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 پەروەردە کلیلی 
پێشکەوتنی گەالنە

وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی 
کوردستان، دوای چەندین ساڵ لە ئەزموون، 

ئێستا لەسەر ئاراستەیەکی دروست و هاوچەرخ، 
کار لەسەر پڕۆسەی پەروەردەی تاک دەکات 

کە هاوتەريب بێت بە زانین و زانیاری وە هۆشیار 
بێت لە ئاست ڕایەڵەى زانستی و کۆمەاڵیەتی و 

فەرهەنگییەکان.

زیادبوونی ژمارەی قوتابی و خوێندکاران و 
کەمبوونەوەی ڕێژەی نەخوێندەواری و زیادبوونی 
ژمارەی باڵەخانەکانی خوێندن و دەوڵەمەندکردن 

و بەسەردەمیکردنی پڕۆگرامەکانی خوێندن، 
نیشانەی هەوڵە بەردەوامەکانی حکومەتی 

هەرێمن لە گرنگیدان بە سێکتەری پەروەردە و 
فێرکردن. بە هۆی داگیرکردنی بەشێک لە خاکی 

عێراق و سوریە لەالیەن گرووپی تیرۆریستی 
داعش و ئاوارەبوونی ملیۆنان کەس، هەرێمی 

کوردستان پاڵەپەستۆیەکی گەورەی کەوتەسەر 
شان، بەاڵم بە هیمەتی حکومەتی هەرێمی 
کوردستان و هاوکاری ڕێکخراوە بیانییەکان 

توانرا ئەم کێشانە چارەسەر بكرين  وه نەهێڵدرا 
پڕۆسەی پەروەردە پەکی بکەوێت و تەنانەت 

بەردەوامی درا بە خوێندنی منداڵە ئاوارەکانیش.

لەگەڵ ئەمەشدا ڕێکخراوە بیانییەکان هاوکاری 
وەزارەتی پەروەردەبوون لە ڕاهێنانی مامۆستایان 

و سەرپەرشتیاران و بەالمەرکەزیکردنی 
قوتابخانەکان و ئەنجامدانی دەیان پرۆژەی 

سرتاتیژی دیکە بە ستانداردە جیهانییەکان کە 
لەوانیشدا "برێتش کاونسڵ" ڕۆڵی دیار و جێگەی 

باسە.

لە ڕوانگەی هەستکردنمان بە گرنگی ڕۆڵی 
سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی لە سەرپەرشتیکردن 
و هەڵسەنگاندنی پڕۆسەی پەروەردە و فێرکردن 

لە قوتابخانەکاندا، ئەم هەنگاوە بە گرنگ 
دەزانین و دڵنیاین کاریگەرییەکی ئەرێنی دەبێت 

لەسەر باشرتکردنی جۆریەتی خوێندن لە هەرێمی 
کوردستان.

هەرێمی کوردستان قەیرانە گەورەکەی 
ئابووری تێپەڕاند و بەردەوامیشی بە پڕۆسەی 

پەروەردە دا، بۆیە ئەم بەردەوامیەتییە پەیوەندی 
بە دڵسۆزی مامۆستا خۆشەویستەکانمانەوە 

هەبوو و هەر ئەمەش بنەمای کاری ئێمەیە لە 
وەزارەتی پەروەردە کە بە ڕاهێنان و بەهێزکردنی 

مامۆستایان و سەرپەرشتیارانمان، ئاستی 
پەروەردە و فێرکردنیش لە نێو قوتابیان بگەێنینە 
بەرزترین ئاستی سەردەم. هەوڵەکان بەردەوامن 

لە پێشخستنی پەروەردە، چونکە بڕوامان وایە 
پەروەردەیەکی پێشکەوتوو کلیلی پێشکەوتنی 

کۆمەڵگاکەمانە.

د.پشتیوان سادق
وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان  

٤/نيسان/ ٢٠١٩
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ناوی گروپی كاری ئاماده كاری 
ڕێبه ری هه ڵسه نگاندنی ده ره كی 

قوتابخانه كان
1- برهان عبدالّله عادل: ڕاوێژكار لە وەزارەت              

2- جالل همزە كاكەشین: بەڕێوەبەری گشتی سەرپەرشتیكردنی پەروەردەیی                    

 3- لطیف عثمان حمد: بەڕێوەبەری سەرپەرشتیكردنی پەروەردەیی لە وەزارەت

4- موژدە هاشم بكر: سەرپەرشتیاری پسپۆڕی كارگێڕی لە هەولێر

 5- شێروان احمد حسن: سەرپەرشتیاری پسپۆڕی ئینگلیزی لە سلێمانی

6- ئومێد علی محمد: سەرپەرشتیاری پسپۆڕی عربی لە سلێمانی

7- شیرین سالم عبدالحافظ: بەڕێوەبەری مەشق و ڕاهێنان لە دهۆك

 8- فؤاد علی جمشیر: سەرپەرشتیاری پسپۆڕی مێژوو لە گەرمیان

 9- ايراد منوچر سان احمد: سەرپەرشتیاری پەروەردەیی _زانست لە هەڵەبجە 

10- ابابكر سعدالله محى الدين: سەرپەرشتیاری پەروەردەیی كارگێڕی لە كەركوك

11- ئاندی ڕید: ڕاوێژكاری نێودەوڵەىت / ئەنجومەنی ڕۆشنبیری بەریتاىن

12- هندرێن تۆفیق صالح: ڕاوێژكاری نیشتمانی لە ڕێكخراوی ئەنجومەنی ڕۆشنبیری بەریتانی

13- برزۆ عبدالقادر محمد: ڕاوێژكاری نیشتمانی لە ڕێكخراوی ئەنجومەنی ڕۆشنبیری بەریتانی
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 هەڵسەنگاندنی دەرەكی چییە؟ 
ئامانج و گرنگی؟

هەڵسەنگاندنی قوتابخانە بریتیە لە پرۆسەی 
حوكمدان لەبارەی ئەوەی تا چ ڕاددەیەك 

قوتابخانەكە باشە و ئایا تا چەند ئەدایەكی 
باشی هەیە و چەند قوتابییەكان توانادار دەکات 

بۆ فێربوون، پرۆسەیەكی دەستنیشانكردن 
بۆتوانادارکردنی هەڵسەنگێنەر بۆ دیاریکردنی 

شتە باشەکانی قوتابخانە و لە كوێدا ئەدایەكی 
باشی هەیە و ئایا پێویستە پەرە بە چی بدرێت. 

هەڵسەنگاندنی دەرەكی لەالیەن كەسانی 
دەرەوەی قوتابخانەكەوە ئەنجام دەدرێت كە 

دەتوانن بە شێوەیەكی سەربەخۆ و بابەتیانە 
حوكم لەسەر ئەدای قوتابخانەكە بدەن.

ئامانجی سەرەكی هەڵسەنگاندنی دەرەكی 
بریتیە لە برەودان بە بەرەوپێشچوونی 

قوتابخانەكە. هەروەها بە مانای ئەوە دێت كە 
قوتابخانەكە بخرێتەبەردەم بەرپرسیارێتیەكانی 

و زانیاری دەستەبەر دەكات لەبارەی ئەدای 
 قۆتابخانەکە بۆ الیەنە پەیوەندیدارەكان. 

ئامانجی هەڵسەنگێنەر بریتی نییە لە 
ڕەخنەگرتن یان سزادانی قوتابخانەكە، بەڵكو 

هاوكاری كردنێتی بۆ باشرتكردنی كواڵیتی 
ئەو پەروەردەییەی دەستەبەری دەكات بۆ 

قوتابیەكانی.

هەڵسەنگێنەری دەرەكی دەتوانێت هاوكاری 
 قوتابخانەكە بكات بۆ بەرەوپێشچوون 

لە ڕێگای:

دەستەبەركردنی هەڵسەنگاندنێكی ورد بۆ  •
خاڵە بەهێز و الوازەكانی قوتابخانەكە، توانا بە 

سەركردەكان دەدات بۆ ئەوەی هەڵبستن بە 
ڕوونكردنەوە و ڕیزبەندكردنی ئەولەویاتەكانی 
ئەو الیەنانەی ئەدای قوتابخانە كە پێویستیان 

بە پەرەپێدانە.

هاوكاریكردنی بەڕێوه بەر و کارمەندانی  •
قوتابخانە بۆ ئەوەی تێبگەن لە ستانداردەكانی 

قوتابخانەكە و ئەو پێشبینیانەی دایدەرێژن.
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ڕوونكردنەوەی پرۆسەی هەڵسەنگاندن بۆ  •
بەڕێوبەر و ستافی قوتابخانەكە، توانای ئەوەیان 

پێدەدات بۆ ئەوەی ووردتر خودهەڵسەنگاندن 
ئەنجام بدەن.

هاندان لە ڕێی دیاریکردنی سەركەوتنەكانی  •
قوتابخانەكە و ئەنجامدانی چاالکی بۆیان، 

دەستەبەركردنی پاڵنەر بۆ بەرەوپێشربدنی لەبەر 
ئەوەی هەڵسەنگێنەری دەرەكی جارێکی 

تر دەگەڕێتەوە بۆ قوتابخانەكە بۆ ئەوەی 
بەدواداچوون بۆ بەرەوپێشچوونەكەی بكات.

هەروەها هەڵسەنگاندنی دەرەكی هاوكاری 
وەزارەتی پەروەردە دەكات بۆ برەودان بە 

بەرەوپێشربدنی قوتابخانەكانە بە گشتی، لە 
ڕێی دەستەبەركردنی داتاكان، ئەویش لەسەر 
بنەمای حوكمدانێكی بابەتیانە و بە گوێرەی 

ستانداردەكان لەبارەی كواڵیتی پەروەردە لە هەر 
 قوتابخانەیەكی كوردستاندا.

  
شیكردنەوەی داتاكانیش بواری ئەوە دەڕەخسێنن 

كە بە شێوەیەكی بابەتیانە دەستنیشانی ئەو 
قوتابخانە و پەروەردانە بكرێن كە ئەدایەكی 

باشیان هەیە و ئەوانەی هێشتا ئەدایەكی باشیان 
 نییە و پێویستیان بە پشتیوانییە. 

داتاكان ئەوە دەخاتەڕوو كە زۆربەی قوتابخانەكان 
کام ستانداردیان بەدی هێناوە و كام 

 ستانداردیشیان بەدی نەهێناوە. 

داتاكان بوار بە بڕیاردەران دەدات بۆ ئەوەی 
چاودێری و هەڵسەنگاندن بكەن بۆ ئەدای 

قوتابخانەكان و پالنی په رەپێدانیان، ئەویش 
لەسەر بنەمای بەڵگەی بابەتیانە و بە ئامانجی 

بەرەوپێشربدنیان.

ئه م بیرۆكه یه ش له  الیه ن به ڕێوه به رایه تی گشتی 
سه رپه رشتیكردنی په روه رده یی له  وه زاره تی 

په روه رده ی هه رێمی كوردستان له  ساڵی 
خوێندنی )2017-2018( وه ك تێست له  په روه رده كانی 

)هه ولێر-ناوه ند، سلێمانی-ڕۆژهه اڵت، دهۆك-
ڕۆژئاوا، كه الر، هه ڵه بجه ، كه ركوك( په یڕه وكرا به  
مه به ستی زیاتر كاراكردنی ڕۆڵی سه رپه رشتیاران 

له  پڕۆسه ی په روه رده و هه ڵسه نگاندنی 
ناوه نده كانی خوێندن وه ك دامه زراوه یه كی 

په روه رده یی تاكو به  شێوه ی هه نگاو به  هه نگاو 
له  داهاتوودا سه رجه م ناوه نده كانی خوێندن 

 بگرێته وه .
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هه ڵسه نگاندنی ده ره كی بۆ قوتابخانه كان 
ئه نجام ده درێت لەالیەن لیژنەیەكەوە كە لە 

سێ سەرپەرشتیار پێكهاتووه  كە بە ووریاییەوە 
دەستنیشان كراون و ڕاهێنانیان پێكراوه  نابێت 

لیژنەكە ئەو سەرپەرشتیارە لە خۆبگرێت كە 
هاوڕێی ڕەخنەگری قوتابخانەكەیە. 

هەڵسەنگاندنەكە  دوو، یان سێ رۆژ يان 
زياتر دەخایەنێت، ئەوەش بەندە بە قەبارەی 

قوتابخانەكەوە. درێژی ماوەی هەڵسەنگاندنەكە 
لەالیەن سەرۆكی لیژنەكەوە دیاری 

دەكرێت، ئەویش بە ڕاوێژكردن لەگەڵ 
هەردوو ئەندامەكەی دیكەی لیژنەكەو 

یەكەی سەرپەرشتیاری بەڕێوبەرایەتییەكانی 
پەروەردە. ژمارەی قوتابییەكان و مامۆستایان 

و ژمارەی دەوامەكان و سروشتی خشتەی 
زەمەنی قوتابخانەكە لەبەرچاو دەگیرێت 

بۆ دەستنیشانكردنی درێژی ماوەی 
هەڵسەنگاندنەكە. 

له  كاتی بوونی زیاتر له  قوتابخانه یه ك له  ناو 
یه ك بینایه دا ئه وه  هه ر قوتابخانه یه ك له  الیه ن 
لێژنه یه كی جیاواز له وانی تر هه ڵسه نگاندنیان 

بۆ ده كرێت، به اڵم ئه گه ر له یه ك قوتابخانه  
له  ده وامێك زیاتر هه بوو ئه وه  له گه ڵ 

هه ڵسه نگاندنه كه  كار به  تێبینی و هه ڵسه نگاندن 
ده كرێت بۆ هه موو ده وامه كان له  قوتابخانه كه دا.

له  الیه ن سه رپه رشتیارانه وه  هه ڵسه نگاندنی 
قوتابخانه كان له سه ر ڕۆشنایی ستاندارده كانی 

قوتابخانه  ئه نجام ده درێت كه  ژماره یان 
25 ستاندارده  له گه ڵ ئاماژه ده ره كان بۆ 

ڕوونكردنه وه ی ستاندارده كان و كۆكردنه وه ی 
به ڵگه  له  ڕێگای تێبینی كردن و چاوپێكه وتن 
له گه ڵ به ڕێوه به ری قوتابخانه و مامۆستایان و 

وردبینی كردنی تۆماره كان. وه سفكاره كان 
به كاردێنن بۆ حوكم دان له سه ر ئه دای 

قوتابخانه  به  گوێره ی ستاندارده كان، دوای ئه وه  
ئه نجامه كان هه مووی كۆده كرێته وه  بۆ دیاری 

كردنی ئاستی ئه دای قوتابخانه .

ئاستی ئه دایه كان به م شێوه یه یه :
پێویستی بە پەرەپێدانێكی گەورە هەیە  ئاستی 1:  

بۆ بەدیهێنانی ستانداردەكە
ئاستی 2: پێویستی بە پەرەپێدانە بۆ بەدیهێنانی 

ستانداردەكە
ئاستی 3: ستانداردەكە بەدی هاتووه 

ئاستی 4: ستاندارەكەی تێدەپه ڕاندووه 

بۆ ستاندارده كانی قوتابخانه و ئاماژه ده ره كانی 
ئه داو وه سفكاره كان بڕوانه  )پاشكۆی ژماره  ١(.

دوای ئه نجامدانی هه ڵسه نگاندنی یه كه م، 
قوتابخانه  چه ند جارێكی تر هه ڵسه نگاندنی 

بۆ ده كرێت كه  ئه مه ش جیاواز ده بێت له  
قوتابخانه یه ك بۆ قوتابخانه یه كی تر. وه  له كاتی 

هه ڵسه نگاندنی دووه م و هی تر، لیژنه ی 
هه ڵسه نگاندن هه ڵده ستن به  هه ڵسه نگاندنی 

قوتابخانه كه  تاكو بزانن گۆڕانكاری تا چه ند 
روویداوه  له  دوای هه ڵسه نگاندنی پێشووتر. 

 پرۆسەی هەڵسەنگاندنی 
دەرەکی 
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 ڕێساكانی هەڵسوكەوتی 
 ئەو سەرپەرشتیارانەی 

هەڵسەنگاندنی دەرەكی بۆ 
قوتابخانه كان ئەنجام دەدەن:

ڕێزی خۆیان بۆ سەرجەم الیەنەكان بخه نه  ڕوو. •

لە هەمو كاتێكدا پیشەییانە مامەڵە بكەن. •

بە شێوەیەكی بابەتیانە حوكم بدەن و لەوە  •
دڵنیابن كە حوكمدانەكانیان پشت ئەستورە بە 

بەڵگە، خۆی لە الیەنگیری بە دور بگرێت.

لە پەیوەندیەكانیدا لەگەڵ  ئەندامانی  •
لیژنەکەیان و کارمەندانی قوتابخانەكەدا 

پیشەییانە  و شەفاف بن.

بە شێوەیەكی ڕوون و ڕاستەوخۆ پەیوەندی  •
)تواصل( دروست بكه ن.

لە هەڵسوكەوتیاندا ئارام بن و له  خۆ بەزلزانی  •
بە دوور بگرن.

پابەندبوونی خۆیان بە كارەكەیانه وه  بخەنه ڕوو  •
و بەردەوام كواڵیتیەكەی بەرەو پێش ببه ن.

پابەند بن بە كاتەوە. •

ته واوی بایەخی خۆیان بۆ هەڵسەنگاندنی  •
دەرەكی تەرخان بكه ن.

بە شێوەیەكی بنیاتنەرانە هەڵسەنگاندنەكانیان  •
بخەنەڕوو.

پێشەنگێكی گونجاو بن لە ڕێی سەرنجدان لە  •
ئەتەكێت و ڕێسای پۆشاكی گونجاوەوە.

ئەركەكانی لیژنەی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

قوتابخانە 
ئەندامانی لیژنەكە ئاشنا دەبن بە 25 ستانداردی 

قوتابخانەكان، بە ئاماژەده رو وەسفكارەكان، 
 هەروەها بە ڕێبەری هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

 و پاشكۆكانیان،ئەندامانی لیژنەكە وەك تیمێك 
كار دەكەن. 

سەرۆكی لیژنەكە ئەم بەرپرسیارێتیانەی 
خوارەوەی لە ئەستۆدایه :

ئامادەكردنی پالنێك بۆ هەڵسەنگاندن، بڕوانە  •
)پاشكۆی ٢( بۆ پەڕەی پالندانان.

دابەشكردنی ئەرك و بەرپرسیارێتییەكان لە نێو  •
سێ ئەندامەكەی لیژنەكەدا، دەكرێت داوا 

لە هەر یەكێك لە سێ ئەندامەكەی لیژنەكە 
بكرێت بۆ ئەوەی بەرپرسیارێتی سەرەكی 

بگرێته  ئەستۆ بۆ كۆكردنەوەی بەڵگە لەبارەی 
چەند ستانداردێكی دیاریكراوەوە، ئەگەرچی 

دەبێت هەرسێكیان بتوانن بەڵگەی پەیوەندیدار 
بە ستانداردەكان كۆبكەنەوە.

هەفتەیەك پێشرتئاگاداری بەڕێوبەری  •
قوتابخانەكە بکرێتەوە لەبارەی 

هەڵسەنگاندنەكەوە.

 كۆكردنەوەی تۆمارە پێویستەكان  •
و سەرۆكایەتیكردنی كۆبونەوەی ئامادەكاری 

لەگەڵ ئەندامانی دیكەی لیژنەكەدا.
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سەرۆكایەتیكردنی كۆبونەوەی سەرەتایی  •
لەگەڵ بەڕێوبەر و ياریدەدەری بەڕێوەبەری 

قوتابخانەكە.

ئەنجامدانی گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێوەبەردا  •
و سەرۆكی ئەنجومەنی دايبابان و 

كۆبونەوەكانی دیكە هەر كاتێك گونجاو بوو.

دیدەنی وانەكان )هەروەها پێویستە هەردوو  •
ئەندامەكەی دیكەی لیژنەكەش دیدەنی 

وانەكان بكەن(.

 سەرەڕای ئەنجامدانی ئەرك  •
و بەرپرسیارێتییەكان، هەستێت بە 

 سەرپەرشتیكردنی تەواوكردنی ئەرك 
و ئەداكردنی بەرپرسیارێتی لەالیەن دوو 

ئەندامەكەی دیكەی لیژنەكەوە.

سەرۆكایەتیكردنی كۆبونەوەیەك لە كاتی  •
نزیكبوونەوە لە كۆتایی هەڵسەنگاندنی 

دەرەكی كاتێك تاوتوێی ئەو به ڵگانه  دەكرێت 
كە لەالیەن سەرجەم ئەندامەكانی لیژنەكەوە 
كۆكراونەتەوە و كاتێك حوكمدان بە گوێرەی 

ستانداردەكان ڕەزامەندی لەسەر دەدرێت.

سەرۆكایەتیكردنی كۆبونەوەی فیدباك  •
)گێڕانەوەی سەرنج( لەگەڵ قوتابخانەكەدا.

نووسینی هەر ڕاسپاردەیەكی بە پەلە لەبارەی  •
هەرمەترسيەك لەسەر سەالمەتی قوتابیان 

لەتۆماری سەردانی سەرپەرشتیاران بۆ 
قوتابخانەكە، لەگەڵ نووسینی یاداشتێكی 

جیاواز بۆ سەرپەرشتیاری یه كه می پەروەردەیی/
پسپۆری ئەگەر هاتوو هەر بابەتێكی كارگێڕی 

دەستنیشان كرا

هەماهەنگیكردن بۆ نووسینی ڕاپۆرتی  •
هەڵسەنگاندن، ئەویش لەسەر بنەمای 

بەشداربوونەكانی هەر دوو ئەندامەكەی 
دیكەی لیژنەكە دڵنیابوون لەوەی كە نێردراوە 

 بۆ یەکەی سەرپەرشتیکردن.

ئەو پالنەی لەالیەن سەرۆكی لیژنەكەوە ئامادە 
دەكرێت پرۆگرامی چاالكییەكانی كۆكردنەوەی 

بەڵگە لە خۆدەگرێت. پێویستە ئەمانەش 
پالنیان بۆ دابرنێت بە بەكارهێنانی 'ڕینمایی لە 

سەر کۆکردنەوەی بەڵگە بۆ هەر ستانداردێك' 
 )پاشكۆی 3(. 

پێویستە پێش دەستپێكردنی هەڵسەنگاندنەكە، 
سەرۆكی لیژنەكە زانیاری پێویست لەسەر 

خوێندنگەکە لە سەرپەرشتیاری هاوڕێی 
ڕەخنەگری قوتابخانەکە وەربگرێت و تۆمار 

و ڕاپۆرتەكان كۆبكاتەوە  بۆ مەبەستی 
گفتوگۆكردن لە كۆبونەوەی ئامادەكاریدا. 

دەكرێت ئەمەش ئەمانە لە خۆبگرێت:

 ئەنجامەكانی تاقیكردنەوەی قوتابییەكان  •
)لە وێبسایتی وەزارەتی پەروەردەوە(.

خشتەی دابەشکردنی بەشە وانەکانی  •
قوتابخانە )دەبێت لە قوتابخانەكە داوا بكرێت(.

زانیاری بنەڕەتیه كانی لەبارەی قوتابخانەكەوە. •

تۆمارەکانی پەیوەست بە ئاستی زانستی  •
قوتابیان لە قوتابخانەدا.

خودهەڵسەنگاندن و هەڵسەنگاندنی دەرەكی  •
قوتابخانە و پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە.

ڕاپۆرتەكانی پێشوو لەالیەن سەرپەرشتیارانەوە،  •
 لە نێویاندا هەڵسەنگاندنەكانی مامۆستایان 

و ياريده ده ری بەڕێوه بەر.

هەروەها سەرۆکی لیژنەکە دەتوانێت لەگەڵ 
هاوڕێی ڕەخنەگری قوتابخانەكە کۆبونەوە 
ئەنجام بدات پێش دەستپێکردنی سەردانی 

هەڵسەنگاندنی دەرەكی.
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پێویستە لە سەرەتای هەڵسەنگاندنەكەوە 
ئەندامانی لیژنەكە پێكەوە بگەنە قوتابخانەكە. 

پێویستە ئامانجەكەیان بریتی بێت لە ڕەخساندنی 
كەشێكی ئەرێنی و ژینگەیەكی بنیاتنەر لە 

سەرەتاوە و خۆیان وەك هاوکار بخەنەڕوو 
كە دەیانەوێت یارمەتی بەرەوپێشچوونی 

قوتابخانەكە بدەن، نەك وەك پشكنەرێك كە 
دەیانەوێت كەم و كوڕی بدۆزنەوە. پێویستە 
ڕێزی خۆیان بۆ بەڕێوبەر بخەنەڕوو و پێویستە 

بانگهێشتی بكەن بۆ ئەوەی پێشەكییەك 
لەبارەی قوتابخانەكەوە بخاتەڕوو.

پێویستە لە میانەی هەڵسەنگاندنە 
دەرەكییەكەدا، ئەندامانی لیژنەكە دۆستانە بەاڵم 
پیشه ییانه  و بابەتیانە مامەڵە بكەن. پێویستە درێژە 

بە دیالۆگێك بدەن لەگەڵ بەڕێوه بەردا بۆ ئەوەی 
دەرئەنجامەكانی هەڵسەنگاندنە دەرەكییەكە 

 نەبێتە مایەی سەرسوڕمان بۆی.

هەڵسەنگاندنی كواڵیتی فێركردن و فێربوون بە 
ڕادەیەكی زۆر بەندە بەو بەڵگەیەی لە میانەی 

دیدەنیکردنی وانەكانه وه  دەستەبەر دەكرێت.  لە 
هەر وانەیەكی دیدەنیکراودا، پێویستە دیدەنیکار 
بە گوێرەی هەندێ یان سەرجەم ستانداردەكانی 

فێركردن و فێربوون )بواری ئەدای 2 لە 
ستانداردەكانی قوتابخانه ( هەستێت بە حوكمدان 
لەبارەی كواڵیتی فێركردن و فێربونەوە.  هەمیشە 

سەرنجدان لە وانەكان تەركیز لەسەر كواڵیتی 
گشتی بنەماكانی پەروەردە و فێربوونی قوتابی 

دەكات. كاتێك سەرنج لە وانەیەك دەدرێت 
لەالیەن سەرپەرشتیارێكەوە كە خۆی پسپۆری 

بابەتە پەیوەندیدارەكەیە، ئەوا دەكرێت شارەزایی 
مامۆستاكەش )ستانداردی 12(  لەبابەتەكەدا 

زیاد بكرێت بۆ هەڵسەنگاندنەكە، كە دەكرێت 
ئاماژە بە پسپۆڕییەكەی بكرێت، بەاڵم تەركیزی 

هەڵسەنگاندنەكە لەسەر فێركردن و فێربوون 
دەمێنێتەوە نەك لەسەر ئەدای مامۆستایەك وەك 

 تاكەكەس.

پێویستە حوكمدان بە گوێرەی ستانداردەكانی 
فێركردن و فێربوون )ستانداردەكانی 10-15( لە هەر 

وانەیەكدا لەسەر ئەو فۆرمانە بنووسرێت كە 
پەیوەستن بە تۆماركردنی بەڵگەی پەیوەندیدار 

بە كواڵیتی فێركردن و فێربوون لە وانەكاندا 
)بڕوانە پاشكۆی ٤( وپێویستە پوخت بكرێتەوە بە 

بەكارهێنانی فۆرمی تۆماركردنی ئاستەكان لە 
 ڕێی ئاسته كانی دیده نیكردنی وانه كان

)بڕوانە پاشكۆی 5(. فۆرمی بەدواداچوون 
وێنەیەكی گشتی دەستەبەر دەكات لەبارەی 

كواڵیتی فێركردن و فێربوونەوە لە سەرتاسەری 
قوتابخانەكەدا. كە دەبێت لەو ماوەیەی 

لەبەرەدەستدایە دیدەنی زۆرترین ژمارەی وانەكان 
بکرێت به  گوێره ی توانا، بەاڵم ڕەنگە نەكرێت 
دیدەنی هەموو مامۆستایەك بکرێت كە وانە 

دەڵێتەوە. پێویستە كۆبونەوەیەك ئەنجام بدرێت 
لەگەڵ ئەو مامۆستایانەی كە ناكرێت دیدەنی 

بکرێن، ئەویش بۆ كۆكردنەوەی بەڵگە لەبارەی 
فێركردنیان و تێڕوانینیان بۆ الیەنەكانی دیكەی 

 كاری قوتابخانە. 

پێویستە ئەندامانی لیژنەكە فیدباكێكی زارەكی 
كورت بخەنەڕوو بۆ ئەو مامۆستایانەی سەرنج لە 
وانەكانیان دراوە، ئەویش بۆ هاوكاریكردنیان بۆ 
بەرەوپێشربدنی فێركردنەكەیان، بەاڵم پێویستە 

ئەوە ڕوون بكەنەوە كە ئەوان هەڵسەنگاندن بۆ 
 هەر مامۆستایەك وەك تاكەكەس ئەنجام نادەن.

 پێویستە هەڵسەنگاندنی سەركردایەتی 
و بەڕێوەبردن لەسەر بنەمای ئەو بەڵگانە ئەنجام 

بدرێت كە بەدەست دەهێرنێت لە میانەی 
گفتوگۆكان لەگەڵ بەڕێوه بەر و یاریدەدەرانی  

 بەڕێوه بەر، سەرنجدان لە كارەكانیان 
و ووردبوونەوە لە تۆمارەکان. دەكرێت بەڵگەی 

پەیوەندیداری زیاتر بەدەست بهێرنێت لە 
گفتوگۆكان لەگەڵ قوتابییەكان و مامۆستایان 

و دايبابان و سەرنجدان لە كارەكانی قوتابخانەكە 
بە تێكڕا. دەكرێت نموونەكانی ئەو پرسیارانەی لە 

 بەڕێوبەر دەكرێت لە )پاشكۆی 6( دا بدۆزرێنەوە.
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پێویستە سەرۆكی لیژنەكە لەگەڵ ئەنجومەنی 
 دايبابان كۆببێتەوە )یان لەگەڵ سەرۆكەكەیدا( 

 و پرسیاریان لێبكات لەبارەی بۆچوونی دايبابانەوە. 
پێویستە ئەندامێكی لیژنەكە لەگەڵ گروپێك لە 

مامۆستایاندا كۆببێتەوە و داوای بۆچوونیان بكات 
و پێویستە ئەندامێكی تری لیژنەكە كۆبونەوەیەك 

لەگەڵ ڕێنماییكاری پەروەردەیدا بكات. پێویستە 
ئەندامانی لیژنەكە قسە لەگەڵ قوتابییەكاندا 

 بكەن بۆ ئەوەی گوێ بیستی تێڕوانین 
 و بۆچونەكانیان بێت لەبارەی قوتابخانەكەوە. 

ئەگەر هاتوو سەرۆكی لیژنەكە بە پێویستی زانی، 
ئەوا دەكرێت پرسیارنامە بەسەر قوتابییەكاندا 

دابەشبکات و شیكردنەوەی بۆ دەرئەنجامەكانیان 
بكات. نموونەكانی ئەو پرسیارانەی لە دايبابان 
دەكرێن لە )پاشكۆی 8( دا و نموونەكانی ئەو 

 پرسیارانەی لە قوتابییەكان دەكرێت لە 
)پاشكۆی ٩( دا، نمونه ی ئه و پرسیارانه ی 

ئاڕاسته ی ڕێنماییكاری په روه رده یی ده كرێت له  
)پاشكۆی ١٠(. پێویستە هەر ئەندامێكی لیژنەكە 

تۆماری بەڵگە و حوكمدانەكان بەكار بهێنێت 
له  )پاشكۆی ١١( بۆ ئەوەی سەرنج گەاڵڵە 

بكات لەبارەی بەڵگەی پەیوەندیدار بە هەر 
ستانداردێكەوە كە كۆی دەكەنەوە و هەروەها 

 بۆ تۆماركردنی حوکمدانی پرۆفیشنااڵنە.

لە كاتی نزیكبوونەوە لە دوایین ڕۆژی 
هەڵسەنگاندنەكەدا، پێویستە لیژنەكە 

كۆبونەوەی تایبەت بكات بۆ پێداچوونەوە 
بەو بەڵگانەی كۆكراونەتەوە. پێویستە لەم 

كۆبونەوەیەدا گفتوگۆ بكەن و ڕەزامەندی بدەن 
لەسەر هەڵسەنگاندنی ئەدای قوتابخانەكە 

بە گوێرەی هەر ستانداردێك و هەستن بە 
تەواوكردنی تاكە تۆمارێك بۆ بەڵگە و حوكمدان. 

پێویستە سەرۆكی لیژنەكە سەرۆكایەتی ئەم 
 كۆبونەوەیە بكات.

لە كاتی  كۆتایی هەڵسەنگاندنە دەرەكییەكەدا، 
پاش کۆبوونەوەی تایبەتی خۆیان، پێویستە 

لیژنەكە كۆببێتەوە لەگەڵ بەڕێوه بەر،یاریدەدەری 
بەڕێوه بەر و ڕێنماییكاری پەروەردەیی و چەند 
نوێنەرێكی مامۆستایان )ڕەنگە نوێنەرێكی 

خۆبەخش لە هەر پسپۆرییەك(، سەرۆكی 
ئەنجومەنی دايبابان بۆ ئەوەی فیدباكی زارەكیان 
پێبدات، هاوڕێی ڕەخنەگر نابێ لە کۆبوونەوەکان 

بەشداری بکات. پێویستە سەرۆكی لیژنەكە 
 سەرۆكایەتی كۆبونەوەكە بكات. 

پێویستە كەشی كۆبونەوەكە ئەرێنی و بنیاتنەر 
بێت، گرنگە ئەو فیدباکە زارەکیە ناکۆک نەبێت 

لەگەڵ ئەوەی لە ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندندا 
دەنوسرێت لەگەڵ پێشنیارەكانی لیژنەكە 

لەبارەی ئەو كارانەی كە قوتابخانەكە دەتوانێت 
ئەنجامیان بدات بۆ بەدەستهێنانی بەرەوپێشچوون 

وە هەروەها ئاستی گشتی قۆتابخانەکە دیاری 
بکرێت، پێویست ناکات ئاستی هەر ستانداردێک 

 دیاریبکرێت. نابێ ئاماژە بە کەسەکان بکرێت. 

پێویستە تەركیزەكە لەسەر دەستەبەركردنی 
پوختەیەك بێت لەبارەی ئەدا و پێداویستییەكانی 

 بەرەوپێشچوونی قوتابخانەكەوە.
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دوای ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی، 
پێویستە سەرۆكی لیژنەكە هەماهەنگی بكات 

لە نوسینی ڕاپۆرتێك كە ئەمانە لە خۆبگرێت:

زانیاری بنەڕەتی لەبارەی قوتابخانەكەوە، ناو  •
و ڕۆژی دامەزراندنی، ژمارە و قۆناغی خوێندن 

و ڕەگەزی قوتابیەكان، ژمارەی دەوامەكان، 
ژمارەی پۆلەكان، ژمارەی مامۆستایان، ژماره ی 

قوتابيانی دەرچوو له هه ر پۆلێک و ئه وانی وازیان 
له  خوێندن هێناوه ، ژماره ی قوتابیانی خاوه ن 

پێداویستی تایبه ت.

وادەكانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی و ناوی  •
ئەندامانی لیژنەكە.

پوختەی خاڵە بەهێز و الوازەكانی قوتابخانەكە،  •
ئاماژەكردن بە هەر ئاستەنگێکی دیاریكراو 
كە ڕوبەڕوی بۆتەوە ویان پشتیوانییەك كە 

بەدەستی هێناوە و تێكڕای نمرە و ئاستی )4-1(.

ڕاسپاردەكان كە پێویستە پەیوەست بن  •
بە پرسە گرنگەكانەوە نەك تەنها بە 

ووردەكارییەكانەوە و پێویستە بەرچاوڕوونی 
بداتە قوتابخانەكە لەبارەی ئەو كارانەی 

پێویستە ئەنجامیان بدات.

ڕاپۆرتەکە نابێ هیچ ڕاسپاردەیەکی بە پەلە لە خۆ 
بگرێت كە لە تۆماری سەردانی سەرپەرشتیاراندا 

هاتووە.

دەكرێت فۆرمی ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی 
 دەرەكی بۆ قوتابخانەكان لە 

)پاشكۆی ١٢( دا بدۆزرێتەوە.

هه روه ها فۆرمی ڕاپۆرتی خودهه ڵسه نگادنی 
قوتابخانه  له  )پاشكۆی ١3( دا بدۆزرێته وه .

پێویستە ڕاپۆرتەكە بنێردرێت بۆ 
سەرپەرشتیاری یەكەم لە بەڕێوه بەرایەتی 

پەروەردە، كە ئەویش هەڵدەستێت بە 
دابەشكردنی وێنەیەكی لەبەرگیراو بۆ 
قوتابخانەكه و وینەیەکی پوختکراو بۆ 

بەڕێوه بەری پەروەردەو بەڕێوه بەرایه تی 
سه رپه رشتیكردنی په روه رده یی پارێزگا، 

ئینجا به ڕێوه به رایه تی سه رپه رشتیكردنی 
په روه رده یی هه ڵده ستێت به  ناردنی 

وێنه یه كی پوختکراوی سه رجه م 
په روه رده ی قه زاكان بۆ به ڕێوه به ری گشتی 
په روه رده ی پارێزگاو به ڕێوه به رایه تی گشتی 
سه رپه رشتیكردنی په روه رده یی له  وه زاره ت 
كه  ئه ویش وێنه یه كی پوختكراوی هه موو 

پارێزگاكان ده دات به  نووسینگه ی وه زیر/ 
به ڕێوه به رایه تی دڵنیایی جۆری.

دوای ئەوەی قوتابخانەكە ڕاپۆرتەكەی 
بەدەست گەیشت پێویستە سەرپەرشتیاری 

هاوڕێی ڕەخنەگری قوتابخانەكە پشتیوانی لە 
قوتابخانەكە بكات لە گفتوگۆكانی پەیوەست 
بە دەرئەنجامەكانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

و پێداچوونەوە بە ئەنجامە بكات ئەگەر پێویست 
بكات دووبارە داڕشتنەوەی خودهەڵسەنگاندنی 

قوتابخانەكە و پالنی پەرەپێدانی قوتابخانەكە 
و هاوكاری سەركردەكانی قوتابخانەكە بكات 

بۆ دانانی پالن و جێبەجێكردنی ئەو كارانەی 
پێویستن بۆ بەدەمەوەچوونی ڕاسپاردەكانی نێو 

ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی دەرەكی.
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بوارەكانی
 ئەدا

نیشادەرەكانی ئەداستانداردەكان

  
یەكەم: 

سەركرادایەتی 
دیدو پەیامی قوتابخانە بەرز و گونجاون و بە 1- و بەڕێوەبردن

ڕوونی گوزارشتیان لێكراوەو ئاڕاستەی گونجاو لە 
خۆدەگرن بۆ پەرەپێدانی قوتابخانە. 

1. 1- نوسراوەكانی قوتابخانە بە ڕوونی دیدو پەیامی 
قوتابخانە دەخەنە ڕوو و جەخت لەسەر بەرزكردنەوەی 

ئاستی ئەدای قوتابیان دەكاتەوە.
2. 1- دیدو پەیامی قوتابخانە ڕەنگدانەوەی پێوەرە 
نێودەوڵەتیەكان و ڕەهەندی خۆجێی هەبێت.

3. 1- تەواوی كۆمەڵگەو الیەنە پەیوەندیدارەكانی 
قوتابخانە بەشداریان كردووە لە داڕشتنی دیدو پەیامی 

قوتابخانەدا.
4. 1- گشت الیەنە پەیوەندیدارەكانی قوتابخانە پابەندن بە دید 

و پەیامەكە. 

قوتابخانە بە شێوەیەكی وردو ڕاستگۆیانە 2- 
خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دەدات، بەشێوەیەكی 

كاریگەر دەرەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردنی 
پالنی گونجاوی پەرەپێدانی قوتابخانە 

بەكاردەهێنێت. 

1. 2- خود هەڵسەنگاندنی قوتابخانە پشت بە بەڵگە 
دەبەستێت، وە ئەو بەڵگانەی بەدەست دەهێرنێن لە 

ئەنجامی چاودێری كردن و شرۆڤەكردن و وەرگرتنی 
بۆچوونی قوتابیان و مامۆستایان و تیمی دیكەو دایبابان 

و كۆمەڵگەی خۆجێیی.
2. 2- سەركردایەتی قوتابخانەو، مامۆستایان و كارمەندانی 
قوتابخانە دەزانن چۆن خاڵە بەهێزو الوازەكانی ئەدای 

قوتابخانە بە دروستی شیبكەنەوە.
3. 2- پالنی سرتاتیژی قوتابخانە پرسە زۆر گرنگەكان بە 

پێی پێشگرنگی)اولویە( دادەنێت و بۆ بەرەوپێشربدن 
و هەڵدەستن بە تێك هەڵكێشكردنی ڕاسپاردەكانی 

هەڵسەنگاندنە دەرەكیەكان، هەروەها ئەم پالنانە 
ئامانجی بەرزیان هەیەو كردارو خشتەی كات دیاریكراوی 

گونجاو لە خۆدەگرن. 

سەركردایەتی قوتابخانە كەشێكی ئەرێنی 3- 
دەرەخسێنێت، تێیدا قوتابیان، مامۆستایان و 

كارمەندەكانی دیكە دەتوانن گەشە بكەن و 
دایبابانیش باش دەیرنخێنن.

1. 3- سەركردایەتی و مامۆستایان و كارمەندو قوتابیەكان 
هەمان ئامانجیان هەیەو كۆدەنگیەكی بەهێز هەیە 

دەربارەی ئامانجی قوتابخانە، لەگەڵ بوونی تێروانینێكی 
ئەرێنی سەبارەت بە گۆڕانكاری و پەرەپێدانەوە. 

2. 3- سەركردایەتی قوتابخانە بەرپرسیاریەتی دەگرنە ئەستۆ 
لە پەیوەست بوون بە فێربوون و سەالمەتی و پەرەپێدانی 

قوتابیەكانەوە.

3. 3- قوتابیان شانازی بە قوتابخانەكەوە دەكەن، كارو 
دەستكەوتەكانیشیان لە قوتابخانە نمایش دەكرێت و 

بۆنەیان بۆ ڕێكدەخرێت.

4. 3- سەركردایەتی قوتابخانە نمونەیەكی باشە بۆ سەرجەم 
كۆمەڵگەی قوتابخانەو بایەخ بە خۆشگوزەرانی و 

سەالمەتی مامۆستایان و كارمەندانی دیكە دەدات و كار 
لەسەر بنیاتنانی تواناكانیان دەكات.

5. 3- قوتابیان و مامۆستایان و كارمەندان و دایبابان ڕێز لە 
سەركردایەتی قوتابخانەكە دەگرن.

پاشکۆی )١( ستانداردەکانی قوتابخانه  لەگەڵ نیشانده ره كانی ئه داو وه سفكاره كان
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

قوتابخانە دیدی تایبەت بە 
خۆی نیە یان گونجاو نیە 
واتە )تاك الیەنە داڕێژراوە 

بە بێ بەشداری ئەندامانی 
كۆمەڵگەی قوتابخانە، یان 

لێی تێنەگەیشتوون،یان كۆپی 
كراوە، یاخود بنەماكانی دیدی 

تێدا نیە(

دیدی قوتابخانە ڕوون و گونجاو 
نیەو گشتی یە و هەندێ )لە 

نیوە كەمرت( لە ئەندامانی 
كۆمەڵگەی قوتابخانە بەشدارن 

لە داڕشتنی. وە هاوكار نەبووە 
لە بەرەوپێشربدنی ئاستی 

ئەدای قوتابخانە.

دیدی قوتابخانە ڕوون و 
ئاشكرایەو پەیامەكەش 

گونجاوە، زۆرینەی ئەندامانی 
كۆمەڵگەی قوتابخانە)لە نیوە 

زیاتر( بەشدارن لە داڕشتن و 
پاڵپشتی كردنی. وە هاوكار 

بووە لە بەرەوپێشربدنی ئاستی 
ئەدای قوتابخانە.

دیدی قوتابخانە زۆر ڕوون 
و ئاشكرایە، و داهێنانی 
پێوە دیارە ڕەنگدانەوەی 

خواستی بەرزی قوتابیان و 
بە سودوەرگرتن لە پێوەری 

نێو دەوڵەتییەو بەرهەمی 
تایبەتی خودی قوتابخانەكە 
بێت پاڵپشت بە تێگەیشتنی 

تەواوی ئەندامانی 
كۆمەڵگای قوتابخانە. و 

بەشێوەیەكی كارا هاوكارە 
لە باشرت كردنی ئەدای قوتابخانە

قوتابخانە خود هەڵسەنگاندن 
ئەنجام نەداوە یاخود پالنی 

پەرەپێدانی نیە.

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندنی هەیە بەاڵم 
پشت نابەستێت بە بەڵگەی 
ڕوون، وە پالنی پەرەپێدانی 
هەیە بەاڵم گشتیە جەخت 

دەكات لەسەر هەندێك 
كاری الوەكی لە جیاتی 

باشرتكردنی كوالیتی 
فێركردن، لەوانەیە پالنی 

پەرەپێدانی كۆپی كراو 
بێت بە بێ پشت بەستن 
بە خود هەڵسەنگاندنی 

یان ڕاسپاردەكانی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی تێدا 

نیە.

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندنی ئەنجامداوە 

پشت بەستوو بە هەندێك 
بەڵگەو پالنی پەرەپێدانی 

ئامادەكردووە كە كارە 
سەرەكیە گونجاوەكانی 

دیاری كردووە وەك ئەنجامی 
هەڵسەنگاندنی دەرەكی 

پێشووتر و جەخت كردن 
لە باشرتكردنی كوالیتی 

فێركردن. 

قوتابخانە خود 
هەڵسەنگاندنی ئەنجامداوە 

بە شێوەیەكی وردو 
ڕاستگۆیانەو پشت بەستوو 

بە بەڵگەی واقعی لە 
چەندین سەرچاوە، وە 

پالنێكی پەرەپێدانی 
كاریگەری هەیە بە 

شێوەیەكی ڕوون بۆ 
باشرتكردنی كوالیتی 
فێركردن و فێربوون بە 

گوێرەی خشتەیەكی كات 
دیاریكراو كە ڕاسپاردەكانی 

هەڵسەنگاندنی دەرەكی 
تێدایە. 

كاركردنی دەستەی كارگێڕی 
قوتابخانە كالسیكی و 

الوازە و تاك ڕەویەو ڕێزو 
خۆشەویستی لە نێوانیاندا 

بوونی نیەو پێشەنگێكی باش 
نیە بۆ قوتابیان و ژینگەیەكی 

لەبار بۆ فێربوون نەڕەخساوە.

دەستەی كارگێڕی 
كالسیكیەو كەمرت بە كۆمەڵ 

كاردەكەن، كاروبارەكانی 
جێی ڕەزامەندیە، ژینگەیەكی 

لەبار بۆ ڕێزگرتنی كۆمەڵگەی 
قوتابخانە سنووردارە لە 

نێویاندا. وە هیچ بەڵگەیەك 
نیە بیسەلمێنێت كە ئاراستە 

كردنی هەبێت بۆ پێشخستنی 
قوتابخانە. 

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
بە كۆمەڵ كاردەكەن و لە 

پێناو ڕەخساندنی ژینگەیەكی 
لەبار بۆ پێشخستنی 

قوتابخانەو بەرز ڕاگرتنی 
مامۆستایان و كارمەندان و 

فێرخوازان.
ڕێزگرتن لەنێو زۆربەی 

كۆمەڵگەی قوتابخانە هەیە. 
دایبابانیش ڕێز لە ئاراستە 

كردن و بۆچونی قوتابخانە 
دەگرن، شانازی دەكەن بە 

قوتابخانەوە 

قوتابخانە دەستەی 
كارگێڕی چاالك و 

كارایە، كاردەكەن وەك 
یەك تیم، پێشەنگ و 

پابەندن بە پەرەپێدانی 
قوتابخانەو فەراهەمكردنی 

ژینگەیەكی لەبار بۆ 
كاروباری قوتابخانە ڕێزو 

خۆشەویستی دەچێنن 
لە نێویاندا. وە قوتابخانە 
سەركەوتنی پێوە دیارە.
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بوارەكانی
 ئەدا

نیشادەرەكانی ئەداستانداردەكان

  
یەكەم: 

سەركرادایەتی 
و بەڕێوەبردن

سەركردایەتی قوتابخانە چاالك و كارایە لە   -4
پشتگیری بۆ پێشخستنی پڕۆسەی فێركردن و 
فێربوون، هەروەها الیەنەكانی دیكەی كاری 

قوتابخانە.  

1. 4- سەركردایەتی قوتابخانە سەركردایەتیەكی پەروەردەیی 
كارا دەستەبەر دەكات بۆ مامۆستایان و كارمەندانی 

دیكەو پشتگیری لە میتۆدە هاوچەرخەكانی فێركردن و 
فێربوون دەكات 

2. 4- سەركردایەتی قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا 
هەڵدەستێت بە ئاراستەكردنی كاری بە دواداچوون و 

بەرەوپێشربدنی پڕۆسەی فێركردن و فێربوون و هەروەها 
بەرەوپێشربدنی كاری كارمەندەكانی تر.

قوتابخانە داهات و پێكهاتەی باڵەخانە بە   -5
شێوەیەكی چاالك و كاریگەر بەڕێوەدەبات. 

1. 5- قوتابخانە بە شێوەیەكی گونجاو پێداویستیەكانی 
خەرجی خۆی دیاری دەكات و چاالكانە و بەردەوام 

چاودێری جێبەجێكردنی دەكات.

2. 5- قوتابخانە باڵەخانەو سەرچاوەكانی بە باشی 
بەكاردەهێنێت لە پێناو پڕۆسەی فێربوون و چاالكیەكانی 

دەرەوەی پۆل.

3. 5- قوتابخانە كاری پێویست ئەنجام دەدات بۆ ئەوەی 
باڵەخانەكە و شوێنەكەی سەالمەت بن پاك و خاوێن و 
سەرنج ڕاكێشن و پارێزگاری لێكراوەو تەوالێتەكانیشی 

پاك و خاوێن ڕاگیراوە.

قوتابخانە سەرچاوە مرۆییەكانی خۆی بە زیرەك و   -6
كارا بەڕێوە دەبات. 

1. 6- قوتابخانە ژمارەی پێویستی لە مامۆستایانی پسپۆڕ هەیە 
)لە نێویاندا ڕێنمایكاری پەروەردەیی( و بە شێوەیەكی 

گونجاو خراونەتەكار.

2. 6- قوتابخانە لە خستنە كاری مامۆستایانیدا ڕەچاوی 
دادپەروەری لە دابەش كردنی ئەركە جیاوازەكاندا 

دەكات و لە پۆلەكانیش ژمارەی قوتابیان 
هاوسەنگن.

3. 6- مامۆستاو كارمەندانی قوتابخانە بە باشی ڕۆڵی خۆیان 
دەگێرن و بەرپرسیاریەتیەكان هەڵدەگرن.

4. 6- مامۆستاو كارمەندان پابەندبوونی خۆیان بۆ قوتابخانە 
دەخەنە ڕوو و بەشێوەیەكی ڕێك پێك دەوام دەكەن و 
ئارەزوومەندانە كاتی خۆیان بۆ چاالكیەكانی دیكەی 

قوتابخانە تەرخان دەكەن.
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
كالسیكیە و ئاراستەكردنێكی 

ڕاستی نیە بۆ بەكارهێنانی 
ڕێگەكانی وانەوتنەوە و 

فێركردنی نوێ، چاودێری و 
پاڵپشتیشی ناكات لە كردەی 

فێركردن و فێربوون.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
هەندێك)لە نیوە كەمرت( لە 
مامۆستایان و كارمەندانی 

قوتابخانە ئاراستە دەكات 
و پاڵپشتی بەكارهێنانی 
ڕێگەكانی وانەوتنەوە و 

فێركردنی نوێ دەكات، و 
چاودێریی كردەی فێركردن و 

فێربوون دەكات.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
زۆربەی )لە نیوە زیاتر( 

مامۆستایان و كارمەندانی 
قوتابخانە ئاراستە دەكات 

و پاڵپشتی بەكارهێنانی 
ڕێگەكانی وانەوتنەوە و 

فێركردنی نوێ دەكات 
و بەدواداچوون دەكات 
بۆ باشرتكردنی كردەی 

فێركردن و فێربوون لەمیانی 
سەردانیكردنی پۆل و 
ڕەخساندنی ڕاهێنان و 

پێدانی فیدباك و دابینكردنی 
پێداویستیەكان.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
هەموو مامۆستایان و 

كارمەندانی قوتابخانە 
ئاراستە دەكات پاڵپشتی 
بەكارهێنانی ڕێگەكانی 

وانەوتنەوە و فێركردنی نوێ 
دەكات، و بەدواداچوون 

دەكات بۆ باشرتكردنی 
كردەی فێركردن و فێربوون 

لەمیانی سەردانیكردنی 
پۆل و ڕەخساندنی ڕاهێنان و 
پێدانی فیدباك و دابینكردنی 

پێداویستیەكان و هاندانی 
سەركەوتووەكان.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
سەرچاوەو باڵەخانەو 

یەكەكانی تر بە باشی 
بەكارناهێنێ و نایپارێزێ و هیچ 

چاالكیەكی دەرەوەی پۆل 
بوونی نیە تیایدا، وە ژینگەی 

قوتابخانە گونجاو نیە بۆ 
فێربوون.

كارگێڕی قوتابخانە پارێزگاری 
لە بەشێك لە باڵەخانەو 

یەكەكانی تر دەكات بە 
شێوەیەك كە كەش و هەوای 

پەسەند دەستەبەر دەكات 
بۆ بەشێك لە قوتابیان و 

چاالكیەكانی سنووردارە. 

بەكارهێنانی باڵەخانەو و 
پێكهاتەكانی قوتابخانە بە 

شێوەیەكی گونجاو بۆ ئەنجام 
دانی چاالكی پۆل و دەرەوەی 

پۆل. 

بەكارهێنانی باڵەخانەی 
قوتابخانەو سەرچاوە 

ماددیەكان بە شێوەیەكی 
چاالك، وە ژینگەی قوتابخانە 

سەرنج ڕاكێشەو پاراستنی 
باڵەخانەو پێكهاتەكانی بە 

شێوەیەكە كە گونجاوە 
بۆ ئەنجام دانی گشت 

چاالكیەكانی دەرەوەی پۆل.

قوتابخانە ژمارەی مامۆستایانی 
پسپۆری زۆر كەمەو 

مامۆستایان كەوتوونەتە ژێر 
فشاری ئەركەكانیان. ئەوەش 

وایكردووە مامەڵەی نادرووست 
لەگەڵ قوتابیان بكەن و 

ژمارەی قوتابیان لە پۆلەكاندا 
هاوسەنگ نیە. 

قوتابخانە ژمارەی مامۆستایانی 
پسپۆڕی وەك پێویست نیە و 

پابەندی دەوام نین
بۆ پڕكردنەوەی پسپۆڕییەكان 

و ژمارەی قوتابیان لە پۆلەكاندا 
یەكسان نیە،و مامۆستایان 

كەوتوونەتە ژێر فشاری 
ئەركەكانیان و ئەوەش 

تاڕادەیەك وایكردووە مامەڵەی 
نادرووست لەگەڵ قوتابیان 

بكەن.

قوتابخانە ژمارەیەك لە 
مامۆستایانی هەیە بەپێی 

ئەرك و پسپۆڕییان )لە نێویاندا 
ڕێنمایكاری پەروەردەیی( و 
بە شێوەیەكی دادگەرانە 

و هاوسەنگ دابەشكراون، 
و مامۆستایان ئەركەكانیان 
جێبەجێی دەكەن و پابەندن 

بە دەوامكردن و چاالكی 
فێركاریی ئەنجام دەدەن.

قوتابخانە ژمارەی پێویستی 
مامۆستایانی هەیە 

بەپێی ئەرك و پسپۆرییان 
)لە نێویاندا ڕێنمایكاری 

پەروەردەیی( و بەشێوەیەكی 
دادگەرانە و هاوسەنگ 
دابەشكراون بەگوێرەی 

ژمارەی قوتابیان،مامۆستایان 
لەئەركەكانیان ڕازین 

و بەشێوەیەكی تەواو 
جێبەجێی دەكەن و پابەندن 

بە دەوامكردن و خۆبەخشانە 
كاتی زیادە تەرخان دەكەن 

بۆ ئەنجامدانی چاالكیە 
فێركاریەكان بەشێوەیەكی 

كارا.
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بوارەكانی
 ئەدا

نیشادەرەكانی ئەداستانداردەكان

  
یەكەم: 

سەركرادایەتی 
7-  قوتابخانە ڕێكاری خۆی هەیە بۆ بەڕێوەبردنی و بەڕێوەبردن

كوالیتی كە چاودێری كردنی كوالیتی خزمەت 
گوزاریەكەشی دەگرێتەوە. 

1. 7- بە وردی و بە وریایەوە شیكاری بۆ ئەنجام و 
دەرهاویشتەكانی قوتابیان دەكرێت.

2. 7- بە بەردەوامی و بە وردی چاودێری وانەكان و كاری 
قوتابیان دەكرێت بۆ دڵنیابوون لەوەی كوالیتیەكی 

بەرزیان هەیەو ئامانجەكانی پڕۆگرامی خوێندن بە دەست 
هاتوون.

8-  قوتابخانە هەڵدەستێت بە هاندانی مامۆستایان 
و كارمەندان وە بە شێوەیەكی كارا پشتگیریان 

دەكات لە پەرەپێدانی پیشەیاندا. 

1. 8- مامۆستایان و كارمەندان بە ڕێكی و ڕاستگۆیانە 
خودهەڵسەنگاندن ئەنجام دەدەن و هەڵدەستن بە 
ئەنجامدانی كاری خۆ فێركردن و توێژینەوە لە پێناو 

باشرتكردنی ئەدایاندا.
2. 8- كارگێڕی قوتابخانە بە وردی هەڵسەنگاندن 

بۆ پێداویستیەكانی ڕاهێنان دەكات )لە نێویاندا 
پێداویستیەكانی پەیوەست بە فێركردنی ئەو قوتابیانەی 

كە خاوەن پێداویستی پەروەردەی تایبەتن و دژواری 
سایكۆلۆژیان هەیە(، پشتیوانی لە بەشداری كردنی 

مامۆستایان و كارمەندان دەكات لە خولەكانی ڕاهێنان 
و هانی سەردان گۆڕكی لە پێناو پەرەپێدانی پیشەیان و 

بەدواداچوون دەكات بۆ بنیاتنانی تواناو بەرەوپێشچوونی 
مامۆستایان و كارمەندان. 

3. 8- مامۆستایان و كارمەندان دوای بەشداربوونیان لە 
خولی ڕاهێنان، ڕاپۆرت ئامادە دەكەن لە بارەی ئەوەی 

فێری بوون و پیادەی دەكەن و زانیاریە تازەكان بۆ 
هاوكارانیان دەگوازنەوە.

9-  پڕۆسەی بڕیاردان كارایەو لەسەر بنەمای 
ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەك یەك گروپە لە 

نێو سەرجەم ئەندامانی قوتابخانە. 

1. 9- هەر كێشەیەك لە قوتابخانەدا ڕووبدات بە شێوەیەكی 
بابەتیانەو بە كۆمەڵ چارەسەر دەكرێن، كە ڕێزگرتنی دوو 

الیەنەش لە نێوان سەرجەم ئەندامانی قوتابخانەكەدا 
دەپارێزرێت.

2. 9- مامۆستایانی قوتابخانەو كارمەندانی دەرفەتی ئەوەیان 
هەیە بەشداری بكەن لە گفتوگۆكانی پەیوەست بە 

بڕیارو پالنەكان و ئەو بڕیارانەشی كە دەدرێن بڕیاری ڕوون 
و ئاشكراو باشن. 

3. 9- مامۆستایان و كارمەندان بە شێوەیەكی بەرپرسیارانە 
ڕەفتار دەكەن و دەست پێشخەری دەخەنە ڕوو.

4. 9- لیژنەكانی قوتابخانە هەندێ ئەركیان پێ سپێردراوە 
لە چوارچێوەیەكی گشتی كە بە ڕوونی دیاری 

كراوە.  
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
بایەخ نادات بەباڵوكردنەوەی 
ڕۆشنبیری جۆرباشی گشتگیر، 

وە خودهەڵسەنگاندن و 
شیكردنەوەی ئەنجامەكان و 

چاودێری پڕۆسەی فێركردن 
و فێربوون ناكات و ڕۆڵی 
ڕێنماییكاری پەروەردەیی 

فەرامۆش دەكات. 

دەستەی كارگێڕی 
قوتابخانە هەڵدەستێت 
بە خودهەڵسەنگاندن 

بەشێوازێكی كۆنی دوور لە 
هەوڵی پەرەپێدان و چاكسازی 

بەبێ هەماهەنگی لەگەڵ 
ڕێنمایكیاری پەروەردەیی 

و بایەخێكی كەم بە 
شیكردنەوەی ئاستی قوتابیان 

دەدات.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
هەوڵی باڵوكردنەوەی 

ڕۆشنبیری جۆرباشی گشتگیر 
دەدات و، هەڵدەستێت 

بەخودهەڵسەنگاندن و 
شیكردنەوەی ئاستی قوتابیان 

بە هەماهەنگی لەگەأل 
ڕێنماییكاری پەروەردەیی بۆ 
دەستەبەركردنی ئەنجامی 

پەروەردەیی گونجاو.

دەستەی كارگێڕی 
قوتابخانە زۆر بە باشی و 
بەبەردەوامی كاردەكات 

لەسەر باڵوكردنەوەی 
جۆرباشیی گشتگیر و 
خودهەڵسەنگاندن و 

شیكردنەوەی چاالكیەكان و 
دەستنیشانكردنی خاڵە بەهێز 

و الوازەكان لە كارەكانیاندا 
بۆ گەیشتن بە بەرزترین 

ئاستی ئەنجامەكانی 
پڕۆسەی فێركردن و فێربوون.

قوتابخانە پاڵپشتی مامۆستایان 
ناكات بۆ ئەنجامدانی 

خودهەڵسەنگاندن، وەهانیان 
نادات بۆ ئەنجامدانی سەردان 

گۆڕكێ لە نێوان خۆیاندا 
بۆ پەرەپێدانی پیشەیی.وە 

هاندان نیە بۆ بەشداریكردن لە 
خولەكانی ڕاهێناندا. 

قوتابخانە پاڵپشتی 
هەندێك لە مامۆستایان 

دەكات بۆ ئەنجامدانی 
خودهەڵسەنگاندن، بەاڵم 

كار بە ئەنجامەكانی ناكرێ 
و سەردان گۆڕكێی نێوان 

خۆیان فەرامۆش دەكەن وە 
هیچ ڕاپۆرت پێشكەش ناكەن 

سەبارەت بە ڕادەی سود 
بینینیان.

قوتابخانە پاڵپشتی 
زۆربەی مامۆستایان 

دەكات بۆ ئەنجامدانی 
خودهەڵسەنگاندن، و 

دیاریكردنی پێداویستیە 
فێركاریەكان لەكاتی 

ئامادەبوونیان لە چاالكیەكان 
و سەردان گۆڕكێی نێوان 

خۆیان بەاڵم بەدواداچونی لە 
ئاستێكی بەرزدا نیە بۆ جێبەجێ 

كردنی ئەوەی فێری بوون 
یاخود پێشكەش كردنی ڕاپۆرت 

بەوەی جێبەجێ كراوە.

قوتابخانە پاڵپشتی تەواوی 
هەموو مامۆستایان 

دەكات بۆ ئەنجامدانی 
خودهەڵسەنگاندن 

بەشێوەیەكی ڕاستگۆیانە و 
ڕێك وپێك، پێداویستیەكانی 
ڕاهێنان هەڵدەسەنگێنێت و 

هانی مامۆستایان دەدات بۆ 
ئەنجامدانی سەردان گۆڕكێ 
لەنێوان خۆیاندا بۆ پەرەپێدانی 

پیشەییان و پێشكەشكردنی 
ڕاپۆرت لەسەر ئەوەی فێری 

بوون لە سەردان گۆڕكێكەدا 
و دەیدەن بە هاوڕێكانیشیان. 

بەرێوەبەری قوتابخانە 
تاك الیەنانە بڕیار دەدات 

و كارمەندانی قوتابخانە 
بەشداری پێ ناكات و هیچ 

دەستەاڵتێكیان ناداتێ و 
كارەكانی قوتابخانە تۆمار 
ناكات، ئەمەش وا دەكات 
قوتابخانە ناڕێك وپێك بێت 

و وەاڵمگۆی ویستەكانی 
كارمەندان و كۆمەڵگەی 

مەدەنی نەبێت.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
بەشداری بە كەمێك )لە نیوە 

كەمرت( لە كارمەندانی قوتابخانە 
دەكات لە بڕیاردان و تاك الیەنانە 

بڕیار دەدات، و كەمێك لە 
دەستەاڵتەكان دابەش دەكات 

و الوازە لە چارەسەركردنی 
كێشەكان و ڕوونكاری 

)شەفافیەت( لە بڕیارەكانیدا نیە.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
بەشداری بە زۆربەی 

كارمەندانی قوتابخانە دەكات 
)لە نیوە زیاتر( لە بڕیاردان و 

چارەسەركردنی كێشەكان 
و هەندێك لە دەستەاڵتەكان 
دابەش دەكات لەنێوانیاندا بۆ 

بەجێ هێنانی هەر ئەركێك.

دەستەی كارگێڕی 
قوتابخانە بەشداری 

بەسەرجەم كارمەندانی 
قوتابخانە دەكات لە 

بڕیاردان و چارەسەركردنی 
كێشەكان بەشێوەیەكی 
كاریگەر، دەستەاڵتەكان 

دابەش دەكات لەنێوانیاندا 
بەشێوازێكی ڕوون و ئاشكرا.
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بوارەكانی
 ئەدا

نیشادەرەكانی ئەداستانداردەكان

  
دووەم:

فێركردن و 
فێربوون

10-  دەستەی كارگێری و مامۆستاكانی قوتابخانە بە 
شێوەیەكی كارا پالن بۆ فێربوونی قوتابیەكان 

دادەڕێژن.

ڕێكخستنی ناوەڕۆك و وتنەوەی پڕۆگرامی خوێندن  -10 .1
بە شێوەیەكی كارا ئەنجام دەدرێت و بە بەردەوامی 

پێداچونەوەیان بۆ دەكرێت و پەرەیان پێدەدرێت.

2. 10- پالنی سااڵنە، وەرزی، مانگانە، ڕۆژانە بە شێوەیەكی 
گونجاو ڕەنگدانەوەی پڕۆگرامی خوێندنە.  

3. 10- پالنە فێركاریەكان پشت بە فێربوونی پێشووی قوتابیان 
دەبەستن.

11-  میتۆدو تەكنیكی هاوچەرخ و كارا پیادە دەكرێت 
لە پڕۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا، كە هانی 

قوتابیان دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتیان دەكات بۆ 
ئەوەی بە شێوەیەكی سەربەخۆ فێربن. 

لە قوتابخانەدا شێوازی هاوچەرخ بەكاردەهێرنێت بۆ  -11 .1
فێركردن، وەك فێربوونی چاالك و كاری دوو كەسی و 

كاری بە كۆمەڵ، كە گونجاو بن لەگەڵ ئەو بابەتانەی 
دەوترێنەوە.

2. 11-لە پڕۆسەی فێركردندا بە شێوەیەكی گونجاو 
هۆیەكانی فێركردن كە لەبەردەست دایە بەكار دەهێنێ، 

لە نێویاندا تەكنیكە هاوچەرخەكان.

3. 11- پڕۆسەی فێركردن بە شێوەیەكی نەرم )مرونە( 
تێڕامانی میتۆدە هاوچەرخەكان بەكاردەهێنێت 

و كارایانە چارەسەری ئەو گرفتانە دەكات كە 
سەرهەڵدەدات.

4. 11- لە پڕۆسەی فێركردندا بە شێوەیەكی چاالك بەشداری 
بە قوتابیان دەكرێت و بواریان پێ دەدات بۆ ئەوەی بە 

شێوەیەكی سەربەخۆ فێرببن.  

12-  شارەزایی باشی مامۆستایان لە پسپۆڕیەكەیاندا 
بۆتە هۆی باشرتكردنی پڕۆسەی فێركردن لە 

قوتابخانەدا.

1. 12- پڕۆسەی فێركردن ڕەنگی داوەتەوە لەو زانینە گشتی و 
چەمكە تایبەت و ناوەڕۆكانەی كە خوێندراون.

2. 12- پڕۆسەی فێركردن ڕەنگدانەوەی كارامەییە 
كاریگەرەكانی مامۆستایانە لە خستنە ڕووی 

چەمكەكان و ناوەڕۆكی بابەتەكان، بە شێوازێكی 
پوخت و ئاسان، بە چەشنێك بەرژەوەندی قوتابیان دابین 

بكات. 

13-  مامۆستایانی قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا 
لەگەڵ قوتابیان ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدنی 

فێربوونیان. 

1. 13- پڕۆسەی فێركردن ڕەنگدانەوەی كارامەیی باشی 
مامۆستایانە لە پەیوەندی زارەكی و نازارەكی، لە 

پرسیاركردن و گوێ گرتندا.

2. 13- مامۆستایان و كارمەندان بە شێوەیەكی كارا 
هەڵدەستن بە بەهێزكردنی پەیوەندی كردن و هاوكاری 
كردن لە نێوان خۆیان و قوتابیەكاندا، هەروەها لە نێوان 

خودی قوتابیەكاندا.  
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

هیچ پالنێكی سااڵنە و وەرزییانە 
یان نیە كە یەكبگرێتەوە 
لەگەڵ پالنی ڕۆژانەیاندا.

هەندێ لە مامۆستایان )لە 
نیوە كەمرت( پالنی سااڵنە و 

وەرزیانەیان هەیە كە لەگەڵ 
پالنی ڕۆژانەیاندا یەك بگرێتەوە 
كە جەخت لەسەر تەواوكردنی 

پرۆگرام بكات لە كاتی دیاری 
كراودا.

زۆر لە مامۆستایان )لە نیوە زیاتر( 
پالنیان هەیە و یەك دەگرێتەوە 
لەگەڵ پالنی ڕۆژانەدا بەجۆرێك 

جەخت لەسەر تەواوكردنی 
پرۆگرام بكات لە كاتی دیاری 

كراودا.

گشت مامۆستایان پالنی 
گونجاو و دروستیان هەیە 

)سااڵنە و وەرزیانە( كە یەك 
بگرێتەوە لەگەڵ پالنی 

ڕۆژانەیاندا وە كارایە بۆ باشرت 
كردنی فێربوون و فێركردن 

بەجۆرێك جەخت لەسەر 
تەواوكردنی پرۆگرام بكات 

لە كاتی دیاری كراودا.

مامۆستایانی قوتابخانە كار بە 
ڕێگاكانی وانە وتنەوەی نوێ 
ناكەن و هانی قوتابیان نادات 
بۆ فێربوون و گەشە كردنیان.

مامۆستایانی قوتابخانە كار بە 
شێوازی وانە وتنەوەی كۆن 

دەكەن و ڕەچاوی بەكارهێنانی 
تەكنەلۆژیای نوێ بە كەمی 

دەكەن وە خواستی قوتابیان بۆ 
فێربوون دەستەبەر ناكەن.

مامۆستایانی قوتابخانە 
كاردەكەن لەسەر بەكارهێنانی 

هەمەجۆرەی ڕێگاكانی 
وانە وتنەوە بە مەبەستی 

گەیاندنی پڕۆسەی فێركردن و 
فێربوون بە شێوەیەكی ڕوون 
و ئاسان بۆ قوتابیان دەخرێنە 

روو وە ئامانجەكانی دەپێكێت 
و ڕەنگدانەوەی بەشێك 

لە الیەنەكانی فێركردن و 
فێربوون دەردەكەوێت لەسەر 
پێشكەوتنی زۆربەی قوتابیان. 

مامۆستایانی قوتابخانە 
تازەترین ڕێگاو شێوازو 
تەكنەلۆژیای فێركاری 

سەردەم بەكار دەهێنن بۆ 
ئەوەی پرۆسەی فێربوون 
كاریگەرو سەركەوتوبێت 
و كاریگەری ڕاستەوخۆی 

هەبێت لەسەر گەشەی 
قوتابیان بەشێوەیەكی 

سەربەخۆ وە چاالكی هەمە 
جۆر بكەن. 

مامۆستایان شارەزایی باشیان 
نیە لە پسپۆڕیەكانیان و 

كارامەییەكانی فێركردنی كارا 
دەستەبەر ناكەن.

هەندێك لە مامۆستایان )لەنیوە 
كەمرت( شارەزایی باشیان 

هەیە لە پسپۆڕیەكانیان و 
كارامەییەكانی  فێركردنی كارا 

دەستەبەر دەكەن.

زۆربەی مامۆستایان )لە نیوە 
زیاتر( شارەزایی باشیان هەیە 

لە پسپۆڕیەكانیان و كارامەیی 
فێركردنی كارا دەستەبەر 

دەكەن بە باشی.

گشت مامۆستایان 
شارەزایی تەواویان هەیە 

لە پسپۆریەكانیاندا، و 
كارامەییە چاالكەكانیان لە 

پێشكەشكردنی چەمكەكان 
و ناوەڕۆكی بابەتەكان بە 
شێوە یەكی یەكگرتوو و 

ئاسان بۆ تێگەیشتن، لە 
ئاستی فێركردندا ڕەنگی 

داوەتەوە.

مامۆستایان بە هیچ شێوەیەك 
لەگەڵ قوتابیان ئاوێتە نابن 

و پەیوەندیان لەگەڵ ناكەن، 
ئەمەش بۆشایەكی گەورە 
لە نێوانیان دروست دەكات 

و كاریگەری نەرێنی لەسەر 
پڕۆسەی فێركردن و فێربوون 

دروست دەكات.

ئاوێتە بوونی بەشێكی كەم 
لە مامۆستایان )لە نیوە كەمرت( 

لەگەڵ قوتابیان و كەمێكیان 
وەاڵمی پرسیارو پێشنیازەكانیان 
دەدەنەوەو بە شێوەیەكی الواز.

ئاوێتە بوونی زۆربەی 
مامۆستایان )لە نیوە زیاتر( 

لەگەڵ قوتابیان بە شێوەیەكی 
گونجاو، وە لە پەیوەندیدان 
لەگەڵ زۆربەیان و گوێ لە 
زۆربەی بیرو بۆچوونەكانی 

قوتابیان دەگرن.

سەرجەم مامۆستایان ئاوێتە 
بوون لەگەڵ قوتابیان و 

گوێ لە ڕاو و بۆچوونەكانیان 
دەگرن بە شێوەیەكی ڕوون 

بە مەبەستی گەشە كردنیان 
بە شێوەی تەواو و درووست. 
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بوارەكانی
 ئەدا

نیشادەرەكانی ئەداستانداردەكان

  
دووەم:

فێركردن و 
فێربوون

14- پڕۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا بە شێوەیەكی 
گونجاو ڕەچاوی جیاوازی تاكە كەسی قوتابیان 

دەكات، لە نێویاندا ئەوانەی دژواری سایكۆلۆجیان 
هەیە و ئەوانەی خاوەن پێداویستیەكی 

پەروەردەیی تایبەتن توانای فێربوونیان زیاد 
دەكات. 

فێركردن ڕەنگدانەوەی زانیاری باشی مامۆستایانە بە  -14 .1
هەل و مەرجی تاكە كەسی و پێداویستی و تواناكانی 
قوتابیەكان و ئامادەییان هەیە بۆ ئەوەی لەسەر بنەمای 

زانیاری و ئامۆژگاریەكانی ڕێنمایكاری پەروەردەیی كار 
بكەن.

 2. 14- پڕۆسەی فێركردن چەند میتۆدێك بەكار دەهێنێت
   بۆ پشتیوانی كردن لە فێربوونی تاكەكان و پالن بۆ

  فێربوونی ئاییندەیان دادەنێت.

فێركردن ڕەنگدانەوەی باوەڕبوونە بە توانای هەر -14 .3 
   قوتابیەك بۆ سەركەوتن.

پڕۆسەی فێركردن ئەرك و چاالكی جیاواز -14 .4 
    بەكاردەهێنێت كە گونجاو بن لەگەڵ توانا

   جیاوازەكانی قوتابیاندا. 

15- قوتابخانە بە شێوەیەكی چاالك و بەردەوام 
هەڵدەستێت بە چاودێریكردن و هەڵسەنگاندنی 

بەرەوپێشچوونی قوتابیەكان. 

مامۆستایانی قوتابخانە چەند ڕێكارێكی گونجاویان -15 .1 
   هەیە بۆ هەڵسەنگاندن و بەرەو پێشچوونی

  قوتابیان.

 2. 15- قوتابیان فیدباكی كاریگەریان دەست دەكەوێت و
   یارمەتیان دەدات بۆ بەرەوپێشچوونیان.

ڕێكارەكانی قوتابخانە بۆ تاقیكردنەوەی قوتابیان -15 .3 
     ڕوون و ئاشكراو دادپەروەرانەیەو ئەنجامەكانیشی

    وردن.

سێیەم:
بایەخ دان 

بە قوتابیان 
و پشتگیری 

كردنیان.

16- قوتابخانە پشتیوانیەكی كاریگەر دەكات لە 
بەرەپێشچوونی كەسیەتی قوتابیان.

قوتابخانە ڕێساو ڕێكاری ڕوونی هەیە بۆ پاداشت -16 .1 
   كردن و ڕەفتاری باش و ڕاستكردنەوەی ڕەفتاری

   نەشیاو وە هاندان بۆ ڕێزگرتن لە بەهاو بیروباوەڕەكانی
   ئەوانی دیكە، ڕێساو ڕێكاری كاریگەرن لە برەودان

   بە بەهای ئەرێنی و ڕەفتاری بەرپرسیارانە لە الیەن
  قوتابیەكانەوە.

 2. 16- قوتابخانە بە شێوەیەكی كاریگەر هەڵدەستێت
   بە پەرەپێدانی ئاشتەوایی و ڕێزگرتنی دووالیەنەو

   خۆشەویستی سروشت و پاراستنی ژینگەو دروست
  كردنی پەیوەندی بنیاتنەرانە لەگەڵ كۆمەڵگەدا.

 3. 16- قوتابخانە چەند چاالكیەك دەستەبەر دەكات بۆ نمونە،
   چاالكی هونەری و وەرزشی، هەروەها سەركەوتوانە
   هەڵدەستێت بە هاندانی قوتابیان بۆ ئەوەی بەشداری

  لەو چاالكیانەدا بكەن. 
 4. 16- قوتابخانە بە شێوەیەكی كاریگەر پەرە بە كارامەییە

   ژیانیەكانی قوتابیان دەدات و ڕێنمایی پیشەیی باشیان
   بۆ دەستەبەر دەكات كە گونجاو بێت لەگەڵ تواناو

  خواستەكانیان لەبارەی ئایندەیانەوە.
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

هەموو مامۆستاكان ڕەچاوی 
جیاوازی تاكە كەسی 

فەرامۆش دەكەن و بایەخ 
نادەن بە توانا كانی قوتابی و 

ڕۆڵی ڕێنماییكاری پەروەردەیی 
فەرامۆش دەكرێت، بۆیە 

فێركردن ناگونجێ لەگەڵ توانا 
جیاوازەكانی قوتابیان.

هەندێك لە مامۆستایان )لە 
نیوە كەمرت( ڕەچاوی جیاوازی 

تاكە كەسی دەكەن بە پشت 
بەستن بە شارەزایەكانی خۆیان 

لە فێربووندا و ڕۆڵی ڕێنماییكاری 
پەروەردەیی فەرامۆش دەكرێت، 
بۆیە فێركردن ناگونجێ لەگەڵ 

توانا جیاوازەكانی قوتابیان.

زۆربەی مامۆستایان )لە 
نیوە زیاتر( ڕەچاوی جیاوازی 

تاكە كەسی )الفروق 
الفردیە( دەكەن بە پشت 

بەستن بەو زانیاریانەی كە 
لە ڕێنماییكاری پەروەردەیی 

دەستیان دەكەوێت، و 
بەكارهێنانی كارامەیەكانی 

فێربوونی تاكەكان بە 
شێوەیەك بگونجێت لەگەڵ 

توانا جیاوازەكانی قوتابیان و 
پاڵپشتی كردن و باوەڕبوون 

بە توانای بەدەستهێنانی 
دەرئەنجامی باش.

هەموو مامۆستایان ڕەچاوی 
جیاوازی تاكە كەسی 

)الفروق الفردیە( دەكەن بە 
شێوەیەكی كاریگەر لە ڕێی 

شارەزایی باشیان بۆ دۆخ و 
پێداویستیەكان و توانای تاكە 

كەسیی، بە پشت بەستن بە 
زانیاریەكانی دەستكەوتوو 

لە ڕێنماییكاری پەروەردەیی. 
بەكارهێنانی كارامەیەكانی 

فێربوونی تاكەكان بە 
شێوەیەك بگونجێت لەگەڵ 

توانا جیاوازەكانی قوتابیان و 
پاڵپشتی كردنی باوەڕبوون 

بە توانای بەدەستهێنانی 
دەرئەنجامی باش. 

مامۆستایان هانی قوتابیان 
نادەن بۆ پێداچونەوەی 

ئەنجامی هەڵسەنگاندنیان، 
هەروەها بە شێوەیەكی 
ڕون و ئاشكرا و شەفاف 

تاقیكردنەوەكان ئەنجام نادەن.

هەندێ لە مامۆستایان )لە 
نیوە كەمرت( هانی قوتابیان 

دەدەن بۆ پێداچونەوەی 
ئەنجامی تاقیكردنەوەكانیان بە 
شێوەیەكی كۆن و كالسیكی 

وە تاقیكردنەوەكان بە 
شێوەیەكی ڕوون و شەفاف 
ئەنجام نادەن وە شیكاری بۆ 

ئەنجامەكان ناكەن.

زۆربەی مامۆستایان )لە نیوە 
زیاتر ( هانی قوتابیان دەدەن بۆ 
پێداچونەوەی ئەنجامەكانیان 

بە شێوەبەكی كارا و بەردەوام 
وە مامۆستایان پارێزگاری لە 

ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكان 
دەكەن بە شێوەیەكی ڕوون 

و شەفاف بۆ بەدەست هێنانی 
ئەنجامی بەرز.

گشت مامۆستایان 
هانی قوتابیان دەدەن بۆ 
پێداچونەوەی ئەنجامی 

تاقیكردنەوەكانیان بە 
شێوەیەكی كارا و بەردەوام 
وە مامۆستایان  پارێزگاری لە 

ئەنجامدانی تاقیكردنەوەكان 
دەكەن بە ڕوونی و شەفافی 
بۆ بەدەست هێنانی ئەنجامی 

بەرز. 

قوتابخانەڕێساو ڕێكارەكانی بۆ 
پاڵپشتیكردنی ڕاستكردنەوەی 

ڕەفتاری نەشیاو و ڕێزگرتن 
لە بەها و بیروباوەڕەكانی 

كەسانی تر نیە، و چاالكی 
جۆراو جۆرەكانی وەك 

)هونەری، وەرزشی، 
ئەدەبی،پێشبڕكێ، .. هتد( بۆ 

قوتابیان فەرامۆشكردووە.

قوتابخانە كەمێك لە ڕێساكانی 
ڕەفتاركردنی هەیە لەگەأل 

هەندێك ڕێكار بۆ پاڵپشتیكردن 
و ڕاستكردنەوەی ڕەفتارە 
نەشیاوە كان، و هاندانی 

قوتابیان بۆ ڕێزگرتن لە بەها و 
بیروباوەڕەكانی كەسانی تر 

الوازە چونكە قوتابخانە تەنها 
كەمێك چاالكی جۆراوجۆر 

ئەنجام دەدات وەك چاالكی 
)هونەری، وەرزشی، ئەدەبی، 

پێشبڕكێ، .. هتد( و پەرەپێدانی 
كارامەیەكانی ژیان.

قوتابخانە ڕێسا و ڕێكاری 
هەیە بۆ پاڵپشتیكردنی 

ڕەفتاری باش و ڕاستكردنەوەی 
ڕەفتاری نەشیاو و هاندانی 

قوتابیان بۆ ڕێزگرتن لە بەها و 
بیروباوەڕەكانی كەسانی تر، 

و قوتابخانە تەنها چاالكی 
هونەری فەرمی ئەنجام دەدات 

بۆ زۆربەی قوتابیان وەك 
چاالكی ) هونەری، وەرزشی، 

ئەدەبی، پێشبڕكێ،.. هتد( و 
پەرەپێدانی كارامەیەكانی ژیان.

قوتابخانە ڕێسا و 
ڕێكاری ڕوونی هەیە بۆ 

پاڵپشتیكردنی ڕەفتاری باش 
و ڕاستكردنەوەی ڕەفتاری 
نەشیاو و هاندانی گشت 

قوتابیان بۆ ڕێزگرتن لە بەها 
و بیروباوەڕەكانی كەسانی 

تر و ئاشتی و تێگەیشتنی 
دووالیەنە بەشێوەی 
كاریگەر، و قوتابخانە 

چاالكی هونەری جۆراوجۆر 
و سەربار ئەنجام دەدات وەك 
چاالكی )هونەری، وەرزشی، 

ئەدەبی، پێشبڕكێ، .. هتد( 
و پەرەپێدانی كارامەیەكانی 

ژیان.
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سێیەم:

بایەخ دان 
بە قوتابیان 

و پشتگیری 
كردنیان.

17- قوتابخانە پاڵپشتی و جەخت لە مافەكانی مرۆڤـ 
دەكات بۆ قوتابیان.  

قوتابخانە هۆشیارە بە پڕەنسیپە جیهانیەكانی  -17 .1 
   مافەكانی مرۆڤـ و چاالكانە پەرە بە مافەكانی

   كچان و ئەو قوتابیانە دەدات كە خاوەنی پێداویستی
   پەروەردەیی تایبەتن لەگەڵ مافەكانی مندااڵنی ئاوارە

  ناوخۆییەكان.
 2. 17- قوتابخانە دەرفەتی گونجاو دەستەبەر دەكات تاوەكو
   قوتابیان بتوانن گوزارشت لە بۆچونەكانیان بكەن و بە

   شێوەیەكی كارا پەرە بدەن بە ڕێزگرتن لە بۆچوونەكانی
  ئەوانی تر.

 3. 17- قوتابخانە پشتگیری لەوە دەكات كە دەرفەتی
   خوێندن بۆ هەمووان هەبێت و هەنگاوی كاریگەر
   دەنێت بۆ دڵنیا بوون لەوەی سەرجەم قوتابیان )لە

   نێویاندا كچان، ئەو قوتابیانەی خاوەنی پێداویستی
   پەروەردەیی تایبەتن و مندااڵنی ئاوارە ناوخۆییەكان(

   بە ڕێك و پێكی دەوام دەكەن و دانابڕێن و سوودمەند
   دەبن لەو پەروەردەیەی كە قوتابخانە دەستەبەری

  دەكات.

18- قوتابخانە بە شێوەیەكی گونجاو پاڵپشتی 
قوتابیانی خاوەن پێداویستی پەروەردەیی تایبەت و 

قوتابیانی بەهرەمەند دەكات.

 1. 18- قوتابخانە پشتیوانی ماددی و مەعنەوی گونجاو
   دەستەبەر دەكات بۆ ئەو قوتابیانەی كە خاوەن

  پێداویستی پەروەردەیی و فێركاری تایبەتن.
 2. 18- قوتابخانە ئەو داواكاریە یاسایانە جێبەجێ دەكات

   كە پەیوەستە بەو قوتابیانەی كە خاوەن پێداویستی
  پەروەردەیی وفێركاری تایبەتن.

 3. 18- قوتابخانە چەند چاالكیەكی جۆراوجۆر، كە ئامانجی
   جیاوازیان هەیە، بۆ قوتابیانی خاوەن دەستكەوتی ئاست

  بەرز فەراهەم دەكات.
 4. 18- قوتابخانە پڕۆگرامی خوێندنی تەواوكاری بۆ ئەو

  قوتابیانەی ئاستیان الوازە دەستەبەر دەكات.

19- قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا بایەخ بە 
تەندروستی و سەالمەتی و ئاسوودەیی دەروونی 

قوتابیان دەدات.

قوتابخانە ڕێساو ڕێكاری پێویست دەگرێتە بەر بۆ ئەوەی    -19 .1
ژینگەیەكی سەالمەت بۆ قوتابیان دەستەبەر بكات لە 

ڕێی گرتنەبەری ڕێكاری خۆپارێزی لە ئاگرو مەترسیەكانی 
دیكەی جەستە، دڵنیا دەبێت لەوەی قوتابیان دووچاری 

پێشێلكاری نابنەوە، هەروەها دڵنیادەبێت لەوەی قوتابیان 
هۆشیارن مەترسیەكان دەزانن و چۆن پارێزگاری لە 

سەالمەتی خۆیان بكەن.
2. 19- قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا هەڵدەستێت بە 

پەرەپێدانی تەندروستی هزری و جەستەیی قوتابیان، بۆ 
نمونە، لە ڕێی هەبوونی پەیوەندیەكی باش لەگەڵ 

دامەزراوە خۆجێیەكان، دەستەبەركردنی ژووری پزیشكی 
گونجاو و برەودان بە خواردنی تەندروست لە فرۆشگای 

قوتابخانەدا.

3. 19- ڕێنماییكاری پەروەردەیی قوتابخانە لە نزیكەوە كار 
لەگەڵ مامۆستایان دەكات بە شێوەیەكی كارا پرس 

و ڕاوێژو پشتیوانی كردن دەستەبەر دەكات بۆ ئەو 
قوتابیانەی گرفتی دەروونیان هەیەو لەوە دڵنیا دەبێتەوە 

كە لە قوتابخانەدا گەشە دەكەن و دانابڕێن.
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
هیچ دەرفەتێك و ژینگەیەكی 
لەبار ناڕەخسێنێت بۆ فێربوونی 

قوتابیان و هیچ كام لە 
پڕەنسیپەكانی مافەكانی 

مرۆڤـ جێبەجێ ناكات و خاوەن 
پێداویستیە تایبەتەكانی بەالوە 

ناوە. 

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
هەندێك لە داخوازیەكانی 
ژینگەی خوێندن دەستەبەر 

دەكات، هاوكارە لە تۆمار كردن 
و گەرانەوەی ژمارەیەكی 

كەم لە قوتابیە دابڕاوەكان بۆ 
پرۆسەی خوێندن و هەندێك 

لە داخوازیەكانی قوتابیە 
خاوەن پێداویستیە تایبەتەكان 

دابین دەكات، وە بەشێك لە 
مافەكانی مرۆڤـ جێبەجێ 

دەكات.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
ژینگەیەكی لەبار و ئارام 
دەڕەخسێنێت بۆ زۆربەی 

قوتابیان و قوتابیە خاوەن 
پێداویستیە تایبەتەكان و 

قوتابیە دابڕاوەكان بە مەرجێك 
گونجاو بێت لەگەڵ مافەكانی 

مرۆڤـ وە سنوورداركردنی 
دابڕانی قوتابیان لە خوێندن.

دەستەی كارگێڕی قوتابخانە 
دەرفەتێكی فێركاری باش، 
وە ژینگەیەكی لەبارو ئارام 

دەڕەخسێنێت بۆ گشت 
قوتابیان و خاوەن پێداویستە 
تایبەتەكان و دابڕاوەكان بۆ 
بەردەوام بوون لە خوێندن و 
فەراهەم كردنی كەشێكی 

لەبار بۆ دەربڕینی ڕاو و 
بۆچوونیان و باوەڕ هێنان بە 

مافەكانی مرۆڤـ.

قوتابخانە پاڵپشتی ماددی و 
مەعنەوی قوتابیانی خاوەن 

پێداویستی تایبەت و قوتابیانی 
خاوەن پێداویستی تایبەتی 
فێركاری ناكات، یاساكانی 

تایبەت بەوان نایزانێت و 
چاالكی جیاوازی وەها ئەنجام 

نادات كە بگونجێت لەگەأل 
ئامانجە جیاوازەكانی قوتابیە 

بەهرەدارەكان و ئەدای 
قوتابیانی ئاست الواز باشرت 

ناكات. 

قوتابخانە گرنگی بە قوتابیانی 
خاوەن پێداویستی تایبەت و 

قوتابیانی خاوەن پێداویستی 
تایبەتی فێركاری دەدات و 

هەندێك پاڵپشتی مەعنەوی 
دەستەبەر دەكات، و ڕەچاوی 

جیاوازی تاكەكەسی ناكات،وە 
چاالكی هەمەجۆری وەها 
ئەنجام نادات كە بگونجێت 

لەگەأل ئامانجە جیاوازەكانی 
قوتابیە بەهرەدارەكان و 

باشرتكردنی ئەدای قوتابیانی 
ئاست الواز.

قوتابخانە پاڵپشتی ماددی و 
مەعنەوی قوتابیانی خاوەن 

پێداویستی تایبەتی فێركاری 
دەكات، قوتابیە بەهرەدارەكان 

دەست نیشان دەكات زۆر لە 
چاالكی هەمەجۆری وەها 

ئەنجام دەدات كە بگونجێت 
لەگەأل ئامانجە جیاوازەكانی 

قوتابیە بەهرەدارەكان و 
باشرتكردنی ئەدای قوتابیانی 
قوتابیانی خاوەن پێداویستی 

تایبەت و قوتابیانی خاوەن 
پێداویستی تایبەتی فێركاری و 
باشرتكردنی ئەدای قوتابیانی 

ئاست الواز.

قوتابخانە دابین كردنی 
پاڵپشتی ماددی و مەعنەوی 
قوتابیانی خاوەن پێداویستی 

تایبەت و قوتابیانی خاوەن 
پێداویستی تایبەتی فێركاری 
دەكات، یاسا و رێنماییەكانی 

تایبەت بەوان جێبەجێ دەكات 
و چاالكیی هەمەجۆری وەها 
ئەنجام دەدات كە دەگونجێت 
لەگەأل ئامانجە جیاوازەكانی 

قوتابیە بەهرەدارەكان پاداشت 
كردنیان و باشرتكردنی ئەدای 

قوتابیانی ئاست الواز.

قوتابخانە هیچ ژینگەیەكی 
تەندروستی ئارامی نیە و هیچ 

ڕێوشوێنێك ناگرێتەبەر بۆ 
پاراستنی سەالمەتی قوتابیان 

وە بەشداری بە كۆمەڵگای 
ناوخۆ ناكات وە ڕێنماییكاری 
پەروەدەیی هیچ ڕۆڵێكی پێ 

نەدراوە وە چارەسەری كێشەی 
قوتابیان ناكات بۆ بەردەوام 

بونیان لە خوێندن.

قوتابخانە بەشێك لە 
ڕێوشوێنەكان دەگرێتەبەر بۆ 

فەراهەم كردنی ژینگەیەكی 
ئارام و تەندروست بۆ پاراستنی 

سەالمەتی قوتابیەكان لە 
مەترسیەكان. وە پەیوەندی 

سنورداری هەیە لەگەڵ 
كۆمەڵگەی ناوخۆ وە 

ڕۆڵی سنوردار دەبەخشێ بە 
ڕێنماییكاری پەروەردەیی بۆ 

چارەسەر كردنی كێشەكان. 

قوتابخانە زۆربەی ڕێوو 
شوێنەكان دەگرێتەبەر بۆ 

فەراهەم كردنی ژینگەیەكی 
ئارام و تەندروستی جەستەیی و 
دەرونی بۆ پاراستنی سەالمەتی 

قوتابیان لە مەترسیەكان و  
ودڵنیایی لە تەندروستباشیان، 

وە پێدانی دەرفەت و بەشداری 
پێكردنی كۆمەڵگا ڕۆڵ دەدات 
بە ڕێنماییكاری پەروەردەیی بۆ 

چارەسەركردنی كێشەكان.

قوتابخانە هەموو ڕێساو 
ڕێوشوێنەكان دەگرێتەبەر 

بۆ دابین كردنی ژینگەیەكی 
تەندروست و ئارام بۆ پاراستنی 

قوتابیان لە مەترسیەكان وە 
دابین كردنی تەندروستی 

جەستەیی و دەرونی باش لە 
ڕێگەی خۆراكی تەندروست 

و وەرزش، هاوبەشی كردنی 
كۆمەڵگە زیاد دەكات بە 

شێوەیەكی بەرچاو وە 
كاراكردنی ڕۆڵی ڕێنماییكاری 

پەروەردەیی لە پێناو 
چارەسەركردنی كێشەكانی 

قوتابیان و بەردەوام بونیان 
لەخوێندن.
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چوارەم:
بەشداری 
پێكردنی 

كۆمەڵگە.

20- قوتابخانە هاوبەشێكی باشی هەیە لەگەڵ 
كۆمەڵگەی خۆجێی و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەی مەدەنیدا.

قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا پەیوەندی لەگەڵ  -20 .1 
     كۆمەڵگەی خۆجێی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی

     مەدەنیدا درووست دەكات و لەگەڵیاندا چاالكی
    ئەنجام دەدات.

 2. 20- قوتابخانە سەرچاوەو شارەزایی زیاتر لە كۆمەڵگەی
     خۆجێی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی

     بە دەست دەهێنێت كە ئامانجی سوود گەیاندنە بە
    پڕۆسەی فێربوونی قوتابیان و سەالمەتیان.

21- قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا هەڵدەستێت 
بە دروست كردنی پەیوەندی و هاوكاری 

لەگەڵ دایباباندا و بەشداریان پێدەكات لە 
پشتیوانی كردنی فێربوونی منداڵەكانیان و 

دەستكەوتەكانیان.

قوتابخانە زانیاری گونجاو بۆ دایبابان دەستەبەر دەكات  -21 .1 
     كە پەیوەستن بە بەرەوپێشچوونی منداڵەكانیانەوەو
     بە شێوەیەكی كارا لەگەڵ دایباباندا دەكات بۆ دڵنیا

     بوون لەوەی منداڵەكانیان بە ڕێك و پێكی دەوام
     دەكەن لە قوتابخانەو پشتیوانی لە فێربوونی

    منداڵەكانیان دەكەن.

قوتابخانە ئەنجومەنێكی چاالكی دایبابان و  -21 .2 
     مامۆستیانی هەیە، بەردەوام پەیوەندی لەگەڵ

     دایباباندا دروست دەكات، لە ڕێی ڕێكخستنی
     كۆبونەوە، ناردنی هەواڵنامە، باڵوكردنەوەی

     زانیاریەكان لەسەر وێبسایتەكەیان )پەیجی
    قوتابخانە(.

 3. 21- قوتابخانە هەوڵ دەدات ڕای دایبابان وەرگرێت لە
     بارەی پرسە پەیوەندیدارەكانەوەو ئەو ڕایەش دەنرخێنێت

     و سەركەوتوانە هانیان دەدات بۆ ئەوەی بەشداری لە
    چاالكیەكانی قوتابخانەدا بكەن.

پێنجەم:
ئەنجامەكان و 

دەرهاویشتەكان

22- قوتابیان خاوەن بەهای ڕەوشتی و كۆمەاڵیەتی 
باشن و دەزانن چۆن پارێزگاری لە تەندروستی و 

سەالمەتی خۆیان بكەن.

قوتابیان لە نێوان خۆیاندا بە بەزەیین و هاوكاری  -22 .1 
     یەكرت دەكەن و لە ڕووی كۆمەاڵیەتیشەوە هەست

     بە بەرپرسیارەتی دەكەن و توانایەكی باشی پەیوەندی
    كردنیان هەیە.  

قوتابیان بە باشی ڕەفتار دەكەن و بەهای ڕەوشتی  -22 .2 
    باشیان هەیەو پابەندن بە ڕەفتاری باشەوە.

قوتابیان ئەوە نیشان دەدەن كە هۆشیارن بە  -22 .3 
     مەترسیەكان و دەشزانن چۆن پارێزگاری لە خۆیان

    دەكەن.

قوتابیان بایەخ دانی خۆیان نیشان دەدەن بۆ ئەوەی  -22 .4 
     ژیانێكی تەندروست ببەنە سەر، خۆیان و

    دەوروبەرەكەیان بە پاك و خاوێنی ڕابگرن.
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

قوتابخانە پەیوەندی ناكات بە 
كۆمەڵگە و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەلگەی مەدەنیەوە، و 
لەچاالكیەكانی یەكرتیدا 

بەشداریی ناكەن وە سود لە 
شارەزاییان نابینن.

قوتابخانە تا ڕادەیەك پەیوەندی 
دەكات بە هەندێك لە 

ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 
مەدەنیەوە، و لە چاالكیەكانی 

یەكرتیدا بەشداریی ناكەن 
وە كەمێك سود لە ئەزمونیان 

دەبینن.

قوتابخانە پەیوەندی 
دەكات بە كۆمەڵگە و 
زۆربەی ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەی مەدەنیەوە، 
و زۆرجار لەچاالكیەكانی 

یەكرتیدا بەشداریی دەكەن 
و سەرچاوەی ماددی )پارە 
و پەرتوك و ..( و شارەزایی 

سەرباریان بۆ دەستەبەر دەكات.

قوتابخانە بەشێوەیەكی 
كاریگەر پەیوەندی دەكات بە 
كۆمەڵگە و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵەی مەدەنیەوە، و 
لەچاالكیەكانی یەكرتیدا 

بەشداریی دەكەن و 
سەرچاوەی ماددی ) پارە 

و پەرتوك و .. ( و شارەزایی 
سەرباریان بۆ دەستەبەر 

دەكات كە بە قازانج 
دەگەڕێتەوە بۆ فێربوونی 

قوتابیان و خۆش گوزەرانیان. 

قوتابخانە هیچ پەیوەندیەكی 
لەگەڵ لە دایبابان نیەو 

كۆبونەوەیان لەگەڵ ناكەن، 
وە بە شێوەیەك كە دایبابان 

هیچ زانیاریەكیان لەسەر تواناو 
پابەندبوونی ڕۆڵەكانیان بە 

دەوام نی یە.وە ئەنجومەنی 
دایباب كارا نیە.

قوتابخانە لەگەڵ بەشێك لە 
دایبابان لە پەیوەندی دایە وە 

كۆبونەوەی ڕۆتینیی بێ ئەنجام 
دەكات، وە زانیاری پێویست 

لەسەر قوتابیان ناگەیەنێت بە 
دایبابان.

قوتابخانە پەیوەندی دەكات 
بە زۆربەی دایبابان لە میانەی 

كۆبونەوەكان و پەیوەندیە 
كۆمەاڵیەتیەكان زانیاریان 

پێدەدات لەسەر پێشكەوتنی 
منداڵەكانیان، و بەردەوام 

بوونیان لە دەوام، وە 
ڕوونكردنەوەی بەشداری 

ئەنجومەنی دایبابان لە 
چاالكیەكانی قوتابخانە.

قوتابخانە لە پەیوەندی 
بەردەوام دایە لەگەڵ دایبابان 

و هاوكاریەكی كاریگەرو 
چاالك ئەنجام دەدات 

لەگەڵیان بە كۆبونەوەو 
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و 

پێدانی زانیاریەكانی تایبەت 
بە ڕۆڵەكانیان دەبەخشێت، 
وە هەردەم هانی دایبابان 

دەدات بۆ بەشداری كردن لە 
چاالكیەكانی قوتابخانە.

قوتابیان هەڵسوكەوتی نەشیاو 
هەیە و هیچ زانیاریەكیان نیە 

لەسەر پارێزگاری لە سەالمەتی 
و تەندروستیان.

هەندێ لە قوتابیان خاوەن 
بەهای ڕەوشتی و كۆمەاڵیەتین 

وە هەندێكی تریان 
هەڵسوكەوتی نەشیاویان 
هەیە بەجۆرێك زانیاریەكی 

كەمیان هەیە لەسەر 
سەالمەتی و تەندروستی وە 

ئاراستە كردنیان الوازە.

زۆربەی قوتابیان خاوەن 
بەهای ڕەوشتین و پەیوەندی 

كۆمەاڵیەتیان هەیە وە 
ڕەفتاریان گونجاوە و ئارامن 

وە گرنگی بە پاراستنی 
تەندروستیان دەدەن وە خۆیان 

دەپارێزن لە مەترسیەكان 
چونكە ئاراستەی باش كراون.

گشت قوتابیان خاوەن بەهای 
ڕەوشتی بەرزن وە ڕەفتاریان 

ئارام و گونجاوە، هاوكاری و 
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی كارا 
لە نێوانیاندا هەیە سەبارەت 

بە تەندروستی و سەالمەتی 
و گرنگی بە پاك و خاوێنی 

دەدەن چونكە زۆرباش 
ئاراستە كراون.
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بوارەكانی
 ئەدا

نیشادەرەكانی ئەداستانداردەكان

  

پێنجەم:
ئەنجامەكان و 

 23- ئاستی زانستی قوتابیان باشە ودەرهاویشتەكان
 بەرەوپێشچووە.

ئەنجامی تاقی كردنەوەكان دەریدەخات كە بە -23 .1 
     تێپەڕبوونی كات، قوتابیان لە هەموو تواناكاندا

    پێشكەوتنێكی باشیان بەدەست هێناوە.

قوتابیان ئەنجامی باشیان بەدەست هێناوە كە لەگەڵ -23 .2 
    تەمەنیان گونجاوە.

كارو بەشداری كردنی قوتابیان زۆر باشە یاخود -23 .3 
     بە تێپەڕبوونی كات ئاماژەی بەرەپێشچوون بەدی

    دەكرێت.

ڕێژەی كەوتن نزمە یاخود داكشاوە. -23 .4

24- قوتابیان و دایبابانیان ڕازین لەو پەروەردەیەی لە 
الیەن قوتابخانەكەوە دەستەبەر دەكرێت.

قوتابیان و دایبابانیان ڕای ئەرێنی خۆیان دەردەبڕن -24 .1 
     لە ڕاپرسی و كۆبونەوەكاندا، بە باشی بەشداری لە

    چاالكیەكانی قوتابخانەدا دەكەن.

قوتابخانە ناوبانگێكی باشی هەیەو خواست لەسەر -24 .2 
    وەرگرتنی قوتابی زۆرە.

ڕێژەی دەوام كردنی قوتابیان باشە، یاخود -24 .3 
     بەرەپێشچووەو ڕێژەی كەوتن و دابڕان و نەهاتن كەم

    بووە.

25- قوتابیان پەرە بە كارامەییە هزری و كۆمەاڵیەتی و 
ژیریەكانیان بە شێوەیەكی باش دەدەن.

قوتابیان كارامەییەكی باشی لێكۆڵینەوەو -25 .1 
    چارەسەركردنی كێشەو داهێنان نیشان دەدەن.

ژمارەی قوتابیە هەڵكەوتوەكان زیادی كردوەو -25 .2 
    ئەدایەكی باشیان هەبووە لە پێشبڕكێكاندا.

ڕێژەیەكی باشی قوتابیان سەركەوتوانە هەنگاویان -25 .3 
     ناوە بەرەو قۆناغی داهاتووی خوێندن. 
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وەسفكارەكان

ئاسىت 4ئاسىت 3ئاسىت 2ئاستی 1

ئەنجامی كۆتایی قوتابیان 
لە نزمرتین ئاستدایە وڕێژەی 

دەرنەچوان زۆرە بە جۆرێك ڕێژەی 
دەرچون بەگشتی كەمرتە لە 

.60%

ئەنجامی كۆتایی بەشێك لە 
قوتابیان بە جیاوازی تواناكانیان 

دەریدەخات كە ئەنجامی 
قوتابیان خوار ناوەندە، و 

ئەنجامی دەرچووەكان لەگەڵ 
تەمەنیان گونجاو نیەو ڕێژەی 
دەرچوان بەجۆرێك % 60 بەرەو 

سەر و كەمرت لە%80 دەبیت 
وە ئەنجامەكان بە گشتی 

تا ڕادەیەك گونجاوە لەگەڵ 
تەمەنیان. 

ئەنجامی كۆتایی زۆربەی 
قوتابیان بەگشتی بە جیاوازی 

تواناكانیان دەریدەخات 
ئەنجامی باشیان بەدیهێناوە 

كە دەگونجێت لەگەڵ 
تەمەنیان و، بەدی كردنی 

پێشكەوتن لە ئەنجامەكان و 
ڕێژەی دەرچوان بە تێپەڕبونی 

كات %80 بەرەوسەر و كەمرت لە 
%95 وە لەگەڵ تەمەنەكانیان 

گونجاوە.

ئەنجامی كۆتایی قوتابیان 
بەگشتی دەریدەخات كە 

ئەنجامی زۆرباشیان بەدەست 
هێناوە كە دەگونجێت 
لەگەأل تەمەنەكانیان 
و بە بەرەوپێشچوونی 

ئەنجامەكانیان دەناسرێنەوە 
و ڕێژەی كەوتن گەیشتۆتە 

نزمرتین ئاست بەجۆرێك ڕێژەی 
دەرچوون %95 و بەرەوسەر وە 
ئەنجامەكان زۆر باشەو سەرو 

ئاستی تەمەنیانە.

قوتابیان و دایبابان 
بۆچوونەكانیان دەرنابڕن 

وە بەشداری ناكەن لە 
چاالكیەكانی قوتابخانە 

وە خواست بۆ وەرگرتن لەم 
قوتابخانەیە نیە.وە تێكڕای 

دەوام كردنی قوتابیان كەمرتە 
لە  85%.

ژمارەیەكی كەم لە قوتابیان 
و دایبابان بۆچوونەكانیان 

لە فۆرمی ڕاپڕسی و 
كۆبوونەوەكاندا دەردەبڕن، 
بەشداری پێكردنی الواز لە 

هەندێك لە دایبابان هەیە لە 
چاالكیەكانی قوتابخانە، وە 

داواكاری بۆ وەرگرتنی قوتابی 
كەمە. تێكڕای دەوام كردنی 

قوتابیان لە  %85 و بەرەوسەر و 
كەمرتە لە  90%. 

 قوتابیان و دایبابان تا ڕادەیەكی 
باشە بۆچوونە ئەرێنیەكانیان لە 
فۆرمی ڕاپرسی كۆبونەوەكاندا 

دەردەبڕن، و بەشداری بە 
زۆرَبك لەدایبابان دەكەن لە 
چاالكیەكانی قوتابخانە،و 

خواست بۆ وەرگرتنی قوتابیان 
لەم قوتابخانەیە باشە وە ڕێژەی 

 دەوامكردنی قوتابیان لە 
% 90 بەرەوسەر و لە 95% 

كەمرتە.

گشت قوتابیان و بەخێوكاران 
بۆچوونە ئەرێنیەكانیان 

لە فۆرمی ڕاپرسی و 
كۆبوونەوەكان دەردەبڕن،و 

بەشداری كاریگەر بە دایبابان 
دەكەن لە چاالكیەكانی 
قوتابخانە، داواكاریی بۆ 
وەرگرتنی قوتابیان لەم 

قوتابخانەیە زۆرباشە بەهۆی 
ناوبانگی زۆرباش، ڕێژەی 

دەوام كردنی قوتابیان لە 
)95%( بەرەوسەر و نەهاتووان 

كەمرتە لە )%5(. 

قوتابیان هیچ كارامەیی 
و داهێنان و چارەسەری 

كێشەكانیان نیە، ئاماری 
قوتابی هەڵكەوتوەكان نیە، وە 

ڕێژەی سەركەوتنیان نزمە.

بەشێك لە قوتابیان كارامەیی 
و داهێنان هەروەها 

چارەسەركردنی كێشەكانیان 
هەیە لەگەڵ بوونی 

ئاماری بەشێك لە قوتابیە 
هەڵكەوتوەكان و ڕێژەیەكی 

ناوەند لە دەرچوون بۆ قۆناغی 
داهاتوو.

زۆربەی قوتابیان كارامەیی 
داهێنانیان هەیە وە توانای 

چارەسەركردنی كێشەكانیان 
هەیە و ئاماری زۆربەی ڕێژەی 

قوتابیە هەڵكەوتوەكان وە 
دەستەبەركردنی ڕێژەیەكی 

باش لە قوتابی لێهاتوو.

گشت قوتابیان كارامەیی 
داهێنان و چارەسەركرنی 

كێشەكانیان هەیە وە 
زۆربونی دەرهاویشتەكانی، 
فێربوون لە ئاستی بااڵدایە، 

هاتنەدی ڕێژەیەكی زۆرباش 
لە سەركەوتن.
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كەس ) كەسانی( بەرپرسكارەكان/ چاالكییەكانكات

پێش 
هەڵسەنگاندنە 

دەرەكییەكە

رۆژی یەکەمی 
هەڵسەنگاندنە 

دەرەكییەكە

رۆژی دووەمی 
هەڵسەنگاندنە 

دەرەكییەكە

رۆژی سێیەمی 
هەڵسەنگاندنە 

دەرەكییەكە

دوای 
هەڵسەنگاندنە 

دەرەكییەكە

پاشكۆی 2: فۆرمی پالندانانی هەڵسەنگاندنێكی دەرەكی
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ڕێبەری ئەو بەڵگەیەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

دیدو پەیامی قوتابخانە بەرز و 1- 
گونجاون و بە ڕوونی گوزارشتیان 

لێكراوەو ئاڕاستەی گونجاو 
لە خۆدەگرن بۆ پەرەپێدانی 

قوتابخانە. 

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی دیدو پەیامی دەخەنەڕوو

• سەرنجدان لەوەی لە كوێ و چۆن بە شێوەیەكی كارا دیدو پەيامەکە خراونەتەڕوو

• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەران، مامۆستایان، کارمەندانی دیكە، قوتابیان 
و دایابابان: كێ بەشدار بووە لە داڕشتنی دیدو پەيامەکە، چۆن دیدو پەيامەکە 

كاریگەری هەبووە لەسەر ژیانی قوتابخانەدا؟

قوتابخانە بە شێوەیەكی وردو 2- 
ڕاستگۆیانە خودهەڵسەنگاندن 

ئەنجام دەدات، بەشێوەیەكی كاریگەر 
دەرەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردنی 

پالنی گونجاوی پەرەپێدانی قوتابخانە 
بەكاردەهێنێت. 

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكان: ئایا خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە 
و پالنی پەرەپێدان لەسەر بنەمای بەڵگە دارێژراون و  ئەنجام دراون، لە نێویاندا 

ئەنجامی تاقیكردنەوەی قوتابیان، ئایا بە ڕوونی خاڵە سەرەكییە بەهێز و الوازەكانی 
قوتابخانەكە و پێشینەیی بۆ بەرەوپێشچوون دەستنیشان دەكات؟ ئایا تۆماری 
لیژنەكان ئەوە دەردەخەن كە هەڵسەنگاندنی وورد كراوە بۆ ئەنجام و ئەدای 

قوتابییەكان؟ ئایا پالنەكانی پەرەپێدان خشتەی زەمەنی گونجاو لە خۆدەگرن، ئایا 
چەند بەرەوپێشچوون بەدەست هاتووە لە جێبەجێكردنی پالنەكەدا، ئایا لە ماوەی 

ساڵی ڕابردودا چەند بەرەوپێشچون لە قوتابخانەدا بەدی هاتووە؟

• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەر، مامۆستایان، ستافەكانی دیكە، قوتابییەكان، 
دایابابان و ئەندامانی كۆمەڵگەی ناوخۆ لەبارەی ئەوەی چۆن خود-هەڵسەنگاندن 

ئەنجام دراوە، ئایا تێگەیشتنیان چییە بۆ خاڵە بەهێز و الوازەكانی قوتابخانەكە، 
چ كارێكیان ئەنجام داوە بۆ جێبەجێكردنی پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە و ئایا چ 

بەرەوپێشچوونێكی ڕاستەقینە بەدی هاتووە؟

• گفتوگۆكردن لەگەڵ ئەندامانی لیژنەی كواڵیتی لەبارەی كاری لیژنەكە و 
چۆنییەتی داڕشتنی پالنی پەرەپێدان.

سەركردایەتی قوتابخانە كەشێكی 3- 
ئەرێنی دەرەخسێنێت، تێیدا قوتابیان، 
مامۆستایان و كارمەندەكانی دیكە 
دەتوانن گەشە بكەن و دایبابانیش 

باش دەیرنخێنن.

• سەرنجدان لە نێو قوتابخانەكە لەبارەی ئەوەی ئایا كەشێكی ئەرێنی لە ئارادایە، ئایا 
بۆنە بۆ دەستكەوتەكانی قوتابیان ڕێكخراوە، ئایا سەرجەم پێگەیشتووان بەرپرسیارێتی 

دەگرنەئەستۆ، ئایا بەڕێوەبەر ڕۆڵێكی بەرچاوی هەیە و پەیوەندییەكی ئەرێنی هەیە 
لەگەڵ مامۆستایان و ستافەكانی دیكە و قوتابییەكان )لە نێویاندا ئەو قوتابییانەی لە 

بارێكی نالەباردان( ئایا قوتابییەكان شانازی خۆیان دەخەنەڕوو بە قوتابخانەكەوە
• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەردا لەبارەی ئەوەی ئایا چۆن ئەو لە ڕۆڵی خۆی 

تێگەیشتووە، ئایا پێشوازی لە گۆڕانكاری و بەرەوپێشچوون دەكات و پیادەیان دەكات، 
ئایا باوەڕی بە مامۆستایان و ستافەكانی دیكە هەیە، ئایا چ كارێكی ئەنجام داوە بۆ 

بنیاتنانی تواناكانیان؟ 
• گفتوگۆكردن لەگەڵ مامۆستایان و ستافەكانی دیكە لەبارەی ئەوەی ئایا 

وورەیەكی باشیان هەیە، ئایا هەستێكی بەهێزیان هەیە لە پەیوەندیدا بە ئامانج 
و پابەندبوونەوە، ئایا پەرۆشن لەبارەی گۆڕانكاری و بەرەوپێشچوونەوە، ئایا خۆیان 

هەڵسەنگاندن بۆ كارەكانی خۆیان دەكەن، ئایا هەست دەكەن پشتیوانییەكی 
باشیان لێدەكرێت لەالیەن بەڕێوبەرەوە و ئایا هەست دەكەن دەتوانن وەك كەسێكی 

پرۆفیشناڵ گەشە بە خۆیان بدەن؟
• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكاندا لەبارەی ئەوەی ئایا بۆچونێكی ئەرێنیان هەیە 

لەبارەی قوتابخانەكەوە، ئایا شانازی بە كار و بە دەستكەوتەكانیانەوە دەكەن؟
گفتوگۆكردن لەگەڵ دایباباندا )ئەگەر توانرا( لەبارەی ئەوەی ئایا متمانەیان هەیە بە 

قوتابخانەكە و بە سەركردایەتیەكەی، ئایا دەتوانن دەستنیشانی بەرەوپێشچوونێك 
بكەن كە بەدی هاتووە؟

پاشكۆی 3: ڕێنمایی کۆکردنەوەی بەڵگە بۆ هەر ستانداردێك
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سەركردایەتی قوتابخانە چاالك و   -4
كارایە لە پشتگیری بۆ پێشخستنی 

پڕۆسەی فێركردن و فێربوون، 
هەروەها الیەنەكانی دیكەی كاری 

قوتابخانە. 

• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەر و مامۆستایاندا لەبارەی ئەوەی ئایا بەڕێوبەر بە 
بەردەوامی )بەالی كەمەوە یەك جار لە وەرزێكدا( هەڵدەستێت بە  گێرانەوەی 

سەرنج لە سەر ووتنەوەی وانە لەالیەن مامۆستاكانەوە، ئایا فیدباك دەدات و 
ڕاهێنان دەستەبەر دەكات كە ببێتەهۆی هاندانی گرتنەبەری میتۆدە هاوچەرخەكان 

و یارمەتیدەر بێت بۆ بەرەوپێشچوونی مامۆستاكە، ئایا بە دواداچوون دەكات بۆ 
دڵنیابوون لەوەی ئەو بەرەوپێشچوونە بەدەست هاتووە، ئایا فیدباكی یارمەتیدەر 

دەداتە ئەندامانی دیكەی ستافەكە بۆ ئەوەی هاوكاریان بێت بۆ بەرەوپێشچوون؟

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە سەرنج و هەڵسەنگاندنەكانی 
بەڕێوبەریان تێیدا تۆمار كراوە كە پەیوەستن بە كاری مامۆستایان و ستافەكانی 

دیكە و ئەو كارانەی بەدواداچوون كە ئەنجام دراون

قوتابخانە داهات و پێكهاتەی   -5
باڵەخانە بە شێوەیەكی چاالك و 

كاریگەر بەڕێوەدەبات. 

• سەرنجدان: شوێن و باڵەخانەی قوتابخانەكە ) لە نێویاندا تەوالێتەكانی(- ئایا 
خاوێنن و بە باشی پارێزراون، و ئایا شوێنەكان بۆ چاالكی نێو پۆل و دەرەوەی 

پۆل بەكارهێرناون؟ ئایا نیشاندەرەکانی 2.1.2-2.1.14 و 2.2.3-2.2.6ی ستانداردەكانی 
قوتابخانەكانی هاورێ ی منداڵ  تێدا بەدی هاتووە- ئەگەر هەبێت ، ئایا هۆكارەكە 

ئەوەیە بەڕێوبەرایەتی قوتابخانە وەك پێویست چاالك نەبووە یاخود لەبەر چەند 
فاكتەرێكی دەرەوەی دەسەاڵتی قوتابخانەكە بووە؟ ئایا شوێن و باڵەخانەكانی 

قوتابخانەكە كەشێكی سەرنجڕاكێش و هاندەر و پێشوازیكار دەڕەخسێنێت لە ڕێی 
ڕێكخستن و ڕازاندنەوە؟ ئايا قوتابييەكان پەرتوكی پێویست و بابەتەكانی دیكەی 

فێربونیان هەیە؟

• هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە تۆماری كاری قوتابخانە لە خۆدەگرن، 
كاری بەكارهێنانی سەرچاوە داراییەكانی، و پالنەكانی بۆ پاراستن و باشرتكردنی 

باڵەخانەكان و شوێن و سەرچاوەكانی.

قوتابخانە سەرچاوە مرۆییەكانی خۆی   -6
بە زیرەك و كارا بەڕێوە دەبات. 

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكان: كە دابەشكردنی ئەرك 
بەسەر مامۆستاكان و ستافەكانی دیكەدا دەخەنەڕوو، لەگەڵ دابەشكردنی 

قوتابییەكان بەسەر پۆلەكاندا، رێژەی ئامادەبوونی مامۆستایان و بەشداریكردنیان لە 
چاالكییەكانی قوتابخانەكەدا. ئایا مامۆستایان بە شێوەیەكی گونجاو دابەشكراون

• گفتوگۆكردن: لەگەڵ بەڕێوەبەردا لەبارەی هۆكارەكانی دابەشكردنی 
ئەركەكان لەسەر مامۆستایان و ستافەكانی دیكە، لەگەڵ بۆچونی لەبارەی 
پابەندبوونی مامۆستاكان و ستافەكانی دیكەوە و ئایا تا چ ڕاددەیەكی باش 

بەرپرسیارێتییەكانیان جێبەجێ دەكەن

• گفتوگۆكردن: لەگەڵ مامۆستایان و ستافەكانی دیكە، ئایا چ هەستێكیان 
هەیە لەبارەی كارەكانیان، ئامادەبوونیان و پابەندبوونیان بە فێركردن و چاالكییە 

سەربارەکانی دیكە لە قوتابخانەدا.
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قوتابخانە ڕێكاری خۆی هەیە   -7
بۆ بەڕێوەبردنی كوالیتی كە 

چاودێری كردنی كوالیتی خزمەت 
گوزاریەكەشی دەگرێتەوە. 

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی: كە شرۆڤەكارییەكانی 
کە  ئەنجام و دەرئەنجامەکانی قوتابییەكانەوە لە خۆدەگرن )ئایا تا چەند ئەم 

شرۆڤانە وورد و تۆكمەن و بە ووریاییەوە ئەنجامدراون؟(،   و ئەوانەی پەیوەستن بە 
ئەنجامەكانی چاودێریكردنی وانەكان و كاری قوتابییەكان ) ئایا بە شێوەیەكی 

بەردەوام چاودێریكردن ئەنجام دراوە، و ئایا پیشانی دەدات كە پرۆگرامی خوێندنەكە 
بە شێوەیەكی باش ڕوماڵكراوە و ئایا فێركردن و فێربوون كواڵیتیەكی باشیان 

هەیە؟( و ئایا بەڕێوبەرایەتی- قوتابخانه- بەدواداچوون دەكات بۆ نوێكردنەوەی 
كارتی قوتابی لەالیەن ڕێنماییكارە پەروەردەییەكانەوە؟

• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوبەران و لیژنەی كواڵیتی: ئایا چۆن شرۆڤەكاری 
پەیوەست بە دەرئەنجامی قوتابییەكانەوە ئەنجام دراوە، و ئایا چی پیشان دەدات، 

و ئایا چۆن چاودێری وانەكان و كاری قوتابییەكان كراوە و ئایا دەرئەنجامی 
چاودێریكردنەكە چی دەخاتەڕوو؟

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هاندانی   -8
مامۆستایان و كارمەندان وە بە 

شێوەیەكی كارا پشتگیریان دەكات 
لە پەرەپێدانی پیشەیاندا. 

هەڵبستە بە دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی: كە چەند كارێكیان 
تێدا تۆمار كراوە، خود-هەڵسەنگاندنی مامۆستایان، ئەو ئاڵو گۆڕی سەردانانەی 

ئەنجام دراون، خولەكانی ڕاهێنان كە مامۆستایان و ستافەكانی دیكە بەشدار 
بوون و ئایا چۆن ڕاپۆرتیان لەبارەیانەوە گەاڵڵە کردووە. لەگەڵ تۆمارەكانی ئیدارە 

سەبارەت بە  بنیاتنانی توانا و پەرەپێدانی مامۆستایان و ستافەكانی دیكەوە لەالیەن 
قوتابخانەكەوە.

• گفتوگۆكردن: لەگەڵ بەڕێوبەر، مامۆستایان و ستافەكانی دیكە، لەبارەی 
ئەوەی تا چەند خود-هەڵسەنگاندنەكە پرۆسەیەكی وورد بووە، هەروەها لەبارەی 

ئەو فێربوون و فێركردنەی ئەنجام دراون، ئایا چییان بەدەست هێناوە لە ئاڵ و گۆڕی 
سەردانەكان و خولەكانی ڕاهێنان.

پڕۆسەی بڕیاردان كارایەو لەسەر   -9
بنەمای ڕاوێژكردنە، هەروەها 

كاركردن وەك یەك گروپە لە نێو 
سەرجەم ئەندامانی قوتابخانە. 

• سەرنجدان: لەبارەی ئەوەی چۆن بەڕێوبەر، مامۆستایان و ستافەكانی دیكە و 
قوتابییەكان مامەڵە لەگەڵ یەكدا دەكەن: ئایا ڕێزگرتنی دووالیەنە و بەرپرسیارێتی 

هاوبەش هەستی پێدەكرێت؟

• گفتوگۆكردن: لەگەڵ بەڕێوبەر، مامۆستایان، ستافەكانی دیكە و قوتابییەكاندا 
لەبارەی ئەوەی كێشەكان چۆن چارەسەر دەكرێن، ئایا مامۆستاكان و ستافەكانی 
دیكە و ستافی لیژنەكان چ بەرپرسیارێتییەكیان لەسەر شانە، ئایا ستافەكە هەست 

دەكات پرس و راوێژی پێدەكرێت لەبارەی ئەو پرسانەی كاریگەرییان هەیە لەسەر 
قوتابخانەكە، ئایا تا چ ڕاددەیەكی باش هەمووان پێكەوە كار دەكەن؟

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی تۆماركردنی كاری لیژنەكان و 
پرۆسەكانی بڕیاردان
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دەستەی كارگێری و مامۆستاكانی   -10
قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا پالن بۆ 

فێربوونی قوتابیەكان دادەڕێژن.

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ڕوماڵی پرۆگرامی خوێندنەكە 
دەخەنەڕوو لەگەڵ پالنی سااڵنە و وەرزی و مانگانەو رۆژانەی هەر مامۆستایەك 

)ئایا ڕوماڵی مامۆستاكە بۆ ماددەكە مایەی ڕەزامەندی بووە؟ ئایا پالنی مامۆستاكە 
گونجاوە لەگەڵ پرۆگرامی خوێندنەكەدا؟ ئایا بەڵگەی ئەوە هەیە كە پالنەكان 

لەسەر بنەمای فێربوونی پێشووی قوتابییەكان بنیاترناون؟

• بە دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارانەی سەردانەكانی پێشووی 
سەرپەرشتیارەكان بۆ قوتابخانەكە

11- میتۆدو تەكنیكی هاوچەرخ و كارا 
پیادە دەكرێت لە پڕۆسەی فێركردن 
لە قوتابخانەدا، كە هانی قوتابیان 

دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتیان دەكات 
بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی سەربەخۆ 

فێربن. 

بینینی زۆرترین ژمارەی وانەكە بکرێت، حوكم بدە لەبارەی ئەو الیەنانەی كە لە 
نیشاندەرەکان خراونەتەڕوو

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان، مامۆستاكا ن و کارمەندانی دیكە لەبارەی 
ئەوەی ئایا بە شێوەیەكی ئاسایی چ جۆرە مێتۆدێکی فێركردن بەكار دەهێرنێت لە 

هەر پۆلێكدا و ئایا كاردانەوەی ئاساییی قوتابییەكان چییە لەبەرامبەریاندا؟

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارانەی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی 
ڕەخنەگر بۆ قوتابخانەكە

12- شارەزایی باشی مامۆستایان 
لە پسپۆڕیەكەیاندا بۆتە هۆی 

باشرتكردنی پڕۆسەی فێركردن لە 
قوتابخانەدا.

بینینی زۆرترین ژمارەی وانەكە كە مومكینە، حوكم بدە لەبارەی ئەو الیەنانەی كە 
لە نیشاندەرەکان خراونەتەڕوو

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان، مامۆستاكان و کارمەندانی دیکە، ئایا ئەو 
زانیاریانە چیە کە مامۆستایان لە هەر پۆلێکدا دەیگەیەنن؟ وە چۆن دەگوازرێتەوە؟ 

کاریگەری گواستنەوەکە چۆنە؟وە کاردانەوەی قوتابیان چۆنە؟

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی 
ڕەخنەگر بۆ قوتابخانەكە

13- مامۆستایانی قوتابخانە بە 
شێوەیەكی كارا لەگەڵ قوتابیان 

ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدنی 
فێربوونیان. 

بینینی زۆرترین ژمارەی وانەكە كە مومكینە، حوكم بدە لەبارەی ئەو الیەنانەی كە 
لە نیشاندەرەکان خراونەتەڕوو

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان، مامۆستاكان و کارمەندانی دیکە، چۆن 
مامۆستایان هەڵدەستن بە دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ قوتابیان لە هەر پۆلێکدا 

وە خستنە ڕوی پرسیار و گوێگرتن لێیان؟، وە کاردانەوەی قوتابیان چۆنە؟

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكان سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی 
ڕەخنەگر بۆ قوتابخانەكە
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پڕۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا   -14
بە شێوەیەكی گونجاو ڕەچاوی 
جیاوازی تاكە كەسی قوتابیان 

دەكات، لە نێویاندا ئەوانەی دژواری 
سایكۆلۆجیان هەیە و ئەوانەی 

خاوەن پێداویستیەكی پەروەردەیی 
تایبەتن توانای فێربوونیان زیاد 

دەكات. 

بینینی زۆرترین ژمارەی وانەكە كە مومكینە، حوكم بدە لەبارەی ئەو الیەنانەی كە 
لە نیشاندەرەکان خراونەتەڕوو

گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان، مامۆستاكان و كارمەندانی دیکە، ئایا چەند لە 
مامۆستایان ئاگاداری بارودۆخ و توانای تاکەکەسی قوتابیانن؟ وە بە چ ڕێگەیەک؟ 

و چۆن زانیاری خۆیان بەکار دەهێنن بۆ پشتیوانی فێربوونی قوتابیان؟

دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی سەردانەكانی پێشووی هاوڕێی 
ڕەخنەگر بۆ قوتابخانەكە

قوتابخانە بە شێوەیەكی چاالك   -15
و بەردەوام هەڵدەستێت بە 

چاودێریكردن و هەڵسەنگاندنی 
بەرەوپێشچوونی قوتابیەكان. 

بینینی زۆرترین ژمارەی وانە كە مومكینە، حوكم بدە لەبارەی ئەو الیەنانەی كە لە 
ئاماژەكان خراونەتەڕوو

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان، مامۆستایان و ستافەكانی دیكە لەبارەی 
ئەوەی چۆن چاودێری و هەڵسەنگاندن ئەنجام دراوە لەبارەی بەرەوپێشچوون و 

دەستكەوتی قوتابییەكانەوە؟

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی كتێبەكانی قوتابییەكان و تۆمارەكانی 
دیكە كە ئەوە دەخەنەڕوو چۆن چاودێری و هەڵسەنگاندن بۆ بەرەوپێشچوونی 

قوتابییەكان دەكرێت: دەفتەری تاقیكردنەوەكان )ئایا گونجاو و دادپەروەرانەن؟( و 
تۆمارەكانی دیكە )ئایا وورد و گونجاون؟

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی دۆكیۆمێنتەكانی سەردانەكانی پێشووی 
هاوڕێی ڕەخنەگر تبۆ قوتابخانەكە

قوتابخانە پشتیوانیەكی كاریگەر   -16
دەكات لە بەرەپێشچوونی كەسیەتی 

قوتابیان.

• سەرنجدانی ڕەفتاری قوتابییەكان و ئەوەی چۆن مامەڵە لەگەڵ یەكدا و لەگەڵ 
پێگەیشتوانی نێو قوتابخانەدا دەكەن، ئایا چۆن كەشی قوتابخانەكە پەرە بە 

تێڕوانین و ڕەفتاری ئەرێنی دەدات، ئایا چاالكی سەرباری دەرەوەی پۆل ئەنجام 
دەدرێن، لەگەڵ ئەو شێوازانەی بەهۆیانەوە قوتابخانە بۆنە دەگێڕێت و ڕێز لەو 

قوتابییانە دەگرێت كە تێڕوانینێكی ئەرێنی و ڕەفتاری باش دەنوێنن، لەگەڵ ئەو 
كارانەی كە قوتابخانە ئەنجامی دەدات بۆ ڕاستكردنەوەی ڕەفتارە نەشیاوەکان 

لەالیەن قوتابییەكانەوە.

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكاندا لەبارەی ئەوەی ئایا لە پێشبینییەکانی 
قوتابخانە تێدەگەن لەگەڵ ئەو كارانەی قوتابخانە دەیگرێتەبەر بۆ باشرتكردنی 

هەڵسوكەوتی باش، ئایا هەڵسوكەوتی ئەرێنیان پیشان داوە لە ئاست پاراستنی 
ژینگە و بەشداربوون لە كۆمەڵگەدا و ئایا هەست دەكەن پشتیوانیەكی باشیان 

لێكراوە لەالیەن مامۆستایان و ستافەكانی دیكەوە ) لە نێویاندا ڕێنماییکاری 
پەروەردەیی(؟ تا چ ڕاددەیەك بەشداری دەكەن لەو چاالكیە سەربارانەی لە ئارادان، 

ئایا چ دەرفەتێكیان لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی ڕۆڵی سەركردایەتی ببینن لە قوتابخانەدا 
و ئایا چ دەرفەتێكیان و ئایا ئامۆژگاری باشیان بۆ دەستەبەركراوە لەبارەی ئەوەی لە 

ئایندەدا چی بخوێنن و چ پیشەیەك هەڵبژێرن؟

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو دۆكیۆمێنتانەی كە تۆماری ئەو چاالكییە 
زیادكراوانە دەكەن كە بۆ قوتابییەكان دەستەبەر كراون، لەگەڵ ژمارە و رێژەی 

ئەو قوتابییانەی کە  بەشدارییان لە چاالكییەكاندا كردووە، هەروەها ئەو ڕێنماییە 
پیشەییانەی بۆ قوتابییەكان دەستەبەر كراون



  34

ڕێبەری ئەو بەڵگەیەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

17- قوتابخانە پاڵپشتی و جەخت 
لە مافەكانی مرۆڤـ دەكات بۆ 

قوتابیان. 

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە ئەوە دەخەنەڕوو چۆن 
قوتابخانە پەرە بە مافەكانی مرۆڤی سەرجەم قوتابییەكان دەدات بە تایبەتی مافی 

كچان، ئەو قوتابییانەی خاوەنی پێداویستی پەروەردەیی تایبەتن و منداڵی ئەو 
كەسانەی بە شێوەیەكی كاتی ئاوارە بوونە.

• هەڵبستە بە گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان، بەڕێوبەر و مامۆستایان و 
ستافەكانی دیكە لەبارەی تێگەیشتنیان لە مافەكانی مرۆڤ و چۆنیەتی پەرەپێدانی 

مافەكانی مرۆڤ لەالیەن قوتابخانەكە و چۆن قوتابخانەكە دەرفەتی گونجاو بۆ 
قوتابییەكان دەڕەخسێنێت بۆ گوزارشتكردن لە بۆچونەكانیان و ڕێزگرتن لە بۆچونی 

ئەوانی دیكە، لەگەڵ ئەو كارانەی كە ئەنجامیان دەدات بۆ ئەوەی قوتابییەكان-
بە تایبەتی لە نێو ئەو گروپانەی  کەم توانا و الوازدان- لە نێو پرۆسەی پەروەردەدا 

بمێننەوە و دانەبڕێن.

• سەرنجدانی ئەو نمایش و چاالكییانەی كە ئەوە ڕوون دەكەنەوە چۆن 
قوتابخانەكە پەرە بە مافەكانی مرۆڤ دەدات و دەرفەت بۆ قوتابییەكان دەستەبەر 

دەكات بۆ گوزارشتكردن لە بۆچونەكانیان، بۆ نموونە، نەخش و نیگار و وێنەی سەر 
دیوارەكان، پەرلەمانی قوتابخانە.

18- قوتابخانە بە شێوەیەكی گونجاو 
پاڵپشتی قوتابیانی خاوەن پێداویستی 

پەروەردەیی تایبەت و قوتابیانی 
بەهرەمەند دەكات.

• سەرنجدان لە تێكڕای قوتابخانە بۆ ئەوەی بزانیت ئایا بایەخ بە پێداویستییەكانی 
ئەو قوتابییانە دراوە كە خاوەن پێداویستی پەروەردەیی تایبەتن )بۆ نموونە، ئایا 
تەوالێتی گونجاو بۆ ئەو قوتابییانە دەستەبەر كراون كە لە ڕووی جەستەییەوە 

دژواریان هەیە(، ئایا دەتوانن بە تەواوەتی ئاوێتەی چاالكییە پەروەردەییەكان بن؟

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان ) بە تایبەتی ئەوانەی خاوەن پێداویستیی 
پەروەردەیی تایبەتن(، بەڕێوەبەر و مامۆستاكان و ستافەكانی دیكە لەبارەی ئەوەی 
ئایا ئەوانەی خاوەن پێداویستی پەروەردەیی تایبەتن و ئەوانەی ئەدایەكی الوازیان 

هەیە چ پشتیوانیەكی زیاتریان بۆ دەستەبەر دەكرێت و ئایا ئەو پشتیوانییە چەند 
كارایە و ئایا بە چ شێوەیەك قوتابخانەكە پرۆگرامی خوێندنەكە دەوڵەمەند دەكات 
بە چاالكیی و بابەتی سەربار بۆ قوتابییە بەهرەمەندەکان، و چۆن قوتابخانەكە لەوە 
دڵنیا دەبێتەوە كە ڕێنمایی و ڕێسا ڕەسمییەكانی پەیوەست بەو قوتابییانەی خاوەن 

پێداویستی پەروەردەیی تایبەتن جێبەجێ دەكرێن؟

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ئەوە دەخەنەڕوو كە چۆن 
چاالكی و بابەتەكانی فێركردن هەموار دەكرێنەوە بۆ ئەوەی لە ئاست پێداویستی 

ئەو قوتابییانەدا بن كە خاوەنی پێداویستیی پەروەردەیی تایبەتن و ئایا چۆن ئەو 
چاالكی و بابەتانە دەوڵەمەندتر دەكرێت بۆ قوتابییە بەهرەدارەكان.
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19- قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا 
بایەخ بە تەندروستی و سەالمەتی 

و ئاسوودەیی دەروونی قوتابیان 
دەدات.

• سەرنجدانی تێكڕای قوتابخانەكە بۆ گەڕان بە دوای بەڵگەی ئەو كارانەی کە 
ئەنجامدراون بۆ دەستەبەركردنی  تەندروستی و ساغ و سەالمەتی قوتابییەكان ) بۆ 

نموونە، كەل و پەلی ئاگر كوژاندنەوە، و بوونی سندوقی فریاگوزاریی سەرەتایی 
و  پاراستنی شوێنەكە لە هاتنەژورەوەی كەسی دەرەكی، كواڵیتی خۆراك لە 

خواردنگەی قوتابخانەكە(.  لە قوتابخانە بنەڕەتییەكاندا ئایا ئاماژەكانی 2.3.6-2.3.1، 
2.4.1،2.4.4-2.4.5 و 2.4.8-2.4.10ی ستانداردەكانی قوتابخانەكانی هاوڕێ ی  منداڵ 

جێبەجێكراون- ئەگەر نەكراون، ئایا هۆكارەكەی ئەوەبووە كە بەڕێوبەرایەتی 
قوتابخانەكە وەك پێویستە چاالك نەبووە، یاخود بەهۆی چەند فاكتەرێكەوە بوون 

كە لە دەرەوەی دەسەاڵتی قوتابخانەكەدا بوون؟.
• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ئەوە دەخەنەڕوو كە چۆن 

قوتابخانەكە درێژە بە پەیوەندییەكانی دەدات لەگەڵ ئاژانسەكانی دیكەدا و چۆن 
قوتابخانەكە هەڵدەستێت بە چاودێكردنی تەندروستی قوتابییەكان و ئەو خواردنەی 

لە خواردنگەی قوتابخانەدا دەستەبەر دەكرێن و چۆن تاكەكان پشتیوانی دەكرێن 
بەهۆی ڕێنماییکاری پەروەردەییەوە ) لەگەڵ دیراسەتكردنی حاڵەتەكاندا( و ئایا 

قوتابخانەكە چۆن كاردانەوەی دەبێت لەبەرامبەر حاڵەتەكانی پێشێلكاری كە 
ڕوبەڕوی قوتابییەكان دەبنەوە

• گفتوگۆكردن لەگەڵ ڕێبەری پەروەردەییدا لەبارەی ئەوەی چۆن ڕێنمایی و 
پشتیوانی ئەو قوتابییانە دەكات كە دژواری سایكۆلۆژییان هەیە و چۆن پشتیوانی لە 

ساغ و سەالمەتی سەرجەم قوتابییەكان دەكات

20- قوتابخانە هاوبەشێكی باشی 
هەیە لەگەڵ كۆمەڵگەی خۆجێی 

و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 
مەدەنیدا.

• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوەبەر، مامۆستایان و ستافەكانی دیكە لەبارەی 
ئەوەی چۆن قوتابخانەكە پەیوەندی لەگەڵ كۆمەڵگەی ناوخۆ و ڕێكخراوەكانی 

كۆمەڵگەی مەدەنیدە دروست دەكەن و ئایا ئەمە چ سوودێكی لێكەوتۆتەوە؟

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی شەراكەتی نێوان قوتابخانەكە 
و كۆمەڵگە ی ناوخۆ و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی ڕوون دەكەنەوە.

21- قوتابخانە بە شێوەیەكی 
كارا هەڵدەستێت بە دروست 

كردنی پەیوەندی و هاوكاری 
لەگەڵ دایباباندا و بەشداریان 
پێدەكات لە پشتیوانی كردنی 

فێربوونی منداڵەكانیان و 
دەستكەوتەكانیان.

• گفتوگۆكردن لەگەڵ ئەنجومەنی دايبابان و بەڕێوبەر و مامۆستایان و 
ستافەكانی دیكە لەبارەی ئەوەی چۆن قوتابخانەكە پەیوەندی لەگەڵ ئەنجومەنی 

دايبابان دروست دەكات و ئایا ئامادەی چەند كۆبونەوە بوونە و چۆن پەرە بە 
هۆشیاریان دراوە لەبارەی پرۆسەی پەروەردەییەوە، و بە چ شێوەیەك زانیارییان پێدراوە 

لەالیەن قوتابخانەكەوە و ئایا داوای چ فیدباكێك لە ئەنجومەنی دايبابان كراوە؟
• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی ) لە نێویاندا ئەوانەی پەیوەستن 

بە هۆكارەكانی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی- سۆشیال میدیا( و وێبسایتەكانەوە( 
هەڵدەستن بە تۆماركردنی كاری ئەنجومەنی دايبابان و ئەوە دەخەنەڕوو چۆن 
قوتابخانەكە پەیوەندی لەگەڵ ئەنجومەنی دايبابان دا دروست دەكات و ئەوە 
دەخاتەڕوو كە چۆن قوتابخانەكە ئەو بەرەوپێشچوونە بە ئەنجومەنی دايبابان 

دەگەیەنێت كە منداڵەكانیان بەدەستیان هێناوە.
• سەرنجدان لە بۆچون و ڕەفتاری قوتابییەكان لە نێو قوتابخانەكە، لە كەشی نێو 

قوتابخانەكە.
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ڕێبەری ئەو بەڵگەیەی دەبێت كۆبكرێتەوەستاندارد

22- قوتابیان خاوەن بەهای ڕەوشتی 
و كۆمەاڵیەتی باشن و دەزانن 

چۆن پارێزگاری لە تەندروستی و 
سەالمەتی خۆیان بكەن.

• سەرنجدان لە بۆچون و ڕەفتاری قوتابییەكان لە نێو قوتابخانەكە، لە كەشی نێو 
قوتابخانەكە.

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكاندا لەبارەی ئەوەی تا چەند هۆشیارن بە 
مەترسییەكانی سەر ساغ و سەالمەتیان و چۆن خۆیان دەپارێزن، هەروەها لەبارەی 

تێگەیشتنیان بۆ ژیانێكی تەندروست و پاك و خاوێنی خۆیان و دەوروبەریان

23- ئاستی زانستی قوتابیان باشە و 
بەرەوپێشچووە.

• هەڵبستە بە دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی ئەنجامی 
تاقیكردنەوە و ئەزمونەكانی سەرجەم قوتابییەكان لە سەرجەم بابەتەكانی هەر 
پۆلێكدا، لەگەڵ ڕێژەی كەوتن، لەگەڵ بەراوردكردنی داتاكە بە هەر داتایەكی 

نیشتیمانیی پەیوەندیدارەوە.

• هەڵبستە بە دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی كتێبەكانی قوتابییەكان بۆ ئەوەی 
هەڵسەنگاندن بۆ كواڵیتی كارەكانیان و بەشداربونییان بە تێپەڕبوونی كات بكەیت

• گفتوگۆكردن لەگەڵ بەڕێوەبەر و مامۆستایان لەبارەی ئەوەی ئایا بەرەوپێشچوون 
و دەستكەوتەكانی قوتابییەكان تا چ ڕاددەیەك باشن، ئایا بە تێپەڕبوونی كات تا چ 

ڕاددەیەك ئەوان بەرەوپێشچوونە )یان بەرەوپێشنەچوونە(، تا چ ڕاددەیەك قوتابییەكان 
لە هەموو توانا و هەل و مەرجەكان بەرەوپێشچوونیان بەدەست هێناوە؟

24- قوتابیان و دایبابانیان ڕازین لەو 
پەروەردەیەی لە الیەن قوتابخانەكەوە 

دەستەبەر دەكرێت.

• دیراسەتكردن و هەڵسەنگاندنی تۆمارەكانی تۆماركردنی ئامادەبوونی 
قوتابییەكان رێژەی كەوتن و وەرگرتنی قوتابییەكان، ووردەكارییەكانی ئامادەبوونی 

دایبابان لە كۆبونەوەكاندا كە لەالیەن قوتابخانەكەوە ڕێكدەخرێن، دەرئەنجامی 
هەر ڕاوەرگرتنێكی باوانەكان كە لەالیەن قوتابخانەكەوە ئەنجام دەدرێت، هەروەها 

ووردەكارییەكانی داواكردنی وەرگیران لە قوتابخانەكە

• گفتوگۆكردن لەگەڵ قوتابییەكان و دایبابان دا لەبارەی ئەوەی تا چەند ڕازین 
لە قوتابخانەكە و ئایا تا چەند ناوبانگی قوتابخانەكە باشە لە نێو كۆمەڵگە 

ناوخۆییەكەدا؟

25- قوتابیان پەرە بە كارامەییە هزری 
و كۆمەاڵیەتی و ژیریەكانیان بە 

شێوەیەكی باش دەدەن.

• سەرنجدان لەو بەهرانەی كە قوتابییەكان دەیخەنەڕوو لە وانەكاندا و لە كاتی 
چاالكییە زیادكراوەكاندا

• دیراسەكردن و هەڵسەنگاندنی ئەو تۆمارانەی كە تۆماری ژمارە و رێژەی ئەو 
قوتابییانە پیشاندەدەن كە بەشدارییان كردووە لە ڕووداو و پێشبڕكێ دەرەكییەكان 

و چاالكییەكانی دیكەی دەرەوەی پۆل، هەروەها ژمارە و ڕێژەی ئەو قوتابییانەی 
سەركەوتووهنە هەنگاویان ناوە لە نێو قوتابخانەدا بەرەو قۆناغی داهاتووی 

خوێندن
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پاشكۆی 4: فۆرمی تۆماركردنی بەڵگەی پەیوەست بە كواڵیتی فێركردن و فێربوون 
لە وانەكاندا

_____________     بابەت______________ ناوی قوتابخانە_______________    ناوی مامۆستا _______________    پۆل

ئاستی  به ڵگه كانستاندارد
)4/3/2/1(

دەستەی كارگێری و   .10
مامۆستاكانی قوتابخانە بە 

شێوەیەكی كارا پالن بۆ فێربوونی 
قوتابیەكان دادەڕێژن.

میتۆدو تەكنیكی هاوچەرخ و   .11
كارا پیادە دەكرێت لە پڕۆسەی 

فێركردن لە قوتابخانەدا، كە 
هانی قوتابیان دەدات بۆ فێربوون 

و پاڵپشتیان دەكات بۆ ئەوەی 
بە شێوەیەكی سەربەخۆ 

فێربن. 

شارەزایی باشی مامۆستایان   .12
لە پسپۆڕیەكەیاندا بۆتە هۆی 

باشرتكردنی پڕۆسەی فێركردن لە 
قوتابخانەدا.

13.  مامۆستایانی قوتابخانە بە 
شێوەیەكی كارا لەگەڵ قوتابیان 

ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدنی 
فێربوونیان. 

پڕۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا   .14
بە شێوەیەكی گونجاو ڕەچاوی 
جیاوازی تاكە كەسی قوتابیان 

دەكات، لە نێویاندا ئەوانەی 
دژواری سایكۆلۆجیان هەیە و 

ئەوانەی خاوەن پێداویستیەكی 
پەروەردەیی تایبەتن توانای 

فێربوونیان زیاد دەكات.  

قوتابخانە بە شێوەیەكی چاالك   .15
و بەردەوام هەڵدەستێت بە 

چاودێریكردن و هەڵسەنگاندنی 
بەرەوپێشچوونی 

قوتابیەكان. 
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ستانداردی بابەت و پۆلناوی مامۆستا
10

 ستانداردی
11

 ستانداردی
12

 ستانداردی
13

 ستانداردی
14

 ستانداردی
15

تيكراي ئاستی گشتی

پاشكۆی 5: فۆرمی تۆماركردنی ئاستەكانی دیدەنیکردنی وانەکان
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پاشكۆی 6: نموونەكانی ئەو 
پرسیارانەی لە بەڕێوه بەر 

 دەكرێن
سەرنج: هەروەها دەكرێت مامۆستایان 

هەندێ لەم پرسیارانەیان لێبكرێت
ئایا دیدگای قوتابخانەكە چییە؟ ئایا  •

پەیامەكەی چییە؟ ئایا چۆن دیدگا و پەیامەكە 
 دارێژراوه  و كێ بەشدار بوو؟ ئایا چۆن دیدگا 

و پەیامەكە كاریگەرییان هەیە بەسەر ئەوەی 
 لە قوتابخانەكەدا ڕوودەدات؟ 

)ستانداردی 1(

ئایا خاڵه  به هێزو الوازه كانی قوتابخانه  چین؟  •
)ستانداردی 2(

ئایا دەتوانیت باسی خودهەڵسەنگاندنی  •
قوتابخانەكە بە گوێرەی ستانداردەكانی 

قوتابخانە بكەیت؟ ئەگەر ئەنجامت داوە، ئایا 
 چۆن ئەنجام درا؟ 

)ستانداردی 2(

ئایا ده توانیت باس لە پالنی پەرەپێدانی  •
قوتابخانەكە بكەیت؟ ئەگەر هەیەتی چۆن 

 داڕێژرا؟ 
)ستانداردی 2(

ئایا ڕۆڵی خۆت وەك بەڕێوه بەر چۆن دەبینیت؟   •
)ستانداردەكانی 2، 3، 4، 7، 8 ،9(

ئایا هەڵسەنگاندن بۆ توانای یاریدەدەری  •
بەڕێوبەر و مامۆستایان دەكەیت؟ ئايا چیت 

كردووە بۆ هاوكاریكردنیان بۆ ئەوەی 
پەرە بە تێگەیشتن و بەهرەكانیان بدەن؟  

)8 )ستانداردەكانی 3،

بە چ ڕاددەیەك سەرنج لە ووتنەوەی  •
وانە لەالیەن مامۆستاوە دەدەیت؟ ئايا 
چ فیدباكێكیان پێدەدەیت؟ ئایا چۆن بە 

دواداچوون دەكەیت بۆ سەرنجەكانت؟ ئایا 
دەتوانیت نموونەیەك بخەیتەڕوو لەبارەی ئەو 

مامۆستایانەی بەرەوپێشچون و ئەوە ڕوون 
بكەیتەوە بە چ ڕێگایەك بەرەوپێشچوون؟ 

)ستانداردی 4(

 چۆن پەرەت بە مامۆستاكان داوە؟  •
ئایا هەڵسەنگاندنت چیە بۆ پابەندبوون و 

 تواناكانی مامۆستایان؟ 
)ستانداردی 6(

چۆن شرۆڤەكاریت كردووە بۆ ئەنجامە  •
زانستییەكانی قوتابییەكان؟ بە تێڕوانینی 

تۆ، ئایا  ئەنجامەكان تا چەند باشن؟ ئایا 
بەرەوپێشچوونە؟ ئایا تا ڕاددەیەكی جیاوازی 

ئەنجامەكان لە نێوان گروپە جیاوازەكانی 
 قوتابییاندا بەرفراوانن؟ 

)ستاندارده كانی 2،7(

ئایا مامۆستایان چ ڕاهێنانێكیان پێكراوە؟   •
ئایا ڕاهێنانەكە كاریگەری هەبوە؟ ئایا چیت 

كردووە بۆ ئەوەی كاریگەریان هەبێت؟ 
)ستانداردی 8(

ئایا چ بەرپرسیارێتیەك، ئەگەر هەبێت،  •
داتبەزاندووە بۆ ياریدەدەری بەڕێوه بەر، 

 مامۆستایان و ستافەكانی دیكە؟ 
)ستانداردی 9( 

ئایا بڕیارەكان چۆن لە قوتابخانەكە دەردەچێت؟  •
)ستانداردی 9(

ئایا چۆن قوتابخانەكە پشتیوانی لە مافەكانی  •
 مرۆڤی قوتابییەكان دەكات؟ 

)ستانداردی 17(

ئایا چۆن قوتابخانە كارلێك لەگەڵ كۆمەڵگەی  •
ناوخۆیی و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 

مەدەنی دەكات و ئایا سوودەكانی چی بوونە، 
 ئەگەر هەبێت؟  

)ستانداردی 20(

ئایا قوتابخانەكە چۆن كارلێك لەگەڵ  •
دایبابانەكاندا دەكات؟ ئایا چ زانیارییەك دەدەنە 

دایبابەكان، و ئایا  داوای چ فیدباكێكیان- ئەگەر 
- لێدەكەیت؟   هەبێت

)ستانداردی 21(
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پاشكۆی 7: نمونەكانی ئەو 
پرسیارانەی لە مامۆستاكان 

دەكرێن: 
 ئایا بەشداریت كردووە لە گەاڵڵەكردنی دید  •

و پەیام و خودهەڵسەنگاندن و پالنی 
 پەرەپێدانی قوتابخانە؟چۆن؟ 

)ستانداردەكانی 1، 2( 

ئایا سەرنج لە وانەكانت دراون لەالیەن  •
بەڕێوبەرەوە و ئایا پشتیوانی و فیدباكت 

 پێدەگات لەبارەی وانەووتنەكەتەوە؟چۆن؟ 
)ستانداردەكانی 3، 4( 

ئایا هیچ گوزارشتێكی بەرزنرخاندنت  •
بەدەستگەیشتووە لەالیەن سەركردایەتی 

 قوتابخانەكەوە؟ 
)ستانداردی 4( 

ئایا چ مەشقێكت وەرگرتووە و ئایا هیچ  •
كاریگەرییەكی هەبووە لەسەر بەرەوپێشربدنی 

ئەدای تۆ؟ )ستانداردی 8( 

ئایا خودهەڵسەنگاندن بۆ ئەدای خۆت  •
دەكەیت؟ ئایا چۆن ئەدای خۆت بەرەوپێشەوە 

دەبەیت؟ )ستانداردی 8( 

 ئایا بەشداریت كردووە لە بڕیاردان  •
و چارەسەركردنی كێشە لە قوتابخانە؟ چۆن؟ 

)ستانداردی 9( 

ئایا میتۆدی فێربوونی چاالك و تەكنیكی  •
فێركردنی هاوچەرخ بەكار دەهێنیت بۆ هاندانی 

 فێرخوازان؟ 
)ستانداردی 11( 

ئایا چەمكی مافی مرۆڤت پەرەپێداوە  •
و بایەخت داوە بەو قوتابیانەی خاوەنی 

پێداویستی پەروەردەیی تایبەتن و ئایا جیاوازییە 
تاكەكەسیەكان لەبەرچاو دەگریت لە میانەی 

 فێركردنەكەتدا؟ چۆن؟ 
)ستانداردەكانی 14، 18( 

ئایا شرۆڤەكاریت كردووە بۆ ئەنجامەكانی  •
هەڵسەنگاندنەكانی قوتابی و پەرەت 

بە سرتاتیژیەتیەكانی بەرەوپێشربدنی 
 بەدەستهێنانیان داوە؟چۆن؟ 

)ستاندارده كانی 15، 23( 

ئايا بەشداری لە چ  چاالكییەكی زیادەكی  •
 قوتابخانەكاندا دەكەیت؟ 

)ستانداردی 16( 

ئایا ڕۆڵی تۆ چیە لە پەیوەندیكردن لەگەڵ  •
 دایكان و باوكان و كۆمەڵگەی ناوخۆیی 
و ڕێكخراوەكاندا؟ ئایا فیدباكت بەدەست 

 دەگات لەالیانەوە؟ 
)ستانداردەكانی 20، 21(  
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پاشكۆی 8: نموونەكانی ئەو 
پرسیارانەی لە دايبابان دەكرێن

ئایا كوڕەكەت/كچەكەت ئاسودەیە لە  •
 قوتابخانەكە؟ 
)ستانداردی 3(

ئایا ڕەزامەندیت لەوەی كە كوڕەكەت/ •
كچەكەت سەالمەتە لە قوتابخانەكە؟ 

)ستانداردەكانی 5، 19(

ئایا ڕەزامەندیت كە بایەخێكی باش دراوە بە  •
 كوڕەكەت/كچەكەت لە قوتابخانەكە؟ 

)ستانداردەكانی 16 ،18 ،19(

ئایا پێت وایە كوڕەكەت/كچەكەت  •
بەرەوپێشچوونێكی باش بەدەست دەهێنێت لە 

 قوتابخانەكە؟ 
)ستانداردەكانی 23، 24 ،25(

ئایا پێت وایە  كوڕەكەت/كچەكەت بە باشی  •
 فێر دەكرێت لە قوتابخانەكە؟ 

)ستانداردەكانی 10 ،11، 12، 13، 14(

ئایا پێت وایە كوڕەكەت/كچەكەت و  •
قوتابییەكانی دیكە، بە باشی هەڵسوكەوت 

 دەكەن لە قوتابخانەكە؟ 
)ستانداردی 22(

ئایا ڕەزامەندیت لەبارەی پەیوەندیكردنی  •
قوتابخانەكە بە تۆوە وەك دایبابێک؟ ئایا 

قوتابخانەكە چ زانیارییەكەت پێدەدات لەبارەی 
بەرەوپێشچوونی كوڕەكەت/كچەكەتەوە؟ 

ئایا هیچ كاتێك قوتابخانەكە داوای بۆچون یان 
 فیدباكی تۆ دەكات؟ 

)ستانداردی 21(

ئایا ئەنجومەنەی دايبابان - مامۆستایان هەیە؟  •
ئەگەر هەیە، ئایا چ كارێك ئەنجام دەدات.؟ 

)ستانداردی 21(

ئایا دەتوانیت چیم پێ بڵێیت لەبارەی دیدگا و  •
 پەیامی قوتابخانەكەوە؟ 

)ستانداردی 1(

ئایا پێت وایە قوتابخانەكە بە باشی  •
 سەركردایەتی دەكرێت؟ 

)ستانداردی 3(

بە بۆچونی تۆ، ئایا خاڵە باشەكان و خراپه كانی  •
 قوتابخانەكە چین؟ 

)سەرجەم ستانداردەكان(

بە بۆچونی تۆ پێویستە چی پەرەی پێبدرێت لە  •
 قوتابخانەكەدا؟ 

)سەرجەم ستانداردەكان(
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پاشكۆی 9: نموونەكانی ئەو 
پرسیارانەی لە قوتابییەكان 

دەكرێن
ئایا چێژ وەردەگریت لە هاتنت بۆ قوتابخانە؟ ئايا  •

ئاسودەیت لەوێ؟  )ستانداردی3(

 ئایا هەست بە ئارامی دەكەیت لەوێ؟  •
)ستانداردەكانی  5 ،19(

ئایا كێشەت هەیە ) بۆ نموونە، ئایا قوتابییەكی  •
دیكە  مامەڵەی نەشیاو بووە لەگەڵتدا(، 

چۆن هاوكاری بەدەست دەهێنیت؟ ئایا چۆن 
مامۆستایان و ڕێنماییكاری پەروەردەيی هاوكاریت 

دەكەن؟ )ستانداردەكانی 18 ،19(

باسی ئەوە بكە كە  چی دەكەیت لە میانەی  •
وانەكاندا ؟ ئایا ئەو وانانە چی بوون كە زۆرترین 
چێژت لێوەرگرتن و زۆرترین شتیان لێ فێر بوویت 

و بۆچی؟ ئایا ئەو وانانە چی بوون كە كەمرتین 
چێژت لێوەرگرتن و كەمرتین شتیان لێ فێربوویت و 

بۆچی؟ )ستانداردەكانی 11 ،12 ،13، 14(

ئایا چ هاوكارییەكی زیاتر بەو قوتابییانە دەدرێت  •
كە پێویستیان پێیەتی؟ )ستانداردەكانی 14 ،18(

ئایا چ فیدباكێكت لەالیەن مامۆستایانەوە  •
بەدەست گەیشتووە لەبارەی ئەوەی ئەدای تۆ 

چەند باش بووە؟ )ستانداردی 15(

ئایا هەڵسوكەوتی قوتابییەكان لە وانەكان  •
و لە قوتابخانەكەدا چۆنە؟ ئايا چی ڕوودەدات 

ئەگەر هەڵسوكەوتی نەشیاویان كرد؟ ئايا چی 
ڕوودەدات ئەگەر هاتوو هەڵسوكەوتی باشیان 

كرد؟ )ستانداردی 22(

 ئايا هەموو رۆژێك دێیتە قوتابخانە و ئامادەی •
 هەموو وانەكان دەبیت؟ ئایا بەڕێو هبەر و

مامۆستایان هەموو رۆژێك دێنە قوتابخانە؟ 
)ستانداردەكانی 3 ،24(

ئایا دەتوانیت چیم پێ بڵێیت لەبارەی دیدگا و  •
پەیامی قوتابخانەكەوە؟ )ستانداردی  1(

ئایا پێشرت پرسیارت لێكراوە لەالیەن بەڕێوه بەر یان  •
ستافەكانی دیكەوە لەبارەی بۆچونتەوە سەبارەت 
بە قوتابخانەكە؟ ئایا مامۆستاكان قسەت لەگەڵ 

 دەكەن لەبارەی مافەكانی مرۆڤەوە؟ 
)ستانداردی 17(

بە بۆچونی تۆ، ئایا خاڵە باشەكان و خراپه كانی  •
قوتابخانەكە چین؟

بە بۆچونی تۆ، ئاپا پێویستە پەرە بە چی بدرێت لە  •
 قوتابخانەكە؟ 

)سەرجەم ستانداردەكان(
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نمونەی ئەو  پاشکۆی ١0: 
پرسیارانەی کە ئاراستەی 
ڕێنماييکاری پەروەردەیی 

دەکرێت
ئایا بەشدار بوویت لە داڕشتنی دید و پەیام  •

و خودهەڵسەنگاندن و پالنی پەرەپێدانی 
قوتابخانە؟  ئایا کاریگەری بووە لە سەر ئەدای 

قوتابخانە؟  )ستاندارده كانی 1 ،2(

ئایا قوتابخانە پاڵپشتی کارەکەت دەکات ؟ چۆن؟  •
)ستانداردی  3(

ئەو لێژنانە چین کە بەشداریت تێدا کردووە ؟ ئایا  •
لێژنەی ڕێنمایی كردنی پەروەردەیی پێک هێرناوە؟ 

)ستاندارده كانی  6، 9( 

ئایا بەشدار بوویت لە چارەسەر کردنی کێشەی  •
 قوتابیان ؟چۆن ئەنجام درا؟ 

)ستانداردى 9(

ئایا چۆن مامەڵە لەگەڵ قوتابی خاوەن  •
 پێداویستی تایبەت و پێداویستی پەروەردەیی  

و بەهرەمەندەکان دەکەیت؟ چۆن درکیان پێ 
دەکەیت؟ ڕێکاری گرنگی دان چۆنە بەوانە؟ 

)ستاندارده كانی 16، 22(

ئایا قوتابخانە پشتیوانی لە مافەکانی مرۆف  •
دەکات ؟ )ستانداردى 17( 

ئایا دایبابان  ڕازین لە قوتابخانەکە کە ژینگەیەکی  •
ئەرێنی دابین دەکات؟

ئایا بەشداری کۆبونەوەکانی ئەنجومەنی دایبابان  •
 دەکەیت ؟ ڕۆڵت چۆن بووه ؟ 

)ستاندارده كانی 19 ،21(

ئایا حاڵەتی وازهێنانی قوتابی هەیە لە  •
قوتابخانەدا؟ ئەگەر هەیە ڕۆڵت چۆن بووە لە 

دیاری کردنی هۆکار و دانانی چارەسەردا؟ 
)ستانداردى  24(.                                                
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بوارەكانی
 ئەدا

 حوكمدان  تۆماركردنی بەڵگەستانداردەكان
 )4 ،3 ،2 ،1(

یەكەم: 
سەركرادایەتی 

و بەڕێوەبردن

دیدو پەیامی قوتابخانە بەرز و 1- 
گونجاون و بە ڕوونی گوزارشتیان 

لێكراوەو ئاڕاستەی گونجاو 
لە خۆدەگرن بۆ پەرەپێدانی 

قوتابخانە. 

قوتابخانە بە شێوەیەكی وردو 2- 
ڕاستگۆیانە خودهەڵسەنگاندن 

ئەنجام دەدات، بەشێوەیەكی 
كاریگەر دەرەنجامەكان 
بۆ گەاڵڵەكردنی پالنی 

گونجاوی پەرەپێدانی قوتابخانە 
بەكاردەهێنێت. 

سەركردایەتی قوتابخانە كەشێكی 3- 
ئەرێنی دەرەخسێنێت، تێیدا قوتابیان، 
مامۆستایان و كارمەندەكانی دیكە 
دەتوانن گەشە بكەن و دایبابانیش 

باش دەیرنخێنن.

سەركردایەتی قوتابخانە چاالك و 4- 
كارایە لە پشتگیری بۆ پێشخستنی 

پڕۆسەی فێركردن و فێربوون، 
هەروەها الیەنەكانی دیكەی كاری 

قوتابخانە. 

قوتابخانە داهات و پێكهاتەی 5- 
باڵەخانە بە شێوەیەكی چاالك و 

كاریگەر بەڕێوەدەبات. 

قوتابخانە سەرچاوە مرۆییەكانی 6- 
خۆی بە زیرەك و كارا بەڕێوە 

دەبات. 

قوتابخانە ڕێكاری خۆی هەیە 7- 
بۆ بەڕێوەبردنی كوالیتی كە 

چاودێری كردنی كوالیتی خزمەت 
گوزاریەكەشی دەگرێتەوە. 

تۆماری بەڵگە و حوكمدانەكان پاشكۆی ١١: 
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بوارەكانی
 ئەدا

 حوكمدان  تۆماركردنی بەڵگەستانداردەكان
 )4 ،3 ،2 ،1(

یەكەم: 
سەركرادایەتی 

و بەڕێوەبردن

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هاندانی   -8
مامۆستایان و كارمەندان وە بە 

شێوەیەكی كارا پشتگیریان دەكات 
لە پەرەپێدانی پیشەیاندا. 

پڕۆسەی بڕیاردان كارایەو لەسەر   -9
بنەمای ڕاوێژكردنە، هەروەها 

كاركردن وەك یەك گروپە لە نێو 
سەرجەم ئەندامانی قوتابخانە.

دووەم:
فێركردن و 

فێربوون

10- دەستەی كارگێری و مامۆستاكانی 
قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا 
پالن بۆ فێربوونی قوتابیەكان 

دادەڕێژن.

11- میتۆدو تەكنیكی هاوچەرخ و كارا 
پیادە دەكرێت لە پڕۆسەی فێركردن 
لە قوتابخانەدا، كە هانی قوتابیان 

دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتیان 
دەكات بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی 

سەربەخۆ فێربن. 

12- شارەزایی باشی مامۆستایان 
لە پسپۆڕیەكەیاندا بۆتە هۆی 

باشرتكردنی پڕۆسەی فێركردن لە 
قوتابخانەدا.

13- مامۆستایانی قوتابخانە بە 
شێوەیەكی كارا لەگەڵ قوتابیان 

ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدنی 
فێربوونیان. 

14- پڕۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا 
بە شێوەیەكی گونجاو ڕەچاوی 
جیاوازی تاكە كەسی قوتابیان 

دەكات، لە نێویاندا ئەوانەی دژواری 
سایكۆلۆجیان هەیە و ئەوانەی 

خاوەن پێداویستیەكی پەروەردەیی 
تایبەتن توانای فێربوونیان زیاد 

دەكات. 
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بوارەكانی
 ئەدا

 حوكمدان  تۆماركردنی بەڵگەستانداردەكان
 )4 ،3 ،2 ،1(

دووەم:
فێركردن و 

فێربوون

15- قوتابخانە بە شێوەیەكی چاالك 
و بەردەوام هەڵدەستێت بە 

چاودێریكردن و هەڵسەنگاندنی 
بەرەوپێشچوونی قوتابیەكان. 

سێیەم:
بایەخ دان 

بە قوتابیان 
و پشتگیری 

كردنیان.

قوتابخانە پشتیوانیەكی كاریگەر   -16
دەكات لە بەرەپێشچوونی 

كەسیەتی قوتابیان.

قوتابخانە پاڵپشتی و جەخت   -17
لە مافەكانی مرۆڤـ دەكات بۆ 

قوتابیان. 

قوتابخانە بە شێوەیەكی گونجاو   -18
پاڵپشتی قوتابیانی خاوەن 

پێداویستی پەروەردەیی تایبەت و 
قوتابیانی بەهرەمەند دەكات.

قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا   -19
بایەخ بە تەندروستی و سەالمەتی 

و ئاسوودەیی دەروونی قوتابیان 
دەدات.

چوارەم:
بەشداری 
پێكردنی 

كۆمەڵگە.

قوتابخانە هاوبەشێكی باشی   -20
هەیە لەگەڵ كۆمەڵگەی خۆجێی 

و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 
مەدەنیدا.
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بوارەكانی
 ئەدا

 حوكمدان  تۆماركردنی بەڵگەستانداردەكان
 )4 ،3 ،2 ،1(

چوارەم:
بەشداری 
پێكردنی 

كۆمەڵگە.

قوتابخانە بە شێوەیەكی   -21
كارا هەڵدەستێت بە دروست 

كردنی پەیوەندی و هاوكاری 
لەگەڵ دایباباندا و بەشداریان 
پێدەكات لە پشتیوانی كردنی 

فێربوونی منداڵەكانیان و 
دەستكەوتەكانیان..

پێنجەم:
ئەنجامەكان و 

دەرهاویشتەكان

22- قوتابیان خاوەن بەهای ڕەوشتی 
و كۆمەاڵیەتی باشن و دەزانن 

چۆن پارێزگاری لە تەندروستی و 
سەالمەتی خۆیان بكەن.

23- ئاستی زانستی قوتابیان باشە و 
بەرەوپێشچووە.

24- قوتابیان و دایبابانیان ڕازین 
لەو پەروەردەیەی لە الیەن 
قوتابخانەكەوە دەستەبەر 

دەكرێت.

25- قوتابیان پەرە بە كارامەییە هزری 
و كۆمەاڵیەتی و ژیریەكانیان بە 

شێوەیەكی باش دەدەن.
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پاشكۆی ١2: فۆرمی ڕاپۆرتی هەڵسەنگاندنی دەرەكی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان

 وەزارەتی پەروەردە 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی سەرپەرشتیكردنی پەروەردەیی            

بەڕێوەبەریەتی سەرپەرشتیكردنی پەروەردەیی____________    یەكەی سەرپەرشتی كردنی_________________ ____________  

فۆرىم هه ڵسه نگاندىن ده ره كى قوتابخانه  له  الیه ن لیژنه ى هه ڵسه نگاندىن ده ره كى بۆ ساىڵ خوێندىن 201 - 201

 ناوی قوتابخانە – خوێندنگا:_____________   شوێنی قوتابخانە -خوێندنگا: شار _____________   گوند______________  

______________________________________________________ بەرواری ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی: 

ناوی بەڕێوەبەری قوتابخانە:_________________________   ژمارەی مۆبایل: _____________

ناوی یاریدەدەرانی بەڕێوەبەر:  1-___________   ژمارەی مۆبایل:__________   2-__________ ژمارەی مۆبایل:___________

                          3-___________   ژمارەی مۆبایل:__________   4-__________ ژمارەی مۆبایل:___________

ساڵی دامەزراندنی قوتابخانە:___________________________________________________________________

جۆری دەوامی قوتابخانە: 

ڕەگەزی قوتابخانە:          

ژمارەی قوتابیان:                

ژمارەی قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت:_________________________________________________________

ژمارەی مامۆستایان:           

ڕەگەزی مامۆستایا:

بڕوانامەی مامۆستایان:

ڕێژەی قوتابیانی دەرچوو لە ساڵی ڕابردوو: __________________________________________________________

ژمارەی ئەو قوتابیانەی وازیان لە خوێندن هێناوە:                    

دەوامی قوتابخانە:    

بینایەی قوتابخانە:          

 6-1

زۆرباش

كوڕان    

كوڕان    

ميالك 

یەك               

9-7

باش

كچان       

كچان    

وانە بێژ              

دوو 

9-1

ساڵی خوێندنی ڕابردوو        

تێكەاڵو

خراپ

سێ  

كۆی گشتی 

دكتۆرا                          

12-10

تاكو ئێستا

12-7

هى تر

هى تر

كۆی گشتی  ماجستێر                           بكالۆریۆس                      دبلۆم               

كۆی گشتی      گرێ بەست                         

كۆی گشتیمێ                             نَي   
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ئاستی هەر ستانداردێك
ئاستی 1: پێویستی بە پەرەپێدانێكی گەورە هەیە بۆ بەدیهێنانی ستانداردەكە

ئاستی 2: پێویستی بە پەرەپێدانە بۆ بەدیهێنانی ستانداردەكە
ئاستی 3: ستانداردەكە بەدى هاتووه 

ئاستی 4: ستاندارەكەی تێپه ڕاندووه 

 ئاست  ستانداردژ.س.
)4 ،3 ،2 ،1(

 دیدو پەێامی قوتابخانە بەرز وگونجاو ن و بە ڕوونی گوزارشتیان لێكراوە و ئاڕاستەی گونجاولە 1
خۆدەگرن بۆ پەرەپێدانی قوتابخانەكە

قوتابخانەكە بە شێوەیەکی  وورد و  راستگۆیانە خود-هەڵسەنگاندن ئەنجام دەدات، و بە شێوەیەكی 2
كاریگەر دەرئەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردنی پالنی گونجاوی پەرەپێدان بەكار دەهێنێت

سەركردایەتی قوتابخانە كەشێكی ئەرێنی دەڕەخسێنێت تێیدا قوتابیان، مامۆستایان و کارموندانی 3
دیكە دەتوانن گەشە بكەن و باوانەكانیش باش دەیرنخێنن.

سەركردایەتی قوتابخانەكە چاالك و كارایە لە پشتگیری بۆ پێشخستنی پرۆسەی فێركردن و فێربوون، 4
هەروەها الیەنەكانی تری كاری قوتابخانە

قوتابخانە داهات و پێکهاتەی باڵەخانە بەشێوەیەکی چاالک و کاریگەر بەڕێوەدەبات.5

قوتابخانە سەرچاوە مرۆییەكانی خۆی بە زیرەکی و کارایی بەڕێوە دەبات6

قوتابخانە ڕێكاری خۆی هەیە بۆ بەڕێوەبردنی كواڵیتی کە  چاودێریکردنی کواڵیتی 7
خزمەتگوزارییەکەشی دەگرێتەوە.

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هاندانی مامۆستایان و کارماندان وه بە شێوەیەكی كارا پشتگیریان  دەکات 8
لە پەرەپێدانی پیشەییاندا 

پرۆسەی بڕیاردان، پرۆسەیەكی كاراییە و لەسەر بنەمای ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەک یەک گروپ لە 9
نێو سەرجەم ئەندامانی قوتابخانە هەیە

دەستەی کارگێڕی و مامۆستاكانی قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا پالن بۆ فێربوونی قوتابییەكان 10
دادەرێژن

میتۆد و تەكنیكی هاوچەرخ  و کارا پیادە دەكرێت لە پرۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا،  هانی 11
قوتابیان دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتیان دەكەن بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی سەربەخۆ فێربن.

شارەزایی باشی مامۆستایان لە پسپۆرییەكەیاندا بۆتەهۆی باشرتكردنی پرۆسەی فێركردن لە 12
قوتابخانەدا

مامۆستایانی قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا لەگەڵ قوتابییان ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدنی 13
فێربوونیان

14
پرۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا بە شێوەیەكی گونجاو ڕەچاوی جیاوازی تاکەکەسی  قوتابیان 

دەدات؛ لە نێویاندا ئەوانەی دژواری سایكۆلۆژییان هەیە و ئەوانەی خاوەن پێداویستییەكی پەروەردەی 
تایبەتن و توانای فێربوونیان زیاد دەکات.
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تێكڕای هەموویان لە نێوان 25 بۆ 44 بوو: ئەوا ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 1 •

تێكڕای هەموویان لە نێوان 45 بۆ 62 بوو: ئەوا ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 2 •

تێكڕای هەموویان لە نێوان 63 بۆ 81 بوو: ئەو ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 3 •

تێكڕای هەموویان لە نێوان 82 بۆ 100 بوو: ئەوا ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 4 •

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

 ئاست  ستانداردژ.س.
)4 ،3 ،2 ،1(

قوتابخانە بە شێوەیەكی چاالك و بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێریكردن و هەڵسەنگاندنی 15
بەرەوپێشچوونی قوتابییەكان

قوتابخانە پشتیوانییەكی کاریگەر دەكات لە بەرەوپێشچوونی كەسێتی قوتابیان.16

قوتابخانە پاڵپشت و جەخت لە مافەکانی مرۆف دەکات بۆ قوتابیان.17

قوتابخانە  بەشێوەیەکی  گونجاوپاڵپشتی قوتابیانی خاوەن پێداویستی پەروەردەیی تایبەت و 18
قوتابیانی بەهرەمەند دەکات.

قوتابخانەكە بە شێوەیەكی كارا بایەخ  بە تەندروستی و سەالمەتی و  ئاسودەیی دەروونییەکانی 19
قوتابیان دەدات

قوتابخانە هاوبەشێكی باشی هەیە لەگەڵ كۆمەڵگەی خۆجێیی  و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 20
مەدەنیدا

قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا هەڵدەسێت بە دروستكردنی پەیوەندی و هاوكاری لەگەڵ دایباباندا و 21
بەشداریان پێدەكات لە پشتیوانی کردنی فێربوونی مناڵەکانیان و دەستکەوتەکانیان 

قوتابیان خاوەن بەهای ڕەوشتی و كۆمەاڵیەتی باشن و دەزانن چۆن  پارێزگاری لە تەندروستی و 22
سەالمەتی خۆیان بکەن

ئاستی زانستی قوتابیان ن باشە و بەرەوپێشچووە23

قوتابیان و دایبابانیان ڕازین لەو پەروەردەیەی لەالیەن قوتابخانەكەوە دەستەبەر دەكرێت24

قوتابیان پەرە بە کارامەییە هزری  و كۆمەاڵیەتی و ژیریەکانیانبەشێوەیەکی باش دەدەن.25

تێكڕای نمرە بۆ قوتابخانەكە

ئاستی گشتی قوتابخانەكە



ڕێبەری هەڵسەنگاندنی دەرەكی بۆ قوتابخانەكان بنیادنانی تواناكان لە خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەیی باشتركردنی كوالیتی و یەكسانی         51  

تكایە خاڵبەندی بەكار بهێنە:
پوختەی سەركەوتنەكانی قوتابخانە، خاڵە بەهێزەكان یان بەرەوپێشچوونەكان:
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پوختەی ئەو پشتیوانیانەی قوتابخانەكە بە دەستی هێناوە:

پوختەی ئەو تەحەدییانەی ڕووبەڕووی قوتابخانەكە دەبنەوە، ئەو بوارانەی زۆرترین پێویستیان بە پەرەپێدانە:



ڕێبەری هەڵسەنگاندنی دەرەكی بۆ قوتابخانەكان بنیادنانی تواناكان لە خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەیی باشتركردنی كوالیتی و یەكسانی         53  

ڕاسپاردەكان بۆ بەرەوپێشچوون:
)پێویستە ڕاسپاردەكان ژمارەیان پێ بدرێت و بە گوێرەی گرنگیان ڕیزبەندی بكرێن. پێویستە ڕاسپاردەكان بە چەشنێك 
دابرێژرێن كە زۆرترین كاریگەرییان لێبكەوێتەوە و قوتابخانەكە بەرەو سەركەوتن ببەن. پێویستە واقیعیانە بن و قابیلی 

جێبەجێكردن بن.(

 ناو و واژۆی ئەندامانی لیژنەی هەڵسەنگاندنی دەرەكی قوتابخانە:
سەرۆكی لیژنە___________________  واژو_______________  موبايل_________________

ئەندامی لیژنە___________________  واژو_______________  موبايل_________________

ئەندامی لیژنە___________________  واژو_______________  موبايل_________________
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پاشكۆی ١3: فۆرمی ڕاپۆرتی خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانە   
حكومەتی هەرێمی كوردستان

 وەزارەتی پەروەردە 

 بەڕێوەبەرایەتی گشتی سەرپەرشتیكردنی پەروەردەیی            

بەڕێوەبەریەتی سەرپەرشتیكردنی پەروەردەیی____________    یەكەی سەرپەرشتی كردنی_________________ ____________  

فۆرىم خودهه ڵسه نگاندىن  قوتابخانه  له  الیه ن لیژنه ى پالىن په ره پێداىن قوتابخانه  بۆ ساىڵ خوێندىن 201 - 201

 ناوی قوتابخانە – خوێندنگا:_____________   شوێنی قوتابخانە -خوێندنگا: شار _____________   گوند______________  

______________________________________________________ بەرواری ئەنجامدانی هەڵسەنگاندنی دەرەكی: 

ناوی بەڕێوەبەری قوتابخانە:_________________________   ژمارەی مۆبایل: _____________

ناوی یاریدەدەرانی بەڕێوەبەر:  1-___________   ژمارەی مۆبایل:__________   2-__________ ژمارەی مۆبایل:___________

                          3-___________   ژمارەی مۆبایل:__________   4-__________ ژمارەی مۆبایل:___________

ساڵی دامەزراندنی قوتابخانە:___________________________________________________________________

جۆری دەوامی قوتابخانە: 

ڕەگەزی قوتابخانە:          

ژمارەی قوتابیان:                

ژمارەی قوتابیانی خاوەن پێداویستی تایبەت:_________________________________________________________

ژمارەی مامۆستایان:           

ڕەگەزی مامۆستایا:

بڕوانامەی مامۆستایان:

ڕێژەی قوتابیانی دەرچوو لە ساڵی ڕابردوو: __________________________________________________________

ژمارەی ئەو قوتابیانەی وازیان لە خوێندن هێناوە:                    

دەوامی قوتابخانە:    

بینایەی قوتابخانە:          

 6-1

زۆرباش

كوڕان    

كوڕان    

ميالك 

یەك               

9-7

باش

كچان       

كچان    

وانە بێژ              

دوو 

9-1

ساڵی خوێندنی ڕابردوو        

تێكەاڵو

خراپ

سێ  

كۆی گشتی 

دكتۆرا                          

12-10

تاكو ئێستا

12-7

هى تر

هى تر

كۆی گشتی  ماجستێر                           بكالۆریۆس                      دبلۆم               

كۆی گشتی      گرێ بەست                         

كۆی گشتیمێ                             نَي   
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ئاستی هەر ستانداردێك
ئاستی 1: پێویستی بە پەرەپێدانێكی گەورە هەیە بۆ بەدیهێنانی ستانداردەكە

ئاستی 2: پێویستی بە پەرەپێدانە بۆ بەدیهێنانی ستانداردەكە
ئاستی 3: ستانداردەكە بەدى هاتووه 

ئاستی 4: ستاندارەكەی تێپه ڕاندووه 

 ئاست  ستانداردژ.س.
)4 ،3 ،2 ،1(

 دیدو پەێامی قوتابخانە بەرز وگونجاو ن و بە ڕوونی گوزارشتیان لێكراوە و ئاڕاستەی گونجاولە 1
خۆدەگرن بۆ پەرەپێدانی قوتابخانەكە

قوتابخانەكە بە شێوەیەکی  وورد و  راستگۆیانە خود-هەڵسەنگاندن ئەنجام دەدات، و بە شێوەیەكی 2
كاریگەر دەرئەنجامەكان بۆ گەاڵڵەكردنی پالنی گونجاوی پەرەپێدان بەكار دەهێنێت

سەركردایەتی قوتابخانە كەشێكی ئەرێنی دەڕەخسێنێت تێیدا قوتابیان، مامۆستایان و کارموندانی 3
دیكە دەتوانن گەشە بكەن و باوانەكانیش باش دەیرنخێنن.

سەركردایەتی قوتابخانەكە چاالك و كارایە لە پشتگیری بۆ پێشخستنی پرۆسەی فێركردن و فێربوون، 4
هەروەها الیەنەكانی تری كاری قوتابخانە

قوتابخانە داهات و پێکهاتەی باڵەخانە بەشێوەیەکی چاالک و کاریگەر بەڕێوەدەبات.5

قوتابخانە سەرچاوە مرۆییەكانی خۆی بە زیرەکی و کارایی بەڕێوە دەبات6

قوتابخانە ڕێكاری خۆی هەیە بۆ بەڕێوەبردنی كواڵیتی کە  چاودێریکردنی کواڵیتی 7
خزمەتگوزارییەکەشی دەگرێتەوە.

قوتابخانە هەڵدەستێت بە هاندانی مامۆستایان و کارماندان وه بە شێوەیەكی كارا پشتگیریان  دەکات 8
لە پەرەپێدانی پیشەییاندا 

پرۆسەی بڕیاردان، پرۆسەیەكی كاراییە و لەسەر بنەمای ڕاوێژكردنە، هەروەها كاركردن وەک یەک گروپ لە 9
نێو سەرجەم ئەندامانی قوتابخانە هەیە

دەستەی کارگێڕی و مامۆستاكانی قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا پالن بۆ فێربوونی قوتابییەكان 10
دادەرێژن

میتۆد و تەكنیكی هاوچەرخ  و کارا پیادە دەكرێت لە پرۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا،  هانی 11
قوتابیان دەدات بۆ فێربوون و پاڵپشتیان دەكەن بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی سەربەخۆ فێربن.

شارەزایی باشی مامۆستایان لە پسپۆرییەكەیاندا بۆتەهۆی باشرتكردنی پرۆسەی فێركردن لە 12
قوتابخانەدا

مامۆستایانی قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا لەگەڵ قوتابییان ئاوێتە دەبن بۆ بەرەوپێشربدنی 13
فێربوونیان

14
پرۆسەی فێركردن لە قوتابخانەدا بە شێوەیەكی گونجاو ڕەچاوی جیاوازی تاکەکەسی  قوتابیان 

دەدات؛ لە نێویاندا ئەوانەی دژواری سایكۆلۆژییان هەیە و ئەوانەی خاوەن پێداویستییەكی پەروەردەی 
تایبەتن و توانای فێربوونیان زیاد دەکات.
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تێكڕای هەموویان لە نێوان 25 بۆ 44 بوو: ئەوا ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 1 •

تێكڕای هەموویان لە نێوان 45 بۆ 62 بوو: ئەوا ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 2 •

تێكڕای هەموویان لە نێوان 63 بۆ 81 بوو: ئەو ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 3 •

تێكڕای هەموویان لە نێوان 82 بۆ 100 بوو: ئەوا ئاستە گشتییەكە بریتیە لە ئاستی 4 •

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

 ئاست  ستانداردژ.س.
)4 ،3 ،2 ،1(

قوتابخانە بە شێوەیەكی چاالك و بەردەوام هەڵدەستێت بە چاودێریكردن و هەڵسەنگاندنی 15
بەرەوپێشچوونی قوتابییەكان

قوتابخانە پشتیوانییەكی کاریگەر دەكات لە بەرەوپێشچوونی كەسێتی قوتابیان.16

قوتابخانە پاڵپشت و جەخت لە مافەکانی مرۆف دەکات بۆ قوتابیان.17

قوتابخانە  بەشێوەیەکی  گونجاوپاڵپشتی قوتابیانی خاوەن پێداویستی پەروەردەیی تایبەت و 18
قوتابیانی بەهرەمەند دەکات.

قوتابخانەكە بە شێوەیەكی كارا بایەخ  بە تەندروستی و سەالمەتی و  ئاسودەیی دەروونییەکانی 19
قوتابیان دەدات

قوتابخانە هاوبەشێكی باشی هەیە لەگەڵ كۆمەڵگەی خۆجێیی  و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 20
مەدەنیدا

قوتابخانە بە شێوەیەكی كارا هەڵدەسێت بە دروستكردنی پەیوەندی و هاوكاری لەگەڵ دایباباندا و 21
بەشداریان پێدەكات لە پشتیوانی کردنی فێربوونی مناڵەکانیان و دەستکەوتەکانیان 

قوتابیان خاوەن بەهای ڕەوشتی و كۆمەاڵیەتی باشن و دەزانن چۆن  پارێزگاری لە تەندروستی و 22
سەالمەتی خۆیان بکەن

ئاستی زانستی قوتابیان ن باشە و بەرەوپێشچووە23

قوتابیان و دایبابانیان ڕازین لەو پەروەردەیەی لەالیەن قوتابخانەكەوە دەستەبەر دەكرێت24

قوتابیان پەرە بە کارامەییە هزری  و كۆمەاڵیەتی و ژیریەکانیانبەشێوەیەکی باش دەدەن.25

تێكڕای نمرە بۆ قوتابخانەكە

ئاستی گشتی قوتابخانەكە



ڕێبەری هەڵسەنگاندنی دەرەكی بۆ قوتابخانەكان بنیادنانی تواناكان لە خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەیی باشتركردنی كوالیتی و یەكسانی         57  

تكایە خاڵبەندی بەكار بهێنە:
پوختەی سەركەوتنەكانی قوتابخانە، خاڵە بەهێزەكان یان بەرەوپێشچوونەكان:
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پوختەی ئەو پشتیوانیەی قوتابخانەكە بە دەستی هێناوە:

پوختەی ئەو تەحەدیانەی ڕووبەڕووی قوتابخانەكە دەبنەوە، ئەو بوارانەی زۆرترین پێویستیان بە پەرەپێدانە:



ڕێبەری هەڵسەنگاندنی دەرەكی بۆ قوتابخانەكان بنیادنانی تواناكان لە خوێندنی بنەڕەتی و ئامادەیی باشتركردنی كوالیتی و یەكسانی         59  

ڕاسپاردەكان بۆ بەرەوپێشچوون:
)پێویستە ڕاسپاردەكان ژمارەیان پێ بدرێت و بە گوێرەی گرنگیان ڕیزبەندی بكرێن. پێویستە ڕاسپاردەكان بە چەشنێك 
دابرێژرێن كە زۆرترین كاریگەرییان لێبكەوێتەوە و قوتابخانەكە بەرەو سەركەوتن ببەن. پێویستە واقیعیانە بن و قابیلی 

جێبەجێكردن بن.(

 لیژنەی كوالیتی و پالنی پەرەپێدانی قوتابخانە
سەرۆكی لیژنە___________________  واژو_______________  

ئەندامی لیژنە___________________  واژو_______________  

ئەندامی لیژنە___________________  واژو_______________  

ئەندامی لیژنە___________________  واژو_______________ 

ئەندامی لیژنە___________________  واژو_______________ 
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ئێمە داوای هاوكاری تۆ دەكەین لە 
پرۆسەی نوێی هەڵسەنگاندنی ده ره كی بۆ 

قوتابخانەكەت. پرۆسەی هەڵسەنگاندنی 
دەرەكی ڕەنگدانەوەی پراكتیزەیەكی جیهانی 

هاوچەرخە لە بواری سەرپەرشتیكردندا و بۆ 
ئەوە دارێژراوە بۆ ئەوەی هاوكاری قوتابخانەكە 

بكات بۆ باشرتكردنی كواڵیتی و كاراییەكەی. 
پرۆگرامی هەڵسەنگاندنی دەرەكییەكان ئەو 
پرۆسانەی ئێستا تەواو دەكات كە پەیوەستن 
بە خودهەڵسەنگاندنی قوتابخانەكە و پالنی 

پەرەپێدان، ئەویش بە پشتیوانی سەرپەرشتیارەكان 
كاتێك وەك هاوڕێی ڕەخنەگر هەڵسوكەوت 
دەكەن. پرۆسەی هەڵسەنگاندنی دەرەكی 
پرۆسەیەكە بۆ حوكمدان لەبارەی ئەوەی تا 
چەند ئەدای قوتابخانەكە باشە و پێشنیاری 

ئەوە بكەیت كە چۆن دەتوانرێت باشرت بكرێت. 
ئامانجەكەی بریتی نییە لە سزادانی قوتابخانەكە، 

بەڵكو بۆ ئەوەیە هاوكاری بكات پەروەردەیەكی 
ئاست بڵند بۆ قوتابییەكانی دەستەبەر بكات. 

هەڵسەنگاندنە دەرەكییەكەت لە میانەی دوو، 
سێ یان چوار رۆژدا ئەنجام دەدرێت لەالیەن 

لیژنەیەكەوە كە پێكهاتبێت لە سێ سەرپەرشتیار، 
كە هیچ یەكێكیان پەیوەندییەكی نزیكی لەگەڵ 

قوتابخانەكەدا نيه . ئەوان هەمویان مەشقی چڕ 
و پڕیان وەرگرتووە ئاماده كراون بۆ ئەو ئەركە. 

تكایە وەك رۆژانی ئاسایی قوتابخانەكە مامەڵە 
لەگەڵ رۆژانی هەڵسەنگاندنەكەدا بكه . هیچ 

ئامادەكارییەكی تایبەت مەكە و تكایە خواردن 
پێشكەش مەكە یان وێنە مەگرە. 

سەرۆكی لیژنەكە پێش هەفتەیەك لە 
ئەنجامدانی سەردانی هەڵسەنگاندنەكە 

پەیوەندیت پێوە دەكات بۆ ئەوەی خۆی بناسێنێت 
و داوای هەندێ زانیاری بكات. كاتێك سەردانەكە 

دەست پێدەكات، لیژنەكە كۆبونەوەیەكی 
سەرەتایی دەكات لەگەڵ تۆ و لەگەڵ 

یاریده ده رانی بەڕێوبەرەكان. ئەوان بانگهێشتت 
دەكەن بۆ ئەوەی پێشەكیەك ده رباره ی 

قوتابخانەكە بخەیتەڕوو. 

دوای كۆبونەوە سەرەتاییەكە، ئەندامانی لیژنەكە 
دەست دەكەن بە كۆكردنەوەی بەڵگە لەبارەی 

هەمووالیەنەكانی كاری قوتابخانەكە، لە 
ڕێگای:

سەرنجدانی فێركردن و فێربوون لە نێو  •
وانەكاندا. 

سەرنجدان لە ژیانی قوتابخانەكە. •

ئەنجامدانی گفتوگۆ لەگەڵ تۆ،  •
یاریده ده ره كانت و سەرۆكی ئەنجومەنی 

دایبابان و مامۆستایان. 

 كۆكردنەوەی تێڕوانینی مامۆستایان  •
و فەرمانبەرانی دیكە )لە نێویاندا ئەگەر كرا 

 تێڕوانین ڕێنماییكاری پەروەردەیی(، 
 و دایبابان و قوتابییەكان و تێڕوانین لە تۆمار 

و دۆكیۆمێنتەكان. 

پاشكۆ ١4: سەرنجێكی 
كورت بۆ بەڕێوه بەرانی 

ئەو قوتابخانانەی كە 
 هەڵسەنگاندنی دەرەكییان 

بۆ ئەنجام دەدرێت
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بەكارهێنانی بەڵگەكان، ئەوان حوكم لەسەر 
ئاستی ئەدای قوتابخانەكە دەدەن ئەویش 

بە گوێرەی هەر یەكێك لە 25 ستانداردەكەی 
قوتابخانە بە شێوەیەكی گشتی. بۆ ئەنجامدانی 
ئەم كارە، ئەوا ئەم وەسفكارانه  بەكاردەهێنن لە 
چوارچێوەی هەڵسەنگاندندا. حوكمدانەكەشیان 

بابەتی و سەربەخۆ دەبێت. 

چوار ئاستی ئەدا هەیە: 
ئاستی 1: پێویستی بە بەرەوپێشچوونی  •

گەورە هەیە بۆ ئەوەی ستانداردەكە بەدی 
بهێنێت.

ئاستی 2: پێویستی بە بەرەوپێشچوونە بۆ  •
ئەوەی ستانداردەكە بەدی بهێنێت.

ئاستی 3: ستانداردەكە بەدی هاتووه . •

ئاستی 4: ستانداردەكەی تێپه ڕاندووه . •

لە كۆتایی سەردانی تایبەت بە هەڵسەنگاندندا، 
لیژنەكە كۆبونەوەیەك ئەنجام دەدات كە تێیدا 

فیدباكی زارەكی دەخەنەڕوو لەبارەی ئەو 
دەرئەنجامانەی پێیگەیشتن. تۆ و یاریده ده ره كانت، 

و سەرۆكی ئەنجومەنی دایبابان و ڕێنماییكاری 
پەروەردەیی )ئەگەر كرا( و گروپێكی نوێنەرایەتی 

لە مامۆستایان )ڕەنگە نوێنەرێكی خۆبەخش 
لە هەر بەشێك-بابەتێك( بانگهێشت دەكرێن بۆ 

ئەوەی ئامادەی كۆبونەوەكە بێت. 

لە میانەی یەك هەفتە لە دوای كۆتایی هاتنی 
 هەڵسەنگاندنەكە، سەرۆكی لیژنەكە 

و هاوه ڵەكانی ڕاپۆرتێكی نووسراو ئامادە دەكەن 
كە تێیدا دەرئەنجامەكان دەخەنەڕوو و چەند 
ڕاسپاردەیەك دەستەبەر دەكەن لەبارەی ئەو 

كارانەی كە پێویستە قوتابخانەكە بیگرێتەبەر بۆ 
باشرتكردنی كواڵیتی و كاراییەكەی. 

تۆ كۆپیەكی ڕاپۆرتەكەت بەدەست دەگات 
و سەرپەرشتیاری هاوڕێی ڕەخنەگرهاوكاریت 

دەكات بۆ وەاڵمدانەوەی پێشنیارەكانی لیژنەكە. 
دوای بەدەستگەیشتنی ئەم ڕاپۆرتە، تۆ پاڵنەرت 
بۆ دروست دەبێت بۆ دەستەبەركردنی فیبدباك 

 لەبارەی چوارچێوەی هەڵسەنگاندن 
و پرۆسەكەوە.
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ئه نجومه ىن ڕۆشنبريى به ريتاىن 
 ئه نجومه ىن ڕۆشنبريى به ريتاىن ڕێكخراوێكى نێوده وڵه ىت شانيشيىن يه كگرتوى 

 به ريتاىن يه بۆ كارى په يوه ندى كه لتورى و ده رفه ته په روه رده يه كان.

 ئێمه له سه رئاسىت نێوده وڵه ىت ده رفه ت بۆ خه ڵكى شانيشيىن يه كگرتوى به ريتاىن 
و واڵتاىن ديكه ده ره خسێنين وه متمانه له نێوانياندا بنيات ده نێين له هه مووجيهاندا.

ئه م باڵوكراويه به هاوكارى يه كێىت ئه وروپا به رهه م هێرناوه. ناوه ڕۆكى ئه م 
 باڵوكراوه يه به ته نهابه رپرسيارێىت ئه نجومه ىن ڕۆشنبريى به ريتانيه 

و به هيج شێوه يه ك گوزارش له بريوبۆچوىن يه كێىت ئه وروپا ناكات. 

 ئێمه زياتر له ١٠٠ واڵتدا كار ده كه ين و  8٠٠٠ كارمه نه د- كه ٢٠٠٠ مامۆستا له 
 خۆده گرێت –كار له گةڵ هه زاران كه ىس پڕۆفيشيناڵ و دارێژه رى ياسايي 

 و مليۆنه هاگه نج ده كه ن هه مووساڵێك، به فێركردىن زماىن ئينگلزيى 
و ئڵوگۆركردىن هونه ر گه ياندىن پرۆگراىم په روه رده ىي وپڕگرامانه ى په يوه ستن به 

 كۆمه ڵگاوه. 

https://iraq.britishcouncil.org

یەكێتی ئەوروپا
یەكێتی ئەوروپا لە ٢8 دەوڵەتی ئەندام پێكهاتووە كە بڕیاریانداوە هەنگاو بە هەنگاو 

سەرچاوە و مەعریفە و چارەنوسیان پێكەوە گرێ بدەن. كە پێكەوە و، لە میانەی 5٠ 
ساڵی بەرفراوانبوونیدا، زۆنێكی پڕ لە سەقامگیری و دیموكراسی و گەشەپێدانی 

بەردەوامیان بنیاتناوە، لە هەمان كاتیشدا پارێزگاریان لە فرەیی كەلتوری، لێبوردەیی و 
ئازادییە تاكەكەسییەكان كردووە. 

یەكێتی ئەوروپا پابەندە بە ئاڵ و گۆڕكردنی دەستكەوت و بەهاكانی لەگەڵ واڵتان و 
 گەالنی دەرەوەی سنورەكانیدا.

بۆ زانیاری زیاتر تكایە سەردانی ئەم سایتە بكە:
http://europa.eu/

https://eeas.europa.eu/delegations/iraq_en
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