
 كان ناحكومییه  نگهدایه  ریڕێبه 

 
ویست  خۆشه   ست هاوواڵتیانیرده به  ینهخه رو خاڵێكدا ده وهند ته چه   له  رهم ڕێبه كان، ئه ناحكومییهنگهر دایه سهواو له ته  زانیاریی  ڕووی بۆ خستنه 

 :مجۆره ، بهسلێمانی  پارێزگای سنوری  له

 

 :كانناحكومییه  نگهدایه یم/ پێناسهكه یه

پێی دایه ده   شوێنێك  مه ئه  كه   نگهوترێت  هاتبنه  یرجانهو  سیستمی ڕێنمایی   له   كه   دی   تێدا  هاتووه نگهدایه  و  كارده كاندا  ڕه و  بۆ   خساندنی كات 

بۆ گه   یو ژینگه بارودۆخ  به روه ، هه و دروستو ڕاست سروشتی   كردنێكی شه منداڵ گه   كردنی شهگونجاو   فتاریان له و ڕه بۆچوون   هێزكردنی ها 

 .ربردنداسه و كات به ڕۆشنبیری  بواری رخ له هاوچه  تیاڵیهو كۆمه ییرده روه په پرۆگرامی  جێكردنی به جێ  یڕێگه

 

 گرن؟ردهوه  كێ ت لهو مۆڵهنكهكان چۆن كاردهناحكومییه نگهم/ دایهدووه

 

كارو    تیزاره وه   رچوو له كوردستان، ده   رێمی هه   كان لهنگهدایه  ت به تایبه  ( ی 2015)  ساڵی   (ی1)  ژماره   ڕێنمایی   پێی  كان بهكومییه ناح  نگهدایه

كه   رێمی هه   تیحكومه   تیاڵیهكۆمه   كاروباری  له 1907)  ژماره   نووسراوی به   كوردستان  لهۆڵه م  پێكراوه   گشتاندنی   2015  ی 4  ی 28  (   تیان 

گهچاودێری   گشتی   تیرایهبهڕێوهبه زانیارییرگرتووه وه  سلێمانی   پارێزگای  له  تیاڵیهكۆمه   پێدانیشه و  بۆ  خوێندنه  ،  م  رجه سه  ی وهزیاترو 

 .(ی وهبۆ خوێندنه كلیك بكه) :بكه وه خواره  یم لینكه ئه ردانی كان سه و ڕێنماییهسیستم 

 

سه ناحكومییه   نگهدایه   له بهیهوه ناوهبه  رمی فه   تی مۆڵه   كه   نگهدایه  نیخاوه   ڕایره كاندا،  هه   به  ری بهڕێوه،  كه توانا  به   ن   بردنی ڕێوهكاریان 

 به   گرنگی   كه   یههه   ییتوانا ئاماده   به  ری ، توێژهباشترین شێوه   منداڵدا به  تكردنی پێناو خزمه   له  كانه و مرۆییهتوانا مادی   كردنی و ئاراسته نگهدایه

ده   ژیانی له ده مندااڵن  ده تی اڵیهكۆمه  رووی   ن  داده وهروونیهو  ده   تیكان خزمه،  لهنكه مندااڵن  ده   و  پاكگرن ئامێزیان  ڕاده و  خاوێنیان  و  گرن و 

ن، كهش ده و خاوێنیان پێشكهو پاكندروست ته  كان خوادرنی رهخشن، چێشتلێنهبهویستیان پێ دهسۆزو خۆشه   جیاوازی  بێو بهنكه چاودێریان ده 

 وزو ئاماده سه   وه وانهن باخه الیهله  نگهدایه   ین، باخچه ده ندورستیان ده ته  به  پزیشكیش گرنگی   رانی دهو یاریده رده روهپه   به  مامۆستاكان گرنگی 

 .ت منداڵدایه خزمه  موو شتێك له هه  نگهدایه له كورتی  دا، بهنگهدایه  دڵگیر له جوانی  كی یهژینگه كرێت بۆ دروستكردنی ده 

 

 كرێن؟ده رشتیرپهكان چۆن سهنگهم/ دایه سێیه

لهناحكومییه   نگهدایه لیژنهالیه كان  توێژهتتایبه  ین  شاره   به  ریو  له نگهدایه  شی به  رشتی رپهسه به  زاوهتواناو   گشتی   تیرایهبهڕێوهبه  كان 

 له  بێجگه  مه كرێن، ئهده  وام چاودێری رده به  یشێوهو بهدرێت ده   پێویستیان پێ  و ڕێنماییكرێنرشتیده رپهسه   تیاڵیهكۆمه   پێدانیشه و گه چاودێری 

كه   كییهلیژنه قاقائمقامییهالیهله  تر  نوێنهپێكهێنراوه   وهتهن  كاری تێدایه  گشتیشی   تیرایهبهڕێوهبه  ریو  موو  هه   له   كانهنگهدایه  چاودێری   و 

 .وه كانهڕووه 

 

 :یهمجۆرهكان بهناحكومییه نگهدایه منداڵ بۆ مانگێك له  یخۆگرتنله م/ نرخیچواره

بهناحكومییه   نگهدایه  نرخ له  بۆ  هه   100نێوان    له  گشتی   كی یهشێوهكاندا  بهزار دیناردایه هه   140زار دینار  به سه  له  داشكاندنی ،  بیست   هۆی دا 

ده نرخه   وهداراییه  یرانیقه  بۆ  هه   80نێوان    ونهكه كان  دینار  بههه  112زار  دینار،  زۆرینهزار  نرخیان  ناحكومییه   نگهدایه  زۆری  ی اڵم  كان 

  زار دیناریان پێدراوههه   112زار دینار تاهه   80رو  سه   یڕێگه  بێت كه م نهكه   كییهنگهند دایه نها چه زار دینار تههه   80  له  و بریتییهدیاریكراوه 

 .وهكانیانهگوزارییهخزمه  ئاستی رزی به هۆی ش بهوهئه
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 :كاننگه دایه  كاركردنی و كاتیوامم/ دهپێنجه

  7 له  وام بریتییهده   عاتیها سه روه، هه ممه تا پێنجشه   ممه شه   رۆژانی   له  ، واتهرۆژه   6كدا  یهفته هه   له  نگهدایه  وامی ده   كان، ڕۆژانی ڕێنماییه  پێیبه

واته سه  كاركردن،  سه  یانیبه  ی7عات  سه  له  عات  نیوه  ی 2عات  بۆ  به پاش  ئهڕۆ،  پێویستیگه اڵم  دایكێك   نگه دایه  كاتی   یوهدرێژكردنه   به  ر 

ئه 2عات  سه   دوای   بوو لههه  تا    وهوام درێژبكاته ده   عاتیانێت سه توده   گشتی   تیرایهبهڕێوهبه  كان له نگهدایه   شی به  ئاگاداری   به  نگهبۆ دایه  وه، 

 .وهوام درێژ بكاته ده نییه ی وهئه مافی  و كاتهو، پاش ئهشه  ی7.30 له بریتییه كۆتا كات كه 

 

 :نگهدایه  كانیتگوزارییهم/ خزمه شهشه 

نێوانهیانیانبه  منداڵ، خواردنی   پێشوازی  له  بریتییه  نگهدایه  كانیتگوزارییهخزمه  نیوه  سوكی   مێكی و ژه ڕواننیوه  و خواردنی مژه  و  ڕۆو پاش 

  ڕووی   منداڵ له   توانای  پێدانیشه ها گه روه ، هه دانراوه  گشتی   تیرایهبهڕێوهبه  له  زاوه پسپۆڕو شاره   كی یهن لیژنهالیهله  ك كه یهخشته   پێی  به  میوه 

الیهكردن قسه  رههزریی   نیو  هه وهفتارییهو  بهروه ،  كات  سه ربردنسه ها  یاریرقاڵی و  ئهو  وه ییرده روهپه  یوانه  له  بێجگه  مه،  و رزشی و 

 .منداڵ و پێویستی نمه ته پێی پێویست به رییهونه 

 

بهپێشكه   ن كههه  زیاده   تگوزاریهێندێك خزمه  ده   ش  بابهمندااڵن  یان  بههیوپه  كانیتهكرێن،  له بڕو ڕێژه  وهره و هونهرزشوه   ست   و جۆریان 

 .گۆڕێتتر ده  كی یهنگهبۆ دایه وه كهیهنگهدایه

 

 :كانناحكومییه نگهدایه و ئاستیم/ پۆلێنوتهحه

گه  له دروستكردنی كان نگهدایه  توانای  پێدانیشهپێناو  خزمه   پێشبڕكێ   و  له  تكردنی بۆ  دای منداڵ  بوونیكان نگههنێوان  لهپێوه  و   الیرێك 

و  چاودێری   گشتی   تیرایهبهڕێوه، بهنگهمنداڵ بۆ دایه  و باوكی دایك  و دڵنیایی رچاوڕوونی و بهكاننگهڵ دایه گهله  ڵهبۆ مامه   گشتی   تیرایهبهڕێوهبه

ر  سهكات به ش دهدابه وهتیانهو بابهزانستیانه نگاندنێكیڵسه هه هۆی كان بهناحكومییه  نگهدایه سااڵنه سلێمانی  پارێزگای له تیاڵیه كۆمه  پێدانیشهگه 

 وه كرێتهمنداڵ دڵنیا ده  و باوكی تێكدا دایكموو حاڵه هه  اڵم له ، به(D) بۆ نزمترین ئاست (A) رزترین ئاستبه  له  (A, B, C, D) چوار گروپی 

 جۆری   پێی  به  وه كرێتهده  وه لێپرسینه  ڕووی ڕووبه  نگهبێت دایهك هه رپێچییهركات سه و هه منداڵ   تن بۆ ژیانیالمه سه  كان شوێنێكی نگهدایه  كه 

 .ی كهمییهرخه مته و كه رپێچیسه 

 

 :كان ناحكومییه نگهدایه  منداڵ له رگرتنیوه كانیرجهم/ مه شتههه 

 

 .فۆرم یوه پڕكردنه ڕۆژانی دایكبوون بۆ چوار ساڵ( بێت له  له تایره سه  رۆژی  45نێوان ) منداڵ له  نی مهته ـ پێویسته1

پێویسته2 نه   ـ  هیچ  ههنه  ی گوازراوه   كی خۆشییه منداڵ  خاوه روه بێت،  نابێت  پێداویستیها  لهتایبه  ن  بێت  فره   كانی جۆره   ت  داون،    )ئۆتیزم، 

 .(كانیانو هاوشێوه  ADHD، ییجوڵه 

 

 ؟یه هه نگهند دایهچه سلێمانی پارێزگای سنوری م/ لهنۆیه

 .نكه خۆیان ده  یڕۆژانه و كاری رگرتووه تیان وهمۆڵه  ناحكومی  ینگهدایه  49 و زیاتر لهحكومی  ینگهدایه 11 سلێمانی  پارێزگای سنوری  له

 

 ؟یه غهدهقه گه ندایه م/ چ شتێك لهیهده

  :نغه دهقه  وه خواره  ی مانهئه یكه و ستافه نگهر دایهسه له

له 1 دایه سه ـ  ستافه كاننگهر  له و  توێژههه   وهره بهڕێوهبه  كانیان  داده تا  مامۆستاو  كارمه رو  پاسه و  چێشتلێنهوانندو  شۆفێرو  كارگوزارو  و  رو 

 یاسای   شیبه  له   كییهلێننامهندێك بهموو كارمه ش هه ستهبهو مه ، بۆ ئهكراوه غهده قه  یی ستهو جه روونی ده  كی ییهتوندوتیژ  موو جۆره وان هه باخه

له به  كه   وهتهپڕكردووه   گشتی   تیرایهبههڕێوهبه جۆرێك  جۆره   هیچ  هیچ  دۆخێكدا  بهتوندوتیژییه  هیچ  لهرانبهك  نانوێنێت،  منداڵ  ند پابه  یكات ر 

 .كهتوندوتیژییه و جۆری رپێچیسه  پێیبه وهبێتهده  وهسزاو لێپێچینه ڕوویڕووبه  نگهبوونیشدا دایهنه

 

 و پێویستهیهغهده ك قه یهموو شێوه هه   به  تیو حزبایهتی و خزمایهتیزو چینایهگه ڕه   مایر بنهسه كاندا له نێوان منداڵهك له جیاكارییه  ر جۆره ـ هه 2

 .جیاوازی  بێكان بهمنداڵه و چاودێری تگوزاریخزمه  شكردنی و پێشكه منداڵ  كانی كهچون یه  مافه  پاراستنی ند بێت بهپابه نگهدایه

 

بهزیاده   كی یهپاره  ر جۆره هه   رگرتنی ـ وه3 باوك لهدایك  رتیلێك لهو  و نایاسیی  بۆ كاری  نگهدایه  كارهێنانیو بهنكایاساو ڕێنماییه  یوهره ده  و 

 .ی كهنگهدایه ناوبانگی گرتن لهو خراپ سودوه رپێچیسه 

 


