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!بەخێربێیت
تیمی ستافێکی زۆر لێهاتووی ئێمە کار دەکەن بۆ ئەوەی قوتابخانەکەمان بە دۆستانە و شوێنی گرنگی پێ بدەن .ئێمە بەقووڵی پابەندین بە ستانداردە
بەرزەکانی پەروەردە لەگەڵ ڕێگایەکی گشتگیر .ئێمە بەختەوەرین کە لە دڵی کۆمەڵگەیەکی گەشەدار و هەمەجۆردا کار بکەین لەگەڵ چەندین کلتور و
زمان کە نوێنەرایەتی دەکرێن ئێمە پێکەوە کار دەکەین بۆ ئەوەی هەموو منداڵەکانمان لە ڕووی ئەکادیمی و کۆمەاڵیەتیەوە باشترینی خۆیان بەدەست
بهێنن

:ئێمە شانازی بە خۆمانەوە دەکەین
پابەندبوونی بەهێز بە بەرزکردنەوەی دەستکەوت و دڵنیاکردنەوەی هەموو منداڵەکان کە توانای تەواوی خۆیان
بەدەست بهێنن
پرۆگرامی داهێنەرانە و گشتگیر کە هەمەچەشنی کۆمەڵگەکەمان لەئامێز دەگرێت
پابەندبوون بەگەشەپێدانی باشبوونی مندااڵن
منداڵە بە پەرۆشەکان کە دڵنیان و پەرۆشن بۆ فێربوون
تیمێکی نایاب لە کەسانی پسپۆڕی دۆستانە ،تەرخانکراو و شارەزا
باوان و دایک و باوکانی پۆزەتیڤ و الیەنگری و جەستەی حوکمڕان
شوێنی ئارام و خۆش بۆ فێربوون

•
•
•
•
•
•
•

ئەگەر تۆ هیچ پرسیارێکت هەیە یان دەتەوێت قسەمان لەگەڵ بکەیت دەربارەی کێشە تایبەتەکان ،تکایە دوودڵ
.مەبە لە پەیوەندی کردن ،وە ئێمە دڵخۆش دەبین بە یارمەتیدان

خاتوو جێما هارڤی
سەرنووسەر

پێکهێنانی داهاتوومان ،بەرەو پێشبردنی جیهانمان
:بەها سەرەکیەکانمان

،منداڵەکانمان چێژ لە فێربوونی پێکەوە لە قوتابخانە وەردەگرن ،وە ئێمە پەیوەندی ئەرێنیمان هەیە لەگەڵ دایک و باوکان -
.کارکەرەکان و کۆمەڵگە فراوانترەکان
ز ززز منداڵەکانمان بۆ پەرەدان بە هەڵوێستی ئەرێنی بەرامبەر بە خۆیان و ئەوانی تر و ژینگەکەیان
ززززززز  -منداڵەکانمان پەرۆش و هاندەرن دەربارەی تەحەدای نوێ و باوەڕبەخۆبوون بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ جیهانی
.گۆڕاو
،زززززززززز  -منداڵەکانمان ئاواتی بەرزیان هەیە بۆ فێربوون و خۆیان .ئەوان هاندراون بۆ بیرکردنەوە
.ڕەنگدانەوە و دانانی ئامانجی بەرەنگاری بۆ گەیشتن بە توانای تەواویان
زز ززززز  -منداڵەکانمان پەرە بە شارەزایی دەدات لە پرسیارکردن ،چارەسەرکردنی کێشەکان و داهێنان بۆ ئەوەی
.ببێت بە فێرخوازانی ناوەوە
زززززز  -منداڵەکانمان دەستخۆشی لەپێویستی گرنگیدان و باوەڕپێکراوو هاونیشتمانیانی باوەڕپێکراو دەکەن کەتوانایان
هەیە هەڵبژاردنی بەرپرسانە ئەنجام بدەن
:زززز زززززز زززززز ززززززز زز ززززز

مەنهەجێکی فراوان و هاوسەنگ و مانادار

•

ئاهەنگگێڕانی هەمەچەشنی و بیروباوەڕ و کەلتووری خۆمان

•

پەرەپێدانی پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵگەکەمان و جیهانی فراوانتردا

•

دابینکردنی بەرنامەیەکی دەوڵەمەندکردنی چاالکیە زیادەکان و ئەزموونی لەبیر نەکراو

•

هاوبەشییەکانی قوتابخانەی ماڵەوەی ئەرێنی

•

ژینگەیەکی خۆش و سەالمەت و هاندەری فێربوون

•

وانە وتنەوە و فێربوونی کوالێتی بەرز بۆ دابین کردنی پێداویستی و هێزی هەر منداڵێک

•

چاالکانە پەروەردەکردنی مندااڵن لەسەر چۆنیەتی پاراستنی خۆیان لە قوتابخانە و دەرەوەی قوتابخانە و ئۆنالین

•

ڕەخساندنی دەرفەت بۆ فێربوونی شێوازی ژیانی تەندروست و خۆشگوزەرانی

•

پەرەدان بە هۆشیاری ڕۆحی و ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی مندااڵن

•

دڵنیابوون لە پەرەسەندنی پیشەیی هەموو ستافەکان بۆ یارمەتیدانمان بۆ ئەوەی بتوانین باشترین بین

•

پێکهاتەی پۆل
.قوتابخانەکە لە ئێستادا لە حەوت پۆل و دوو بەشی پۆلەکانی دایەنگە ڕێکدەخست
کلیل ستەیج 2
)بچووکەکان(

کلیل ستەیج 1
)ساواکان(

ساڵەکانی سەرەتای

ساڵی 3
ساڵی 4
ساڵی 5
ساڵی 6

ساڵی 1
ساڵی 2

دایەنگا (قۆناغی بناغەی )1
پێشوازی (قۆناغی بناغەی )2

دایەنگا )قۆناغی بناغەی (1
ئێمە شوێنی کاتی بەش پێشکەش دەکەین لە دانیشتنەکانی دایەنگا – بەیانی یان  )FS2(.و پۆلی پێشوازی ( )FS1پەیوەندی نزیک هەیە لە نێوان دایەنگا
پاشنیوەڕۆ و داوا دەکەین کە منداڵەکەت هەر هەفتەیەک بەالیەنی کەمەوە  ٤دانیشتن ئامادە بێت .ئەگەر تۆ شیاوی دابینکردنی  ٣٠کاتژمێری هەیە ئێمە
.هەندێک شوێنی کاتی تەواومان هەیە .تەنها پەیوەندی بە ئۆفیسی قوتابخانە بکە بۆ زانیاری زیاتر

تیمی ستارکمان
خاتوو جێما هارڤی – مامۆستای سەرەکی
بەڕێز مارک نایت و خاتوو کلێر شاو – جێگری سەرۆکی مامۆستا
خاتوو ئانتۆنیا هۆپکینس – بەڕێوەبەری ئۆفیسی قوتابخانە
خاتوو دێنیس دی مارکۆ – یاریدەدەری ئاینی
وانە وتنەوە بە یاریدەدەرەکان

مامۆستایان

خاتوو سارا گون
خاتوو کەی ئەسپینال
خاتوو جولی رۆدس
خاتوو یڤۆن جێنکینس
بەڕێز نێستۆر مارتینێز
خاتوو کلێر برامەر
بەڕێز دەیڤدواڵ
خاتوو میکایال لۆو
خاتوو ماری باکستەر

خاتوو کارۆلین گرانت – دایەنگا
خاتوو کیم وێڵز – ئێف ئێس  2مامۆستا و سەرکردەی پایەبەرز
خاتوو کاترین جۆنسۆن
خاتوو بێت کراوشاو
خاتوو کاتی سمیتۆن
خاتوو هیتەر پیکێت
خاتوو نیکۆال ویلیامسۆن
خاتوو ئانا کالرک
خاتوو کلێر تیرنی

بەڕێزناتالی بایارری – یاریدەدەری خوێندنی ئاست بەرز و مامۆستای بەرگی پی پی ئەی
خاتوو لیسا بوسێی – سێنکۆ
ستیڤ ڕێدمان – یاریدەدەری کارتاکەر

بەڕێز جاک هاردی – سەرپەرشتیاری بینا

تیمی خاوێنکردنەوە

تیمی سەرپەرشتیاری کاتی نیوەڕۆ

خاتوو جولی پیتەرز
خاتوو کارۆل هیرست

خاتوو جولی پیتەرز
خاتوو ئیڤلین ئێدواردس
خاتوو ماری باکستەر
خاتوو پات واتسۆن
خاتوو بێث گرین
خاتوو نادیا بی
خاتوو فاتمەعەبدواڵ
خاتوو کریستی یۆنگ
خاتوو جولی ڕایت

بۆردی فەرمانڕەوایی
تۆم باسیندێل – پارێزگاری دایک و باوک
(سەرۆکی پارێزگارەکان)
ئێمیلیۆ بایارری – پارێزگاری دایک و باوک
کریس کناپتۆن – پارێزگاری کۆمەڵگا
جولی پێتی – پارێزگاری کۆمەڵگا
ڕیچارد بیئارێت-سمۆڵ  -باوان پارێزگار
مارک نایت – پارێزگاری ستاف
جێما هارڤی – مامۆستای سەر

ڕۆژی قوتابخانە

دانیشتنی بەیانی
دانیشتنی پاشنیوەڕۆ

دایەنگا
بەیانی 8.30 – 11.30
ی ئێوارە12.30 – 3.30

دەرگاکانی قوتابخانە کراوەیە
قوتابخانە دەست پێدەکات
پشووی بەیانی
نانی نیوەڕۆ
پشووی دوانیوەڕۆ
کۆتاییەکانی قوتابخانە – قۆناغی دامەزراندن  & 2کلیل ستەیج 1
کۆتاییەکانی قوتابخانە – کلیل ستەیج 2

قوتابخانەی سەرەکی
ی بەیانی8.40
کاتژمێر 8:50ی بەیانی
گۆڕاو
ی ئێوارە – 1:00ی ئێوارە12:00
گۆڕاو
ی ئێوارە3:20
کاتژمێر 3:30ی ئێوارە

ئێمە دەبێ بڕۆین بۆ
:منداڵەکانمان بە زیرەکی دەردەکەون و شانازی بە دەرکەوتنیانەوە دەکەن جل و بەرگی ئێمە بریتییە لە
سپی سادە یان کراسی سەوزی تۆخ ،بلوس یان کراسی پۆلۆ •
بلوزشیتی سەوزی تۆخ ،بازدەر یان کاردیگان •
خۆڵەمێشی تۆخ یان پانتۆڵی ڕەش ،کورت یان تەنوور •
گونجاوە ،پێاڵوی سەالمەتی گونجاوە بۆ کەش و هەوا •
هیچ خشڵ و گەوهەرێک جگە لە گوێچکە بچووکەکان و سەیرکردنەکان •
جلی پۆشاکی زیادەی هاوینە  -سەوز و سپی گینگهام •
: http://logoleisurewear.comدابینکەری یەکپۆشی ئێمە لۆگۆ الیسویر لەبەر دەکات
پی کیت
تیشێرتی سپی •
کورتە ڕەشەکان و خوارەوەی تراکیت/قاچەکان •
سەرەوەی پۆشتە سەوزی تۆخ •

مەنهەجی ئێمە
دەکەن .ئێمە جەخت لە "کەسایەتییەکانی ( )EYFSلە قۆناغی دامەزراندندا منداڵەکان پەیڕەوی پرۆگرامی سااڵنی سەرەتای
فێربوونی کاریگەر" دەکەینەوە لە ڕێگەی کایە کردن ،گەڕان ،فێربوونی چاالک ،دروستکردن و بیرکردنەوە بە شێوەیەکی
.ڕەخنەیی
ناوچە سەرەکیەکانی فێربوون
گەشەی تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی و سۆزداری •
پەرەسەندنی فیزیکی •
و زمان • Communication
ناوچە تایبەتەکانی فێربوون
خوێندەواری •
بیرکاری •
تێگەیشتن لە جیهان •
هونەر و دیزاینی دەربڕین •
:لە ساڵی  1بۆ  6منداڵەکان بە بەکارهێنانی مەنهەجی نەتەوەیی فێر

دەکرێن ئەیئاواتی تۆ ئەوەیە کە مەنهەجی ئێمە ئەوەیە

تۆخ و سەرکەش
بەرەنگاربوونەوەی ،بەرزکردنەوەی چارەسەری کێشەکان و داهێنان
چەمکەکە ڕابەری کرا
.نەرم ،ڕێگە بە مندااڵن دەدات کە لە شێوەی فێربوونیاندا پێشەنگ بن
پەیوەندیدارە ،بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەمڕۆ و گۆڕینی جیهان

•
•
•
•
•

Key Concepts
Developing new and existing skills

Rich and deep subject knowledge

built through a progressive framework

based on prior learning

':چۆن دەتوانین ئەمە بەدەست بهێنین؟ ئێمە ئاماژە بە 'چۆن' دەکەین وەک ' 5گەورە
.پرسیارەکە :بەرز کردنەوە ،بەرزکردنەوە و بەردەوامیدان بە بەرژەوەندی مندااڵن 1.
هۆک :سەرسامیی و سەرسامیی ئیلهامبەخشە ،جۆش و خرۆش و بەژداری 2.
ئەنجام :دروستکردنی مەبەستی مانادار بۆ فێربوون (نووسین بۆ راستەقینە) 3.
دەق :بەکارهێنانی تێکستی کوالێتی بەرز بۆ ڕابەریکردنی مندااڵن بۆ جیهانی نوێ (پایتەختی ڕۆشنبیری) 4.
دەوڵەمەندکردن :دروستکردنی ئەزموونی درێژخایەن و بیرەوەری (دروستکردنی فێربوون 'داربەست') 5.
:لەگەڵ ئەوەشدا مەنهەجی خوێندنمان دەبێت

بەڕاشکاوانە گرنگیی میهرەبانی و ڕێزگرتن و هاوبەشیکردن و گرنگیدان بە کەسانی تر فێردەکات
پابەند نابێت بە کاتدانانی نەریتی
بایەخی لەشجوانی و باشی جەستەیی بەهای
بایەخدان بەگرنگیی بیرکردنەوەو تەندروستی دەروونی و سۆزداری
دەرفەت بدەن بە مندااڵن بۆ گەڕان و ڕەنگدانەوەیان لەسەر بیروباوەڕ و ئەزموونی ڕۆحی و ئەخالقی و کۆمەاڵیەتی
و کولتووریی خۆیان
دەرفەت بدەن بەمندااڵن کەتوانای پەیوەندیکردن و گفتوگۆی کاریگەر پەرەپێبدەن
دەرفەتی زۆر پێشکەش بکە بۆ ئەوەی مندااڵن لە دەرەوە فێربن و سروشت بەهای خۆیان بدەن
بەهاکانی هەفتە و ڕووداوەکانی تەواوی قوتابخانە
.ڕێگەدان بە دەرفەتەکان بۆ پەیوەندی کردن لەگەڵ و فێربوون لە کۆمەڵگەی ناوخۆیی بەهێز
ڕێگە بە مندااڵن بدە بیر لە 'فراوانتر' بکەنەوە ،و پەیوەندی و پەیوەندی بەسوود لە نێوان بابەت و چەمکەکاندا
.بدۆزنەوە و دروست بکەن

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

خۆشەویستی خوێندنەوە
خوێندنەوە کارامەییەکی زۆر گرنگە و لە قوتابخانەکەماندا ئەولەویەتی بەرز دەدرێت .ئێمە دەمانەوێت خۆشەویستی خوێندنەوە لەگەڵ هەموو مندااڵن
پەرە پێ بدەین و کتێبخانەی تازەکراوەی ئێمە کۆمەڵێک بابەتی خوێندنەوە بۆ هەموو تەمەنەکان پێشکەش دەکات .ئێمە چەندین خۆبەخشی خوێندنەوەمان
هەیە لە قوتابخانە کە پشتگیری مندااڵنی تاک دەکەن ئێمە نامیلکەی پشتگیری منداڵەکەتمان هەیە لە ماڵەوە بە خوێندنەوە .ئەمانە لە وێبسایتی قوتابخانەکە
.بەردەستن (فێربوون -یارمەتی بۆ دایک و باوکان لە سەرەوەی ئامۆژگاریەکان بۆ خوێندنەوە)

وەرزش
ئێمە مندااڵن هان دەدەین کە خۆشەویستی چاالکی جەستەیی پەرە پێبدەن ئێمە پشتگیریان دەکەین بۆ بەدەستهێنانی توانا و متمانە بۆ یاریکردنی وەرزشی
.پێشبڕکێکارانە ،لە هەمان حاڵدا بەرزکردنەوەی گرنگی هاوکاری و هاندانی هەستی یارییەکی دادپەروەرانە
:ئێمە فێردەکەین

یاریەکانی تیمی (تۆپی تۆپی پێ،هۆکی ،تاگ راگبی ،پێنجی بەرز هتد)
سەما/جوڵە
جیمناستیک
پەروەردەی دەرەوە (ئاڕاستەکردن و هتد)
مەلەکردن (ساڵی )4

•
•
•
•
•

ئێمە شانازی بە خۆمان دەکەین بۆ پەرەپێدانی لینکەکان لەگەڵ ڕاهێنەرەکان و دابینکارانی دەرەوە و کۆمەڵێک یانەی وەرزشی پێشکەش دەکەین

واڵتەکەمان لە ئوردنە
قوتابخانەکە بەهای سەردانی دەرەوەی قوتابخانە دەناسێتەوە بۆ پشتگیری
کردن لە فێربوون و ئێمە ئەمانە ڕێکدەخرێین شانبەشانی ئۆئۆ ئاڕ
کۆریئۆفەر سەردانیکەران و بەخششەکان بە درێژایی ساڵ بانگێشت
،دەکرێن بۆ قوتابخانە ،بە تایبەتی بۆ ڕەخساندنی دەرفەتی زیاتری دراما
.مۆسیقا و سەما

دەرفەتە بۆ بەشداری کردن لە ماوەی  Y6دیاریکەرێک بۆ مندااڵنی
.هەفتەیەکی درێژ لە سەردانی نیشتەجێبوون بۆ هۆڵی ثۆرنبریج لە دێربیشیر
هەندێک لەم چاالکیانە ناتوانن بە بێ بەشداری دارایی لە دایک و باوکان ئەنجام بدەن قوتابخانە هەندێ جار دەتوانێت یارمەتی بدات ئەگەر تۆ یارمەتی
.دارایی بە زەحمەت بدۆزیتەوە .تکایە بە متمانە قسە بکە لەگەڵ مامۆستای پۆلی منداڵەکەت یان مامۆستای سەرت
قوتابخانەکە فێرکردنی مۆسیقای تایبەت بۆ ئەوانەی کە حەزیان لێیە لە ڕێگەی مۆسیقای ڕیجوەی ڕێکدەخات .تۆمەتێک لەالیەن ڕیجوەی بۆ ئەم
.بەخششەیە دروست کراوە

هاوڕێیانی قوتابخانەی بانکی مێرسبروک )ئێف ئێم بی ئێس(
ئەم گرووپە بە بەردەوامی کۆدەبنەوە بۆ پشتگیریکردنی قوتابخانە و کۆکردنەوەی پارە بۆ پشتگیریکردن و بەرزکردنەوەی
ئەزموونی مندااڵن لە قوتابخانە .ئێف ئێم بی ئێس خانەخوێی چاالکیە کۆمەاڵیەتیە دڵڕفێنەکان ڕێک خەری و هەمیشە پەرۆشن
.بۆ ئەندامە نوێکان بۆ بەشداری کردن .ئەگەر حەزت لە زانیاری زیاتر بوو ،تکایە لە ستافی ئۆفیسەکە بپرسە

ناردن و دەرفەتی یەکسان
هەرچەندە هەموو منداڵەکان پێداویستی تاکەکەسییان هەیە کە ئێمە لە ڕێگەی پالنی جیاواز و دانانی ئامانجەوە دەیکەین ،بەاڵم بە حەتمی کاتەکان دەبێت
کە هەندێک منداڵ پێویستیان بە یارمەتی تایبەت بێت لەگەڵ هەندێک بواری فێربوون چونکە پێویستی خوێندنی زیادەیان هەیە یان کەمئەندامییان هەیە
هەندێک لەو مندااڵنەی کە پێویستییان بە فێربوونی تایبەت هەیە ،لەوانەیە پشتگیری گرووپێکی تاکەکەسی یان بچووک وەربگرن .ئە مە ده توانێ لە نێو
.پۆلە کە یان لە ده ر ده ره وه بە جێ بێ .دایک و باوکان هەمیشە ئاگادار دەکرێنەوە ئەگەر ئەمە ڕووبدات
هە موو زاراوەیەک کە دایک و باوکانمان ناسیوە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر پێداویستیەکان ،ئامانجەکان و پێشکەوتنی مندااڵنی ناردن
 .ئێمە سێنکۆمان هەیە (هاوکاری پێداویستییە پەروەردەییە تایبەتەکان) کە دوو ڕۆژ کار دەکات لە هەفتەیەکدا کە چاودێری دابینکردنی ناردنی ئێمە دەکات
ئێمە پابەندین بە دەرفەتێکی یەکسان بۆ هەموو مندااڵن بەبێ ڕەچاوکردنی ڕەگەز ،ڕەگەز ،باکگراوندی کۆمەاڵیەتی  -لیستەکە بەردەوام دەبێت .ئێمە بە
 .شێوەیەکی چاالک تێدەکۆشین بۆ ئەوەی دڵنیابینەوە کە مندااڵن لە ڕێگەی وێنە و کتێبەکان کە داپۆشراون و ناوەڕۆکی هەروەهایەکی زۆر جیاوازن

ڕەفتار & باشبوون
قوتابخانەکەمان ناوبانگێکی بەهێزی هەیە بۆ بایەخدان و دۆستانە بوون .مندااڵن هان دەدرێن بۆ ئەوەی ڕەچاوی کەسانی تر
بکەن و لە سەرەتای تەمەنەوە پێشبینی دەکرێت کە زۆرترین پلەی خۆ دیسپلین بکەن .ئێمە ستایش و هاندان بەکاردێنین بۆ
هاندان و بەها سەرەکیەکانمان بە هەموو ئەو شتانەی کە دەیکەین بەڕێوە دەچین .ئەمانە زامنی خۆشبەختی و ئاسایشی هەموو
.منداڵەکانمان و ئەو کەش و هەوا ئارام و مەبەستدارە لە قوتابخانە کە بۆ فێرکردن و فێربوونی باش گرنگە
ئێمە پێمان خۆشە ئاهەنگی فێربوون بگێڕین و هەر هەفتەیەک منداڵێک بۆ
ئەستێرەی هەفتە" کاندید دەکرێت .ئەوان ئەم خەاڵتە لە کۆڕێکی ئاهەنگی"
ڕۆژی هەینیدا وەردەگرن کە تێیدا دان بە دەستکەوتەکانیان دەنرێت هەروەها
.مندااڵن لە هەر پۆلێک بۆ خەاڵتی "دەیلی دازلەر" هەڵبژێردراون
،ئێمە پابەندین بەوەی کە دڵنیابینەوە کە منداڵەکان نەک هەر بەباشی فێر دەکرێن
بەڵکو لە کاتی خۆیان لەگەڵ ئێمە پەروەردە دەکرێن .ئێمە منداڵەکان فێر دەکەین
کە چۆن لە ڕووی دەروونی و سۆزییەوە ئاوڕ لە خۆیان بدەنەوە ،شارەزاییەکی
زۆر پێویستە

پاراستن
زۆر گرنگە کە هەموو منداڵەکانمان لە قوتابخانە و ماڵەوە سەالمەت بن .وەک هە موو ستافەکانمان بە تەواوی مەشقیان پێکراوە لە پاراستنی منداڵ و
پاراستن .ئێمە ئەرکمان هەیە کە هەر نیگەرانییەکمان بۆ دەسەاڵت هەبێت ڕاپۆڕت بکەین
ڕابەری پاراستنی دیاریکراو :خاتوو کارۆلین گرانت
جێگرەکانی پاراستنی دیاریکراو :خاتوو جێما هارڤی و خاتوو کالر شاو
پارێزگارەکە بەرپرسیارە لە پاراستنی کریستن جۆنسۆن

ئامادەبوون
ی
کای زۆر گرنگە ئەگەر منداڵەکەت لە قوتابخانە بەرەو پێش بچێت .ئەریک ئێمەیە کە ر
باشتین
ئاسای و
ئامادەبوونێیک
ی
ا
ن
ن
پەروەردەی گونجاو دابی بکەین و تەنها دەتوانی ئەمە بکەین ئەگەر منداڵن بە شێوەیەیک ڕێکوپێک ئامادەبن
لە هەر شوێنێک کە گونجاوە ،تکایە لە دەرەوەی ڕۆژی قوتابخانە مەوعیدەکان بکەن .ئەو پشووانەی لە ماوەی ر
کات
نائاسات هەبێت
.دیاریکراودا گتاون ناتوانرێت دیاری بکرێن ،مەگەر بارودۆخێیک
ی
ی
کاتژمێ ٩.١٠ی بەیای لە ئۆفیسەکە ئاگادار بکەرەوە کاتێک تۆمارکردنەکە
ئەگەر منداڵەکەت نەخۆشە ،تکایە بەر لە
ر
.نزیک بوو
ئێمە چاودێری ئامادەبوونی مندااڵن دەکەین بە شێوەیەکی ڕێک و پێک و لەگەڵ دایک و باوکان کار دەکەین بۆ دڵنیابوون لە
ئامادەبوونێکی باش .ئەگەر هۆکاری تایبەت هەبێت بۆ ئامادەبوونێکی هەژار ،ئێمە دەستخۆشی لێدەکەین ئەگەر بتوانیت ڕێک
.بخەیت بۆ چاوپێکەوتن لەگەڵ هێدتیار بۆ ئەوەی ئەمانە تاوتوێ بکەیت

هێزی 5ی ئێمە
نانی ئێوارەى قوتابخانەى گەرم لە شوێنەکە لە الیەن دابینکەرەکە 'تایلۆر-شاو' چێشت دەنرێت .ئە وان
ده توانن لە گە ڵ هە ڵكی زۆر لە پێداویستیە خۆراکییە كان و ئە و هەستیاریە كان ،بە راوێژ لە گە ڵ
.پزیشکە كە ت
ژەمەکان لە ڕۆژێکدا  ٢پاوەن بۆ قوتابخانەی سەرەکی و  ١.٧٥پاوەن بۆ دایەنگا نانی نیوەڕۆی
قوتابخانە لە پێشدا لە ڕێگەی سیستەمی پارەدانی سەرهێڵی بێ پارەی پارە بە ناوی دایک و باوکان پەی
.پارە دەدرێت
هەموو خانەی بناغەی  2و مندااڵنی کەی ئێس  1مافی خواردنی قوتابخانەی ئازادی جیهانییان هەیە کە
.لە الیەن حکومەتەوە دابین کراوە

مافی قوتابی

هەندێک خێزان لە وەرگری کرێدیتی باجی مندال ،دەرماڵەی کارخواز یان پشتگیری داهات مافی پارەدانی قوتابییان هەیە .ئەم پارەیە دێتە ناو بودجەی
قوتابخانە و دەکرێت سەرف بکرێت بۆ کارمەندە زیادەکان و سەرچاوەکان بۆ ئەوەی بە باشی سوود لە منداڵەکەت وەربگریت .لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەوان
.مافی خواردنی خۆڕایی قوتابخانەیان دەبێت .ئەم زانیاریە بە تووندترین متمانە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت
ئەگەر پێت وایە منداڵەکەت لەوانەیە مافی خواردنی قوتابخانەی بێبەرامبەر بێت ،تکایە فۆرمی بەرنامە لە ئۆفیسی قوتابخانە کۆ بکەوە .ئەگەر تۆ
.پێویستت بە یارمەتی هەیە لە فۆرمەکە تکایە بپرسە و ئێمە دڵخۆش دەبین بە یارمەتیدانی تۆ

شیر & سینێکس
ئێمە هانی خواردنی تەندروست دەدەین و بەم شێوەیە ،مندااڵن لە ئێف ئێس  ٢و قۆناغی
سەرەکی  ١ڕۆژانە بە بێ بەرامبەر پارچە میوە دابین دەکرێن منداڵە بەتەمەنەکان هاندراون
.بۆ هێنانی میوە و سەوزە بۆ خواردنی خوێ
بە سوپاس بۆ یارمەتیەکانی حکومەت ،شیری قوتابخانە بۆ هەموو تەمەنی کەمتر لە پێنج
ساڵ ئازادە و لە دەوروبەری  ١٥پاوەند بۆ ئەو مندااڵنەی کە تەمەنیان پێنج ساڵ یان
گەورەترە ،کەمدەکرێتەوە .ئەگەر منداڵەکەت  ٥ساڵ یان گەورەتر بێت و حەزی لە شیر
.بێت ئەمە دەتوانێت پارە بدرێت لە ڕێگەی باوانەوە بۆ هەر زاراوەیەک

وەرگرتن
چوونە ژوورەوە بۆ دایەنگا  -منداڵەکان دانپێدراون بە  26شوێنی دایەنگای ئێمە بەدرێژایی ساڵ .دایک و باوکی مندااڵن کە
قۆناغی  2ی دامەزراوەیی (پێشوازی) دەست پێ دەکەن دەتوانن بۆ منداڵەکەیان هەڵبژێرن بۆ ئەوەی دەست بە کاتی تەواو یان
بەش بکەن و بەرواری دەستپێکردنەکە دەتوانێ لە کاتی ئارەزوودا سەربخرێت .زانیاری دەربارەی دانپێدانانی دایەنگا
دەتوانرێت داوابکرێت لە ئۆفیسەکە یان ستافی دایەنگا .دایک و باوکان بە دوای شوێنێک دەگەڕێن بۆ منداڵەکەیان لە قوتابخانەی
بانکی مێرسبروک بانگێشت دەکرێن بۆ پەیوەندی کردن بە ئۆفیسی قوتابخانە .سیاسەتی چوونەژوورەوەی قوتابخانەی بانکی
.مێرسبروک لەگەڵ سیاسەتی دانپێدانانی دەسەاڵتی ناوخۆ ڕێکە
چوونەژوورەوە بۆ قوتابخانەی سەرەتایی  -تکایە تێبینی بکە کە پێویستە فۆرمێکی جیای کاربەرنامە تەواو بکەیت بۆ چوونە
.ژوورەوە بۆ قوتابخانەی سەرەکی بانکی مێرسبروک تەنانەت ئەگەر منداڵەکەت ئامادەیی دایەنگەی ئێمە بێت
پایزی پێش ئەوەی منداڵەکەت دەست بکات بە قوتابخانە ،نامەیەکت دەست دەکەوێت لەالیەن دەسەاڵتی خۆجێیەوە ،بانگهێشتت
.دەکات بۆ کۆکردنەوەی "ڕێبەری بۆ دایک و باوکان" ،کە فۆرمی کاربەرنامەی تێدایە ،لە هەر ئۆفیسێکی قوتابخانە
ئەگەر بانکی مێرسبرۆک هەڵبژێریت بۆ منداڵەکەت ،زانیاری وردترت پێدەدرێت پێش دەستپێکردنیان ،لەوانە لیستی پشکنینی
.ئامادەیی قوتابخانە بۆ منداڵە بچووکەکان
ئێمە بە قورسی کار دەکەین بۆ ئەوەی دڵنیابینەوە کە منداڵەکەت گواستنەوەیەکی نەرمی هەیە بۆ ناو قوتابخانەکەمان ،ئەگەر
یەکەم قوتابخانەی ئەوان بێت ،یان گواستنەوەیەک لە قوتابخانەیەکی تر .لە ئێستادا شتەکان تۆزێک بەربەرەکانێ زیاترن لە
ئاسایی بەاڵم ئێمە هێشتا هەوڵ دەدەین بۆ دڵنیابوون لەوەی ئەوان باشترین دەستپێکمان لەگەڵ ئێمە دەست دەکەوێت لێرە لە بانکی
.مێرسبروک

