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قوتابخانھ  دیاریکردنی کاتی   

دیسھمبھر(کانونی یھکھم)ی ۱٥-نۆڤھمبھر(تشرینی دوەم) ی ۱قۆناخی داخوازی   

 

 دیاریکردنی قوتابخانھ

ھھمو منالھکان لھ سکلستونادا جێگھیێکیان  بۆ دابیین کراوە لھ شارەوانیھکی دەستنیشانکراودا. لھو ماوەیھیھی منالھکھت لھ 
لھسھر ھھبونی جێگھ قوتابخانھی سھرەتاییدایھ دەتوانی داوای قوتابخانھیھکی شارەوانیی یان ئازاد بۆ منالھکھ داوابکھی. لھوانھشھ 

ێی داخوازی کردبێت بوەستێ.؛ە للھو قوتابخانھیھدا    

 

ی دیسھمبھرە۱٥ -ی نۆڤھمبھر ۱قۆناخی دوخوازیی   

 

 لێدرەدا قوتابخانھ دیاری دەکھی

دا   ۷یان  ٤یان کالسی رشتی منالھکھ کھ لھ باخچھی مناالندا ھدا دیاریکھدنھکھت ئھنجام دەدەی. سھرپeskilstuna.se/skolval لھ 
گھر قوتابخانھت دیاری نھکرد منالھکھ لھو قوتابخانھیھدا  ئھێمێلھوە داوا پێشکێش دەکات. ئدەست بھ خویندن دەکات لھرێگھی 

 دەستنیشان کراوە. لێرەدا زانیاریی دیکھ ھھیھ لھسھر چۆنیھتی ھھلبژادنی قوتابخانھ. لھ ھھوەڵھوە دادەنرێ کھ

 

 ئازادھھلبژادنی قوتابخانھی 

بھن. ئھگھر دەتھوێ قوتابخانھیھکی قوتابخانھ ئازادەکان فۆرمی ھھلبژادنی خۆیان ھھیھ و خۆیان وەرگرتتنی قوتابیی بھرێوەدە
 سھربھخۆ ھھلبژێری پھیوەندیی راستھوخۆ بھ قوتابخانھکھوە بکھ. 

 

 گھاللھی کات 

  ۷یان  ٤لھ دوایین ھھفتھی ئۆکتۆبھردا (تشرینی یھکھم) ئھو کھسھی منالی ھھیھ کھ دەست بھ باخچھی مناالن، یان کالسی  * 
 دەکات، زانیاریی دەربارەی ھھلبژاردنی قوبخانھی لھ رێی پۆستھوە دەگاتێ.

 لھ نۆڤھمبھردا (تشرینی دوەم) داوا پێشکێش دەکرێ بۆ دیاریکردنی قوتابخانھ.   *

بکھی. رۆژو ان دیسھمبھردا ھھمو قوتابخانھ سھرەتاییھکان دەرگا دەکھنھوە و بھ خێر ھاتنت دەکھن سھردانی-ھ ماوەی نۆڤھمبھرل *
 دا  دەدۆزیتھوە.  eskilstuna.se/skolvalقوبخانھ جیاوازانھ لھ سایتی  کات بۆ ئھو

 ی دیسھمبھر(کانونی یھکھم)  داخوازی ھھلبژاردنی قوتابخانھ دادەخرێ.۱٥ *

 دوایین ھھفتھی فبریھ (شوبات) ئاگاداریھکت دەگاتێ دەربارەی لھ کام قوتابخانھ منالھکھت وەرگیراوە.  *



 
دەستپێکی قوتانخانھیھ. لھ سایتی قوتابخانھکاندا زانیاری پھیدا دەکھی دەربارەی بھروار و لھ ناوەراستی ئۆگوستوس ( ئاب)دا  *

 کاتژمێرەکان. 

 

 یھی داوات کردوە فوڵ بو؟چ رودەدات ئھگھر ئھو قوتابخانھ

تھندروستیی  بھ پلھی یھکھم جێگھکان لھ قوتابخانھدا لھالیھن ئھو مناالنھوە پڕ دەکرێنھوە کھ سھر بھ ناوچھی خزمھتگوزاریی 
مھلبھندەکھن. یھگھر قوبخانھکھ امکانی ھھبو منالی زیاتر وەربگرێ جێگھکان دابھش دەکرێن بھ نۆبھت لھسھر ئھم پێوەرانھی  

 : خوارەوە

 

 زیکی رێژەیی*ێن  *

 نۆبھتی براو خۆشکان   *

 قورعھکێشی *

 

*مھبھست لھ نێزیکی رێژەیی مھودای نێوان مالی قوتابیھکھ ( ناونیشانی تومارکراو لھ نفوس) و قوتابخانھکھ. بھو مانایھ ئھگھر 
ھھمان قوتابخانھیان داوا کرد و جێگھ ھھبو لێیدا تھنھا بۆ قوتابیھک، ئھوا بۆ ئھو قوتابیھ دەبێ کھ ریگھی دورە بۆ  Bو  Aمناالن 

 قوتابخانھکانی تر.

 

 شتی دیکھ کھ باشھ بیزانی 

 

 دەرگا لھسھرپشتبونی قوتابخانھ سھرەتاییھکانمان

 

ی نێوان نۆڤھمبھر و دیسھمبھردا دەرگای قوتابخانھ سھرەتاییھکانمان بۆ خۆت و منالھکھت ئاوالھیھ و بھخیر ھاتنتان دەکھن. ەلھ ماو
 ھھیھ.  eskilstuna.se/skolvalبھروار و کاتژمیر  لھ 

 زمانی دایک

چ لھ پۆلی  ایک وەربگرێئھگھر منالھکھت لھ مالھوە زمانی دیکھ غھیری سویدی قسان دەکات مافی ھھیھ کۆمھکی زمانی د
 دا.باخچھی مناالندا چ لھ وانھی زمانی دایک لھ قوتابخانھی سھرەتایی

 دا ھھیھ. لھوێشدا دەتوانی داواکھت پێشکھش بکھی. eskilstuna.se/modersmalزانیاریی زێتر لھم بارەیھوە لھ 

 

 زانیاریی زێتر 

 

رابھی قوتابخانھ سھرەتاییھ کومونالھکان. لێرە امکانی ئھوشت ھھیھ  دەتوانی زێتر بخوینیتھوە دە eskilstuna.se/grundskolaلھ 
ببینی کام قوتابخانھی سھرەتایی لێتان نێزیکھ ، قوبخانھکانھکان بھراورد بکھی و بزانی چ ناوچھیھکی خزمھتگوزاریی تھندروتیی 

 لھ سکلستونادا ھھیھ. 

 خویندن، گھیاندن بۆ قوتابخانھ و بیمھکان.  ھھیھ دەربارەی کارتی ئۆتوبوس، وەزەکانی سالیھھروەھا زانیاری 

 دا زانیاریی زۆرتر پھیدا دەکھی دەربارەی ھھلبھادنی قوتابخانھی سھرەتایی. eskilstuna.se/skolvalلھ  



 
یان بھ ئێمێلی  ۰۱٦- ۷۱۰ ۱۰ ۰۰پرسیارت ھھبێ دەتوانی پھیوەندی بکھی بھ راستھوخۆ بھ سکلستوناوە بھ ژمارە تلفونی 

.info@eskilstuna.se 

 تان یھکسھر تۆرسھێال لھلھ سکلستونا   Alva Myrdalsgatan 5دەشتوانی راستھوخۆ سھردانی سکلستونا بکھی لھ 

   Storgatan 26     لھTorshälla.دا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@eskilstuna.se

