
 

 

 

ساڵی دەوێت بۆ ئەوەی پەرە  ٢بە دواداچوون پیشانی دەدات کە ماوەی 

بە جۆرێک کە بتوانی لە وتووێژی ڕۆژانەدا بە بدەی بە زمانێکی تازە  

هەندێک جار هەڵدەخەڵەتێین وە وادەزانین کە مناڵکە  کاری بێنیت.

شێوازی ووتنی ووشەکانی نەرویجی باش دەزانێت لەبەر ئەوەی مناڵکە 

. زمان زانین بە جۆرێک کە بنچینە بێت بۆ فێربوون لە کاتی  باشە

ساڵ دەخایەنێت. ٧هەتا  ٥خوێندن لە   
  

دااڵنیگا لە باخچەی ساوایان/منج  

بدەن بۆ ئەوەی ئەو  منداڵەکەیاندایکان و باوکان دەبێت یارمەتی 

 جێگایانە بۆ مناڵکانیان بدۆزنەوە کە زمانی نەرویجی تێدا بەکار دێت.

 ئاسایی ترین جێگاش بۆ ئەم مەبەستە باخچەی ساوایان وە دەوروبەرە.

اڵ و دایکان و دلە فرێدریکستاد باخچەی ساوایانی کراوە هەیە لەوێ من

 شارەوانیەکەی لە هەموو ن پێکەوە دەبن . باخچەی ساوایانی ئاسایباوکا

 واتە فرێدریکستاد هەیە.

 پەیجەکانیایان لە فرێدریکستاد لە زانیاری دەربارەی باخچەکانی ساو

هەیە.فرێدریکستاد   

www.fredrikstad.kommune.no 
  

.نیدەتوانیت داوای جێگا بکەیت بە ئەلیکترۆتۆ خۆت   * 

ئێوە دەتوانن داوای  لە باڵەخانەی شارەوانی خزمەتگوزاری لە شوێنی 

 *یارمەتی بکەن

ن.اایۆ داواکردنی جێگا لە باخچەی ساوب   

. ازار ١پێش  خچەی ساوایان  بکەنلە با زۆر گرنگە کە داوای جێگا

     * هەموو ساڵێک.

 
Kurdisk Sorani 

 

 

 
اڵدزمانی من  

 بە هۆی زمانەوە فێر دەبین کە لە جیهان تێبگەین.
 

 
 
  

http://www.fredrikstad.kommune.no/


 پەیوەندی کردن و پەیوەندیەکان. 

 

نە لە باری فیزیاوی و ێلەو کاتەوە کە منداڵ لە دایک دەبێت گۆرانکاری بێو

.کە ڕوودەداتفکری لە منداڵ  

دروست دەبێت. مناڵکە زمان هەر لە ساڵی یەکەمی ژیانی پەرەپێدانیبنچینەی   

 

گرنگترین شتە کە لە ژیانی منداڵ ڕودەدات. ەکەفێربوونی زمان  

لەو کاتەی لە دایک دەبێت. روری دەکات هەەاڵ پەیوەندی لەگەڵ دەوروبدمن  

تر.  کەسانیلەگەڵ  پەیوەندی هاوبەش هۆی دروستکردنی زمانەکە دەبێتە 

دەداتێت.  هاوبەشی زمانەکە ناسنامە و  

شارەزا دەبێت کە نایان چیە، ووشەکان ما تێبگات ەکەاڵدزۆر پێش  ئەوەی من

 دەنگەکانی زمان دەگۆڕێت بە پێی ڕووداوەکان.
 

 

:نگەکانی زمانڵە ساواکەی دەشوات بە دەادبەخێوکەرێکی باش من  

 

 * قسەکردن و گۆرانی .

.تێکەاڵو بوون لەگەڵ ئەوانی تر بە وەردەگرێتاڵ زمان دمن  * 

.زمان فێر بوون زۆر زیاترە لە وەی کە ووشەکان فێر بیت  * 

کە زمان بۆچی بەکار دێت وە چۆن بە کار دێت وەک یەک  ی ئەوەیفێربوون

 * گرنگە.

ئێمە زمان بەکار دەهێنین بۆ ئەوەی پەیوەندی درووست بکەین وە ئێمە      

 * زمان بە کار دەهێنین

کە دەمانەوێت شتێک بە دەست بێنین. کاتێک   

شارەزا ببن  اندەبێت ئەو ێتو زمان فێر ب  کاتقسە ب کاتحەز ب ڵبۆ ئەوەی منا

 * کە

ان دەیانەوێت بیڵێن.کە خۆیئەوە دەرببڕن    

 وە دووپاتی بکەنەوە کە ئەوان بن  چاالکرێکی گگەورەکان دەبێت گوێ

اڵکە چی دەوێتدمن تێگەیشتون   *.  

 

 

 

 

فرسەت بدەن بە  باوکان دەتوانن زۆر شت بکەن بۆ ئەوەی دایکان و  

 منداڵکەیان بۆ ئەوەی پەرە بە زمانەکەی خۆی بدات

بۆ مناڵەکەت بڵێگۆرانی  * 

بکە لەگەڵ مناڵەکەتیاری  * 

باسی ئەوە بکەن کە  دەیخوێننەوە وە باسی ئەو وە  - بخوێنەوە بۆ مناڵەکەت

 *وێنانە بکەن کە سەیری دەکەن.

زمانێک ینچەند  

اڵ دییە کە منمێشک توانای ئەوەی هەیە کە زیاتر لە  زمانێک فێر بێت. بۆیە ئاسا

هەمان کاتدا.ئاشنا بێت بە چەندین زمان لە   

یەکەم جار فێری  یەکێکسە دەکرێت وەک ئەو زمانەی کە پێنازمانی دایک 

 دەبێت، وە کە پێناسەی خۆی پێ پیشان دەدات.

ەیە. زمان نرخێکی ه لە خۆیدا خۆی کەمانێک هەڵگری کەلتورێکە هەموو ز

.مانبەشێکە لە کەسایەتی  

 

و ووشەی بکەن  ەکاناڵددایکان و باوکان هاندەدرێن بۆ ئەوەی قسە لەگەڵ من

بەو زمانەی کە باش دەیزانن. زمانی دایکی پەرەپێدراو  کاناڵەدتازە بدەن بە من

ە فێر ببێت.دەبێتە بنچینە بۆ ئەوەی زمانێکی تاز  

 فێربوونی زمانێکی تازە کاتی دەوێت

خانە سەرکەوتو بن. اڵەکانیان لە قووتادهەموو دایکان و باوکان هیوادارن کە من

اڵکانیان زوو فیری دلەبە ئەوە زۆر لە دایکان و باوکان حەز دەکەن من

نەروویجی ببن. ئەوەش مانای ئەوە نیە کە دایکان و باوکان واز بێنن لە 

اڵەکانیان بە زمانی دایک.دلەگەڵ منقسەکردن   

 

کەیان بە وەی ەڵدازمانی منبن لە پەرپێدانی   چاالکدایکان و باوکان دەتوانن 

 کە:

خوێندنەوە یان قسەکردن دەربارەی ئەوەی دەیبینین لە پەرتوکەکان بە 

دایک. زمانی * 

هاوبەشەکان   ی تەجروبە واتا شارەزاییەبارەقسە بکەن لەگەڵ مناڵ دەر

 * بە زمانی دایک.

 * گۆرانی ووتن بە زمانی دایک.

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


