Tjenesteområde barnehage

شارەوانی هۆرتن
بەشی خزنەتگوزاری باخچەی مندااڵن
زانیاری لەسەر باخچەیمندااڵنی هۆرتن

KURDISK-SORANI

ا
ناوەڕۆیک باخچەی منداڵنەکە:
ا
منداڵنەکە دیدێیک فێخوازانەی گشتگێی کردووە بە دەسپێیک کار ی
کردن ،کە تێیدا سەرپەرشتیکردن و پەروەردە
باخچەی
ر
ر
ی
ی
بووارەکان یااندا ڕۆدەنرێت .رفێبوون
پەیوەست .لەوێدا بناغەی رفێبوون لە هەموو
و یاری و رفێبوون پێکەوە بە ووردی
ا
ی
ساالن تردا سەرهەڵدەدات .لەڕێگەی
پێش هەموو شتێک لە ڕێگەی یاری و پێکەوە یاراکردن لەگەڵ منداڵ ین تر و گەورە
ا
سەرپەریشتیکردنێیک باشەوە ،کە یارمەن منداڵ دەدات هاوکار بێت و شتەکان تاقیبکاتەوە ،منداڵن هەست بە
ی
ئەوان دی
ئاسوودەن و سەربەخۆی و هەست بەخۆکردنێیک باش لە ناوەوەیاندا گەشە دەکات .لە مامەڵەکردندا لەگەڵ
ا
ئەوان دی و چارەسەرکردنی
ی
ی
ی
ی
هەستەکان خۆاان و
تێگەیشت لە
یەتییەکان منداڵ پەرەدەسێنێت .رفێی
توانا کۆمەڵ
ی
ئاخافت و زمان کارامەن یەکالکەرەواە
.ملمالنێکان و ڕێزگرتن و لێبووردن لە یەکێی دەبن .لەم کارەشدا لەگەڵ
ی
پەرەپێدان پەیوەندیە باشەکان لە
ئێمە جەخت لەسەر
ی
پێکەوەبوون هاوبەشدا دەکەینەوە .ئەو کارەش بنەمای
ئاسوودەن و ،گونجان و هاوڕێیەن پێکدەهێنێت .لە
ڕێگەی یاراکردن و توێژانەوە و بەیەک سەرسام
ی
ئەوان دی و دنیان
بوونەوە ،منداڵ بە خۆی و
دەورووبەری ئاشنا دەبێت .منداڵ خۆی هاوکاری
ا
فێ ی
بوون خۆی دەبێت .خاڵ دەستپێیک بابەت و
ر
ا
پرۆیەکانمان لە سود و بەریەوەندی منداڵندایە.

ا
ی
ی
اوەکان
باخچەکان منداڵن و بەرنامە سنوردارکر
یاسای
ا
ا
ا
اکردن ئەر ی
ی
ی
منداڵن دەدەن باخچەی منداڵنەکان بۆ گەیشتی
کەکان باخچەی
باخچەکان منداڵن بڕاار لە ناوەرۆک و دیار
ا
ی
ی
بە ئامانجەکانیان مێتودی کارکردن جیاواز هەڵدەبژێرن .زانیاری زااترتان لە کارمەندان باخچەیمنداڵنکەوە دەست
ا
ی
کۆبوونەوەکان دایک و باوکان و وتووێژەکان
دەکەوێت لەڕێگەی بەرنامەی ساڵنە و ،فەترەو  /ـ بەرنامەی مانگانە و،
لەگەل دایک و باوکاندا.
بەرنامەکان ،یاسا و دەستوورەکان
ا
ا
یاسای باخچەیمنداڵن و ڕێنماییە دەستوورییەکان لەبارەی بەرنامە سنوردارکراوەکان باخچەکان منداڵنەوە
ا
ا
ی
باخچەکان منداڵن (یاسای باخچەی منداڵن) بڕااری گشت لەسەر چۆنێت ناوەڕۆک و
پەرلەمان لە یاسای دەربار بە
ا
کەکان باخچەکانی
باخچەیمنداڵ ین چەسپاند .دەستووری پەیوەند بە بەرنامەی سنوردارکرا و بۆ ناوەڕۆک و ئەر ی
ئەر ی
کەکان
ا
ا
ی
جێگێ دەکات
منداڵن ( بەرنامەی سنوردار) بڕاارگەلێیک تەواوکەرانە لەسەر ناوەڕۆک و ئەرکەکان لە باخچەکان منداڵندا
ر
.
ا
یاسای باخچەیمنداڵن § ١
ا
ا
ی
ی
ی
ی
خێاندا پارێزگارادەکات لە جێبەجێکردن پێویستییەکان منداڵن بۆ
« باخچەی منداڵن بە هاوکاری و تێگەیشت لەگەڵ ر
ی
پێشخستت رفێبوون و پێگەیاندن وەک بنەمایەک بۆ نەشونماکردنێیک هەمەالیانە)...( .
ئاگاداراکردنیان و یاراکردن و،
ا
ا
ی
باخچەی منداڵن دەن مامەڵەی منداڵن بە متمانە و ڕێزەوە بکات و ،دان بە بەها جەوهەرایەکان فەترەی منداڵیدا
بنێت .دەن هاوکاری خۆش و شادی بکات لە یاری و رفێبووندا و ،بۆ پێکەون و هاوڕێیەن جێگەیەیک بەرۆکگرانە و

ا
ئاسودە بێت .باخچەی منداڵن پێویستە دەستپێشخەری لە دیموکران و یەکسانیدا بکات و کار لەدیی هەموو فۆرم و
ی
شکڵەکان فەرق و جوداوازی لە مامەڵەکردندا بکات( ».حکومەت)٢٠١٨ ،
ا
بەرنامەی سنوردار بۆ باخچەکان منداڵن
ا
ا
ی
ی
باخچەکان منداڵن جەخت لەسەر بەهای تایبەتێت فەترەی منداڵ دەکات .نمایندەی
اوەکان
بەرنامە سنوردارکر
ا
ا
خێان دەخوازن پارێزگاری لە پێداویستییەکانی
ی
باخچەکان منداالن پێکەوە لەگەڵ ر ی
کۆمەڵیەن باخچەیمنداڵن دەڵێت،
ا
ا
منداڵن بە یاراکردن و ئاگاداراکردن و ،یارمەن پێگەیاندن و رفێکردنیان بکەن .منداڵن هەموو بە گوێرەی ئەوەی خۆاان
ی
ی
پەرەسەندن بەردەوام و پتەو و،
یەکسان و،
پێویستیانە مامەڵەدەکرێن .دیموکران و ،ڕێزی بەرابەری و ،جۆراوجۆری و،
ا
ی
ی
کارەکان هەموو باخچەکان منداڵن بێت
شارەزای و کارامەن یاان و تەندروست دەن لە پێشەوەی
ا
بەرنامەی ساڵنە
ا
ا
هەموو ساڵێک باخچەی منداڵنەکان بەرنامەیەیک ساڵنە لەسەر بنەمای بەرنامای سنوردار و ڕێنماییە شارەوانییەکان
ئامادە دەکەن .ئەو بەرنامەی ساالنیەش کەرەسەیەکە بۆ کارمەندان و زانیاریش دەدات بە دایک و باوکان.
بڕیارنامەکان
ا
ا
هەموو باخچەی منداڵنێک بڕاارنامەکانیان هەیە ،کە گرێبەستێکە لە نێوان باخچەی منداڵن و دایک و باوکدا .باخچەی
ا
منداڵنە ئەهلیەکان دەستوور و بڕاارنامەی تایبەت بە خۆاان هەیە.
زانیاری عەمەیل:
ا
کاتەکان کارکردن باخچەکانیمنداڵن سەر بە شارەوانیەکان:
هەمووڕۆژێک 06:45 – 16:30
ا
باخچەیمنداڵنە شارەوانییەکان لەم ڕۆژانەدا داخراوان:
شەمە /یەکشەمە
ی
هەفتەکان ٣٠ ،٢٩ ،٢٨
لە
ی
ی
شەوی کرسمس و دوو ڕۆییش لە جەین لەدایکبوون عیسای مەسیح
ا
کاتژمێ  ١٢ئەو ڕۆیەی کە بۆ شەوەکەی سەریساڵ تازەیە دادەخرێت
ر
ی
رۆیی دوو شەمە بە رۆیی پێنج شەمەی جەین هەستانەوەی مەسیحیشەوە داخراوە
ا
ی
بەرنامەداڕشت داخراوە
باخچەمنداڵن لە ساڵێکدا  ٥ڕۆی لەبەر
ا
باخچەیمنداڵنەکان هەموو « ڕۆیە سوورەکان » /پشووە ڕەسمییەکان داخراون.
باخچەیمندااڵنە ئەهلییەکان دەتوانن بڕیاری تریان لە دەستوورەکانی خۆیاندا هەبێت
ا
ی
ی
پێشبینیکردن ڕۆی یان منداڵن .ئەوەش
خولقاندن
هەرچ باخچەیەیک منداالن (تەرزێک) ڕاتمێیک ڕۆیانەی خۆی هەیە بۆ
ا
ا
ا
لە باخچەیەیک منداڵنەوە بۆ باخچەیەیک منداڵن تر جیاوازە .تۆ زانیارات لەبارەی ڕاتیم ڕۆیانەی باخچەیمنداڵنەکەی
خۆتەوە لە دەستپێکردندا پێدەدرێت.
گێانەوە و ئاگادارکردنەوە گرنگە
کاتژمێ 09:30یان بردنەوەی پێش
لەکان منداڵ هێنان دەرەنگێ لە
کاتژمێ  14هەواڵ ر
ر
ر
لەبەر چوون دەرەوە لە باخچەی منداالنەکە بۆ گەشت .هەمیشە لەکان هێنان و بردنەوەی منداڵەکەتدا یەکێک لە کار ـ
ا
مەندەکان ئاگاداربکەرەوە ،بۆئەوەی ئێمەش هەمیشە گەڵڵەیەکەمان لەبەردەست بێت کە یک لەوێییە .ئەگەر کەسێیک
دی بێت بۆ بردنەوەی منداڵەکەت ،پێویستە ئێمە لەوبارەیەوە ئاگادار بکرێینەوە.
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ا
تازە چوونە باخچەی منداڵن
ا
ا
ا
ی
ی
کەسان گەورەساڵ ترەوە دەرادەخات کە کاری
بوون منداڵ ین بچووک بە منداڵن و
توێژانەوە لەبارەی وابەستە
ا
ی
پێکەوەن یان هاوکاری لە نێوان دایک و باوکان و کارمەندان باخچەی منداڵن لە سەرەتادا گرنگە .پێش دەستپێکردن
بانگهێشتان دەکەین بۆسەردانێک .فەترەی سەرەتا پێویستە دایکان و باوکان لەگەڵ منداڵەکانیاندا بن .پێکەوە پالنێیک
ی
ی
دانت بۆ ڕ ی
بەالیەن کەمەوە س ڕۆی ر ی
اهاتت
ڕۆیەکان سەرەتادا دادەڕێژان .پێویستە ئێوە
تایبەن بۆ منداڵەکانتان لە
ا
منداڵەکانتان بە باخچەیمنداڵنەکە.
کارمەندان
ا
ی
مامۆستایان باخچەی
هەموو بەخچەیمنداڵنەکان بەڕاوەبەرێک و ،یەکێک یان چەند یارادەدەری بەڕاوەبەرێک و،
ا
ی
کارمەندان پیشەن و یارادەدەر یان هەیە.
منداڵن و،
ا
کارمەندەکان لەسەر سیستەمێیک ئێشکگرتن کاردەکەن کە چڕی کارمەندان زااتر لە ناوەندی ڕۆیدایە کە زۆربەی منداڵن
ئامادەن.
نەخۆش
ا
ا
منداڵ نەخۆش نابێت بێت بۆ باخچەیمنداڵن .ئاگادارمان بکەنەوە کاتێک منداڵەکەت نەخۆش دەکەوێت .ئەگەر
ا
منداڵەکەش لە باخچەی منداڵن نەخۆشکەوت ئێمە پەیوەندیتان پێوە دەکەین.
ی
ی
اوەکان یەیمانگای تەندروست گشت دەکەین (.)www.fhi.no
منداالن نەخۆش ئێمە پەیڕەوی ڕێنماییە ئامادەکر
بۆ
ا
ا
بەشێوەیەیک ئاسان کارمەندەکان بۆاان نییە لە باخچەیمنداڵندا دەرمان بە منداڵن بدەن.

پۆشاک & کەلوپەل
ا
ی
وەرزەکان ساڵیان هەبێت.
گرنگە منداڵن هەموو کاتێک پۆشایک گونجاوی
ئێمە هەموو ڕۆیێک لەدەرەوەیەن ،تەواوی ساڵەکە ،کەش و هەوا
هەرچۆنێک بێت .ئەگەر پیویستیتان بە زانیاری هەیە دەربارەی ئەوەی
ی
کارمەندان
کە منداڵەکەتان چ جۆرە پۆشاکێکیان پێویستە لە
ا
باخچەیمنداڵنەکە پرسیاربکەن .هەموو پۆشاک و کەلوپەلەکان پیویستە
ی
نووسیت ناوی منداڵەکە لەسەراان نیشانە بکرێن.
بە
بڕوانە ڕینماییەکان بەرگپۆشین دروست لە سەرمادا
http://morsmal.no/no/foreldre-norsk/2382-kle-barnariktig-i-vinterkulda
ی
بەکارهێێاو دەبیینەوە لەگەڵ
گەل پۆشاک و کەلوپەل جوان و جوان
ا
جۆری جیاواز و ماڵپەڕی ئاڵوگۆڕکردن لە تۆڕی کۆمەڵیەن فەیزبووک.
ـ www.finn.no

ی
ئاهەنگ ڕۆژی لەدایکبوون

ا
ی
ی
لەدایکبوون منداڵەکان دەکەنەوە ،لە نێو ئەوشتانەدا کە بەو بۆنەیەوە دەیکەن
باخچەکان منداڵن یادی رۆیی
هەموو
ا
ا
ا
ی
ی
ی
.
هەڵواست پەیوەندی بە باخچەیمنداڵنەکەوە بکە ،ئەگەر دەخوازات چەندها
مێەڵن
گۆران و ،تاج لەسەرنان و ،ئاڵ و ر
ر
ا
ی
گێ یان یادی ڕۆیی لە دایکبوونەوە بزانیت.
باخچەکان منداڵن لەو بۆنەیەدا کێک پێشکەش
ووردەکاری لە بارەی ئاهەنگ ر ڕ
ناکەن.

ئاهەنگێان
پەرەپێدان شوناش کولتوری و
ڕ
بەبۆنەی جەژنەکانەوە
ی
ا
باخچەی منداڵن ڕۆڵێیک گرنیک هەیە وەک
ی
پەرەپێدان شوناس کولتوری .لە
مەیدانێک بۆ
ا
ی
باخچەکان منداڵندا گەل منداڵ هەن بە
باگراوندی کولتور و ،ی ی
ئایێا و باوەڕی جیاوازەوە.
گرنگە کە هەموو منداڵێک هەست بکات کە
ی
ئەوان دی ئەویش لەگەڵدایە و پێکەوەن و
وەک
شوناسیان لە باخچەیمنداالنەکەدا جەخت
ا
لەسەربکرێتەوە .هەمانکات باخچەی منداڵن
ی
پەرەسەندن لێبووردەن و ڕێز لە
دەن یارمەن
یەکێاگرتنیش بدات  .مێتۆدێیک گرنگ لەم کارەدا
جەختکردنەوە لەسەر جەینەکان و داب و
نەراتەکانە کە پەیوەستە بە کولتورە جیاوازەکانەوە
گرون منداڵەکاندا نوێنەرە.
و لە نێو ی
ا
ی
لیوهان بەرگراکەرەوە ئامادەکراوە:
لەالیان باخچەیمنداڵ ین کار
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
نژەمەخۆراکەکا
دایکەکان و باوکەکان خەرج خواردن دەدەن .
ا
باخچەیمنداڵن ڕەچاوی حەساسیەن منداڵ بە خۆراک
و پێداویست هەرتاکێک بە خۆرایک تایبەت دەکات.
لەبەرئەوە گرنگە ئێوە لە دەستپێکەوە
ا
باخچەیمنداڵنەکە لەوە ئاگادار بکەنەوە.
ا
باخچەیمنداڵنکە هەموو ڕۆیێک ی
نان نیوەڕوان
دەتوان ی
ی
نان بەیانیان و
بەمنداڵەکان دەدات .منداڵ
یەیم دوای نیوەڕوانیش بخوات .هەموو
باخچەیمنداڵەکان تەر ر ی
کێاان لەسەر خۆراکێیک
سودبەخشە بۆ تەندروست و ،هەموو ڕۆیێک میوە و
ا
ری
دادەنت.
سەوزە بۆ منداڵن
ئەریک ڕازڕاگرتن
ا
ی
کارمەندەکان باخچەیمنداڵن ئەریک ڕازڕاگرتنیان لەسەر شانە .ئەوەش ئەوە زامن دەکات زانیاراگەلێک کە
هەموو
ی
پەیوەندی بە دایک و باوکان و منداڵەوە هەیە بەهیچ شێوەیەک ناکەوێتە بەردەست کەسان بێگانە  /ناپەیوەندیدار.
بروانامە  /گەواهینامەی پۆلیس
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ا
بێت بۆ قایل ی
باخچەیمنداڵندا دادەمەزرێن دەبێت گەواهینامەیەک لە پۆلیسەوە ی ی
بوون خاوەن ئیش
هەموو ئەوانەی کە لە
ی
بەئێافەی ئەوەش بەڕێوەبەرەکان هەڵسەنگاندن دەکەن بۆ ئەوانەی کە بە شێوەیەیک مونەزەم لە
پێش دەستبەکار بوون .ر
ا
بنێن یان نا.
باخچەیمنداڵنەکە دەمێننەوە ،تا بزانن ئایا پێویستە ئەوانەیش گەواهینامەیەیک لەو شێوەیە ر
کەمکردنەوەی پارەدان (دەفعکردن) بۆ دایک و باوک
ی
ری
بەخشت لەو مەبلەغەی کە دایکو باوک دەیدەن بە هەق چوون منداڵەکەیان بۆ
ئێوە دەتوانن داوای سنوردارکردن یان
ا
ا
ی
تەکلیف چوونە باخچەیمنداڵنەکە لە  %٦تێکڕای داهان خەرج رۆیانەی کاروباری
باخچەی منداڵن بکەن ،کاتێک
ری
بەخشت لەو بڕە پارەیە بەکەن بۆ  ٢٠سەعات لە هەفتەیەکدا بۆ
ناومال تێدەپەڕێنێت .دەکرێت داوای کەمکردنەوە یان
ا
ا
منداڵ ین تەمەن دوو ،س ،چوار و پێنج ساڵن .کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە بە رپت تێکرای داهان خەرج ڕۆیانەی
ا
دەنێدرێت بۆ سەرۆیک باخچەیمنداڵنەکە
.کاروباری ناو ماڵ حیسابدەکرێت .داواکارایەکان ر
. https://www.horten.kommune.no/_f/p1/i2051ea25-1602-4558-9644f7f678a94daf/soknadsskjema-betalingsmoderasjoner-i-barnehagen-2019.pdf

گۆڕین ناونیشا (ئەدرێس) /ژمارە تەلەفۆن/مەیل
پێویستە گۆڕانکاراەکان لە ناونیشان و ،یمارەتەلەفۆن و پۆست ئەلکێۆنیت ،بخرێتە ئەم مەیل ئەدرێسەوە،
کە Horten kommune.no / Din side (https://horteng2.ist-asp.com/NO00701-pub/login.htm) ,
ا
ا
تۆ بە  IDیان  ID Bankداخڵ دەبیت .باخچەیمنداڵنەکەش لەوە ئاگاداربکەرەوە ،بۆئەوەی ئێمە هەمیشە تازەتران
زانیارامان لەسەر کەس پەیوەندیدار هەبێت ،لە حاڵەتێکدا ئەگەر لە ماوەی دەوامدا ویستمان پەیوەندیتان لەگەڵدا
بکەین.
مۆڵەت  /ڕێگەپێدان ،ڕازیبوون  /قایلبوون و خۆپارێزی
ا
بەکارهێنان هۆاەکانی
ی
ی
مۆڵەتپێدان دایکوباوکان و ڕازامەندیان هەیە بۆنموونە لەکان
باخچەیمنداڵن پێویست بە
گواستنەوەی ئەهیل و گشتیدا بۆ سەفەرکردن ،بۆ وێنەگرتن و ڤیدۆ ی
گرتت منداڵەکە ،زااتر لەوەی باسکرا  .سەرەتای
ا
دەستپێکردن فۆڕمێیک تایبەتیتان پێدەدرێت بۆ وەڵمدانەوەی ئەم پرسیارە.
نووست:
ا
زووربەی زۆری ئەو منداڵنەی کە دەیانەوێت لە
ا
باخچەیمنداڵنەکە بنوون ،لەدەرەوە لە نێو عەرەبانەی
ا
منداڵندا دەنوون .پاش ڕێکەوتن دەتوانرێت بەجۆرێیک ئەوها
پالندانرێت کە منداڵ لە یوورەوە بنووێت .کارمەندەکان
ی
لەبارەی ئەو کەلوپەالنەی ئێوە پێویستان دەبێت بۆ نووستت
ا
منداڵکە لە دەرەوە بە شێوەیەیک گونجاو لەگەڵ چوار
ی
دەدەن.
وەرزەکەدا زانیاراتان
ئەو منداالنەی لەدەرەوە دەخەون دەبێت عەرەبانە،
ی
نووست ،تۆڕی
لێفە/کیسەی عەرەبانە /پەتوو ،پۆشایک پیوە
لە مێشوولە پار ی
است و مشەمای باران .ڕێنماییکردنێک بۆ
دایکان و باوکان و کارمەندەکان لەبارەی « پشوودان و ،ئارایم
ا
ی
نووست» ەوە لە باخچەیمنداڵ ین هۆرتن ئامادەکراوە.
و

هاوکاری دایکان و باوکان
ا
ی
ی
پێکگەیشت لە پیناو
باخچەکان منداالن دەخوازن هاوکارایەیک چڕوپڕاان لەگەڵ دایکان و باوکاندا هەبێت .چەندەها خاڵ
ی
دیالۆگکردندا هەیە کە دایکان و باوکان دەتوانن بۆ کاراگەری دروستکردن لەسەر ڕۆیەکان منداڵ لە باخچەی
ا
ی
ۆلکردن هەموو
منداڵنەکەدا بەشدار بن ،کارمەندان و دایکان و باوکان بەرپرسیارایەتێیک هاوبەشیان هەیە بۆ کۆنێ
ی
ی
ی
منداڵەکان
هەبوون کارێگەری لە پەیوەندیاندا بە
پشتگێالێکردن و لە توانادا
ئەزموون
شتەکان پێکەوە .دایکان و باوکان
ر
خۆاانەوە هەیە.
پەیوەندی ڕۆیانە:
.
لە هێنان و بردنەوەی منداڵدا ئالوگۆر ی
کردن زانیاری لە نێوان دایکان و باوکان و کارمەندەکاندا ڕوودەدات .هەندێ زانیاریش
لە ڕێگەی دیگیتاڵەوە دەگەیەنرێت.

وتووێژ لەگەڵ دایکان و باوکان:
دایکان و باوکان لە ساڵێکدا پێشنیاری  ٢وتووێژ لەگەڵکردنیان بۆ دەکرێت ،دتوانرێت ڕێکەوتن لەسەر چەندەها
وتووێژی تر لە کاتی پێویستدا بکرێت .لێپرسراوی پەروەردەیی لەگەڵ دایکان و باوکاندا پێکەوە دەتوانن بڕیار لەسەر
ئەوە بدەن کە ئایا پێویست دەکات بەڕیوەبەر یان خەڵکی دی لە و وتووێژانەدا هەبن یان نا .ئەو کەسانەش بۆ نموونە
ڕەنگە سستەر /پەرستاری تەندروستی یا ،منداڵپارێز یا خزمەتگوزارییەکانی پەروەردەی دەروونی پێ پێ تێ بن. PPT

گێ:
بەکارهێنان وەر ڕ
ی
لەهاوکاراکردن بەدەوری بەریەوەندی منداڵەوە زەروورایە کە دایکان و باوکان و کارمەندان بەباس گفتوگۆ بکەن و
ا
ا
حاڵ ب ی
لێێاراوی پەروەردەن بەهاوکاری لەگەڵ سەرپەرشتیاری خاوەن دەسەڵتدا ئەوە یەکالدەکەنەوە ئایا
لەیەکێی
ت .ی
گێ/موتەرجیم پێویستە یان نا.
لە کۆبوونەوە و وتووێژەکاندا وەر ر ڕ
کۆبوونەوەی دایکان و باوکان:
دایک و باوکان لە ساڵێکدا پانگهێشت کۆبوونەوەیەک یان چەند کۆبوونەوەیەیک ئێواران دەکرێن.
دەستەی ئامۆژگاری دایکان و باوکان:
ا
ا
ی
ی
دەستەی ئامۆیگاری دایکان و باوکان لە هەموو دایکان و باوکان منداڵن باخچەیمنداڵنەکە پێکهاتووە و ،دەبێت جەخت
ی
هاوبەس دایکان و باوکان بکەنەوە و یارمەن دەری ئەو ربێۆکەیە بن کە هاوکاری نێوان دایکان و
لەسەر بەریەوەندی
ا
باوکان و کارمەندەکان یانگەیەیک باش لە باخچەیمنداڵنەکەدا دەخولقێنێت .ر ی
لێنەی دایکان و باوکان نمایندەگەلیک بۆ
ی
هەماهەنیک (  )SUو کۆمیتەی کار ی
ری
کردن دایکان و باوکان ( )FAUهەڵدەبژێرێت
لێنەی ڕاوێژکردن و
ی
لێنەی ڕاوێژکردن وهاماهەنگ (:)SU
ی
ری
لێنەی ڕاوێژکاری و هەماهەنیک پێکهاتووە لە نمایندەی دایکان و باوکان و کارمەندان بە شێوەیەیک هاوتا .بەڕاوەبەرایەن
ی
نووسیت کۆنووس کۆبوونەوەکە .ئەو ر ی
ی
هەلێێرداوە
لێنە
هەڵدەسێت بە بانگکردن (بۆ ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکاندا) و
ا
چارەسەری ئەو دوسێیانە دەکات کە بۆ ناوەڕۆیک باخچەیمنداڵنەکە و هاوکاراکردن لەگەڵ دایکان و باوکاندا گرنگنSU .
جێگێدەکات.
بەرنامەی ساڵ بۆ چاالکییە پەروەردەییەکان
ر
کۆمیتەی کاری دایکان و باوکان (:)FAU
ی
 FAUکۆمیتەی کار الیەنیکەم پێکدێت لە دایک و باوکێک لە هەر بەشێک .ئەوان هاراکاری پێکەوەکارکردن نێوان
ا
ی
دەتوان لە ماوەی ئەو ساڵەدا گردبوونەوەی
گرون دایکان و باوکان دەکان( .ئێف ئا ئوو)
باخچەیمنداڵنەکە و ا ی
ا
کۆمەڵیەتیانە بۆ منداڵنو ،دایکان و باوکان و ،کارمەندان ڕێکبخات.
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پشکنین دایکان و باوکان
ی
ی
پشکنیت ()Udir.noی
شارەوان هۆرتن
بەڕاوەبەرایەن پەروەردە و رفێکردن بۆ
دایکان و باوکان بەکار دەهێنێت ،کە
هەموو ساڵێک دیگیتاڵت ڕەوانەدەکرێت.
ئەو پشکنینە بۆ سەر چەند زمانێک
گێدراوە.
وەر ر ڕ

پێکەوەن لەگەڵ دامەزراوەکان تردا
کاری
ی
ئەگەر ئێوە نیگەرانی منداڵەکەتان بوون ،دەتوانن پرسیاری وتویژکردنێک لەگەڵ سەرۆکی پەروەردەیی یان بەڕیوەبەر
بکەن .باخچەکانی مندااڵن لەگەڵ چەندەها دامەزراوەی پیشەیی هاوکاریدەکەن ،بۆنموونە لەگەڵ ،خزمەتگوزاریی
پەروەردەی دەروونی ( ،)PPTئێستگەیتەندروست ،مناڵپارێز ،خانەی ر ی
خێان/خانەوادە و قوتابخانە .کاراپێکەون لەسەر
یەک منداڵ هەمیشە دوای وەر ی
گرتت ڕەزامەندی دایک و باوک بەڕاوەدەچێت.

هاوکاریکردن لەگەڵ ئەو قوتابخانەیەی منداڵەکە بۆی دەچێت
ا
ی
شارەوان هۆرتن ڕۆتینیاتێیک بۆ گواستنەوە لە باخچەیمنداڵنەکەوە بۆ قوتابخانە ئامادەکردووە .لە دوا وتووێژی دایکان و
ا
باوکاندا لە باخچەیمنداڵنەکە سەرۆیک پەروەردەن و دایک و باوکەکان فۆرمێیک گواستنەوە بۆ قوتابخانەکە پڕدەکەنەوە.
ئەگەر پێویستیکرد ،بەڕێونەر بانگهێشتان دەکات بۆ کۆبوونەوەیەک لەسەر گواستنەوەکە بە هاوکاری لەگەڵ دایک و
باوکان و قوتابخانەکە.
ا
لینکگەلێک بۆ دایکاوباوکان سەر بە زمانە کەمینەکان کە منداڵیان لە باخچەی منداڵن هۆرتن ـ ە
ا
ی
هاوکاراکردن ر ی
خێان ـ باخچەیمنداڵن:
نامیلکە  /سیپارە /مەلزەمەی توانان
https://www.horten.kommune.no/_f/p1/iabe63f98-3795-4b6d-a6b6253c16f0a965/hoeytidshefte_norsk_ferdig.pdf
ا
ا
ی
شارەوان هۆرتن منداڵ کە چەند زمانێیک هەیە« :چۆن منداڵ ین کەمینە زمان لە باخچەیمنداڵندا
نامیلکەی
فێی ی
زمان نەرواج دەبن» ـ
ر






https://www.horten.kommune.no/ f/p1/i60420d03-3f0a-4a58-92a8db06bcf3bf9a/ressursheftet barn med flere sptaak.pdf
کتێبخانە بۆ چەندزمانێیک دیhttps://dfb.nb.no/ :
ا
 : https://www.youtube.com/watch?v=B5efpFΟΟikgفیلم لەسەر باخچەیمنداڵ ین هۆرتن
http://morsmal.no/no/





