت فێربوون و فێركردن   3 .1
هەڵدەسەنگێنێت.

بەڕێوەبەر سەرنج و تێبينيەكاىن خۆی   4 .1
دەگەيەنێتە مامۆستايان بۆ هانداىن 

باشكردىن فێربوون و فێركردن.

بەڕێوەبەر سەركەتوانە هاىن مامۆستايان   5 .1
دەدات بۆ بە كارهێناىن ڕێگاكاىن 

وانەوتنەوەى نوێ.

بەڕێوەبەر بەدەستهێناىن ئەنجاىم باش بۆ   6 .1
قوتابيان مسۆگەر دەكات.

به ڕێوه به ر ده توانێت 1. 
سه ركردایه تی فێربوون 

و فێركردن بكات، هانی 
به كارهینانی ڕێگا نوێیه كانی 
وانه  وتنه وه  بدات بۆ دڵنیابوون 

له  به رزی ئاستیان.
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

قوتابيان ، مامۆستايان ، كارمەندان و اليەنە   1 .2
پەيوەنديدارەكان متمانەيان بە بەڕێوەبەر هەيە 

و ورەيان بەرزە.

بەڕێوەبەر ناكۆكيەكان سەركەوتوانەو   2 .2
بابەتيانەو بەشێوەيەكى يەكالكەرەوانە 

چارەسەر دەكات و كەش و هەواى قوتابخانە 
ئارامە

بەڕێوەبەر لەگەڵ هەموو ئەنداماىن   3 .2
كۆمەڵگەى قوتابخانەدا بەڕێزەوە مامەڵە 

دەكات.

مامۆستايان بەباىش و وەك يەك تيم   4 .2
كاردەكەن.

به ڕێوه به ر ده توانێت 2. 
كه شوهه وایه كی باش له  

قوتابخانه  دابین بكات، به رده وام 
په یوه ندی باش له گه ڵ قوتابی 

و كارمه ندان پته و بكات و مافی 
كاركردن به  تیم بدات.

كارامەييەكان

بەڕێوەبەر هەوڵدەدات ژينگەيەكى   1 .3
قوتابخانەىي پاك و تەندروست و باش و 

ڕێكخراو و سەالمەت و هاندەر دابين بكات.

بەڕێوەبەر دەتوانێت ژينگەيەكى 3. 
سەالمەت و هاندەر بۆ فێربوون 

و فێركردن دابين بكات.
بەڕێوەبەر ديد و تێڕوانينێكى گونجاوى بۆ   1 .4

پێشكەوتىن ئايندەى قوتابخانە هەيە.

بەڕێوەبەر پالىن ژيرانەى داڕشتووە بۆ   2 .4
پەرەپێداىن قوتابخانە.

بەڕێوەبەر دڵنيا دەبێت كە پالنەكان جێبەجێ   3 .4
كراون و كارە پێويستەكان ئەنجامدراون.

بەڕێوەبەر هەڵسەنگاندن دەكات بۆ كارەكان و   4 .4
پێشكەوتىن قوتابخانە.

بەڕێوەبەر پالن دادەنێت و هاىن گەشەپێداىن   5 .4
پيشەىي مامۆستايان دەدات بە شێوەيەكى 

كاريگەر.

بەڕێوەبەر دەتوانێت پالن دابنێت 4. 
و هاىن جێبەجيكردىن بدات 

و چاودێرى و هەڵسەنگاندن 
بۆ كارەكان ئەنجام بدات بە 

مەبەسىت باشكردىن ئاسىت 
قوتابخانە.

ياريدەدەرى بەڕێوەبەر و مامۆستاكان بەر   1 .5
پرسيارێىت لە ئەستۆ دەگرن.

بەڕێوەبەر ڕاوێژ دەكات لەگەڵ ياريدەدەرەكاىن   2 .5
و مامۆستا و كارمەندان و بەشداريان پێدەكات 

لە بڕيارداندا.

بەڕێوەبەر بەرپرسيارێىت دەدات بە لێژنەكاىن   3 .5
قوتابخانە و لێپرسينەوەيان لەگەڵدا دەكات.

بەڕێوەبەر دەتوانێت ڕاوێژ بكات 5. 
لەگەڵ ياريدەدەرەكاىن و 

مامۆستايان و كارمەنداىن 
تر ، دەسەاڵتيان بداتێ و 

لە بەرپرسيارێىت و بڕياردان 
بەشداريان پێبكات.



ڕێبەری بەڕێوەبەرانی سەركردە  91

بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

بەڕێوەبەر توانا شاراوەكاىن مامۆستايان   1 .6
و توێژەرە كۆمەاڵيەتيەكان و كارمەنداىن 

قوتابخانە بەرەو پێش دەبات.

بەڕێوەبەر سەرچاوەى پێويست بۆ قوتابيان و   2 .6
كارمەندان دابين دەكات.

بەڕێوەبەر دڵنيا دەبێت كە بينايە و   3 .6
كەلوپەلەكاىن قوتابخانه  بە باىش پارێزراون.

بەڕێوەبەر سەرچاوەى زياتر بۆ قوتابخانە دابين   4 .6
دەكات )بە پىێ ڕێنماييەكان( ، هەروەها بە 

باىش و ئاشكراىي بە كاريان دەهێنێت بۆ پڕ 
كردنەوەى پێداويستيەكان بە پىێ گرنگيان.

بەڕێوەبەر دەتوانێت گشت 6. 
سەرچاوەكاىن قوتابخانە بە 

شێوەيەكى كاريگەر و گونجاو 
بەڕێوەبەرێت.

كارامەييەكان

بەڕێوەبەر بە شێوەيەكى ڕێكوپێك لەگەڵ   1 .7
لێژنەكاىن قوتابخانەدا كۆدەبێتەوە.

بەڕێوەبەر زانيارى پێويست دەدات بە   2 .7
مامۆستايان و كارمەندان و قوتابيان لەسەر 

پێشكەوتنەكاىن قوتابخانەو و گوێ لە 
بريوبۆچونەكانيان دەگرێت.

بەڕێوەبەر دڵنيايە لەوەى كە كەسوكارى   3 .7
قوتابيان زانيارى پێويستيان لەسەر كارو 

سەالمەىت منداڵەكانيان پێ دەدرێت.

بەڕێوەبەر دەتوانێت 7. 
پەيوەنديەكى هەميشەىي باش 
لە ناوەوە و دەرەوەى قوتابخانە 

ڕابگرێت.

بەڕێوەبەر دەتوانێت بە ووردى شيكردنەوە بۆ   1 .8
ئەزمون و تاقيكردنەوەكاىن قوتابيەكان بكات.

بەڕێوەبەر دەتوانێت پرسيارنامە يان گروىپ   2 .8
گفتوگۆ بەكاربهێنێت بۆ كۆكردنەوەى 

بۆچووىن قوتابيان، مامۆستايان و دايبابان.

بەڕێوەبەر دەتوانێت بە ووردى خاڵە بەهێزو   3 .8
الوازەكاىن ئەداى قوتابخانە دەستنيشان 

بكات و كە پەيوەندى هەيە بە ستانداردەكاىن 
قوتابخانەوە. 

به ڕێوه به ر دەتوانێت بە وردى . 8
شيكردنەوە بۆ ئەداى قوتابخانە 

بكات و خاڵە بەهێزەكان و 
بوارەكاىن بەرەوپێشربدنيان 

دەستنيشان بكات.

بەڕێوەبەر چاودێرى و هەڵسەنگاندىن   1 .1
ڕێكوپێك ئەنجام دەدات بۆ كارى مامۆستاكان 

و كار دەكات بۆ باشرت كردنيان.

بەڕێوەبەر چاودێرى ڕێژەى دەرچوون لە   2 .1
تاىق كردنەوە دەكات و كار دەكات بۆ 

بەرزكردنەوەى.

بەڕێوەبەر دڵنيا دەبێت لەوەى كە قوتاىب   3 .1
چەىق پڕۆسەى فێربوون و فێركردن و گشت 

كارەكاىن قوتابخانەيە.

بەڕێوەبەر دڵنيايە لەوەى سەرجەم قوتابيەكان،   4 .1
لە نێوياندا ئەوانەى گرفىت فێربوون و دەرووىن 
يان جەستەييان هەيە، دەتوانن بە پىێ باشرتين 

تواناى خۆيان دەستكەوت بەدەست بهێنن. 

بەڕێوەبەر پابەندە وە دڵنيايە . 1
لەوەى كە ئاسىت فێربوون و 
فێركردن بەرزە و قوتابخانە بە 
بەردەواىم لە پێشكەوتندايە.

بەهاو ڕەفتارەكان
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

بەڕێوەبەر نمونەيەكى باشەو بڕيارەكاىن   1 .2
ئاماژەن بۆ پابەندبوون بە بەها ئەخالىق و 
نيشتماىن، پەروەردەىي و پيشەييەكانەوە.

بەڕێوەبەر لەكاىت دەوامدا ئامادەيەو بە   2 .2
ڕێكوپێكى پۆل و شوێنەكاىن ديكەى 

قوتابخانە بەسەر دەكاتەوە.

بەڕێوەبەر پابەندە بە لە ئەستۆ . 2
گرتىن بەرپرسياريەىت وەك 

سه ركرده .

بەهاو ڕەفتارەكان

بەڕێوەبەر بە شێوەيەكى رێكوپێك كۆبوونەوە   1 .3
لەگەڵ كەسوكارى قوتابيان و ئەنداماىن 
دەستەى كۆمەڵگەى ناوچەىي دەكات بۆ 

گفتوگۆ كردن لەسەر كێشەكاىن قوتابخانە.

كۆمەڵەى كەسوكارى قوتابيان ،   2 .3
مامۆستايان گفتوگۆ لەسەر كاروبارى 

قوتابخانە دەكەن.

بەڕێوەبەر پابەندە بە بەشدارى . 3
پێ كردىن كەسوكارى 
قوتابيان و كۆمەڵگەى 

ناوچەكە لە چاالكيەكاىن 
قوتابخانەدا.

بەڕێوەبەر دادوەرانە و بە ڕێزەوە لەگەڵ   1 .4
قوتابياندا مامەڵە دەكات.

بەڕێوەبەر ڕێساو ڕێنماييەكان بابەتييانە جێ بە   2 .4
جێ دەكات بە بێ اليەنگريى يان جياوازى.

بەڕێوەبەر پابەندە بە دادوەرى . 4
و بابەىت بوون لە بەڕێوەبردىن 

قوتابخانەدا و لە چاودێرى 
كردىن كارى مامۆستاو 

كارمەنداندا.

بەڕێوەبەر ڕاستگۆيانە كارى خۆى   1 .5
هەڵدەسەنگێنێت.

بەڕێوەبەر بەشدارى دەكات لە چاالكيەكاىن   2 .5
بونيات ناىن تواناو پەرەپێداىن پيشەييدا.

بەڕێوەبەر هاىن مامۆستايان دەدات بۆ   3 .5
خودهەڵسەنگاندن و بەشدارى كردن لە 

ڕاهێنان و پەرەپێداىن پيشەييدا.

بەڕێوەبەر سەرداىن بەڕێوەبەراىن تر دەكات   4 .5
بۆ ئاڵوگۆڕى شارەزاييان و هاىن مامۆستايان 

دەدات سەرداىن يەكرت بكەن بۆ لەيەكرت 
فێربوون و باش كردىن كارەكانيان.

بەڕێوەبەر بريی فراوانە و كراوەيە و هەموو   5 .5
شتێكى نوێ لە پيشەكەى خۆيدا وەردەگرێت.

بەڕێوەبەر پابەندە بە خود . 5
هه ڵسه نگاندنه وه  بۆ 

پەرەپێداىن پيشەىي خۆى و 
هەڵسەنگاندىن پەرەپێداىن 

پيشەىي هەموو كارمەنداىن 
قوتابخانەو ڕاگرتىن كەش 
و  هەوايەكى دۆستانە لە 

قوتابخانەدا.

بەڕێوەبەر هاىن ياريدەدەرى بەڕێوەبەرو   1 .6
مامۆستايان و فەرمانبەراىن ديكە دەدات بۆ 

ئەوەى بەشداربن لە ڕاهێنان و پەرەپێداىن 
پيشەييانە.

بەڕێوەبەر هاىن ياريدەدەرى بەڕێوەبەرو   2 .6
مامۆستايان و فەرمانبەراىن ديكە دەدات بۆ 

ئەوەى سەرداىن يەكرتبكەن و لەيەكرتييەوە 
فێربوون و ئەداى خۆيان بەرەوپێش ببەن.

بەڕێوەبەر پابەندە بە . 6
خودهەڵسەنگاندن و 

پەرەپێداىن بەردەواىم 
پيشەييانەى سەرجەم 

كارمەنداىن قوتابخانە.
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كۆى نمرەى هەڵسەنگاندن يان خودهەڵسەنگاندىن بەڕێوەبەر بەپىێ ستانداردەكان لە)100( نمرە.

ڕاسپاردەكان بۆ باشرتبوون:

تكايە سەرنج بدە:

ئەم هەڵسەنگاندنەی ئەدای بەڕێوەبەر بە پێی ستانداردەكاىن بەڕێوەبەر بۆ يارمەتی دانيانە بۆ باشرتكردن و دەستنيشان كردنی ئەوەی بە باىش دەيكا و ئەو 
اليەنانەش كە پێويستە زياتر بەرەوپێشيان ببات.

ستانداردەكان بە هۆی نيشاندەرەكانەوە پاڵپشتی دەكرێن، كە ئەو نموونانە پێشكەش دەكات كە بەڵگەن بۆ وەديهاتنی ستانداردەكان تكايە لەكاىت 
هەڵسەنگاندن بگەڕێوە بۆ نيشاندەرەكان لە ستانداردەكاىن بەڕێوەبەر.

تكايە دواى هەڵسەنگاندن نيشانە بەرامبەر يەكيان دابنێ: 

نمره : ئاست:       
)100/100 -90( ناياب -          
)100/89-80( زۆر باش-      

   )100/79-70( لە ئاستی ستانداردەكان     باش -      
)100/69-60( ناوەند -       

)100/59 -50( پێويستی بە باشرتكردن هەيە   پەسەند  
) لە ژێر 100/50( پێويسىت بە خول هەيە    الواز  

 ناوو واژۆى بەڕێوەبەری قوتابخانە.......................     
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پاشكۆى ژمارە  10   

حكومەىت هەرێمى كوردستان

ژمارەى فۆرم: وەزارەىت پەروەردە                                                                                     
بەڕێوەبەرايەىت گشىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي                      بەروارى پێشكەشكردىن فۆرم:

بەڕێوەبەرايەىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي.....                                   پسپۆڕی یاریده ده ر:               
يەكەى سەرپەرشتيكردىن......

 

                    

مێ  ڕەگەز:    نێر   ناوى چوارى یاریدەدەر:    
شوێىن قوتابخانە- خوێندگا: شار........... گوند......... ناوى قوتابخانە – خوێندنگا:    

بەروارى دەست بەكاربووىن لەم قوتابخانەيە وەك یاریده ده ر: بەروارى يەكەم دامەزراندىن:   
ژمارەى مۆبايل: ساىڵ لە دايك بوون:     

ئەو پۆالنەى وانەى تيا دەڵێتەوە: بەشەوانەى لە هەفتەيەكدا:   

فۆرىم هەڵسەنگاندن يان خود هەڵسەنگاندىن ياريدەدەرى بەرێوەبەر بە  گوێرەى ستانداردەكاىن ياريدەدەر بۆساىڵ 
خوێندىن  201      202 

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

ياريدەدەر سياسەت و ئامانجە پەروەردەييەكان   1 .1
جێبەجێ دەكات بە پىێ فەلسەفەى 

پەروەردەىي لە واڵتدا .

ياريدەدەر فەلسەفەو سياسەت . 1
و ئامانجەكاىن پەروەردە 

دەزانێت.

 

ياريدەدەر هاوكارى بەڕێوەبەر دەكات لە   1 .2
بەدواداچوىن جێبەجێكردىن  ڕێگاكاىن وانە 

وتنەوەى نوێ .

ياريدەدەر  هاوكارە بۆ خستنە ڕووى ڕێگاكاىن   2 .2
وانە وتنەوەى نوێ بۆ مامۆستايان 

ياريدەدەر  زانسىت ڕێگاكاىن . 2
وانە وتنەوەى نوێ دەزانێت.

زانين

ياريدەدەر ڕێساو ڕێنماييەكان و ياساكاىن   1 .3
پەيوەست بە قوتابخانەو فەرمانەكاىن وەزارەت 

دەزانێت و هاوكارە لە جێبەجێكردنيان .

ياريدەدەر هاوكارە لە بەدواداچوون بۆ   2 .3
جێبەجێكردىن ڕێنمايەكان لە قوتابخانە بە 

شێوەيەكى دروست.

ئەو زانيارييانەی ياريدەدەر  هەيەتی  لە   3 .3
بوارەكانی كارگێری و  هونەری رەنگدەداتەوە 

لە كاتی بەرێوەبردنی كارەكانی .

ياريدەدەر كاروبارە كارگێڕى . 3
و ڕێنماييە ياسايەكان كە 

پەيوەنديان بە بەڕێوەبردىن 
قوتابخانەوە هەيە دەزانێت.

ياريدەدەر شێوازە جياوازەكاىن سەركردايەىت    1 .4
كردن و بەڕێوەبردىن قوتابخانە دەزانێت 

و بەكاريان دەهێنێت و هاوكارە لە 
هەڵسەنگاندن و  بەدواداچووىن كارەكان.

ياريدەدەر ئەو دەسەاڵتانەى پێيدراوە بە   2 .4
شێوەيەكی دروست  بەكاريان دەهێنێت بۆ 

خزمەت كردىن قوتابيان و فێربوونيان.

ياريدەدەر شێوازەكاىن . 4
سه ركردایه تی كردن و 

بەرێوەبردىن قوتابخانە دەزانێت.
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

ياريدەدەر زانيارى هەيە لەسەر ئەو ژينگە   1 .5
كۆمەاڵيەتيەى كە قوتابخانەكەى تێدايە.

ياريدەدەر ئاگادارە لەو ڕەوشەى كە قوتابيان   2 .5
تيايدا دەژيەن.

ياريدەدەر پەيوەندی كۆمەاليەتی پتەوی لە   3 .5
گەل قوتابيياندا هەيە .

ياريدەدەر بارودۆخى ماڵەوەى . 5
قوتابيان و ئەو ژينگەو 

دەوروبەرەى كە تيايدا ده ژین 
و چۆنيەىت  مامەڵەى دروست 

لەگەڵ قوتابيان دەزانێت.

ياريدەدەر زانياری هەيە  لە سەر  سيستەىم   1 .6
داتا بێيس . 

ياريدەدەر زانياری هەيە لە هۆيەكاىن فێركردنی    2 .6
سەردەميانەی پەيوەست  بە قوتابخانەو 

كارەكانی خۆی . 

ياريدەدەر زانياری هەيە لە سەر   هۆيەكانی   3 .6
پەيوەندی و گەياندنی  سەردەميانە. 

ياريدەدەر زانياری هەيە  لە . 6
تەكنەلۆژياى نوێ ى پەيوەست 

بە كاروبارى قوتابخانە.

ياريدەدەر هەول دەدات كە فێربوون و فێركردن   1 .1
لە ئاستێكى بەرز دابێت.

ياريدەدەر  هاوكارى دەكات لە چاودێرى   2 .1
كردىن ئاسىت  فێركردن و فێربوون  . 

ياريدەدەر  هاوكارە لە هەڵسەنگاندىن ئاسىت   3 .1
فێربوون.

ياريدەدەر هاىن مامۆستايان دەدات بۆ بە   4 .1
كارهێناىن ڕێگاكاىن وانەوتنەوەى نوێ.

ياريدەدەر دەتوانێت هاوكارى 1. 
بكات لە سەركردايەىت كردارى  

فێربوون و فێركردن 

 كارامەييەكان

سەرجەم اليەنە پەيوەنديدارەكان متمانەيان بە   1 .2
ياريدەدەر هەيە .

ياريدەدەر هاوكارە لە چارەسەركردىن   2 .2
ناكۆكيەكان .

ياريدەدەر لەگەڵ هەموو ئەنداماىن   3 .2
كۆمەڵگەى قوتابخانەدا بەڕێزەوە مامەڵە 

دەكات.

ياريدەدەر  لەگەڵ مامۆستايان و كارمەنداىن   4 .2
قوتابخانە وەك يەك تيم كاردەكەن.

ياريدەدەر دەتوانێت زەمينەيەكى . 2
گونجاو لە قوتابخانە دابين 

بكات.

ياريدەدەر هەوڵدەدات ژينگەی قوتابخانە پاك و   1 .3
تەندروست  بێت.

ياريدەدەر زانيارى هەيە لەسەر  بارى    2 .3
تەندروسىت قوتابيان و بەدواداچون دەكات. 

ياريدەدەر دەتوانيت   . 3
ژينگەيەكى سەالمەت و 

تەندروست دابين بكات.

ياريدەدەر چاالكانە بەشداری لە  داڕشتىن ديدو   1 .4
پەياىم قوتابخانە دەكات .

ياريدەدەر ڕۆىڵ هەيە لە چاودێرى كردن و   2 .4
جێبەجێكردىن پالىن پەرەپێداىن قوتابخانە.

ياريدەدەر دەتوانێت هاوكار بێت . 4
لە پالىن پەرەپێداىن قوتابخانە.
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

ياريدەدەر ڕاوێژ  لەگەڵ و مامۆستا و كارمەندان   1 .5
دەكات و تێبينيەكانيان بە هەند وەردەگرێت.

ياريدەدەر چاالكانە بەشداری  لە لێژنەكاىن   2 .5
قوتابخانە دەكات .

ياريدەدەر دەتوانێت بە ڕاوێژ . 5
كردن و بڕياردان لەگەڵ 

بەڕێوەبەرو مامۆستايان و 
كارمەنداىن تر  بەشدارى كاراى 

هەبێت بۆ بەرەوپێشچووىن 
كاروبارەكاىن قوتابخانە.

ياريدەدەر سوود لە تواناكاىن  مامۆستايان و    1 .6
كارمەنداىن قوتابخانە وەردەگرێت.

ياريدەدەر هاوكارە بۆ دابين كردىن  سەرچاوەى   2 .6
پێويست بۆ قوتابيان و كارمەندان 

ياريدەدەر هاوكارە لە پاراستىن  كەلوپەلەكاىن   3 .6
فوتابخانە .

ياريدەدەر  هاوكارە بۆ دابين كردىن سەرچاوەى   4 .6
زياتر بۆ قوتابخانە.

ياريدەدەر دەتوانيت . 6
سەرچاوەكاىن قوتابخانە بە 

شێوەيەكى كاريگەر و گونجا و   
بەكار بهێنێت

ياريدەدەر بە شێوەيەكى ڕێكوپێك لەگەڵ   1 .7
لێژنەكاىن قوتابخانەدا كۆدەبێتەوە.

ياريدەدەر زانيارى پێويست دەدات بە   2 .7
مامۆستايان و كارمەندان و قوتابيان لەسەر 

پێشكەوتنەكاىن قوتابخانەو و گوێ لە 
بريوبۆچونەكانيان دەگرێت.

ياريدەدەر پەيوەنديكى باىش لەگەڵ    3 .7
كەسوكارى قوتابيان و ڕێكخراوەكاىن 

كۆمەڵگەى مەدەنيدا هەيە.

ياريدەدەر دەتوانێت . 7
پەيوەنديەكى باش لە نێوان 

ناوەوە و دەرەوەى قوتابخانە 
ڕابگرێت.

ياريدەدەر  سيستەىم داتا بێيس  بەكار دێنێت   1 .8
بۆ شيكردنەوەی زانيارييەكان.

ياريدەدەر دەتوانێت هۆيەكاىن تەكنەلۆژياو   2 .8
زانسىت سەردەميانەی پەيوەست بەكارەكانی 

قوتابخانە بە كار بهێنێت .

ياريدەدەر دەتوانيت هۆيەكانی پەيوەندی و   3 .8
گەياندنی  سەردەميانە بە كاربهينيت

ياريدەدەر دەتوانێت تەكنەلۆژياى . 8
نوێ ى پەيوەست بە كاروبارى 
قوتابخانەو كاری خۆی بە كار 

بهێنێت.

ياريدەدەر زانيارى بابەتيانە لەسەر ئاسىت   1 .1
فێربوون و فێركردن ئامادەدەكات.

ياريدەدەر چاودێرى ڕێژەى دەرچوون لە   2 .1
تاىق كردنەوە دەكات و كار دەكات بۆ 

بەرزكردنەوەى.

ياريدەدەر دڵنيا دەبێت لەوەى كە قوتاىب چەىق   3 .1
پڕۆسەى فێربوون و فێركردنە.

ياريدەدەر پابەندە . 1
بەبەرزكردنەوەى  ئاسىت 

فێربوون و فێركردن لە 
قوتابخانە.

به هاو ڕه فتاره كان
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

ياريدەدەر نمونەيەكى باشەو كارەكاىن   1 .2
ئاماژەن بۆ پابەندبوون بە بەها ئەخالىق و 
نيشتماىن ، پەروەردەىي و پيشەييەكانەوە.

ياريدەدەر لەكاىت دەوامدا ئامادەيەو بە   2 .2
ڕێكوپێكى پۆل و شوێنەكاىن ديكەى 

قوتابخانە بەسەر دەكاتەوە.

ياريدەدەر پالپشتی بەرێوەبەر دەكات لە   3 .2
كاروباری قوتابخانەدا  

ياريدەدەر پابەندە بە پالپشتی . 2
كردنی بەرێوەبەرو لە ئەستۆ 

گرتىن ئەو  بەرپرسياريەتيەى كە 
پێ ى ڕادەسپێردرێت.

ياريدەدەر بە شێوەيەكى كارا  بەشدارى لە   1 .3
كۆبوونەوە لەگەڵ كەسوكارى قوتابيان و 
ئەنداماىن دەستەى كۆمەڵگەى ناوخۆىي  

دەكات بۆ گفتوگۆ كردن لەسەر كێشەكاىن 
قوتابخانە.

ياريدەدەر پابەندە بە بەشدارى . 3
پێ كردىن كەسوكارى 
قوتابيان و كۆمەڵگەى 

ناوچەكە لە چاالكيەكاىن 
قوتابخانەدا.

ياريدەدەر دادوەرانە و بە ڕێزەوە لەگەڵ   1 .2
قوتابياندا مامەڵە دەكات.

ياريدەدەر ڕێساو ڕێنماييەكان بابەتييانە جێ بە   2 .2
جێ دەكات بە بێ جياوازى.

ياريدەدەر پابەندە بە دادوەرى . 4
و بابەىت بوون لە بەڕێوەبردىن 

قوتابخانەدا و هاوكارە لە 
چاودێرى كردىن ئەداى 

مامۆستاو كارمەنداندا.

به هاو ڕه فتاره كان

ياريدەدەر ڕاستگۆيانە خود هەڵدەسەنگاندن   1 .5
دەكات.

ياريدەدەر بەشدارى دەكات لە چاالكيەكاىن   2 .5
بونيات ناىن تواناو پەرەپێداىن پيشەييدا.

ياريدەدەر هاىن مامۆستايان دەدات بۆ   3 .5
خودهەڵسەنگاندن و بەشدارى كردن لە 

ڕاهێنان و پەرەپێداىن پيشەييدا.

ياريدەدەر سەرداىن ياريدەدەرانی بەڕێوەبەراىن   4 .5
تر دەكات بۆ ئاڵوگۆڕى شارەزاييان و هاىن 

مامۆستايان دەدات سەرداىن يەكرت بكەن بۆ 
لەيەكرت فێربوون و باش كردىن كارەكانيان.

ياريدەدەر بريی فراوانە و كراوەيە و هەموو   5 .5
شتێكى نوێ و بە سوود لە پيشەكەى خۆيدا 

وەردەگرێت.

ياريدەدەر پابەند دەبێت  بە . 5
خودهه ڵسه نگاندن و 

پێشكەوتىن پيشەىي خۆىي و 
كارمەنداىن قوتابخانە.

ياريدەدەر  بەشيوەی ئەرينی  مامەلە لە گەل   1 .6
تەكنەلۆژيای سەردەميانە دەكات لە قوتابخانە  

.

ياريدەدەر نموونەو پابەنەدە بۆكارهينانی   2 .6
هۆيەكانی پەيوەندی و گەياندن و رەخساندنی 

بۆ كارمەندانی قوتابخانە 

ياريدەدەر  هانی قوتابييان و دايكان و باوكان    3 .6
دەدات بۆ ئەوەی هۆيەكانی گەياندن و 

پەيوەندی كردنی سەردەميانە بە شيوەی 
تەندروست بە كاربێنن .

ياريدەدەر پابەندە بە تەكنەلۆژياو . 6
زانستی سەردەميانەی 

نوێی  په یوه ست بە كاروبارى 
قوتابخانە.
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بنيادناىن تواناكان لە خوێندىن بنەڕەىت و ئامادەىي 
باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

كۆنمرەى  خودهەڵسەنگاندن يان هەڵسەنگاندن لەاليەن بەڕێوەبەر بەپىێ ستانداردەكان لە )100( نمرە

ڕاسپاردەكان بۆ باشرتبوون:

تكايە سەرنج بدە:
ئەم هەڵسەنگاندنەى ئەداى ياريدەدەرى بەرێوەبەر بە پێ ى ستانداردەكاىن ياريدەدەر بۆ يارمەىت ياريدەدەرە بۆ باشرتكردن و   •

دەستنيشان كردىن ئەوەى بە باىش دەيكا و ئەو اليەنانەش كە پێويستە زياتر بەرەوپێشيان ببات.
ستانداردەكان بە هۆى نيشاندەرەكانەوە پاڵپشىت دەكرێن,كە ئەو نموونانە پێشكەش دەكات كە بەڵگەن بۆ وەديهاتىن   •

ستانداردەكان تكايە لە كاىت هەڵسەنگاندن بگەڕێوە بۆ نيشاندەرەكان لە ستانداردەكاىن ياريدەدەر.

تكايە دواى هەڵسەنگاندن نيشانە بەرامبەر يەكيان دابنێ: 

نمره : ئاست:       
)100/100 -90( ناياب -          
)100/89-80( زۆر باش-      

   )100/79-70( لە ئاستی ستانداردەكان     باش -      
)100/69-60( ناوەند -       

)100/59 -50( پێويستی بە باشرتكردن هەيە   پەسەند  
) لە ژێر 100/50( پێويسىت بە خول هەيە    الواز  

ناوی بەڕێوەبەرى قوتابخانە.................................                                        واژۆ....................................

ناوی یاریده ده ری بەڕێوەبەر..................................                                  واژۆ....................................

تێبيىن:
ئەم فۆرمە بەكاردێت بۆ هەڵسەنگاندىن ياريدەدەرى بەڕێوەبەر لە اليەن بەڕێوەبەر هەروەها بەكاردێت بۆ . 1

 خودهەڵسەنگاندىن ياريدەدەرى بەڕێوەبەر.

لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت هەڵسەنگاندىن ياريدەدەرى بەڕێوەبەر لە اليەن بەڕێوەبەر . 2
 ئەوە تەنها ناوو واژۆى بەڕێوەبەر دەبێت لەسەر فۆرمەكە.

لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت خودهەڵسەنگاندىن ياريدەدەرى بەڕێوەبەر ئەوە تەنها ناوو . 3
واژۆ ياريدەدەرى بەڕێوەبەر دەبێت  لەسەر فۆرمەكە.
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باشرتكردىن كوالێىت و يەكساىن 

پاشكۆى ژمارە  11   

حكومەىت هەرێمى كوردستان

ژمارەى فۆرم: وەزارەىت پەروەردە                                                                                     
بەڕێوەبەرايەىت گشىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي                      بەروارى پێشكەشكردىن فۆرم:

بەڕێوەبەرايەىت سەرپەرشتيكردىن پەروەردەىي.....                                   پسپۆرى ڕێنماییكاری په روه رده یی:               
يەكەى سەرپەرشتيكردىن......

 

                    

مێ  ڕەگەز:    نێر   ناوى چوارى ڕێنماییكاری په روه رده یی:     
شوێىن قوتابخانە- خوێندگا: شار........... گوند......... ناوى قوتابخانە – خوێندنگا:    

بەروارى دەست بەكاربووىن لەم قوتابخانەيە وەك ڕێنماییكاری په روه رده یی: بەروارى يەكەم دامەزراندىن:   
ژمارەى مۆبايل: ساىڵ لە دايك بوون:     

فۆرىم  هەڵسەنگاندن يان خودهەڵسەنگاندىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي  بە گوێرەى ستانداردەكان بۆ ساىڵ 
خوێندىن   201 –   202

نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

ديدگا پە روە ردە ييە كانی پە يوە ست   1 .1
بە كارە كە ی دە زانێت .

بنە ماكانی ئاراستە كردن و رێنمايی دە زانێت.  2 .1

ئامانجە كانی ئاراستە كردن و رێنماييكردن   3 .1
دە زانێت

رێنماييكاری پە روە ردە يی زانياری . 1
هەيە  لە سە ر ديدگای ڕێنمايی، 

ئاراستە كردن و بنە ماكانيان.

 

تيۆرە كانی رێنمايی دە روونی سە ردە ميانە    1 .2
دە زانێت.

دە زانێت شێوازە  جۆراوجۆرە كان به كار   2 .2
بهێنێت بۆ ڕێنمايی و چارە سە ركردنی كێشە  

دە روونيە كان.

رێنماييكاری پە روە ردە يی زانياری . 2
هەيە  لە سە ر تيۆر و شێوازە كانی 

رێنماييكردنی دە روونی 
سە ردە مييانە .

زانين

تيۆرە كانی ئاراستە كردنی پە روە ردە يی و   1 .3
پيشە يی سە ردە ميانە  دە زانێت.

دە زانێت شێوازی جۆراوجۆر به كاربهێنێت بۆ   2 .3
چارە سە ركردنی كێشە  پە روە ردە ييە كان..

.رێنماييكاری پە روە ردە يی . 3
زانياری هەيە  لە  تيۆر و 

شێوازە كانی ئاراستە كردنی 
پە روە ردە يی و پيشە يی 

سە ردە ميانە 
زانياری هەيە  لە سە ر ڕە وشتی كار و   1 .4

ئە ركە كانی پە يوە ست بە كارە كە ی.

زانياری هەيە  لە سە ر ڕە وشتە  پيشە ييە كانی   2 .4
پە يوە ست بە كارە كە ی.

زانياری هەيە  لە سە ر مافە كانی پە يوە ست بە    3 .4
كارە كە ی.

زانياری هەيە  لە سە ر سنووری دە سە اڵتە كانی.  4 .4

رێنماييكاری پە روە ردە يی زانياری . 4
هەيە  لە سە ر ڕە وشتی كار و 

رێنماييە  كارگێريە كانی تايبە ت 
بە كارە كە ی.
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

زانياری هەيە  لە سە ر ژينگە ی قوتابی لە    1 .5
قوتابخانە  و خانە وادە كە ی.

زانياری هەيە  لە سە ر گۆڕانكارييە  جە ستە يی و   2 .5
دە روونييە كان.

زانياری هەيە  لە سە ر پێداويستيە كان و گرفتە    3 .5
جە ستە يی و دە روونييە كانی قوتابيان.

زانياری هەيە  لە سە ر دابينكردنی ئامرازە كانی   4 .5
سە المە تی قوتابيان.

زانياری هەيە  لە سە ر تايبە تمە ندييە كانی خاوە ن   5 .5
پێداويستی تايبە ت.

زانياری هەيە  لە سە ر هۆكارە كانی دابران لە    6 .5
خوێندن و شێوازی چارە سە ركردن.

ڕێنماييكاری پە روە يی زانياری . 5
هەيە  لە سە ر ئە و هۆكارە  

ژينگە ييانە ی كە  كاريگە رييان 
لە سە ر گە شە ی قوتابيان 

خوێندكاران هەيە .

زانياری هەيە  لە سە ر سيستە می داتابێيس.  1 .6

زانياری هەيە  دە ربارە ی ئامرازە كانی پە يوە ندی   2 .6
تە كنە لۆژيای سە ردە ميانە .

زانياری هەيە  لە  چۆنيە تی بە كارهێنانی   3 .6
ئامرازە كانی پە يوە ست بە كارە كە ی.

رێنماييكاری پە روە ردە يی زانياری . 6
هەيە  لە سە ر تە كنە لۆژيای 

پە يوە ست بە كارە كە ی.

دە زانێت پالنی سااڵنە ، مانگانە، هە فتانە  و   1 .7
رۆژانە  دابرێژێت.

دە زانێت چۆن پالنە كانی جێبە جێبكات.  2 .7

هە ڵسە نگاندن بە دواداچوونی دروست بۆ   3 .7
پالنە كانی دە زانێت.

رێنماييكاری پە روە ردە يی زانياری . 7
هەيە  لە سە ر دارشتنی پالن و 

بە داواچوون و هەڵسە نگاندن.

دە توانێت كارامە يی زارە كی و نازارە كی   1 .1
بە كاربەێنێت.

دە توانێت بە  باشی دانيشتنە كانی ڕێنماييكردن   2 .1
بەڕێوە ببات.

دە توانێت چاوپێكە وتنی رێنماييكارانە    3 .1
ئە نجامبدات.

دە توانێت قوتابی/ خوێندكار ڕە وانە ی بنكە ی   4 .1
چارە سە ری دە روونی و شوێنە  تايبە تمە ندە كان 

بكات لە كاتی پێويستدا، بە رە زامە ندی 
خانە وادە كە ی.

رێنماييكاری پە روە ردە يی 1. 
دە توانێت بە شێوە يە كی 

كاريگە ر كارامە ييە كانی 
رێنمايی و رێگاكانی 

چارە سە ركردنی كيشە كان 
به كاربهێنێت.

 كارامەييەكان
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

دە توانێت لە ناو قوتابياندا لە سە ر دياردە كان   1 .2
توێژينە وە  بكات.

دە توانێت سوود لە سە رچاوە  زانستيە كان   2 .2
وە ربگرێت بۆ بە رزكردنە وە ی ئاستی كارە كە ی. 

دە توانێت ئە و كێشانە  دە ستنيشان بكات كە    3 .2
پێويستی بە  لێكۆڵينە وە ی بارودۆخ )دراسة 

الحالة( هەيە.

رێنماييكاری پە روە ردە يی . 2
دە توانێت توێژينە وە  بكات 
و سە رچاوە   زانستييە كان 

به كاربهێنێت بۆ جێبە جێكردنی 
كارە كە ی.

 كارامەييەكان

دە توانێت پێوە ر و پێوانە  دە روونيە كان بە    1 .3
دروستی بە كاربەێنێت.

دە توانێت بە باشی زانياری دە ربارە ی كێشە ی   2 .3
قوتابيان كۆبكاتە وە .

دە توانێت بە باشی و هە ڵسە نگاندن بكات.  3 .3

دە توانێت كارە كانی بە  دۆكيۆمێنت بكات.  4 .3

ڕێنماييكاری پە روە ردە يی . 3
دە توانێت پڕۆسە ی پێوانە  و 
هە ڵسە نگاندنە  دە روونی و 

پە روە ردە ييە كان ئە نجام بدات.

. دە توانێت توانا جۆراوجۆرە كانی قوتابيان   1 .4
دە ستنيشان بكات.

دە توانێت هاوكاری مامۆستايان بكات بۆ   2 .4
چۆنيە تی مامە ڵە كردن لە گە ڵ قوتابيان.

دە توانێت چاالكی جۆراوجۆر فە راهە م بكات   3 .4
بە گوێرە ی توانای قوتابيان.

دە توانێت ڕە چاوی تايبە تمە ندييە كانی خاوە ن   4 .4
پێداويستی تايبە تيە كان بكات.

رێنماييكاری پە روە ردە يی . 4
دە توانێت بە  شێوە يە كی 

پە روە ردە يی رە چاوی جياتاكی 
)الفروق الفردية(لە نێوان 

قوتابياندا بكات.

دە توانێت بە  باشی ڕاويژ لە گە ڵ بدە ستە ی   1 .5
كارگێری و مامۆستايان بكات.

دە توانێت بە شداری كاريگە ری ئە نجومە نی   2 .5
بە رێوە بردنی قوتابخانە  بكات.

دە توانێت پە يوە ندی بەهێز لە گە ڵ خانە وادە ی   3 .5
قوتابيان ببە ستێت.

رێنماييكاری پە روە ردە يی . 5
دە توانێت هاوكاری دە ستە ی 

كارگێڕی و مامۆستايان و 
خانە وادە ی قوتابيان بكات لە  

سنووری كارە كە ی

دە توانێت بە شداری لە  ليژنە كانی قوتابخانە دا   1 .6
بكات.

دە توانێت كۆبوونە وە  و سيميناری تايبە ت   2 .6
بە كارە كە ی ببە ستێت.

دە توانێت بە شداری چاالكيە  پە روە ردە ييە كان   3 .6
لە ناوە وە  و دە رە وە ی قوتابخانە  بكات.

رێنماييكاری پە روە ردە يی . 6
دە توانێت بە شێوە يە كی 

كاريگە ر بە شداری 
چاالكييە كانی قوتابخانە  بكات
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

دە توانێت پالنی پە روە ردە يی بۆ كارە كانی   1 .7
دابڕێژێت.

دە توانێت پال.نی سااڵنە ، مانگانە ، حە فتانە  و   2 .7
رۆژانە  بە كاربەێنێت.

دە توانێت لە  رێگای بە رزكردنە وە ی راپۆرتی   3 .7
وە رزی و سااڵنە  سە رجە م چاالكيە كان بخاتە  

روو.

دە توانێت فيدباك  بۆ باشرتكردنی كارە كە ی   4 .7
ئە نجام بدات

ڕێنماييكارى په روه رده یی . 7
له  قوتابخانه دا دەتوانێت 

بە پالنێكى سەركەوتوانە 
كارەكاىن ئەنجام بدات  و 

ڕاپۆرتی کارەکانی بەرزبکاتەوە.

پابە ندە  بە  بە كارهێنانی كۆدی تايبە ت لە كاتی   1 .1
پێويست.

پابە ندە  بە  پاراستنی دۆسيە ی تايبە ت بە    2 .1
قوتابيان/ خوێندكاران.

پابە ندە  بە  پاراستنی سە رجە م كە يسە كانی   3 .1
قوتابيان/ خوێندكاران. 

رێنماييكاری پە روە ردە يی پابە ندە  . 1
بە  پاراستنی نهێنی كارە كە ی و 

زانيارييە كان.

بەهاو ڕەفتارەكان

پابە ندە  بە پە يوە ندی بەهێز لە گە ڵ دامە زراوە ی    1 .2
پە روە ردە يی وكۆمە لگە ی مە دە نی

پابە ندە  بە  سوود وە رگرتن لە  توانای   2 .2
دامە زراوە كان و كۆمە ڵگا ی مە دە نی بۆ 

بە رژە وە ندی قوتابيان.

پابە ندە  بە  تێكە اڵو نە كردنی بريوباوە ری خۆی   3 .2
لە مامە ڵە كردن لە گە ڵ كە يسە كاندا.

رێنماييكاری پە روە ردە يی پابە ندە  . 2
بەهاوكارييكردن لە گە ڵ 

دامە زراوە  پە روە ردە ييە كان 
و كۆمە لگە ی مە دە نی و 

رێكخراوە  پە يوە نديدارە كان.

پابە ندە  بە مامە ڵە كردن بە يە كسانی لە گە ڵ   1 .3
سە رجە م قوتابيان.

پابە ندە  بە جێبە جێكردنی دادپە روە ری بۆ   2 .3
سە رجە م قوتابيان. 

رێنماييكاری پە روە ردە يی پابە ندە  . 3
بە  دادپە روە ری و يە كسانی 
لە گە ڵ سە رجە م قوتابياندا.

1.4.پابە ندە  بە  هاندانی قوتابيان بۆ رێزگرتن لە    1 .4
داب و نە ريتە كانی هە موو قوتابيان.

پابە ندە  بە  بەهێزكردنی هە ستی هاواڵتی   2 .4
بوون.

پابە ندە  بە  رە فتاری جوان و بەها بااڵكان.   3 .4

پابە ندە  بە  بەهێزكردنی هە ستی بە رپرسياريە تی   4 .4
الی خۆی و قوتابيان.

رێنماييكاری پە روە ردە يی پابە ندە  . 4
بە بەهێزكردنی بەها و رە فتارە  

كۆمە اڵيە تی، نيشتمانی و 
پە روە ردە ييە كان لە  قوتابخانە 

پابە ندە  بە  خودەە ڵسە نگاندن.  1 .5

پابە ندە  بە  رێنماييە كانی پە يوە ست   2 .5
بە كارە كە ی.

پابە ندە  بە  بە شداربوون لە  خول، راهێنان، كۆڕ و   3 .5
كۆبوونە وە كان.

پابە ندە  بە  بە رزكردنە وە ی راپۆرتی تايبە ت بۆ   4 .5
اليە نی پە يوە نديدار.

رێنماييكاری پە روە ردە يی . 5
پابە ندە  بە  خودهە ڵسە نگاندن 

و باشكردنی ئە دای خۆی 
و بە رزكردنە وە ی راپۆرتی 

كارە كانی
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نمرە بە 
نووسين

نمرە
5 1

نيشاندەرەكاىن ئەدا ستانداردەكان بوارەكاىن ئەدا 

پابە ندە   به  به كارنەهێنانی كە يسە كان بۆ   1 .6
بە رژە وە ندی تايبە ت.

پابە ندە  بە بە كارنەهێنانی هيچ ئامێرێكی   2 .6
تۆماركردن رە زامە ندی قوتابی.

رێنماييكاری پە روە ردە يی پابە ندە  . 6
بە  رە وشتە  پيشە ييە كانی 

كاركردن.
بەهاو ڕەفتارەكان

كۆنمرەى هەڵسەنگاندن يان خودهەڵسەنگاندىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي بەپىێ ستانداردەكان لە )100( نمرە.

ڕاسپاردەكان بۆ باشرتبوون:

تكايە سەرنج بدە:

ئەم هەڵسەنگاندنەى ئەداى ڕێنماييكارى پەروەردەىي بە پێ ى ستانداردەكاىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ يارمەىت ڕێنماييكارى پەروەردەىي بۆ   •
باشرتكردن و دەستنيشان كردىن ئەوەى بە باىش دەيكا و ئەو اليەنانەش كە پێويستە زياتر بەرەوپێشيان ببات.

ستانداردەكان بە هۆى نيشاندەرەكانەوە پاڵپشىت دەكرێن,كە ئەو نموونانە پێشكەش دەكات كە بەڵگەن بۆ وەديهاتىن ستانداردەكان تكايە لە كاىت   •
هەڵسەنگاندن بگەڕێوە بۆ نيشاندەرەكان لە ستانداردەكاىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي.

تكايە دواى هەڵسەنگاندن نيشانە بەرامبەر يەكيان دابنێ: 

نمره : ئاست:       
)100/100 -90( ناياب -          
)100/89-80( زۆر باش-      

   )100/79-70( لە ئاستی ستانداردەكان     باش -      
)100/69-60( ناوەند -       

)100/59 -50( پێويستی بە باشرتكردن هەيە   پەسەند  
) لە ژێر 100/50( پێويسىت بە خول هەيە    الواز  

ناوی بەڕێوەبەرى قوتابخانە.................................                                        واژۆ....................................

ناوی ڕێنماييكارى پەروەردەىي............................                                 واژۆ....................................

تێبيىن:
ئەم فۆرمە بەكاردێت بۆ هەڵسەنگاندىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي لە اليەن بەڕێوەبەر هەروەها   .1

بەكاردێت بۆ خودهەڵسەنگاندىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي.
لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت هەڵسەنگاندىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي لە اليەن   .2

بەڕێوەبەر ئەوە تەنها ناوو واژۆى بەڕێوەبەر دەبێت لەسەر فۆرمەكە.
لە كاىت بەكارهێناىن ئەم فۆرمە بۆ مەبەسىت خودهەڵسەنگاندىن ڕێنماييكارى پەروەردەىي ئەوە   .3

تەنها ناوو واژۆى ڕێنماييكارى پەروەردەىي دەبێت  لەسەر فۆرمەكە.
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