
پەروەردە

 پەروەردە دەرفەت بۆ مندا�نی پەنابەر زیاد دەکات بۆ پشتگیریکردنی خێزانەکانیان
بۆئەوەی بەئاسانی تێکەڵ بە کۆمەڵگای ناوەخۆیی ب�

 قوتابخانە ژینگەیەکی پارێزراو و سە�مەت دابین دەکات کەتیایدا مندا�ن زانیاری و
لێهاتوویی بەدەست دەهێنن و دەتوانن کۆمە�یەتی بن و گەشە بکەن

تێکەڵبوون بەکۆمەڵگەی ناوخۆیی دەرفەتی باش� بۆداهاتوو دەهێنێت

 بۆ زانیاری گشتی دەربارەی یارمەتیەکانی پێشکەش بەپەنابەران و پەناخوازان دەکرێت لەعیڕاق، سەردانی پێگەی
                  بکە کەبەردەستە بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی

کۆمیسیاری�با�ی�نەتەوەیەکگرتووەکان�بۆ�کاروباری�پەنابەران�ژینگەیەکی�مت�نەپێکراو و�ڕێزدار�و�گشتگیر
دەڕەخسێنێت�بۆئەوەی�هەست�

 پەروەردە یارمەتی مندا�ن دەدات بۆ بەدەستهێنانی کارامەیی و دەرفەتی
سەرکەوتن لەژیان بۆ مندا�نی پەنابەر زیاد دەکات

قوتابخانە

بەشداربوون

دانپێدانان

تەموز ٢٠٢٢

پەروەردە بۆ هەمووان، بۆ داهاتووێکی باش�
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 پەروەردە خوێندنی ئاستی بەرز پێشکەش دەکات، لەوانەش فێربوونی زمانە
بیانییەکان وەک زمانی ئینگلیزی

 فێربوونی زمانە ناوەخۆییەکان ڕێگە بەمندا�نی پەنابەر دەدات  تواناکانی
پەیوەندیکردن پەرەپێبدەن و لەگەڵ کەسانی تر تێکەڵ ب� لەقوتابخانە و کۆمەڵگادا

 ئەو پەنابەرانەی کە تێکەڵ بە کۆمەڵگا ناوەخۆییەکان دەبن هێشتا دەتوانن کەلتور و
کەلەپوری خۆیان بپارێزن

کۆمیسیاری�با�ی�نەتەوەیەکگرتووەکان�بۆ�کاروباری�پەنابەران�ژینگەیەکی�مت�نەپێکراو�و�ڕێزدار�و�گشتگیر
دەڕەخسێنێت�بۆئەوەی�هەست�بە�سە�مەتی�بکەیت�

 پەروەردە دەرفەتی دۆزینەوەی کار بۆ پەنابەران زیاد دەکات لەداهاتوودا بۆ هەر
شوێنێک بچن

بەشداربوون

قوتابخانە

تەموز ٢٠٢٢

 پەروەردە دەرفەتی دەستگەیش¨ بەخوێندنی با� زیاد دەکات هەروەها دەرفەتی
خوێندن لەدەرەوەی و�ت زیاد دەکات

دانپێدانان

پەروەردە
پەروەردە بۆ هەمووان، بۆ داهاتووێکی باش�

 بۆ زانیاری گشتی دەربارەی یارمەتیەکانی پێشکەش بەپەنابەران و پەناخوازان دەکرێت لەعیڕاق، سەردانی پێگەی
�                                      بکە کەبەردەستە بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی �������������������



 پەروەردە خوێندنی ئاست بەرز پێشکەش دەکات، لەوانەش فێربوونی زمانە
بیانییەکان وەک زمانی ئینگلیزی

 خویندنی نافەرمی یارمەتی مندا�ن دەدات بۆ ئەوەی تێکەڵ ب�  بە خوێندنی فەرمی
و دەرگای دەرفەتەکان دەکاتەوە

 تێکەڵکردنی مندا�نی پەنابەران بەسیستەمی پەروەردەی حکومەت کاریگەری نابێت
 لەسەر -دەرفەتەکانی دووبارە نیشتەجێبوونەوە یان گواستنەوە. پەروەردەی حکوومی

 دەرفەتی فێربوونی باش� بۆمندا�نی پەنابەر دەڕەخسێنێت و ئامادەیان دەکات بۆ
سەرکەوتن بۆ -هەر شوێنێک بچن

کۆمیسیاری�با�ی�نەتەوەیەکگرتووەکان�بۆ�کاروباری�پەنابەران�ژینگەیەکی�مت�نەپێکراو�و�ڕێزدار�و�گشتگیر
دەڕەخسێنێت�بۆئەوەی�هەست�

 پەروەردە دەرفەتی دۆزینەوەی کار بۆ پەنابەران زیاد دەکات لەداهاتوودا بۆ هەر
شوێنێک بچن

بەشداربوون

قوتابخانە

تەموز ٢٠٢٢

 مندا�نی پەنابەر هێشتا دەتوانن بەدواداچون بکەن بۆ وەرگرتنیان لەخوێندنی با� لە
 زانکۆکاندا بۆ خوێندن بە عەرەبی وەک زمانی فێرکردن، لە پارێزگاکانی هەرێمی

 کوردستانی عێراق و پارێزگاکانی ناوەڕاست یان باشووری عێراق ، بە لەبەرچاوگرتنی
پێوەرەکانی وەرگرتن تیایاندا

دانپێدانان

پەروەردە
پەروەردە بۆ هەمووان، بۆ داهاتووێکی باش�

 بۆ زانیاری گشتی دەربارەی یارمەتیەکانی پێشکەش بەپەنابەران و پەناخوازان دەکرێت لەعیڕاق، سەردانی پێگەی
�                                      بکە کەبەردەستە بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی�������������������












