
 یکەرەس یمارکردنۆت

 .ەان بکیساوا ەیباخچ ەگا لێج یئادار داوا ی(١ت تا )ێرت بیبەل

 ەلک ڵێسا ەت بێبب ینەمەت ەیوەش ئێت پەیکز بەت و حێبووب کیدا ەم لەکیە ینیتشر یلول و مانگەیئ یمانگ ەل ەیەت هڵامند

 ەل ڵمندا یگاێ. جییەگات نێج یرگرتنەو یک مافڵێسا ەت بەکڵەمندا یش بوونێک پێمانگ بکات. یست پەان دیساوا ەیباخچ

 ت.ێنرێکاربهەکردن بڵقبو ەینام یروارەب یک داواێمانگ ەیماو ەل ێبەد یوانەراش ەر بەس یانیساوا ەیباخچ

 ەوەتێانگرەید یکەرەس یمارۆت ەیناڵو منداەئ

 ان.یساوا ەیباخچ ەگا لێج یگرتنەو ۆب یەداێان تییاسای یرجەم ەیناڵو منداەئ 

 ن.ۆڕگەان دۆیخ یانیساوا ەیباخچ ەیناڵو منداەئ 

 یکانڵەمندا .تێنرەداد ۆان بیگاێدا جیکەرەس یمارکردنۆت ە، لیەداێان تیانیاساو ەیباخچ ەچوون ییاسای یرجەم ەیناڵو منداەئ

 ەن کێریگەردەو ەناڵو منداەموو ئەک هێت کاتێخرەداد یکەرەس یمارکردنۆبوو. تەه ڵتاەب یگاێر جەگەئ ێتێدرەان دیگاێتر ج

 .یەداێان تییاسای یرجەو م ەان کردوویگاێج یداوا

 .ڵمندا یمارکردنۆت یکخستنڕێ ۆب ەیەان هۆیخ یساڕێت ەبیتا یانیساوا ەیباخچ

ت ەیکەش دەشکێت پەداواک ەیوەئ یدوا ۆوخەراست ێبەبوو، د ەوەخوار ەیم گروپانەک لێکیە ەب رەت سەکڵەر منداەگەئ

 :یوانەشار ۆت بیرێستدا بنۆپ ەکان بەگەڵب

 ەیەان هڵیمندا یاستنڕپا ەیرمانگەف یارڕیان بی تنەبیتا یستیداوێن پەخاو ەیناڵو منداەئ. 

 ەرەسەان لیرۆز یرکەئ ەوییەندامەمئەک ۆیه ەان بین یەژخاێدر یشۆخەن ۆیه ەب ەیزانانێو خەئ ڵیمندا. 

 ەش بەشکێان پیساوا ەیباخچ ەگا لێج ەک ەوەرەبد ەیەو نامەئ یماڵەت وێواو ببەت داواکردن یتڵەمؤ ەیوەش ئێت پێرت بیبەل

 .ەوەتەیم بدەاڵو ێوەو ل تێرنەنتێر ئەسەل ەوەانیساوا ەیباخچ ەیگێناو پ ەتیبچ ەت کێبەد ەوەش بەوەکات. ئەت دەکڵەمندا

 یکەرەس یمارکردنۆت یدوا

شتا ێه ەت کیەکەدا داوا دەو کاتەلان ی، تەیکەدان یساوا ەیخچاب ەگا لێج یداوا یکەرەس یمارکردنۆت یداخستن یدوا

 .ییەدا نێان تیساوا ەیچباخ ەل یاگێج یرگرتنەو ییاسای یرجەمت ەکڵەم منداەاڵب، ەیەمارکردن کراوۆت

 یکەرەس یرگرتنەرگرتن و وەو ەییکراووان ێن ەک لێراوردەب

 ت ێکرەد ۆب ینگاندنەسەڵت هەوا داواکەت، ئەیگا بکێج یداوا ەوامەردەب/ەیەکراومارکردن ۆت ەک ەیو کاتەر لەگەئ

 ت.ێگات کردبێج یم داواەکیە ینیتشر ی(١) یدوا کێرجەم ەب

 یکەرەس یرگرتنەو و ەکراو یمارکردنۆت ەت لەوا داواکەبکات، ئ ێست پەن دیان هاویهار ەب ەت لەکڵەمندا ێوەتەد 

 .تێکرەد ۆب ینگاندنەسەڵه

 تەیکەداوا د ەرۆم جەب

 ەت باشێپ ەک ەوەرەزۆان بدیساوا یکەیەند باخچەان چی ەانیساوا ەیو باخچەئ. 

 ت.ەیار بکمۆتدا تەداواک ەان لیساوا ەیش باخچەش یت ناویتوانەد 

 تەیش بکەشکێک داوا پیەان یساوا یکانەموو باخچەه ۆت بیتوانەد. 

 ت ەبیتا یانیساوا ەیو باخچ یوانەشار ەر بەس یانیساوا ەیباخچ ەگا لێج یکستاد دا داوایدرێموو فرەه ەل تیتوانەد

 .ەیەت هێرنەنتێر ئەسەان لیساوا ەیباخچ ەیگێپ ەان لیاواس ەیباخچ یوان یستیلت. ەیبک

  ت.ێبەتدا هەکڵەمندا ەرگرتن لەو یکانەرجەمبا 



 کستاد یدرێفر یوانەشار یانیساوا ەیباخچ یاسای ێیپ ەب یوانەشار ەر بەس یانیساوا ەیباخچ ەگا لێج یشکردنەداب

 کات.ەد یاریکاندا دییەداواکار یستیل ەت لەداواک ینێکان شوەرجەت. مێبەد

 ک یەرەه یتەبیتا ەیگێپ ەل ەانیساڕێو ەگاکان. ئێج یشکردنەداب ۆب ەەیان هۆیخ یساڕێ تەبیتا یانیساوا ەیباخچ

 .ەیەت هێرنەنتێر ئەس ەدا لەانیساوا ەیو باخچەل

 (.یناو ەتیت بچیناتوان ۆ)ت یەاندایساوا ەیباخچ ەیگێپ ەکان لییەداواکار یمارکردنۆت ینێشو 

 یشتمانین ەیت ژمارەکڵەت و منداۆخ ێبەد (ەیان ژماری D) و،  ینۆکتریلەئ یستۆپ ێبەها دەروەت، هێبەتان ه

 یشەب ەب یندەوەیت، پەیکەد یشتمانین ەیژمار یرگرتنەو یوانەڕر چاوەگەئ ت.ێبەلت هیباۆم ەیژمار

 .ڵێب ێان پەیوەئو  ەبک ەوییەتگوزارەخزم

  Barnehageportalenان یساوا ەیباخچ ەیگێپ

 ت؟ۆڕیت بگەکڵەمندا یانیساوا ەیباخچ ێوەتەد 

 ت.یرێبن ێنو یکیەداوا ێبەد ەوە، ئتۆڕیبگ ەیکەانیساوا ەیباخچ ێوەتەم دەاڵ، بەبووەه ینێت شوەکڵەشتر منداێپ 

 ؟ەوەتیگوازەت دڵما

 ەیوەئ ێت بەیکستاد بکیدرێموو فرەه ەل یوانەشار ەر بەس یانیساوا یکانەباخچ ەگا لێج یت داوایتوانەد 

 یکات ەت لێبەکستاد هیدرێفر ەل یشتنیدان یکێشانیت ناونەکڵەمندا ێبەم دەاڵ، بیکستاد بژیدرێفر ەت لەکڵەمندا

 دا.یرگرتنەو

 ک یەتا  ەیماو ۆب یوانەشار ەر بەس یانیساوا ەیباخچ ەت لەاکگێت جیناتوە، دەوەتیزگواەکستاد دیدرێفر ەت لڵما

 ت.یرێبن یەگاێو جەنان لێوازه ەینام ێبەم دەاڵ، بتێنێر بمەهت ەکەوەگواستن یدوا ەمانگ ل

 ەو پرسەئ یکخستنڕێ ۆب ەیەان هۆیخ یساڕێت ەبیتا یانیساوا ەیباخچ. 

 ات کردنشک

 .ەبک ەوییەوانەشار ەب یندەوەیت، پەیان بکیساوا ەیباخچ یگاێج یدانێپ یارڕیب یدژ ەستت شکات لیر وەگەئ
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