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خوێندنگا پرسيار و وەاڵم دەربارەی  

ئايا چۆن بکهم کاتێک من بمهوێت داوای شوێن له پێشخوێندنگا يان الی دادەی مندااڵن  بۆ 
  منداڵهکهم بکهم؟

   شارەوانی بۆ خزمهتگوزاريی مندااڵن ئهلهکترۆنيکی - تۆ چوونهژوورەوە له بهردەستيکردنی  -
به پێناسهی نهژوورەوەکهچوو   eskilstuna.se/barnomsorg. لێرەدا ئهيبينيتهوەه تۆ ئهکهيت ک  

  ئهلهکترۆنيکی ئهکهيت(پێشی ئهگوترێت پێناسهی بانک) که تۆ له بانکهکهتهوە وەريئهگريت. 
   گهر داوای شوێن له ئێسکيلستونا ئهکهيت و لهسهر شتێک پرسيارت ھهيه، تهلهفۆن بۆ

يه. ٠١٦ -٧١٠ ٧٢ ٣٩. گهر داوای شوێن له توشھێلال ئهکهيت ژمارەکه  بکه٠١٦ – ٧١٠ ٥٤ ٨٤   

بۆ داواکردنی شوێن له پێشخوێندنگايهکی سهربهخۆ؟ئايا چۆن بکهم    
پێشخوێندنگا سهربهخۆکان، نۆبهتگرتنی خۆيان ھهيه، تۆ ڕاستهوخۆ ڕوو له ھهريهک لهو   -

  پێشخوێندنگايانه ئهکهيت.

  کهی ئهتوانم منداڵهکهم له نۆبهتدا بنووسم؟
ھهرە زووترين ھهشت مانگ پێش ئهوەی شوێنهکهت بوێت. ئهگهر تۆ بۆ نموونه ئهتهوێت 

کاتێک که منداڵهکه نۆ مانگيهوە پێشخوێندنگا دەستپێبکات، ئهوا ئهتوانيت  ١٨منداڵهکهت له تهمهنی 
داوای شوێن بکهيت. مانگانه   

دەست به پێشخوێندنگا ئهکات. که منداڵهکه ئهبێت يهک ساڵی پڕکردبێتهوە کاتێک  

 
  کهی من شوێن بۆ منداڵهکهم وەرئهگرم؟

ئهگهر تۆ اليهنی کهم چوار مانگ پێش ئهوەی شوێنت بوێت، داوا بکهيت، ئهوا بهپێی ڕێساکانی  -
 نۆبهتگرتنی ئێمه گهرانتيت ئهدرێتێ که شوێنێکت دەستبکهوێت.

  ئايا مرۆڤ ئهتوانێت داوای زۆر پێشخوێندنگا بکات؟
خۆت له يهک لهو  حهزیئهتوانيت سێ بژاردە بدەيت. ئهوە شانست زياتر ئهکات که به هڵێ، تۆ ب

پڕ له منداڵ بوو.  ،پێشخوێندنگايانه شوێن وەربگريت، ئهمه ئهگهر بژاردەی يهکهمت  

ھيواداريم، دەستئهکهوێت؟ ئايا من شوێنم لهو پێشخوێندنگايهی که به پلهی يهکهم   
ئێمه تا ئهوەندەی که بکرێت، له ھهوڵی ئهوەداين که تۆ ھهڵبژاردەی يهکهمت دەست بکهوێت. بهاڵم  -

ئهمه ھهمو دەمێ ناکرێت بھێنرێته دی. گهر ئهتهوێت بزانی دۆخی نۆبهتگرتنهکه ئێستا چۆنه، ئهوا 
eskilstuna.se/forskoleplats   ئهتوانيت سهردانی ئێرە بکهيت 
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  ئايا من ئهتوانم سهردانی ئهو پێشخوێندنگايانه بکهم که ئارەزووم لێيه؟
پێشخوێندنگاکه پێشتر بکهيت. تۆ  بهڵێ وايه، ئێمه پێمان وايه که زۆر باشه ئهگهر بتهوێت سهردانی -

ڕاستهوخۆ ڕوو لهو پێشخوێندنگايانه بکه که ئارەزووت لێن. زانياريی پهيوەنديکار له خواری 
eskilstuna.se/forskola لێرە  ی ئهم ناميلکهيهدا ھهيه، ھهروەھاخوارەوەی پشت   

؟ کهی ئاگادار ئهکرێمهوەگهر شوێنم دەستکهوت،    
ێت.کرئاگادارکردنهوە ھهتا بکرێت به زوويی بئامانج ئهوەيه که  -  

  ئايا ئهبێت چهند پارە بۆ شوێنهکهم بدەم؟
ئهوپهڕی نرخ پيادەئهکات. جا ئهمه مانای چييه و نرخهکانی که برەويان شارەوانی ئێسکيلستونا  -

eskilstuna.se/barnomsorg   ھهيه کامانهن، ئهتوانيت لێرەدا بيخوێنيتهوە 
يی . مزی(حهقدەستی)خزمهتگوزارداھاتی خێزانهکهوە ھهژمار ئهکرێت تێچوونهکه له ڕوانگهی

بهتاڵه. دەست ی مانگ ئهدرێت، واته ئهوساش که منداڵهکه ١٢مندااڵن ساڵ   

  ئايا ئهگهر منداڵی دووھهمم بوو، چی ڕووئهدات؟
کاتێک که خوشک/برا له دايک ئهبێت، ئهوا منداڵه گهورەکهت لهسهر خشته کۆنهکهی له  -

تا يهک مانگ ئهمێنێتهوە. کاتی ماوە له پشويکار له منداڵداريدا(دەستبهتاڵبوونی  کهداپێشخوێندنگا
کاژێر/ھهفتانه له  ١٥دايک بهھۆکاری منداڵی بهرمهمکهوە)، منداڵه گهورەکهت بۆی ھهيه 

پێشخوێندنگا بێت. جا کاژێرەکان چۆن دابهش ئهکرێن، ئهوە به ھاوڕاوێژکاری لهگهڵ 
هر ئهدەيت. پێشخوێندنگاکهدا بڕياری لهس  

رێتێ که له ھهمان پێشخوێندنگا شوێنی بدرێتێ؟ئايا خوشک/برای بچووک گهرانتی ئهد   
و ڕێسای مزداناندا نييه. بهاڵم منداڵێ که  -لێرەدا ھيچ نهريتێک بۆ نۆبهبڕی خوشک/برا له نۆبهت -

دی جێگای خوشک/برای گهورەی له پێشخوێندنگايهکداھهبێت، ئهوا له کاتی جێکردنهوەدا، تا ئهوەن
 بهتاڵ ھهبێت، پێشترييهتی ئهدرێتێ.

کامانهن؟ ئايا کاتی کردنهوەی پێشخوێندنگاکانی شارەوانی و دايهنگاکان له ماڵدا   
ە بهاڵم کاتهکانی کردنهوە به گوێرەی لێمانهوەی منداڵهکه  ١٨:٤٥ – ٠٦:١٥کاتی کردنهوەمان له  -

و ھهلومهرجهکانی خوێندنگا گونجاندنی بۆ ئهکرێت. ئهمه مانای ئهوەيه که بهشێک له چاالکييه 
 بچکۆلهترەکان، درەنگتر ئهکرێنهوە و زووتر دائهخرێن.

هکات؟ئايا شارەوانی ئاگالێبوون له کاتی کارکردنی ناوەختدا، پێشکهش ئ   
ئهدرێت. ئێمه کاروبارمان له ھهردووک ئێسکيلستونا  ، شوێنبهڵێ، بهپێی بهتاقيکردنهوەی تايهبهت -

 و تۆشھێلال ھهيه.

  ئايا مرۆڤ له پێشخوێندنگا چی ئهکات؟
پێشخوێندگا بهرنامهی فێرکردنی خۆی ھهيه بهو ئامانجانهوە که کاری لهسهر ئهکرێت.  -

ڵهکه خۆی، جڵهوگيری کاروباری پهروەردەيی پێشخوێندنگاکه حهزبهفێربوون و ئارەزووی مندا
ئهکات. منداڵهکان فێری ئهوە ئهبن که بيری خۆيان دەرببڕن، پهرەسهندن به متمانهبوون به توانای 

 خۆيان بۆ چارەدۆزينهوە بۆ کێشهکان، ھاوکاريکردن لهگهڵ يهکتردا و زۆر شتی تر بکهن.

چييه؟ئايا ڕاھێنان له پێشخوێندنگا مانی    
بۆی ھهيه لهسهر ڕەوتی خۆی پێشخوێندنگاکهی، ھاوەڵه تازەکانی،  منداڵهکهت له کاتی ڕاھێناندا -
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پهروەردەکارەکانی که لهوێن بناسێت. ڕاھێنانهکه بۆ ھهر منداڵێک گونجاندنی بۆ ئهکرێت و لهوانهيه 
انی ڕاھێنانهکهدا ماوەی جياوازی پێ بچێت. زوربهی جاران، تۆ وەک باوانێک له ھهندێک له بهشهک

که ئهوان چۆن کاتهکانی ڕاھێنان ساز ئهکهن. ئهبيت. له پێشخوێندنگاکهت بپرسهلهگهڵدا   

  ئايا منداڵهکهم کۆمهکی له زمانی دايک دا ئهدرێتێ؟
ھهم. ،که دەرفهتيان بدرێتێ لهوەدا ئهکهين ئێمه کۆمهکی ئهو مندااڵنهی که زمانی دايکيان جيايه -  

.لێرەدا ئهتوانيت زياتر لهسهر ئهمه بخوێنيتهوە.   زمانی سويدی و ھهم زمانی دايک پهرەپێبدەن 

 
ئهبينيتهوە و مزدانان لێرە -نۆبهت تهواوی ڕێساکانی  

 eskilstuna.se/barnomsorg 


