
ی نوێ انبۆ سھرپھرشتیار زانیاری

شوێنی بۆ دابین دەکرێت  یھنگھ اکام د لھگوێدانھ ئھوەی منداڵھکھت  . بھ بێ (Skövde) بھخێربێن بۆ دایھنگھ لھ شارەوانی شوێڤدێ
ھێنانی مان کۆکردۆتھوە بھو مھبھستھی بھشداربوونی سھرپھرشتیاران زیاتر بکھین لھ پڕۆسھی ڕاھکزانیاریکۆمھڵھ لھم نامھیھدا 

. کاری پێدەکھینمنداڵ لھ دایھنگھ دا ھھروەھا ئھو ڕێسا و شێوازی ڕەفتارکردنانھ ڕوونکھینھوە کھ لھ دایھنگاکانی شارەوانی شوێڤدێدا 

وازیان اجی کاندابھو ماوەیھ دەڵێن کھ منداڵ دەست دەکات بھ دایھنگھ. ماوەی ڕاھێنانی منداڵ لھ دایھنگھ - ڕاھێنانی منداڵ لھ دایھنگھ
مھزەندە دەکرێت کھ لھ ھھفتھیھکھوە بۆ دوو ھھفتھ بخایھنێت. ڕاھێنانی منداڵ لھ دایھنگھ واتای ئھوە دەگھیھنێت کھ  وا بھ�مھیھ ھ

منداڵھکھ پێکھوە لھگھل سھرپھرشتیارانیاندا بھ دایھنگھکھ، کارمھندان و مندا�نی تر ئاشنا دەبن. لھ میانھی ڕاھێنانی منداڵ لھ 
 بھوەی دەبیتشنا ڕۆژەکانی منداڵھکھ لھ دایھنگھ بھدەست دەھێنیت و ئابھسھربردنی ھرپھرشتیار وێنھیھک لھسھر تۆ وەک سدا دایھنگھ

پێویستیھکانی   حھزەکانی منداڵھکھت، ئھزمونھکانی و بۆ دەڕەخسێت کھ باس لھدایھنگھ چۆن بھڕێوە دەبرێت و ھاوکات دەرفھتێکت 
 لھ دایھنگھ بکھیت. اھێنانی منداڵبھشداری ڕ سھرپھرشتیار بکھیت. دەشێت تۆ وەک

 کراوەن 18:30 - 06:30دایھنگھکانی شارەوانی شوێڤدێ لھ باری ئاساییدا لھ نێوان کاتژمێر  - کاتھکانی کردنھوە

منداڵھکھ  ی دیاریکراوداکات لھبگونجێت، تا  انھی دەیدەن بھ خوێندنگا بۆ کاتی دانانی منداڵھکھتھیگرنگھ ئھو خشت - کاتھکان خشتھی
ت ھھمیشھ کارمھندان ھوە. ئھگھر کاتھکانی ئیشھکانتان گۆڕدرا دەشێت خشتھی کاتھکانی منداڵھکھش بگۆڕدرێت. دەشێن و بیبھنانێد

ماوەی چوون و ھاتنھوە  +کاتی ئیشکردن/کاتی خوێندن  خشتھی کاتکاتھکان.  مھبھست لھ  ھوە لھ گۆڕینی خشتھیئاگادار بکھن
 لھسھر ئیش دەگھینێت. 

کاژێر مافی چوونھ دایھنگھیان ھھیھ بھ پێی خشتھیھکی دیاریکراو کاتێک کھ سھرپھرشتیار پشووی  15یھنگھ ھھفتھی مندا�نی دا
 دایکوباوکێتی ھھبێت بۆ منداڵێکی بچووکتری  یان کاتێک سھرپھرشتیار بۆ ئیش دەگھڕێت.  

ئھوەیھ کھ منداڵھکھ لھمھ مھبھست  ھی گشتی ھھیھ.مافی چوونھ دایھنگ ساڵ 3لھو پایزەوە کھ منداڵھکھ دەبێت بھ  - دایھنگھی گشتیی
 ھوە داوادەکرێت.انکاژێر بھ خۆڕایی بچێتھ خوێندنگا و لھ الیھن سھرپھرشتیار 15ئھوەی ھھیھ کھ ھھفتھی  مافی

ھ ساڵی چوار ڕۆژ دایھنگھ دادەخرێت بۆ نھخشھدانان و خولی فێرکاری خێرا بۆ کارمھندان. دەشێت ئھم - ڕۆژەکانی نھخشھ دانان
 . نالنی کھم دوو مانگ پێشوەخت ڕاگھیھنرێت کامانھن ئھو ڕۆژانھی دایھنگھ دادەخرێ

لھ میانھی کاتھکانی پشوودان، پشوودانی ھاوینھ و کریسمسدا دایھنگھکان لھ نێو خۆیاندا ھاریکاری دەکھن. واتھ ئھو  - کردن بھیھک
ت منداڵھکھت لھ میانھی ئھو کاتانھدا لھ دایھنگھیھکی تر دانێیت. ئھو دایھنگھیھی کھ منداڵھکھتی بۆ دەچێت ڕەنگھ داخرابێت  و دەتوانی

 .  بۆ ئھوێ نلھگھڵ منداڵھکھتدا دەچ کارمھندانھی منداڵھکھت دەناسن لھ دایھنگھ نوێکھ

بزانن کھ کاتێک منداڵھکھتان دەھێنن و دەیبھنھوە گرنگھ پھیوەندی بھ کارمھندانھوە بکھن، بۆ ئھوەی کارمھندان  - ھێنان و بردنھوە
ئھگھر کھسێکی تر  نھوەلێ بکھن. دەشێت ھھمیشھ کارمھندان ئاگادار بکھ انلێوەرگرن و خواحافیزیت انئێوە ھاتوون و منداڵھکھت

ئھگھر تۆ پھسھندت نھکردبێت/ ڕات  کھنکھسێکی تر ب ڕادەستیمنداڵھکھت منداڵھکھت بێنێ و بباتھوە. کارمھندان بۆیان نیھ 
 نھگھیاندبێت.

کاتێک منداڵھکھتان نھخۆش دەکھوێت دەشێت لھ مالھوە بمێنێتھوە. دەشێت ھھمیشھ زەنگ لێدەیت بۆ دایھنگھ کاتێک  - نھخۆشی
دەکھوێت. دەشێت پاش نھخۆش کھوتن ڕۆژێک پێش ئھوەی منداڵھکھت ببھیتھوە بۆ دایھنگھ  زەنگ لێدەیت و  شمنداڵھکھت نھخۆ

بھر لھوەی بیبھیتھوە بۆ دایھنگھ، بۆ ئھوەی منداڵھکھت تاقھتی مانھوەی  ھوەپێیان ڕایگھیھنیت. گرنگھ منداڵھکھت چاک بووبێت
ڕۆژێکی  لھ دایھنگھ ھھبێت و مھترسی تووشبوون لھسھر مندا�نی تر کھمبێتھوە. ئھگھر منداڵھکھت تای لێھات دەشێت یھک ڕۆژ 

 بێت. ماتای نھبھ تھواوی پێش بردنھوە بۆ دایھنگھ 

کاژێر پێش بردنھوەی بۆ دایھنگھ ھیچ  48دەشێت منداڵھکھ  گھدە/ڕشانھوە/ سکچووندا  ونیتێکچو نھخۆشیھکانی لھ حاڵھتی
نیشانھیھکی نھخۆشی تیانھمابێت. چونکی مھترسی تووشبوونی مندا�نی تر گھورەیھ، دەشێت خوشکوبراکانی تری منداڵھکھ 

  تووشبووەکھ بھ نھخۆشیھکانی تێکچوونی گھدە، لھ ماڵھوە بمێننھوە. 

ڕەنگھ کاتھکان لھ نێوان دایھنگھکاندا جیاوازیان ھھبێت  - ئاسایی لھ دایھنگھژێکی ڕۆ

 بکھن. ..ھتددایھنگھ دەکرێتھوە. تا کاتی بھرچایی خوادن منداڵھکان دەتوانن یاری ، وێنھ و  06:30کاتژمێر 

 بھرچایی. ژەمی 08:00کاتژمێر 

دەخرێتھ بھردەم مندا�ن وەک یاریکردن، موزیک، چاالکی لھ نێوان بھرچایی و ژەمی نیوەڕۆدا چھندین چاالکی جۆراوجۆر 
 مندا�ن میوەیان پێشکھش دەکرێت.بھیانیان بھشێکی چاالکیھکان لھ دەرەوەی دایھنگھکھدا ئھنجام دەدرێن. خوڵقێنھر. 



 ژەمی نیوەڕۆ. 12:00کاتژمێر 

گوێگرتن لھ چیرۆک. پاش پشوودانھکھ کۆمھڵێک  پاش نانی نیوەڕۆ ساتھ وەختێکی ئارام بۆ مندا�ن دابین دەکرێت وەک نوستن یان
 رێنھ ڕوو تا کاتی نیوانھژەم.خچاالکی لھ ژوورەوە ودەرەوەی دایھنگھدا دە

 نێوانھ ژەم، لھ باری ئاساییدا بریتیھ لھ شیر و سھندویج (سمۆرگۆس). 15:00کاتژمێر 

 وورە و دەرەوەی دایھنگھدا ئھنجام دەدرێن. پاش نیوانھ ژەم و تا کاتی چوونھوەی منداڵ بۆ ماڵھوە چھندین چاالکی لھ ژ

 دایھنگھ دادەخرێت.  18:30کاتژمێر 

لھ دایھنگھ مندا�ن ھھموو ڕۆژێک دەبرێنھ دەرەوە. واتھ منداڵھکھت پێویستی بھ جلوبھرگی گونجاو ھھیھ بھ پێی  - مانھوە لھ دەرەوە
  منداڵھکھتمی قایشی شاندار یان ک�وی پاراستن لھ خۆر. رئاووھھوا، وەک جلی باران، جزمھی الستیک، چاکھتی گھرم، پانتۆڵی گھ

رگی ژێرەوە) بۆ ئھوەی بیگۆڕن ئھگھر جلھکانی تھڕ یان بھودەبێت ( پانتۆڵ، بلوز، گۆرەوەی، جل جلوبھرگی زیادەشپێویستی بھ 
 پیس بوو. 

سا�ندا وچانیکی ئارامیان لھ  5-3 پاش ژەمی نیوەڕۆ وچانێک بۆ پشوودان وەردەگرن. مندا�نی گھورەتر لھ نێوان - پشوودان
سا�ن بۆیان ھھیھ پشوویھک بدەن/سھرخھوێک بشکێنن لھ  3 -1خوێندنھوەی چیرۆک بھ دەنگی بھرز پێشکھش دەکرێت. مندا�نی 

و سھر دۆشھک لھ ژوورەوە یان لھ گالیسکھدا لھ دەرەوە. زۆرێک لھ دایھنگھکان مندا�ن بۆیان ھھیھ لھ گالیسکھکھی خۆیاندا ھھمو
 ساڵھکھ لھ دەرەوە سھرخھوێک بشکێنن.

لھ دایھنگھ مندا�ن ژەمی بھرچایی، نیوەڕۆ و نێوانھ ژەمیان پێشکھش دەکرێت. ژەمھ خواردنھکان بھ خۆڕاییھ. ئھگھر  - خواردن
  منداڵھکھ پێویستی بھ خۆراکی تایبھتی ھھبوو دەشیت بھ دایھنگھ ڕاگھیھنرێت.    

 


