
 

 

 سەمیانێن بەرێز 
 

هیڤیدارین هوین د بێنڤەدانەکا خووش دابن و هیڤیدکەین هوین د ساخ و سالمەت بن ل مالێن خو، ئەم د بەردەوامین بو 

دابینکرنا خزمەتگوزاریا فێربوونەکا ب ئاستەکێ بلند دگەل پشتەڤانیا قوتابیان ژ الیێ کومەالتی ڤە و ئەکادیمی ل جهەکێ 

  تەندروستی و ئارام دا. 

 

سەرەتایی، د  ٦ی هەیڤا نەه بو گشت پولێن باخچەی تا پوال  ١دەستپێکرنا قوتابخانێ و ساال ئەکادیمی ل  ئەم خوشحالین ب

 چەند حەفتیێت بهێن دا زانیاریێن زێدەتر سەبارەت پوالن دێ ئێنە بەالڤکرن.

 

 رێ قوتابخانان:ل خوارێ بەرنامێ خواندنێ دێ ئێتە شروڤەکرن ئەوێن گرێدای  ب رێنمایێن حکومەتا هەرێمێ ڤە بو کا

 

 

 : هەلبژاردا ئێکێ 

 

  .قوتابی دێ ب دوو شێفتا دەوامێ کەت 
 .هندەک وانە دێ ب رێکا ئونالین ئێنە کرن ب رێکا وانا پولێن راستەوخوو 
   .قوتابی دشێن ب رێکا ئونالین بەشداری وانێ بن ئەگەر نەشێن بهێنە قوتابخانێ 
   رێژا قوتابیان دناڤ پولێ دا دێ یا سنورداربیت و هەمی جهێن قوتابخانێ دێ ب تەندروستی ئێنە پاقژکرن ب

 رێنمایێن نیڤدەولەتی. 
   .رێک نائێتە دان بو دەیک و بابان بهێنە هندەک جهێن قوتابخانێ ژبو مەبەستا پاراستنا قوتابی 
 وو چوونا قوتابی کێم ببیت و باراپتر ماموستا بهێت و بچیت دێ پالن بو پوالن ئێتە دانان ب شێوەکێ هوسا کو هاتن

 بو ناڤ پوالن.
  .نڤێسین و رێنمایێن دویربوونا کومەالیەتی دێ ل جهێن گشتی ئێنە دانان 
   .بەرکرنا ماسکان بو هەمی کارمەند و سەمیان و قوتابیان و سەحکرنا پال گەرمێ رۆژانە 

 
  هەلبژاردا دووێ: 

 

   دێ وانێن ئونالین بو قوتابی ئەنجام دەن ب رێکا بکارئینانا سیستەمێ فێربوونێ یێ سابیس  ماموستایێن شارەزا

. ئەزموون دێ ل قوتابخانێ ئێنە ئەنجام دان ل دویف رێنمایێن تەندروستی      Microsoft Teamsو بەرنامێ 

 و خو پاراستن. 
  وانان ئەنجام بدەت دوی دەمی دا داشکاندن دئ د دەمەکی دا هاتنە خواستن ژ قوتابخانێ ب تنێ ئونالین ئەگەر

ل دویف  بدەن ٢٠/٨/٢٠٢٠ مێژوویا بەری خواندنێ قستێن کەسێن ئەوان بو خواندنێ  قستێن ئێتە کرن ل سەر

  خوارێ:
 

حەفتیان ل سەرێک هاتنە گووتن  دێ داشکاندن ئێتە حساب کرن بو وەرزێ ئێکێ ئەڤجا قوتابخانە  ٤ئەگەر وانێن ئونالین 

 ندەک ژ قستی زڤرینیت بو قوتابی.دێ ه

 

 داشكاندن %٢٠ پوال ئێکێ تا   KG باخچە

 داشكاندن %15 4تا  ٢ پولێن

 داشكاندن %1٠ ٦تا  5 پولێن

 

 داشکاندن دێ هەبیت بتنێ ئەگەر وانە بتنێ ئونالین بن داشکاندن بو شێوێن دی نابن.  اری: ەهدگئا

 
 


