
 

 

 

 

 

 

 خوشتڤی بابێن و دەیک

 نيظدةولةتى یا  قدموس قوتابخانا ل  2122يا ساال خواندَي  ثروطرامَى سةميانَين قوتابىبو دکەین بەرێز هەوەیێن بخێرهاتنا

 یە هەوە زارویێن پەروەردەکرنا و فێرکرن سەرەکی یا مە ئارمانجا SABIS® گروپێن قوتابخانێن ژ ئێکە کو دهوک–

ثَيزانينا بدةينة دةيك و بابان تاكو بشَين نَيزيكرت ثروسَيسا فَيربوونا  خوو هةروةسا ئةم بشيَين باشرت ئارمانجێن دەستڤەئینانا بو
 .زاروكَى خوبطةهن

مة فولدةرةك بو هةوة حازر كرية كو طةلةك ثَيزانني تَيدانة وةكى ثالنا ئةظى ثروطرامَى مَيظانكرنَى و خشتَى قوتابى يَى روذانة و 
بو وة ديار  دَى كيش وانَى وةرطرت بةىَل ثا دَىخشتَى حةفتيانة و سالناما ئةكادميى ئةظة نةبتنَى دَى بو وة ديار كةت كا زاروكَى وة 

 كةنطى ب جلكَين قوتاخبانَى ئَين و كةنطى جلكَين وةرزشى كةنَى.  بت كا دَى
 بو تومارکرن هاتینە قوتابیێن وان بو ژ دیارکرن هاتینە خوارێ پێزانینێن ڤان حکەنە سە بەرێز هەوەیێن ژ هیڤیدارین

 ساال
 .وە هە ئارامبونا ژبو وەرگرتن دهێنە رێنما و رێکار هەمی کو) ٢٠٢٢ - ٢٠٢١ ( ئەکادیمی یا خاندنێ

 
 

گەهاندنێ رێکێن 

 بو دکەین بەرێز هەوەیێن سوپاسیا ،پاصا گرنتییا و ڤەگۆهاستنێ یا تایبەت کومپانیەکا پەیداکرنا ب رابویە قوتابخانە
 دیارکرنا

 هاتینە رێنمایێن و یاسا وان پێگریێ مە شوفێرێن هەمی کو دەین سوزێ وەرگرتن، هاتینە نوی قوتابیێن نیشانێن و ناڤ

 . بو ضاظدَيريا ثاسَى و ظةطوهاشتنا قوتابيا  gpsهةمى ثاس دى د بةردةوام بن ب كارئينانا  .بکەن دیارکری

 وان چاڤدێریا تاکو هەبیت دا پاصێ ناڤا ل بەردەوام هاریکارەکێ دێ بکارئینن قوتابخانێ پاصێن قوتابیێن ئەو -

 .هيظية كةسةك ل مال هةمى دةمَى دطةهيت .بکەت

 بگوهوریت خو ڤەگۆهاستنا رێیا بریاردا و هات روژەکێ بکارئینیت قوتابخانێ پاصا ئەوێ هەوە زاروکێ ئەگەر -
 یاپێدڤیە دەمی وی ل بخو، بگریت تایبەت شوفێرەکێ ژی یان بینیت وی خێزانا کەسەکێ چ قوتابخانێ بو

 ڤەگوهاستنا رێیا نابیت ین داخازدکە .هەبیت چەندێ ڤێ ر لسە ئاگەهی و ئاگەهدارکرن بهێتە قوتابخانێ رێڤەبەریا
 .هینگێ بەری هەبیت لسەر ئاگەهی بەریێ رێڤە کو بێ گهورین بهێت قوتابی

و ل    Grade4تا   KG1قوناغَين بو  دهێت دوماهیک ثشتى نيظرو 02:50 دەمژمێر ل قوتابخانێ دەواما روژانە -
 روژێ دوماهییا ل یە ماندی يَى زوور قوتابی دهێت، دوماهیک  7تا  5 بو قوناغا  ثشتى نيظرو 3:40دةمذمَير 

 بو دیاركرى ئامادەبیت دةمَينل  قوتابی شوفێرێ یان هین کو دکەین بەرێز هەوەیێن ژ داخازێ چەندێ ڤێ ژبەر

 .هەوە زاروکێ وەرگرتنا

 .نەبیت فەر کارەکێ ئەگەر 02:50 دەمژمێر بەری کەڤیتردە قوتابخانێ ژ قوتابیەکی هیچ بو نابیت -
 ئانکو ڤە گوتنێ وانە ژورا بچیتە قوتابی نێزیکەکێ یان قوتابی بو رەنگا چ نابیت بزانن هین هیڤیدارین -
 تاکو دا ژی فەرمی دەواما دەمێ ل بارەکی هەر ژێر ل روژانە یا فەرمی دەواما مێ دە دەستپێکرنا بەری)پولێ(

 .ڤە پولێ بەتە و وەربگریت قوتابی بهێت گەهاندنێ کارمەندێ

 ببەت خو لگەل کو پێشوازیێ کارمەندێ جهێ هەتا بهێت قوتابی دگەل دڤێت سپێدێ ل گیرودبیت شوفێرێ ئەو -
 .ڤە پولێ گەهینیت قوتابی سەرپەرشتیار و وەرگریت کاغەزەکێ دێ قوتابی هەروەسا

 دەست ژ ئێکێ وانا ئانکو دا دووێ وانا بچیت شێت قوتابی دێ دەمی وی بو گیروو بەردەوام قوتابی ئەگەر -
 .چیت قوتابی

 دێ رەنگی بڤی سپێدێ دەمێ ل خشتەی دەسپێکا بابەتێن رونکرنا رابیت دێ ماموستا کو ئاگەهداربن یە هیڤی -
 روژانە خولەکێن) ١٠ ( ل نەبیت، ئامادە ئێکێ وانا ئەگەر گرنگ وانەیێن گەلەک ژ بەهربیت بێ هەوە زاروکێ

 .بچیت هەوە زاروکێ ژ ژی خولەک ئێک نەهێلن ئەڤجا کرن دهێتە گرنگ بابەتێن دوبارەکرنا
 
 



 

خارن 

 کو ئازادە یێ زاروکی وکارێن س کە بتنێ، ئێکێ حەفتیا ل سڤک یێن خارنێ وەجبێن ئامادەکرنا رابیت دێ قوتابخانە -
 .خواندنێ ساال درێژیا ل سڤک خارنێن وەجبێن ئامادەکرنا لسەر بن بەردەوام قوتابخانێ بێژیت

 و خارنێ گرێدای یا حەساسییەکێ جورە هەر هەبوونا ژ هەبن هەوە زاروکێ لسەر پێزانین قوتابخانێ گرنگە یا -
 .بیت ڤە ڤەخارنێ

 یا خارن خازین هیڤی قوتابخانێ، ئینیت کەسێ وی الیێ ژ هەبیت باش یا و تەندروست خارنەکا هەوە زاروکێ دڤێت -
 .دا خوارنێ ناف شریناهیەکی جورە هەر ژ دیربیت

 کو نڤێسین هاتبیت لسەر )بەش -پول - ناڤ( هەروەسا ، بیت تێدا خارنێ سندوقەکا دا قوتابی چانتا ناڤا ل دڤێت روژانە -
 – زەرزەوات – لەفە دهێت پێک خارنێ وەجبا ئەو کو بیت تەندروست و سڤک یا سپێدەهیا خارنا وەجبا ژ هاتبیت پێک
 .بیت شەکر بێ یا فێقی یا سروشتی شەربەتەکا _ شیر – فێقی

 ئاڤێ کارئینانا ژبو دروست بتلێن دشێت قوتابی کو هاندان دبیتە دلوپکرینە قوتابخانێ ل ئاڤێ زینگەهێن تە هەمی -
 بو فرێکەن تایبەت ئاڤا ئەگەر فرێکەن تایبەت بتلێن دشێن قوتابی کارێن و کەس هەروەسا بکەت، تژی بخو بینیت

 .خوو زاروکێ
 .بکەین لێ زوریێ نەشێن ئەم بەلێ بخوت خارنێ کو دکەن قوتابی هاندانا مە ماموستایێن -
 . بینیت خو ل دگە بسکیت شریناهی، شوکوالت، ، غازی ڤەخارنێن ، علك ، شیشەی بتلێن قوتابی رەنگا چ نابیت -

 ئەگەر مەزن ژخسارەتبونەکا دیربن هەتاکو بوریت نە ع.د 10000 ژ هەوە زاروکێن دگەل پارێ کوژمێ هڤیدارین -
 .بەرزەکرن و هات

 
 

سەرڤە سەروبەرێ و بەرگ و جل 

 بو دەیە ئاما یێ کو)موحد الزي(ئانکو هەڤ وەک بەرگێن و جل بەرا کرنە بو پێگیربن دڤێت قوتابی هەمی -
 .قوتابخانێ نڤێسینگەگا ل کرینێ

 .وی نپەلی   و کەل و وبەرگ جل هەمی لسەر نڤێسین بهێتە قوتابی پوال و ناڤ یە هیڤی -
 .بکاربینیت بونێ پێدڤی مێ دە هەبن قوتابی دگەل )معطر كلینس(ئانکو تەر کلینسێن سێتەکێ یە پێدڤی -
 زێدە بەرگێن و جل دەستەکێ بال هندێ بەر ژ چێدبن رویدان جاران هندەک باغچەی یا دووێ و ئێکێ پوال ل -

 پێدڤی ئەگەر بەرهەڤبن داکو فرێکەن خو زاروکێ دگەل )داخلی لباس(ئانکو ژێر بەرگێن و جل دەستەک دگەل
 زاروکێ یێت ئەڤە کو بونێ راست پشت بو.هەڤبن وەک قوتابخانێ یێت وەکی بەرگە و جل و ئە گرنگە یا بوو،نە
 کەینە دێ ژی م ،ئە فرێکەن قوتابی دگەل و دا پالستیکی کیسەک بکەنە بن،و لسەر وی پوال و ناڤ بال هەوەنە
 . خواندنێ ساال یا دا تایبەت یا قوتابی سندوقا

 بچیک گوهارکێن کچان بو درستە بەرخو، بکەت گران بها دەمژمێرن و ئێکسسوارات قوتابی رەنگا چ نابیت -
 نینوکا بویاغا دانانا و جوانکاریێ پەلێن و کەل جورەکێ هیچ بدانانا رابیت درستە یا نە بەلێ بەرخو بکەت

 .وان سەروچاڤێت ژ بیت دیر تاکو گرێدەت خو پرچا دڤێت هەروەسا

 .بەرخو بکەن گوستیرکا نابیت بیت، کورت یا کچان پرچا دڤێت -
 کرنە ژ دیربن و بەرخو نەکەن قەیتان پێالڤێن دووێ و ئێکێ پوال یێن باغچەی قوتابیین بو دکەین هەوە ژ داخاز -

 .ال نده صە و نعاال بەرا

 جلێن(بەرخو کەن بەرگا و جل چ روژێ وێ ژ بزانن تاکو پولێ یێ روژانە خشتێ حکەنە سە هیڤیدارین -
 .)وەرزشی جلێن کادموس، قوتابخانا جلێن وەکهەڤ،

 
 

تابلَيتو  خواندنێ پەرتوکێن 

 . دَى تابلَيتا بكار ئينن و دسةردا 3و قوتابيَين ثوال  وەرگرن پەرتوکا دێ قوتابی هەمی -

 یا مە ئارمانجا هندێ ژبەر مال، ببەت پەرتۆکا قوتابی چێنابیت پەروەردەکرنێ یی مە سیستەمێ لدیڤ بوزانین -
 خالسبونا پشتی مال برنە پارتۆک قوتابی هات ئەگەر هەروەسا دایە، قوتابخانێ دەمژمێرن ل خاندن ئەوە خواندنێ
 قوتابیان کارێن و کەس ل ئاموژگاریان وی، کارێ و کەس و قوتابی ستویێ کەڤیت دێ چەندە ئەڤ دەوامێ
 .روژانە خاندنا بو هانبدەن زاروکین دکەین

 
 
 
 



 

پەرتوک 

 هزری، یا بیرکاری( پەرتوکا بلێ ژ قوتابخانێ مینن پەرتوک هەمی  A – B ئاستێ باغچەی یا ودووێ ئێکێ پوال
 ئەو قوتابخانێ بینیت خو ل گە پاشتر روژا لێ بە روژانە قوتابی دگەل مال بو هنارتن هێنە دێ کو)خواندن ، رینڤیس

ئَيتة دان بو قوتابيان تا خاندنا وان باشرت   CDدَى .وان پاراستنا بو حەفتیا دوو هەر مال بو هنارتن دهێنە دبن تمام الپەرێن
 لَيبَيت.

 دێ کو خاندنێ، پەرتوکێن ژبلی قوتابخانێ مینن دێ پەرتوک هەمی  Cnew – F ئاستێ 4 پوال هەتا 1 پوال -
 خو گوهێ زاروک مفایە ،یا مال بو فێکرن هێت ژی خاندنێ سیدیێ سا هەروە.روژانە مال بو هنارتن هێنە

 ئنگلێزیێ زمانێ د دا ئاخفتنێ ل بیت زیرەک ت کە زاروکی هاریکاریا دێ خولەکا) 10-5 ( روژانە سیدی بدەت
 ماوێ د دوماهیکێ یێن و CAT ئەزموونا مێ دە بەری فرێکرن هێت پەرتوکان دگەل تاقیکرنا خشتێ و دا

 .کێ یە حەفتی

تابلێتێ هەنە و پەرتووک ل دویف ئاست و پوال قوتابی پەرتووکێن ئەلکترونی ل سەر +G ئاستێ 7 پوال هەتا 5 پوال-

   پەرتووکان بخوینن داکو ئاستێ وان باشتر لبێت.  myOnهاتینە دانان و ئەم پالپشتیا قوتابیان دکەی ل سەر مالپەرێ 
 

هەلسەنگاندن 

 هێتە دێ کو دا وەرزی ل جاران دوو هەلسەنگاندن دێ قوتابی B و A ئاستێ باغچەی یا دووێ و ئێکێ پوال -
 ل کرن هێتە سەر دێ شە گەنگە وەرزی یا دوماهیکێ راپورتا ، وەرزی یا دوماهیکێ راپورتا ل دیارەکرن
 قوتابی،و دگەل مال بو فرێکرن هێتە دێ و خواندنێ ساال یێن دەستپێکێ وەرزێن ل هەروەرزەکی دوماهیکا
 دانا بو گرنگە یا زور راپورت قوتابخانێ،ژبەرهندێ رێڤەبەریا ژالیێ کومکرن هێنە دێ دوماهیکێ راپورتێن
 .دی پولەکا بو کێ پولە ژ دەربازبونێ لسەر پیزانینا

 ،زمانێ بەردەوام تاقیکرنا و هەلسەنگاندن CAT ) راپورتا: (D-C-C new) (ئاستێ ودووێ ئێکێ پوال -
 ل جارایە دوو جارا هندەک( CAT) وەرزێن هەمی دوماهیکا کرن هێتە لسەر دێ شە گەنگە بیرکاری ئنگلێزی،بابەتێ

 .)دا وەرزی

 AMS. (Periodic)               نیاسین هێتە د حەفتیا هەمی ئنگلێزی زمانێ تاقیکرن هیتە دێ :- (پتر و سیێ پوال -
 ل جاران دوو جاران گەلەک CAT هەمی دوماهیکا ل گەنگەشەکرن هیتە دێ CAT راپورت:کوردی زمانێ -

 .دا وەرزی
 وبابێن دەیک الیێ ژ زڤرین بهێنە و ئیمزاکرن و خاندن بهێنە تاکو مال بو فرێکرن دهێنە راپورت هیڤیدارین

 بگەهە نەبە دل دوو خو زاروکێ خاندنا بارێ ر سەل  هەبیت یەک تێبینی یان پسیارەک هەر ڤە،ئەگەر قوتابی
 .رێڤەبەریێ گەل ل دیاربکەت ژڤانەکێ تاکو ئەکادمی منسقێ

 

تەندروستی بارێ 
دێ هەردوو هەلبژاردا دەت خواندنا ل قوتابخانێ و خواندنا ئونالین ئەگەر هەوە خواندنا قوتابخانێ هەلبژارت  ەقو تابخان

 تایبەت نوژدارەکێ قوتابخانێ ل تێدا رازەمەندیا هەوە دیار ببیت. و یا ئونالین نەڤیا پێدڤیە سوزنامەک بهێتە ئیمزا کرن
 دەمێ قوتابخانێ،ل دەواما مێ دە درێژاهییا یاڤەکریە نوژداری ژورا و هەیە
 .کرن هێت هەوە ب پەیوەندی ئکسەر دێ بیت ڤە هەوە زاروکێ ساخلەمیا گرێدای رویدانەکێ هەر

 وان دێ دا قەتابخانێ دەمژمێرێن دەمێ ل بخوت دڤێت کو هەبن تایبەت دەرمانێن هندەک هەوە زاروکێ ئەگەر -
 .بخوت دەم ج هەنە ر لسە تێبینی چ کا و سپێدێ دەمێ ل نۆژداری دەف دانین دەرمانا

 .بیت ڤە ڤەخارنێ و خارنێ گرێدای بیت تایبەت حەساسیێ حالەتەکێ لسەر هەبن پێزانین قوتابخانێ گرنگە یا -
 قوتابخانی پرسگەها یان قوتابخانێ نوژدارێ ب کرن بهێتە پەیوەندی دڤێت بو نەخوش قوتابی ئەگەر -

 .نابیت ئامادە روژان چەند تا و وی نەئامادەبونا ئەگەرێ ئاگەهداربکەن

 ئکسەر قوتابخانە قوتابی ساخلەمیا گرێدای تایبەت دەرمانێن دانا داخازکرن بهێتە کو هەبو بلەز بارەکێ ئەگەر -
 و مە نە بدە بەردەست و ڤەکری بەردەوام یا پەیوەندیێ ژمارەکا هیڤیدارین کەت بەرێز بهەوەیێن پەیوەندیێ دێ

 .نوی یا هەوە ژمارا دانا ب ئاگەهداربکەن مە ژمارێ وێ گهورینا دەمێ

 .هەبیت ڤە هەوە زاروکێ گرێدای یێ تەندروستی بارێ لسەر ئاگەهداری قوتابخانی رێڤەبەریا پێدڤیە یا -
 

دَى ثرضَى قوتابيا ئَيتة سةحكرن بو هةر جورة سثيهةكَى ئةطةر هات و قوتابيَى هةوة تشتةكَى هوسا هةبوو  بشَيوةكَى حةفتيانة-
 ت. يرن ثشتى دزظركرَوذا دظَيت مبينتة ل مال. وجارةكا ثرضا قوتابى دَى ئَيتة سةح 3دناظ ثرضا خودا، قوتابى بو ماوَى 

 



 

 
 

 رێکخراوا ژیانا قوتابی و تورێن جڤاکی 
 

بومە مسوگەر دکەت مە پالنەکا باش هەبیت یا تژی ژ چاالکیێن هەمەرەنگ و  SLOرێکخراوا ژیانا قوتابیان 
داکو بشێوەکێ سەرکەفتیانە دیار ببیت. بەری قوتابی ژ قوتابخانێ سەرەدانا، ئەوا هەمی قوتابخانە پشکداریێ تێدا دکەت 

ێ وەرگرین و هەروەسا هەمی چاالکیێن مە دناڤ تورێن بهێتە گێران بو سەرەدانەکێ دەستپێکێ رازەمەندیا هەوە د
جڤامکی دهێنە دانان وەکی فیسبوک و انستاگرام و ئەگەر تو حەز نەکەی زاروکێن تە دڤان پروگراما دا بهێنە خار 

  قوتابخانێ پێ بحەسینە. 
 
 

مە گەهشتنا 
 دا قوتابخانێ و قوتابی ناڤبەرا کێ یە پەیوەندی پەیداکرنا بو یە هاریکاری مال و قوتابخانێ ناڤبەرا یا پەیوەندی

 کەسانێن وان پەیوەندیێن یێن دیارکری لیستێن حکەنە سە هڤیدارین قوتابخانێ یێن گشتی ئارمانجێن دەسڤەئینانا بو
 .بارەکی ر هە ژ بەرپرس

 .چافپێکەفتنێ زانینا بو بکە گونجای بەشێ ب یوەندیێ پە -
 .قوتابخانێ فریێکە و قوتابی فایلێ دگەل بدە بنڤیسە یا تێبینی -
 هاریکاری وەک بکەن مە ب تەلەفونێ برێکا پەیوەندیێ هڤیدارین دا کۆمبونا ل بەژداربن نەشیان هین ر ئەگە -
 .وە هە بو
 

Department 
Title Person of 

Contact 
Contact Information 

Admissions 
Admissions 

Officer 
Jala Selah cadmusduhok@cisduhok.sabis.net  

+964-751-121-9205 

Student 
Management &  
Transportation 

SMC 
Nawras 
Sleefo 

nsleefo@cisduhok.sabis.net  

+964-751-470-2194 

Academics AQC 
Zeen 

Missouri 
zalmissouri@cisduhok.sabis.net  

+964-751-121-9205 

Tablet Support 
Admin 

Coordinator 
Baravan 
Hasan 

+964-751-121-9205 

General Reception Warvin Tahir +964-750 544 4222 

 
 
 

 هەروەسا.دهوک قدموس یا نیڤدەولەتی قوتابخانا دگەل دخازین هەوە زاروكێن بو فتى ركە سە كا سالە داخازا
 .مە دگەل هەوە پستەڤانیا و هاریکاری بو دکەین بەرێز هەوەیێن سوپاسیا

 
 ...رێزگرتنێ دگەل
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