
فێرکاریی ئامادەکاری 
لە پەروەردەی ساواییدا

 فێرکاریی ئامادەکاری چیە بۆ 
مندااڵین تەمەن پێش سەرەتایی؟ 

فێرکاریی ئامادەکاری بۆ ئەو مندااڵنەیە کە تەمەنیان لە نێوان ٦-١٧ سااڵنە و هێشتا فینلەندیەکەیان باش نیە بۆ دەستپێکردین خوێندین 
یدا  بنچینەیی.  فێرکاریەکە لەسەر بنەمای بەرنامەی فێرکاریی ئامادەکاری بۆ خوێندین قۆناخی بنچینەیی دانراوە. لە فێرکاریی ئامادەکار

دەتوانرێت ئەوپەڕی بۆ ماوەی یەك ساڵ بخوێرنێت.   

فێرکاریی ئامادەکاری بۆ مندااڵین تەمەن پێش سەرەتایی وەکو بەشێك لە فێرکاریەکاین پێش سەرەتایی دەدرێت.  فێرکاریی پێش سەرەتایی 
ئاسایی هەفتەی ٢٠ وانەیە.  فێرکاریی ئامادەکاری هەفتەی ٢٤ وانەیە.  لەبەر ئەوە ئەوانەی کە بەشداری دەکەن لە فێرکایی ئامادەکاری 
یاترە.  بە گشیت لە چوار ڕۆژی هەفتەیەکدا چوار وانەی فێرکاری دەبێت و لە یەك ڕۆژیشدا پێنج وانە  کەمێك خوێندنەکەیان لەواین تر ز

فێرکاری دەبێت. 

فێرکاریی ئامادەکاری بە خۆڕاییە.  بێجگە لەوەش بەگوێرەی پێویستیی خێزانەکە دەکرێت منداڵەکە لە چاودێریی ڕۆژانەدا بێت.  بۆ سەعاتەکاین 
باخچەی ساوایان دەبێت پارە بدرێت. 

ئامانجەکان

لەکایت دەستپێکردین فێرکاریی ئامادەکاری پالین تایبەت بۆ منداڵەکە 
دادەڕێژرێت بۆ فێربووین زماین فینلەندی.  پالنەکە پێکەوە لەگەڵ 

سەرپەرشتەکاین منداڵەکە دادەنرێت.  

ئامانجی گشتیی فێرکاریی ئامادەکاری ئەوەیە کە ئامادەییە 
زمانەوانیەکان و ئەوانەی کە پەیوەندییان هەیە بە خوێندین 

قوتابخانەوە بدرێن بە منداڵەکە لە پێناو گواستنەوەی بۆ خوێندین 
بنچینەیی.  هەروەها فێرکاریی ئامادەکاری دەبێتە هۆی بەهێزکردین 

گەشەکردین قوتابیان بەشێوەیەیک هاوسەنگ و هاوماڵیبوون لە 
کۆمەڵگەی فینلەندیدا. 

لە تێگەیشنت لە قسەکردندا ئامانج تێگەیشتنە 
 •   لە کردەوەکەدا زۆر جار وشە و ڕێنمایی بەکارهێرناوە

 •   پرسیارە ئاساییەکان )چی، چی شتێك، لە کوێ(   
 •   چەمکە ئاسانەکان و بۆ نموونە پێچەوانەکان و بەراوردەکان

 •  تێکسیت باسکراوی ئاسان

ئامانج لە بەهرەکاین بەرهەمهێناین قسە ئەوەیە کە منداڵەکە بزانێت
 •  پێویستییە بنچینەییەکاین خۆی دەربڕێت

 •  فەرهەنگۆیک وشەی تایبەت بە پەیوەندیی کۆمەاڵیەیت و 
دەربڕینەکان، هەروەها ئەو وتە کورتانەی کە پەیوەندییان هەیە بە 

شتەکان و بارودۆخە نارساوەکانەوە. 
 •  خۆی پرسیاری کورت بکات و وەاڵمیشیان بداتەوە. 

لە کایت فێرکاریی پێش سەرەتاییدا، ڕاهێنان لەسەر بەهرە 
پێشەکیەکاین خوێندنەوە و نووسنی دەکرێت، وەکو ناسینەوەی 

نوورساوە جۆراوجۆرەکان، ناسینەوەی ژمارەکان، پیتەکان و لێکداین 
 لەفزە وتراوەکان و ئاراستەی خوێندنەوەی زماین فینلەندی. 

 ئامانجی فێرکاریی پێش سەرەتایی هێشتا ئەوە نیە کە منداڵ فێری 
خوێندنەوە یان نووسنی بکرێت. 

زماین دایکیی خۆیی

یدا بایەخ بە  هەروەها لە فێرکاریی پێش سەرەتایی ئامادەکار
گەشەکردن و یارمەتیداین زماین دایکیی خۆیی منداڵەکەش دەدرێت.   

بۆ یارمەتیداین گەشەکردین زماین دایکیی خۆیی، بۆ نموونە گفتوگۆ 
لەسەر ئەوە دەکرێت کە بەچی شێوەیەك سەرپەرشتەکان دەتوانن 

لە ماڵەوە زماین دایکیی خۆیی منداڵەکە بەهێز بکەن و چۆن 
دەتوانرێت لە فێرکاریی پێش سەرەتاییدا پاڵپشیت زماین دایکیی خۆیی 

بکرێت. 

هەڵسەنگاندن

هەڵسەنگاندن لەسەر بنەمای ئامانجەکان دەکرێت.  
هەڵسەنگاندن لە هەمان ئەو بەرنامەی خوێندنە دەکرێت کە 

لەسەرەتای دەستپێکردین فێرکاریی ئامادەکاری بۆ منداڵەکە کراوە.  
لە هەڵسەنگاندنەکەدا بایس چۆنێیت فێربووین بەهرەی زمانەواین 

منداڵەکە و ڕێکارەکاین فێرکاری دەکرێ. 


