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سه ره تا
منداڵ پێویستیان به  گه وره سااڵنه . گه وره سااڵن که  پشتگیریان ده که ن و 

هانیان ده ده ن. گه وره سااڵن که  به رپرسیاری خۆیان به  ئه ستۆ ده گرن 
و یارمه تی ده ده ن. گه وره سااڵن که  چاوه ڕوانی ئه رێنیان هه یه  و 

گه وره سااڵن که  سنوورگه ل دیاری ده که ن. ئه وه  بیره کانی بناخه ی ئه و 
ڕێبازانه یه  ئێمه  وه پێشمان خستوون له  باخچه ی شاره وانی ووپسااڵ بۆ 

چۆنیه تی هاوکاری به ینی باخچه ی مندااڵن و ماڵ.

ئێمه  ده زانین که  هاوکاریه کی باش له  به ینی باخچه ی مندااڵن و ماڵ 
هۆکارێکی سه رکه وتنه  له  فێربوون و پێشكه وتنی منداڵه کان. باخچه ی 

مندااڵن منداڵه کان ڕووبه ڕووی گرفتی بچووک و گه وره  ده کات. زانیاری 
ده بێت وه ده ست بهێنرێت، گرفت ده بێت حه ل بکرێن، ناکۆکی ده بێت مامه ڵه  

بکرێن، تواناگه ل ده بێت گه شه  بدرێن و هاوکاری له گه ڵ که سانی دیکه  
ده بێت موحته ره مانه  بێت. له  ئه م گرفتانه  منداڵه کان پێویستیان به  گه وره سااڵنه  

که  یارمه تیان بده ن. مه به ستێک و ویستێکی هاوبه شی پێویسته .

بۆ هاوکاریه کی زۆر باش پێویسته  هه ر له  سه ره تاوه  ئه وه  ڕوون بێت که
هه ر یه که ی چ به رپرسیاریه کیان هه یه ، چۆنیه تی شێوه گه ل و هاوکاری له
چ شتێک بکه ن. ئه و کاته  ده توانین هاوکاری بکه ین - بۆ باشیه تی منداڵه که .

هاوکاریه کی باش له  به ینی باخچه ی مندااڵن 
و ماڵ هۆکارێکی سه رکه وتنه  له  فێربوون 

و پێشكه وتنی منداڵه کان.



که  باخچه ی مندااڵن و ماڵ یارمه تی یه کتر بده ن و تا ده کرێت 	 
باشترین هه لومه رج دروست بکه ن بۆ منداڵه کان که  کاتێکی 

پێشکه وتن و فێربوونیان هه بێت له  باخچه ی مندااڵن.

که  باخچه ی مندااڵن و ماڵ هاوڕا بن و تێگه یشتنێکی هاوبه شیان 	 
هه بێت سه باره ت به  ئامانج و ئه رکی باخچه ی مندااڵن.

که  باخچه ی مندااڵن و ماڵ، هه ر یه که ی و پێکه وه ، به  باشترین 	 
شێوه  پشتگیری منداڵه کان بکه ن له  فێربوون و پێشکه وتنیان.

دیاری کردنی ئامانج بۆ هاوکاری له  به ینی باخچه ی مندااڵن و ماڵ



به رپرسیاری و چاوه ڕوانی
ئه رکی باخچه ی مندااڵن به  روونی یاسابه ندی کراوه  له  یاسای 

خوێندنگا و پالنی فێرکاری. سه رۆکی باخچه ی مندااڵن ده بێت کاره که  
به ڕێوه به رێت و دابه شی بکات. له  شاره وانی ووپساال ئێمه  ڕێکخراومان 

هه یه  که  له وێ سه رۆکی باخچه ی مندااڵن ده توانێت هه ندێک به شی 
به رپرسیاریه تی بخاته  ده ست ده ستیاری سه رۆکی باخچه ی مندااڵن. ئه وه  

باخچه ی مندااڵنه  که  بڕیاری ئه وه  ده دات که  ئه وه  چۆن ڕێک بخرێت، 
چۆن سامان دابه ش بکرێت و باخچه ی مندااڵن چۆن کار بکات بۆ 

گه یشتن به  ئامانجه کان.

به  پیی به شی دایکوباوک له  یاسا و پالنی فێرکاری خوێندنگا بۆ 
باخچه ی مندااڵن سه رپه رشت به رپرسی په روه رده کردن و پێشکه وتنی 

منداڵه کانیانن. باخچه ی مندااڵن ده بێت ماڵه وه  ته واو بکات و به  هه ر 
منداڵێک ده رفه تی پێشکه وتنی فراوان و هه مه الیه ن بدات. کاری 

باخچه ی مندااڵن له گه ڵ منداڵه کان ده بێت به  هاوکاری نێزیک له گه ڵ 
ماڵه وه  بکرێت.

به رپرسیاری باخچه ی مندااڵن
که  فێرکردن له  ڕووانگه ی ئامانج و ڕێبازی پالنی فێرکاری بێت.  •

که  فێرکردن ده بێت جۆراوجۆر بێت و گونجاو بکرێت به  پێی   •
ئاره زووی جیاوازی منداڵه کان، پێویستی و هه لومه رجیان.

که  سه رپه رشت زانیاری وه رگرن ده رباره ی ئه رک، ئامانج و   •
شێوه ی کار کردنی خوێندنگا.

که  سه رپه رشت پشتگیری بکرێن له  به رپرسیاریه تیان بۆ   •
په روه رده کردن، پێشکه وتن و گه وره بوونی منداڵه کان.

که  سه رپه رشت گۆتوبێژی پێشکه وتنیان پێشکه ش بکرێت سه باره ت   •
به  فێربوون و پێشکه تنی منداڵه که .

که  سه رپه رشت زانیاری وه رگرن سه باره ت به  گۆڕانکاری   •
له  باخچه ی مندااڵن که  کار ده کاته  سه ر درێژه دانی فێربوون و 

پێشکه وتنی منداڵه کان.

که  له  کاتی پێویست به  زووترین کات پێوه ندی به  سه رپه رشت   •
بکرێت.

که  بۆچوونه کانی سه رپه رشت له به رچاو بگرن له  حاڵه تی پالندانان   •
و جێبه جێ کردنی کاروه باره که .

چاوه ڕوانی باخچه ی مندااڵن له  سه رپه رشت
که  په روه رده  کردن و پێشکه وتنی منداڵه کی خۆیان به  ئه ستۆ بگرن.  •

که  به شداری بکه ن له  ئه و چاوپێكه وتنانه  و گۆتوبێژانه  که  باخچه ی   •
مندااڵن پێشکه شیان ده کات.

که  زانیاری باخچه ی مندااڵن بخوێننه وه  سه باره ت به  فێربوون و   •
پێشکه وتنی منداڵه که ی خۆیان.

که  باخچه ی مندااڵن زانیاری دروستی له به رده ست بێت بۆ 	 
سه رپه رشت.

که  له  حاڵه تی پێویست پێوه ندی به  کارمه ند بکه ن سه باره ت به  	 
پرسیارگه ل که  پێوه ندی هه یه  به  منداڵه که ی خۆیان.



شێوه گه ل و ناوه ڕۆک بۆ هاوکاری
له  هاوکاری ئێمه  له گه ڵ ماڵه وه  ئێمه  شێوه گه لی جیاوازمان هه یه  بۆ 

زانیاری و گۆتوبێژ. به  یارمه تی ئه مانه  ئێمه  ده توانین دووالیه نه  
به رپرسیاری هاوکارییه ک بگرینه  ئه ستۆ بۆ باشیه تی منداڵه کان.

زانیاری 
زانیاری ده رباره ی ئیداره  کردن و به رده وام کردنی شاره وانی له  کاری 

باخچه کانی مندااڵن هه یه  له  ماڵپه ڕی شاره وانی:
)www.uppsala.se(. زانیاری ده رباره ی هه ر باخچه ی مندااڵن هه یه  
له  ماڵپه ڕی باخچه ی مندااڵن. زانیاری ده رباره ی ڕووداوگه لی ئێستاکان 
و گۆڕانکاری ده درێت له  پێوه ندی ڕۆژانه  له  به ینی سه رپه رشت و له  بۆ 

نموونه  نامه ی هه فتانه  یان مانگانه .

گۆتۆبێژی ناساندن 
گۆتوبێژی ناساندن ده کرێت له  کاتێک منداڵه که  ده ست به  باخچه ی 
مندااڵن ده کات. مه به ستی گۆتوبێژه که  ئه وه یه  که  باخچه ی مندااڵن 

بزانیت منداڵه که  چ ئه زموونیه کی هه یه . ئه وه  بۆ ئه وه ی که  باخچه ی 
مندااڵن باشتر بتوانیت پێویستیه کانی منداڵه که  دابین بکات. مه به ستی 

گۆتوبێژه که  هه روه ها دروست کردن پێوه ندیه کی باش له گه ڵ بنه ماڵه که ، 
دانی زانیاری به  سه رپه رشت ده رباره ی كرداركاریی فێرکاری باخچه ی 

مندااڵن، بینینی هاوکاری بنه ماڵه ی و هه روه ها زانیاری ده رباره ی 
پرسیارگه لی کردارانه  له  ژیانی ڕۆژانه ی منداڵه که  له  باخچه ی مندااڵن. 

ئه وه  باخچه ی مندااڵنه  که  بانگهێشتن ده نێرێت بۆ گۆتوبێژه که .

گۆتوبێژی پێشکه وتن
گۆتوبێژی پێشکه وتن بنکه یه که  له وێ سه رپه رشت داوه ت ده کرێن بۆ 
گۆتوبێژێک ده رباره ی منداڵه که یان. مه به ستی گۆتوبێژه که  ئه وه یه  که  

پێکه وه  له گه ڵ سه رپه رشتی منداڵه که  باسی دڵخۆشی منداڵه که ، پێشکه وتن 
و فێربوونی بکه ن هه م له  باخچه ی مندااڵن و هه م له  ده ره وه .

گۆتوبێژی پێشکه وتن کۆمه کی زیاتر کردنی زانیاری ده کات بۆ 
فێرکاره کان و سه رپه رشت ده رباره ی هه ر منداڵێک و هه روه ها 

بناخه یه که  بۆ پالندانان و پێشکه وتنی فێرکاری کاروباری باخچه ی 
مندااڵن.

وونیکوم، سه كۆیه کی دیجیتالی 
هه موو باخچه کانی شاره وانی سه کۆیه کی دیجیتالی هاوبه ش به کار 

ده هێنن که  ناوی وونیکومه .

مه به ستی سه کۆکه  دانی ده رفه تێکی زیاتره  بۆ وه دواکه وتنی  پێشکه وتن 
و فێربوونی منداڵه که . ئه وه  هه روه ها پێوه ندی و هاوکاری به ینی ماڵه وه  

و خوێندنگا باشتر ده کات.

ئاخافنگا بۆ هاوڕایی 
له  هه ر باخچه یه کی مندااڵن یه ک یان چه ندین ئاخافنگا هه یه  بۆ هاوڕایی 
له گه ڵ منداڵه کان و سه رپه رشه کان. ئه رکگه لی سه ره کی هاوڕاوێژییه کان 

ئه وه یه  که  مه یدانێک بن له وێ سه رپه رشت بتوانن پێشنیاز و بۆچوونی 
خۆیان وه پێش بخه ن له  پرسیارگه لی جیاواز. بابه ت که  پێوه ندی هه یه  به  
تاکه که س - منداڵ، دایکوباوک یان کارمه ند - نابێت له  ئاخافنگاکه  باس 
بکرێن. هاوڕای هه روه با ده کرێت ده رباره ی دانی زانیاری ده رباره ی 

بڕیاری ئایینده  بێت بۆ ئه وانه  که  پێوه ندیان هه یه  به  بڕیاره که .

نموونه  له  ئاخافنگا:

ئه نجوومه نی باخچه ی مندااڵن - دانی زانیاری ده رباره ی بڕیاری   •
ئایینده .

چاوپێكه وتن بۆ دانی زانیاری\ چاوپێکه وتنی دایکوباوک -   •
مه یدانێک له وێ سه رپه رشت ده توانن پێشنیار و بۆچوونی جیاواز 

وه پێش بخه ن له  پرسیارگه لی جیاواز.

چاالکیگه ل وه ک چایی و قاوه  خواردنه وه ، ماڵئاوه ڵه یی، جێژن له وێ   •
ده رفه تی پرسیارکردن، ده رخستنی بۆچوون، بیر و هتد هه یه .

گۆتوبێژی پێشکه وتن   •



مامه ڵه کردنی نیگه رانی و گله یی
ئه گه ر سه رپه رشت هه ست به  نیگه رانی ده که ن یان بۆچوونیان هه یه  

ده رباره ی دۆخی منداڵه کیان له  باخچه ی مندااڵن ئه وا بۆ یه که م ده بێت 
پێوه ندی به  کارمه نده کان له  باخچه ی مندااڵن بکرێت، بۆ دووهه م 

یاریده ری سه رۆکی باخچه ی مندااڵن. ئه گه ر نیگه رانی یان بۆچوون 
سه باره ت به  پرسیارگه لی کاروباری یان ڕێکخراوی بێت ئه وا بۆ یه که م 

پێوه ندی به . یاریده ری سه رۆکی باخچه ی مندااڵن ده کرێت، بۆ دووهه م 
سه رۆکی باخچه ی مندااڵن.

ئه تۆ هه روه ها ده توانیت بۆچوون یان گله یی ڕاده ست بکه یت له  ڕێگای 
.www.uppsala.se ،ماڵپه ڕی شاره وانی ووپساال



به رده وامی کردن و پێشکه وتن
هاوکاریه کی باش له  به ینی باخچه ی مندااڵن و ماڵه وه  دروست نابێت 

هه ر له به ر ئه وه ی ویستێک، ئامانجێکی دیاریکراو، دابه ش کردنی 
به رپرسیاری و شێوه گه لی ئاسایکراو هه یه . ئه وه  له وانه یه  پێویستی به  

پێشخستن و باشتر کردن بێت. له به ر ئه وه  گرینگه  که  به رده وامی کردنی 
چۆنیه تی هه ست پێکردنی ئه و هاوکاریه  هه بێت که  هه یه  له  به ینی 

باخچه ی مندااڵن و ماڵه وه  و که  ئه و به رده وامی کردنه  ده بێته  هۆی 
چاره سه رگه ل که  به  مه به ستی پێشکه وتن و باشتربوونه .

پرسیارنامه  بۆ سه رپه رشت
یه ک جار له  ساڵ هه موو سه رپه رشته کان پرسیارنامه یه ک وه رده گرن 

له  الین به ڕێوه به رایه تی فێرکاری. پرسیارنامه که  پرسیاری تێدایه  
ده رباره ی ئه وه  که  سه رپه رشت چۆن دۆخی منداڵه که یان ده بینن له  

باخچه ی مندااڵن، به اڵم هه روه ها پرسیار سه باره ت به  چۆنیه تی 
هاوکاری به ینی باخچه ی مندااڵن و ماڵه وه .

پرسیارنامه که  به رده وامی ده کرێت و له  ناوخۆی باخچه ی مندااڵن 
شیكاریی ده کرێت و باخچه ی مندااڵن هه روه ها به رپرسی ئه وه یه  که  

له  کاتی پێویست چاره سه ری باشترکردن پیاده  بکات. سه رپه رشته کان 
واڵمدانه وه یه کی نووسراوه  یان ده میی کورت وه رده گرن له  پرسیارنامه که  

له وێ سه رئه نجامه که ی، شیكاریی کردنه که  و هه ر چاره سه رێک به  
کورتی باس ده کرێت. واڵمه کانی پرسیارنامه که  خاڵێکی ده رچوونی 

گرینگن له  کاری باخچه ی مندااڵن بۆ به رده وامی کردن و پێشکه وتن.

له  ڕێگای گۆتوبێژی باش و دووالیه نیانه  ئێمه  ده توانین باشترین 
هه لومه رج بده ین به  منداڵه کان که  فێر بن و پێشکه ون، هه م له  ماڵ و 

هه م له  باخچه ی مندااڵن.



Uppsala kommun شاره وانی ووپساال
به ڕێوه به رایه تیی فێرکاری

utbildningsforvaltningen@uppsala.se
ڕێبازه کان له  الیه که وه  له  الی شاره وانی سوودێرته لیه Södertälje  کۆ کراونه ته وه  

و له وێ وه پێش خراون له  الیه ن نووسینگه ی فێرکاری به  گۆتوبێژ له گه ڵ 
سیاسه تمه دار، سه رپه رشت و هاوکاره کان له  باخچه کانی مندااڵن.


