
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ى کوردستانى هەرێمى حکومەت   
ى پەروەردەى وەزارەت   

ى ناحکومیەکانى پەیمانگەى وى قوتابخانەى بەڕێوەبەرایەت   

 

( 7فۆڕىم ژمارە )   
 

ن و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەی  
ا

فۆڕىم داواكارى بۆ گواستنەوەی باخچەی منداڵ
 ناحکوىم لە تەالرێك بۆ تەالرێیک دیکە 

 

 

 



 
 

 
 

 

ى وەزارەتى تێبین  مى 
ا
 ژى بابەتى وەڵ

  

پەروەردەی   دامەزراوەی  گواستنەوەی  داواکاری  چوارى  ناوى   

ن،  باخچەی )
ا
ناحکوم  (پەیمانگە  و  خوێندنگە  قوتابخانە،  منداڵ  

دیکە؟  تەالرێک  بۆ   

1 

ڕێکخراو؟  یاخود  کۆمپانیا  تەواوی  ناوی     2 

مۆڵەت؟  ڕێکەوی   و  ژمارە     3 

  ناونیشای   و  تەلەفۆن  ژمارەى   
ا

داواکار؟  ئيمەیڵ  4 

بژاردانەیە؟  لەم  کام  گواستنەوەی  بە  سەبارەت  گواستنەوەکە     5 

  
تەالرێک  بۆ  خوازیارە  داواکار  پەروەردەییەی  دامەزراوە  ئەو  ناوی   

بگوازێتەوە؟   دیکەی   
6 

پەروەردەییەکە؟  دامەزراوە  ئێستای  ناونیشای      7 

پەروەردەییەکە؟  دامەزراوە  ئێستای  ناونیشای      8 

پەروەردەییەکە؟  دامەزراوە  ئێستای  ناونیشای      9 

  
بۆ  دامەزراوەکەی  خوازیارە  داواکار  کە  تەالرەی  ئەو  ناونیشای    

  بگوازێتەوە؟ 
10 

  
بۆ  دامەزراوەکەی  خوازیارە  داواکار  کە  تەالرەی  ئەو  ناونیشای    

  بگوازێتەوە؟ 
11 

  
بۆ  دامەزراوەکەی  خوازیارە  داواکار  کە  تەالرەی  ئەو  ناونیشای    

  بگوازێتەوە؟ 
12 

  

پاش  کەرەستانەی  ئەو  ژمارەی  و  ناو  بە  لیستێك  هاوپێچکردی    

م  گواستنەوە،  مۆڵەی   وەرگرتن  
ا
لە  خوێندن،  دەسپێک  پێش  بەڵ  

دادەنرێن  نوێکە  پەیمانگە  /کۆمەڵگە  /خوێندنگە  /قوتابخانە  . 

13 

  
باج   و  دەرامەت  باج   ئەستۆپاک  فەرم  نورساوێک  هاوپێچکردی    

داواکار  کەس  خانووبەرەی  . 
14 



 
 

 
 

ى وەزارەتى تێبین  مى 
ا
 ژى بابەتى وەڵ

  
بۆ  زیاتر،  یان  ساڵە  دوو  گرێبەستێک  بەڵێن   هاوپێچکردی    

تەالرێك  تاپۆی  کۆی   هاوپێچ   یاخود  نوێکە،  تەالرە  بەکرێگرتن   . 
15 

  

   تەالری  پەسەندکراوی  نەخشەی 
ن  باخچەی  نوی 

ا
منداڵ / 

،  و  پەیمانگە  /کۆمەڵگە  /خوێندنگە  /قوتابخانە  لە  پێکهاتەکای   

وەبەرهێنان  دەستەی  یاخود  شارەوای   الیەن  . 

16 

کراوە؟  دروست  وەبەرهێنان  زەوی  لەسەر  تەالرەکە  ئایا      17 

  

ئایا  دروستکراوە،  وەبەرهێنان  زەوی  لەسەر  تەالرەکە  ئەگەر   

ن  باخچەی  بۆ  تەالرەکە  چەشن  
ا
خوێندنگە  /قوتابخانە  /منداڵ / 

گونجاوە؟  پەیمانگە  /کۆمەڵگە   

18 

کراوە؟  دروست  لەسەر  نوێکەی  تەالرە  زەویەی  ئەو  ڕووبەری     19 

نهۆمەکانەوە؟  گشت  بە  نوێیەکە،  تەالرە  ڕووبەری     20 

نهۆمە؟  چەند  نوێیەکە  تەالرە  ئایا     21 

  

نهۆم  دوو  لە  زیاتر  کە  دامەزراوانەیە  ئەو  بۆ  تەنها  پرسیارە  ئەم   

ئایا  زیاترە،  نهۆم  دوو  لە  تەالرەکە  ئەگەر  .بەکاردێن    تەالرێك   

ڕی  تێدایە؟  (مصعد ) نهۆمب    

22 

پۆلەکان؟  ژمارەی     23 

  
پاشان  و  دایبەزێنە  کراوە  هاوپێچ  ئەوەى  تکایە  پۆلەکان؟  ڕووبەری   

بکەوە  هاوپێچ   دووبارە  ،وە  بکەوە  پڕى   
24 

  
(٣) س   کەم  الیەی   بە  ڕووبەری  بە  پەنجەرە  پۆلەکان  گشت  لە  ئایا   

هەیە؟  ٢م   
25 

دەبێت؟  زیاتر  یان   سم  (٢٨٠) پۆلێك  هەموو  ناو  بەرزی  ئایا     26 

ن  توالێتەکای   ژمارەی   
ا
خوێندکاران؟  و  قوتابیان  و  منداڵ  27 

  
یاخود  پەنجەرە  هاتووە،  ڕێنماییەکان  لە  وەك  توالێتەکان  بەس   ئایا   

دەکەن؟  تن    یاخود  تێدایە،  هەواکێش    
28 



 
 

 
 

ى وەزارەتى تێبین  مى 
ا
 ژى بابەتى وەڵ

بەڕێوەبەر؟  ژووری  ڕووبەری     29 

بەڕێوەبەر؟  یاریدەدەری  ژووری  ڕووبەری     30 

مامۆستایان؟  ژووری  ڕووبەری     31 

؟  ڕێنماییکاری  ژووری  ڕووبەری    پەروەردەی   32 

نوسەر؟  ژووری  ڕووبەری     33 

یاری؟  ژووری  ڕووبەری     
ژمب   34 

کۆبونەوە؟  ژووری  ڕووبەری     35 

؟  فریاگوزاری  ژووری  ڕووبەری    تەندروسن   36 

خزمەتگوزار؟  ژووری  ڕووبەری     37 

کارمەندان؟  توالێتەکای   ژمارەی     38 

تاقیگە؟  ژووری  ژمارەی     39 

کتێبخانه؟  ڕووبەری     40 

  ڕووبەری   
ا

بۆنەکان؟  هۆڵ  41 

یا  ژووری  ڕووبەری     
فرۆشگا؟  /کافیتب   42 

یاری؟  گۆڕەپای   ڕووبەری     43 



 
 

 
 

ى وەزارەتى تێبین  مى 
ا
 ژى بابەتى وەڵ

؟  ڕووبەری    سەوزای   44 

  

ن  باخچەی  جێگەی  ئایا 
ا
خوێندنگە  /قوتابخانە  /منداڵ / 

وەك  مەترسیدارەکای   شوێنە  لە  پەیمانگە  /پەروەردەی   کۆمەڵگەی   

 
ا

بەنزینخانە  و  گەیاندن  تاوەری  و  بەرز  پاڵەپەستۆی  کارەبای  هێڵ ، 

دوورترە؟   مەتر  سەد  لە   

45 

  

ای  دانای   پاش  تەالرەکە  ڕاڕەوەکای   و  بەردەم  لە  چاودێری  کامب   

م  گواستنەوە،  مۆڵەی   گرتن  وەر 
ا
بۆ  دەستبەکاربوون؟  پێش  بەڵ  

ن  باخچەی 
ا
ای  دەبێت  منداڵ هەبێت  پۆلەکان  لە  چاودێری  کامب  . 

46 

  

لە  ئاگرکوژێنەرەوە  سیستەم  یاخود  ئاگرکوژێنەرەوە  قنینەی  دانای    

م  گواستنەوە،  مۆڵەی   وەرگرتن   پاش  تەالرەکە، 
ا
پێش  بەڵ  

 دەستبەکاربوون؟ 

47 

  
گواستنەوە  مۆڵەی   وەرگرتن   پاش   مێگاباین   دوو  ئینتەرنێن   دانای   ، 

م 
ا
نوێیەکە؟  تەالرە  لە  دەستبەکاربوون  پێش  بەڵ  

48 

  
ة ) بلنگۆ  دانای   مۆڵەی   وەرگرتن   پاش   ، (جرس ) زەنگ  /(مکب   

م  گواستنەوە، 
ا
دەستبەکاربوون؟  پێش  بەڵ  

49 

  

پێداویسن   خاوەن  کەسای   بۆ  دیکە  ئاسانکاری  و  ڕەمپە  دابینکردی    

م  گواستنەوە،  مۆڵەی   وەرگرتن   پاش  تایبەت، 
ا
پێش  بەڵ  

 دەستبەکاربوون؟ 

50 

  
ڕێنماییەکان  پن    بە  (سیاج  ) شورای  دامەزراوەکە  تەالری  ئایا   

 دەبێت؟ 
51 

  
ئەو  پن    بە  خوێندکاران،  و  قوتابیان  سەالمەی   دابینکردی   ئایا   

دەبێت؟  هاتووە  ڕێنماییەکان  لە  کە  مەرجانەی   
52 

  
هاوپێچ  فۆڕمەکە  و  بکە  لەسەر  واژۆى  و  دابەزێنە  فۆڕمە  ئەم  تکایە   

 .بکەوە 
53 

  
ى  نوورساوى  پێویستە  تەندروسن  ) بکەن  فەرمانگانە  ئەم  پشتگب   ، 

شارەوای   ،  شارستای   بەرگرى  ) 
54 

  
ەدا  فەرموون  هەیە،  تێبینییەکتان  و  ڕوونکردنەوە  هەر  ئەگەر   

لب   

بکەن  تۆماری  . 
55 

 


