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 ییراە: ڕێسای ب1شی ەب
 ەل خوێندندات. ەستێنی فێرکاری پێشان دەڕێساکانی ب ەستوورەم دەئ :ستێنی فێرکاریەب 1§
پێی ەویش بەکرێت، ئەد ەپیاد ەوەتەرتی تایبەرتی گشتی و کەن کەالی ەستێنی فێرکاریدا لەب
 . 2و  1ی ەبڕگ 2شی ەب

 :ەوەی خوارەشانەم بەل ەی فێرکاری بریتییستێنەب

  ەزارۆخان -
 تیەڕەی بنەفێرگ -
 ییەی ئامادەفێرگ -
 سااڵنەورەی گەفێرگ -
 ەپشووخان -
 تەتایبی ەفێرگ -
 تەرتی تایبەک ەربەسی ەفێرگ -

 
وی ەڕیەپ تەرتی تایبەک ەربەی سەفێرگها ەروەت و هەی تایبەفێرگ ەلڕێسای خوێندن  2§

 .کاتەد گشتیی ەفێرگ ڕێساکانی

 داەستوورەم دەل 3§

ی ە، زارۆخانتێخوێنەیدا دستێنی فێرکارەکانی بەفێرگ ەل ەیەو مرۆڤەئفێرخواز:  -
 .ترچێەلێد

و فێربوونی  کردنەشەبۆ گ ەڕێوەیبات بەمامۆستا د ەندەکی ئامانجبەیەفێرکاری: پرۆس -
 منداڵ و فێرخواز.

م ەرگرن و هەم وەها هەزانیار و ب ،منداڵ و فێرخواز ەیەوەمی فێرکاری ئەستی سیستەبەم 4§
ها ەروەو فراژووتن و فێربوون و هەرەبدا ب منداڵ و فێرخواز هاندەبێت ن، ەی پێ بدەشەگ

تی ەڕەهای بنەبدەبێت می فێرکاری ەسیست ەوەل ە. جگییەمیشەکی فێربوونی هەزوویەئار
 منداڵ و فێرخواز بکات. ەش بەمافی مرۆڤ پێشک ەتی و ڕێزگرتن لدێمۆکرا

ز منداڵ و فێرخوا ێت.چاو بگرەڕتی منداڵ و فێرخواز ەرجی تایبەلومەهدەبێت می فێرکاری ەسیست
 .هەبێتوامیان ەردەب یکردنەشەگ تیەرفەددەبێت 
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ی ەنەالیەمەی هەشەهاوکاری خێزان بکات بۆ گ ەدایەوەمی فێرکاری لەی سیستەستێکی دیکەبەم
 رپرس.ەو ب ەر، کارامەکی چاالک، داهێنەاڵتییەو ئافراندنی وەرەمنداڵ و فێرخواز ب

 
کانی ەسی و مافدێمۆکراهای ەڵ بەگەداڕشتن ڕێک بێت ل ەها بێتەودەبێت شێوازی فێرکاری   5§

ند ەکسانی زایە، یکسانی مرۆڤەهای یەتی تاک، بەسایەژیان، ئازادی تاک، کک: مافی ەمرۆڤ و
 تی.ەها هاوکاری نێوان مرۆڤایەورەو ه

 ەل ستنەڕێبو  ن بۆ هاندانی مافی مرۆڤ ەبک کاردەبێت می فێرکاری ەندانی سیستەموو کارمەه
مای زانست و ەر بنەسەلدەبێت . فێرکاری ی مرۆڤریەروەسی کەزێنییەبوروسن ەموو جۆرەه
 ێت.زرابەزموون دامەئ

 .ب بێتەزهەمو دین ی ەستەواببێت ناتدا ەوڵەی دەو فێرگ ەزارۆخان ەخوێدن ل 6§

بییان ەزهەمو ی دینی ەر وانەتدا، گەرتی تایبەک ەربەس یەو فێرگ ەزارۆخان ەخوێندن ل 7§
 .  تملێ بێەهادا زۆرەی وەوان ەشداری لەببێت بێت، ناەه

ن، ەیل، نشیمەند، مەباری ئابووری، زایبێت نا. موانەبۆ ه ەیەئاواڵکسانی ەی ەبخوێندن  8§
 گرێت. بخوێندن  ەڕێ ل ەنگی و دینی و هیچ باسێکی دیکەرهەپاشخانی ف

 بێت.ەخی هەمان بایەهدەبێت ئاستی خۆیدا،  ەلبێت اڵت ەشێکی وەر بەه ەخوێندن ل 9§

منداڵ مرۆڤی  ەست لەبەگیرێت. مەچاو دەتیی ڕەتایب ەندی منداڵ بەوەرژەبدا خوێندن ەل 10§
 . ەساڵ 18ژێر

ها و ەپالنی فێرکاری، ب هەبێت.ی خۆی « پالنی فێرکاری»دەبێت شێکی فێرکاری ەموو بەه 11§
 کات.ەی فێرکاری دیاری دەاڕاسترک، ئامانج و ئەئ
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 اڵتەسەشینی دەو داب تیەرپرسایەب: 2شی ەب

 ەل «یفێرکار یتیەیراەبەڕێوەب»کوردستان،  ەل «ی فێرکاریەرمانگەف» – فێرکاریتی ەارزەو 1§
 .ستۆەئ ەگرێتەدفێرکاری  تییەرپرسایەب کداەوانییەشارو  ر ئوستانەه

 ەیەبۆی ه، ەوەیـ«ی فێرکاریەرمانگەف »ن ەالی ەت لەرگرتنی مۆڵەپاش و ،تەرتی تایبەک 2§
 ەل ەرپرسەب «ی چاودێری فێرکاریەرمانگەف». ۆتسەئ ەت بگرێتەی تایبەفێرگ یتیەرپرسایەب

 . داەم بوارەت لەرتی تایبەک ەتدان بەدۆزی مۆڵ

ر ەبەڕێوەی خۆیاندا. بەکەی ەوتی فێرکاری لەڕ ەرپرسن لەب ەو فێرگ ەزارۆخان یرەبەڕێوەب 3§
 ی خۆیدا دیاری بکات. ەکەی ەر لەبەڕێوەجێگری بدەبێت 

رک و ەشینی ئەداب ەل ەرپرسەر بەبەڕێوەبخۆدا. ی نێوکیەزمانکاری ساەل ەرپرسەر بەبەڕێوەب 4§
 .ی خۆییەگو فێر ەری زارۆخانەبەرلەنجامی سەرئەی خۆیی و دەکەمافی ی

 هەبێت.زموونی فێرکاری ەخوێندن و ئدەبێت ر ەبەڕێوەب 5§

 .یداتەرایەبەڕێوەبواری ب ەببینن ل تەی تایبخولدەبێت  ەو فێرگ ەرێکی زارۆخانەبەڕێوەموو بەه 6§
 ەک «ی فێرکاریەرمانگەف» .بکاتستپێەد ەو پۆستەرگرتنی ئەجێ پاش وەستبەددەبێت  ەم خولەئ

 .داەم بوارەل ەرپرسەب ەاڵتی بااڵیەسەن دەخاو

 ەندی زارۆخانەمامۆستا و کارم ەسانێک بەی کەوەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 7§
  ێت.یان خوێندبەم بوارەری ئەهون ەزرێنی کەدابم

ی ەوەل رەدا بەو فێرگ ەزارۆخان بواری ەی واڵت لەوەرەد خوێندنی ەبڕوانامن ەسانی خاوەک 8§
 ربگرن.ەو ەو «ی فێرکاریەرمانگەف» ەت لەکی تایبەیەنامتەمۆڵدەبێت زرێن ەدابم

رجێک توانای ەم ەربگرن بەو ەیەنامتەو مۆڵەتوانن ئەد ەنییی زمانی زگماکیان کوردی ەسانەو کەئ
 ەوەـی«ی فێرکاریەرمانگەف» ەر لەش هەرجەم مەئ هەبێت.زمانی کوردیدا  ەپێویستیان ل

 ێت.گیرەردەو

ر ەسەل جی کوردیزانینرە، مەوەزمانێکی بیانی بگوترێت ەک بەیەر وانەتدا گەی تایبەفێرگ ەل 9§
 ێت.گرتبرەو« ریی فێرکاەرمانگەف» ەتی لەتی مامۆستایەمۆڵدەبێت ر ەاڵم هەب ەنیی مامۆستا

موو ەمی بۆ فێرخوازانی هەی ساخڵەی بنککردندابین ەل ەرپرسەب« ریی فێرکاەرمانگەف» 10§
خۆشی. ەن ەل ەستنەڕێبمی و بۆ ەئامۆژگاریی ساخڵبۆ  ەمییەڵی ساخەکەم بنەکانی فێرکاری. ئەشەب
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 ەشەن بۆ هاوکاریی فێرخواز بۆ گەکەدا دەیەم بنکەرستار، دروونناس و جڤاتناس کار لەر، پۆدوکت
 ئامانجی فێرکاری. ەبیشتن ەو گ

ی ەماو ەجار ل 3ت ەی تایبەرنامەپێی بەبدەبێت موو فێرخوازێک ەمی: هەکۆنترۆڵی ساخڵ 11§
 می.ەری ساخڵەبەرلەی سمی بکات بۆ کۆنترۆڵەدانی چاودێریی ساخڵەرەندندا سخوێ

 بکات. ەخۆشخانەدانی نەرەس ەیەتی هەرفەر پێویست بکات، دەخۆش، گەفێرخوازی ن 12§

 ەبۆ ڕێنوێنی فێرخوازان ل اترخان بکەزا تەسانێکی شارەکدەبێت می فێرکاری ەسیست 13§
 دا.ەزتر و پیشرەی بدنردنی خوێنڵبژاەه

بۆ مامۆستا و و ڕاهێنان  ی تواناتی ڕاهێزانەرفەی دەوەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 14§
بکات  ندان ئاگادارەو کارممامۆستا  ەی«ی فێرکاریەرمانگەف»رکی ەئ. م بکاتەراهەفندان ەکارم

  دا.ەرنامانەو بەشداربووان لەتی بەرفەدو  ڕێسا ەل

لی ەلوپەو ک ە، کتێبخانەبینای فێرگی کردنرخانەت ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 15§
 می فێرکاری دیاری کردوون.ەی سیستەو ئامانجانەیشتن بەپێویست بۆ گ
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 و ئامانجەرەی فێرخواز بەشە: گ3شی ەب

تی ەتایبەکدا بەیەجێگ ەر لەگەم ەوەگرێتەکانی فێرکاری دەموو جۆرەه ەشەم بەڕێساکانی ئ 1§
 .ی بۆ دانرابێتەکی دیکەڕێسای

رجی خۆی، ەلومەتوانای خۆی و ه ەب بۆ منداڵ و فێرخوازسێت، خەت بڕەرفەددەبێت  2§
 تیی خۆی پێش بخات.ەسایەبخات و ک رەفێربوونی خۆی س

و سێت خەتیان بۆ بڕەرفەددەبێت ئاستی پێویست  ەنەگەئاسانی د ەب یەو منداڵ و فێرخوازانەئ
 رزتر.ەو ئاستی بەرەهان بدرێن ب

ی کردنەشەفێربوون و گتوانای  ەوام لەردەبدەبێت ها خێزانیان ەروەمنداڵ و فێرخواز و ه 3§
 ەوەئاگادار بکرێن ەکەمنداڵ و فێرخواز

 .ەوەن ناگرێتسااڵەورەگفێرخوازانی ئاستی خوێندنی  ی پێشوو،ەبڕگڕێسای  4§

 ەو پشتیوانییەک بێت پێویستی بەر هۆیەر هەبەل ەمنداڵ و فێرخوازێکت بۆ ەتایب یپشتیوانی 5§
 .ی تاک و گرووپ بێتەشێو ەب ەم پشتیوانییەئێت کرە. دەیەه

بۆ  ەتەتایب یپشتیوانی ەبکات فێرخواز پێویستی ب ەوەست بەر جۆرێک هەه ەر مامۆستا بەگ 6§
رکی ە. ئەوەکاتەردا دەبەڕێوەڵ بەگەل ەو باسە، ئتکرێەڕوان دەی لێی چاوەئاستو ەیشتن بەگ
و ەیدا ئپێشان ەوەنجامی لێکۆڵینەر ئەگ. ەوەبکۆڵێت ەم پێداویستییەزووترین کات ل ەب ەرەبەڕێوەب

 .تکرێەی بۆ دابین دەکە، پشتیوانییەتەپشتیوانی تایب ەپێویستی ب ەفێرخواز

 ەل ێت.ڕێژرەدادی کاری بۆ ەرنامە، بەتەپشتیوانی تایب ەویستی بوت فێرخواز پێەر کەدەر بەگ 7§
وجا چۆن دیڤچوونی بۆ ەو ئێت کرەر دەسەچۆن چار ،ەیچیست ەبەمێت درەدا پێشان دەکەرنامەب
 ەالی ەر لەسەی چاڕەرنامەب ی.ەکەپالن ەئاگاداربن لدەبێت ی ەکەفێرخواز و خێزان ێت.کرەد
 ێت.درەبڕیاری د ەوەرەبەڕێوەب

ر ەبەڕێوەب .دیاریکراوپێی ڕێسای ەفێرخواز ب ەدرێتەد ەوەرەو سەرەتی بەڕەی بنەفێرگ ەل ەنمر 8§
 پێی ڕێسا بێت. ەب ەی نمرەوەل ەرپرسەب

  دانانەمای نمرەبن ەل ەوەئاگادار بکرێتدەبێت فێرخواز  9§
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ر ە. گەیەو خوێندنەرپرسی ئەدا بەو کاتەل ەکێت نرەداد ەوەو مامۆستایەن ئەالی ەل ەنمر 10§
. ەکەر نمرەسەل نب ناکۆکش ەو مامۆستایانەئ وێت نربدا ەوەکەند مامۆستایەن چەالیەل ەکەمرن
 دات.ەر بڕیار دەبەڕێوەوسا بەئ

 ەکەهۆکاری بڕیار ەی لەکەفێرخواز و خێزان تیەریەسەدات لەد ەکەی بڕیاری نمرەسەو کەئ 11§
  .ەوەئاگادار بکات

 ش بکرێت ەنووسراو پێشک ەبدەبێت  ەنمر 12§

زووترین کات  ەبدەبێت ی تێدا بێت، ەڵەموکووڕی و هەک کەر هۆیەبەل ەکەدانانەر نمرەگ 13§
 ێت.ر بکرەسەر چارەبەڕێوەببڕیاری  ەب
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 ریەتی و کاریگە: جۆرای4شی ەب

ها ەروەتی و هەنگاندنی جۆرایەڵسەه ،ی چاودێریەربارەد ەیەڕێسا هدا  16 شیەب ەل 1§
 . بۆ بواری فێرکاری تیەحکوومدیڤچوونی 

کی ەیەشێو ەاڵتی خۆی بەسەر ئاستی دەسەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف»موو ەه 2§
 دیڤچوون.  م بۆەنگاندنی فێرکاری و هەڵسەبۆ هم ەهێت ند پالن دابنەمبەوام و سیستەردەب

 .نبکرێ ەپیاددەبێت کدا ەیەو فێرگ ەزارۆخان مووەه ەل ەنگاندن و دیڤچوونەڵسەم هەئ 3§
 ی خۆیدا.ەکەی ەل ەم ڕێسایەی ئکردنەپیاد ەل ەسرپرەر بەبەڕێوەب

ڵ ئامانجی ەگەڕێک بێت لدەبێت ند ەمبەتی سیستەجۆراینگاندنی ەڵسەهی کاری ەئاڕاست 4§
 ن.کراو دیاریدا ەلی دیکەڕێساگ ەلو  ەستوورەم دەل ەفێرکاری ک

 ێت.دۆکێۆمێنت تۆمار بکر ەبدەبێت تی ەنگاندنی جۆرایەڵسەه کاری 5§

وت ەرکەد ەجۆرێکی دیک رەه ەزایی یان بەربڕینی ناڕەپاش دمی دیڤچووندا، نجاەئ ەر لەگ 6§
 نگاوی پێویست بنێت.ەه «ی فێرکاریەرمانگەف»دەبێت  ەیەکاروباردا ه ەی لووڕموکەک

ڵک و ەرگرتنی سکااڵی خەبێت بۆ وەتی هەڕۆتینی تایبدەبێت  «ی فێرکاریەمانگرەف» 7§
کی ەیەشێو ەب ەو ڕۆتینانەی ئەربارەزانیاری ددەبێت فێرکاریدا بواری  ەل .یانەربارەد ەوەلێکۆڵین

 .ەوەبکرێت باڵوگونجاو 

هان دەبێت . نەمی فێرکاری بکەسیست ەکار لبێت ەتیان هەرفەددەبێت منداڵ و فێرخواز  8§
ی ەربارەدبێت ەن و زانیاریشیان هەکار بۆ پێش خستنی فێرکاری بک ەی چاالکانەوەبدرێن بۆ ئ

 .ەم بوارەئ

ن و فراژووتنیان ەمەپێی ت ەبدەبێت منداڵ و فێرخواز  یریەی شێوازی کاریگەربارەنیاری دزا
ی پرسیارتوانای وروژاندنی ت و ر بێەستپێشخەدبێت ەتی هەرفەددەبێت  فێرخواز ێت.موار بکرەه
 .بێتەه

 ەت بێت کەرمی باسێکی تایبەرگەس گرووپ ەببێت ەتی هەرفەددەبێت فێرخواز  9§
 .تیەیستیەبەم
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فێرخواز و خێزانی فێرخواز  ەڕا ببۆ پرسودەبێت  تیەکی تایبەکۆیەک سەیەموو فێرگەه 10§
. یمی فێرکارەر سیستەسەلهەبێت ریان ەبۆیان کاریگ تەرفەخساندنی دەستی ڕەبەم ەویش بەئ
 .ەتەرفەم دەخساندنی ئەڕ ەل ەرپرسەر بەبەڕێوەب

فێرخواز و  ەدرێت بەری دەکاریگ تیەرفەخساندنی دەی داڕشتنی پالن بۆ ڕەربارەزانیاری د 11§
 .ەو زانیارییەی ئکردنشەپێشک ەل ەرپرسەر بەبەڕێوەخێزانیان. ب

، قایمقام، )پارێزگار وانەشاردێدار، ەدار، شارەشارۆچکئوستاندار، : ییەوانی ناوچەکار 12§
ری ەبۆ ڕاوێژ و کاریگێت ت پێک دێنەی تایبەستەد وانی(ەرۆکی شارە، سەری ناحیەبەڕێوەب
 می فێرکاری.ەی سیستەررباەد
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 و ئارام ە: خوێندنی ئاسوود5شی ەب

 ی ئارامیەو پاراستنی شیراز ەی فێرگەژینگ یەربارەد ەیەدا ڕێسا هەشەم بەل 1§

دا ەستوورەدم ەتی لەتایبەر بەگەم ەوەگرێتەفێرکاری د ستێنیەبموو ەه ،ەشەم بەڕێساکانی ئ 2§
 بێت.ەه ەی دیکەئاماژ

  خشێت.ەبب ییەئاسوودو  یئارامدەبێت فێرکاریدا  ستێنیەبوو مەه ەی فێرکاری لەژینگ 3§

 ەسایانێم ڕەئ ێت.کرەکی فێرکاریدا دیاری دەیەکەموو یەه ەی کار لەشیراز ستنیای پارڕێسا 4§
 . ەم ڕێسایانەل ەرپرسەر بەبەڕێوەنگاندن. بەڵسەداڕشتن و ه ەهاوکاری فێرخواز دێن ەب

ت بۆ ەری تایبەسەی چارەوەل ەرپرسەر بەبەڕێوەب :ۆرفتاری ناجەت بۆ سزای ڕەنگاوی تایبەه 5§
 .ەگی فێرگەی ئاسوودکردنرەبەستەستی دەبەمەمیش بەفتاری ناجۆر دیاری بکات ئەسزای ڕ

ر ەخوێندن د ەفێرخوازێک ل ەیەبۆی هتدا ەرجی تایبەلومەه ەل رەبەڕێوەب :ی فێرخوازکردنرەد 6§
 ی.ەو ساڵەخوێندنی ئ ەل ەماو ەی کەیەو ماوەبۆ ئبکات 

م ەل ێت.فتارێکی ناجۆر بنوێنەر فێرخوازێک ڕەبکات گ ەوەداوای لێکۆڵین ەیەر بۆی هەبەڕێوەب 7§
 ێت.کرەخێزانی فێرخوازیش د ەدا ڕاوێژ بەباس

ندیدار ەیوەنێکی پەموو الیەی هەئاڕاستنووسراو  ەر بەبەڕێوەو بڕیاری ب ەوەینڵنجامی لێکۆەئ 8§
  ێت.کرەد ەپیاد، فتاری فێرخوازەڕ یکردنستی چاکەبەمەب ،شەکەو بڕیارێت کرەد

  ێت.کرەد ەئاڕاستدارییان شهۆنووسراو  ەفێرخواز و خێزانی فێرخواز ب 9§

کی ەیەی فێرگەوانەڕبڕیار بدات فێرخوازی السار ێت توانەر دەبەڕێوەر پێویست بێت بەگ 10§
 ەل گیەی ئاسوودکردنرەبەستەم دەی فێرخواز و هەوەکردنهۆشیارم ەستی هەبەمەبکات ب ەدیک
 .داەفێرگ

ر بۆی ەبەڕێوە، بەاشکێنی کردووڕێسوام ەردەب فێرخواز ەوت کەرکەد ەوەر پاش لێکۆڵینەگ 11§
ی ەربارەبێت دەه زانیاری تێدادەبێت  ەم هۆشدارییەفێرخواز ئ ەهۆشداری بدات نووسراو ەب ەیەه
 ەدرێتەمان هۆشداری دەه .کاتەفتاری خۆی چاک نەر فێرخواز ڕەگ ەوەکای ەی دێتەو سزایەئ

 .ەکەخێزانی فێرخواز
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ی ەکی دیکەیەجێگ ێک یانگرووپی ەوانەڕبڕیار بدات فێرخواز  ەیەاڵتی هەسەر دەبەڕێوەب 12§
 ەبڕیارم ە. خێزانی فێرخواز لەپێویست ەنگاوەو هەی بدات ئپێشان ەکەوەر لێکۆڵینەخوێندن بکات گ

 .ەوەکرێتەئاگادار د

 ەلبکات  رەد نەدرێژخایت یان کی کورەیەوفێرخواز بۆ ما، ەیەاڵتی هەسەر دەبەوڕێەب 13§
 :رەگەخوێندن. ئ

 ەی فێرگەدیکفێرخوازانی  یگیەپاراستنی ئاسوودر ەبەلت ێناچار ب -1
 بووبێتەسوودی ن ەوەنک هۆشداری و گواستەکانی زووتر باسکران وەرەسەچار -2
م ەر خوێندن. ئەسەوام بێت لەردەب ەکی دیکەیەشێو ەبهەبێت تی ەرفەدفێرخواز   -3

 هۆی دابڕانی خوێندن. ەبێتەن ەکردنرەد

 .ەدیکسی ەک ەبدات ەو مافەئ ەبۆی نییویش ەئ، ەرەبەڕێوەاڵتی بەسەنها دەت کردنرەد یبڕیار
 ێت.بکر ەجێ پیادەستبەددەبێت  کردنرەبڕیاری د

نابێت فێرخواز . پێویست ەلبێت  درێژترکی ەیەبۆ ماونابێت پێشوو  یەبڕگی ەکردنرەو دەئ 14§
ر ەد ی ساڵێکی خوێندنداەماو ەدوو جاریش ل ەزیاتر لنابێت  .بکرێت رەد ەفتەک هەی ەبۆ زیاتر ل

 .بکرێت

تی ەرفەرخواز دفێرخواز و خێزانی فێدەبێت بدات  کردنرەر بڕیاری دەبەڕێوەی بەوەرلەب 15§
 هەبێت.یان ەوەکردنگوتار و خۆ ڕوون

ر ەگە. ئەوەادار بکاتئاگ «ی فێرکاریەرمانگەف»دەبێت دا کردنرەڵ بڕیاری دەگەر لەبەڕێوەب
ئاگادار  شی «جڤاکیچاودێریی ی ەرمانگەف»دەبێت وا ەبوو ئ ەوەساڵ ەژدەروو هەس ەفێرخواز ل

 .ەوەبکرێت

زیانی  ەلەلوپەو کەر بزانیت ئەگ وت بکاتەفێرخواز ز ەل لەلوپەک ەیەر بۆی هەبەڕێوەب 16§
 ەوەوت کراو نادرێتەلی زەوپلەک دەبێت.ر ەبەڕێوەبڕیاری ب ەنها بەت کردنوتە. زداەفێرگ ەل ەیەه
 دەبێت.واو ەی تەکەی خوێندنەتا ماوەست فێرخواز هەد

 ەبۆ نموون ،ەوەترسیدارەلی نایاسایی و مەلوپەی کەخان ەوت کراو بچێتەزی لەلوپەکر ەگەئ 17§
جێ ەستبەد ەرەبەڕێوەب رکیەئ واەئ (ر جۆرێکی بێتەه)ک ەر( یان چەی هۆشبەدد)ما نارکۆنیکا
الی ، ندیدارەیوەی پەرمانگەبڕیاری ف تاە، هەالنەلوپەک ەم جۆرە. ئەوەاگادار بکاتئ ەباس وەلپۆلیس 
 بن.ەد رەسەستبەدپۆلیس 



 
 

13 

دەبێت باسکران  ەوەرەس ەی لەوانەفێرخواز ل رەرانبەب ەر بڕیارێکی فێرگەدۆکێومێنکاری: ه 18§
 ێت.بکر تۆماردۆکێۆمێنت  ەب
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 فتاری ڕێزشکێنەر ڕەرانبەر بەسە: چار6شی ەب

ڕێساکانی  .منداڵ و فێرخواز رەرانبەب فتاری ڕێزشکێنیەڕ ەل ەستنەربەب ەشەم بەستی ئەبەم 1§
 .ەوەگرێتەفێرکاری د ستێنیەبموو ەه ەشەم بەئ

پێی ەدا بەم بوارەاڵوێردن لەموو جۆرێکی هەه ەستن لەو ڕێب کردنەغەدەاڵوێردن: قەه 2§
 بێت.ەد کوردستانستووری ەد

 منداڵ و فێرخواز. رەرانبەببێت  ی تێداکردنفتارێک بێڕێزیەر ڕەه :شکاندنزڕێ ەست لەبەم 3§

 ێت.و کاری پێ ناکر ەێکی پووچستەگرێبێت رچەد ەشەم بەڕێساکانی ئ ەێک لستەگرێبر ەه 4§

و ەئموو ەهفێرکاری رانی ەرمانبەندان و فەی کارمەوەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 5§
 ن.ەبک ە، پیادتکرێەدا باس دەشەم بەلو  ەریانەسەلی ەرکەئ

کی خۆیدا کاری ەیەکەیموو ەه ەل ەی «ی فێرکاریەرمانگەف»رکی ەو ئامانج: ئەرەب کار 6§
 .اڵوێردنەڕێزشکاندن و ه ەلستن ەو ئامانجی ڕێبەرەبهەبێت داری ەرنامەب

  :ەی«ی فێرکاریەرمانگەف»رکی ەئ 7§

 ێت ژێڕاڵوێردن داەهو ڕێزشکێنی  ەلستن ەبۆ ڕێب پالنی کار ەسااڵن •
 و ش بکات ەو پالنەی ئکردنەرشتی پیادەرپەسوجا ەئ •
 بێتەدیڤچوونی بۆی ه •

فتارێکی ڕێزشکێنی ەهیچ ڕ ەی فێرکاری بۆیان نییندانەکارم ەو ن «ی فێرکاریەرمانگەف» ەن 8§
 منداڵ و فێرخواز بنوێنن. رەرانبەب

 رەرانبەب رەسەچار یەوەدۆزینو  ەوەلێکۆڵین ،ی سکااڵکردنرکی تۆمارەئ ەری فێرگەبەوێڕەب 9§
 .ستۆەئ ەگرێتە، دفتاری ڕێزشکێنەڕ

کات ەد ەوەست بەه ەیەر بزانێت منداڵێک هەگ ەفێرگ یەندێکی دیکەر کارمەیا ه مامۆستا 10§
ئاگادار  ەو باسەل ەێرگفری ەبەڕێوەری بەسەل ەرکە، ئکرێتەد رەرانبەبشکێنی فتارێکی ڕێزەڕ

دا بکات و ەو باسەل ەوەلێکۆڵینجێ ەستبەی دەوەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف». ەوەبکات
فتاری ەی ڕەوەبوون ەدووبار ەستن لەربەستی بەبەمەبهەبێت  رەرانبەبدروست  ەڵوێستەه

 ڕێزشکێن.
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 ەب ەوەاتکمنداڵ یان فێرخواز ب ەل ەتۆڵنابێت  «ی فێرکاریەرمانگەف» :ەتۆڵی کردنەغەدەق 11§
 فتاری ڕێزشکێنی.ەی ڕەربارەد ەوەلێکۆڵین ەل ەگالوەتێو ەکەیان فێرخواز ی منداڵەوەبیانووی ئ

فتارێکی ڕێزشکێنی ەڕ ەندانی فێرگەیان کارم «ی فێرکاریەرمانگەف»ر ەگەبوو: ئەرەق 12§
ی ەو زیانەم ئەه ەوەنەبک ەو منداڵەبووی ئەرەم قەهدەبێت وا ەئ ەمنداڵ یان فێرخواز بک رەرانبەب

 ەبووەرەو ژماردن و قەی ئەندازەئ .ەوتووەک ەکەفێرخواز ەل ەفتارەو ڕەنجامی ئەئ ەل ەبۆ بژمێرن ک
 کرێن.ەتی دیاری دەپێی ڕێسای تایب ەب

 .ەدادگ ەدرێتەد ەکەباس ،ونەکەنڕێک  ەوەکردنبووەرەی قەربارەنی ناکۆک دەالی ر دووەگەئ 13§

 و ەفتاری ڕێزشکێنی بووەگۆیا تووشی ڕهەبێت ر منداڵ یان فێرخواز سکااڵی ەگ 14§
 «ی فێرکاریەرمانگەف» رشانیەرکی سەوا ئەئ ،تلمێنێەسەن ەو سکااڵیەئ «ی فێرکاریەرمانگەف»
 .لمێنیەفتاری ڕێزشکێنی بسەڕدانی ەڕوونی ەڵگەب

ر منداڵ یان فێرخواز داوا بکات ەریدا گەدۆزێکی داواگ ەل ەوەر خۆکردنەسەمافی ل 15§
و ەل ریەکاری پارێز ەوەی« اریفێرک ییی چاودێرەرمانگەف» ەلدەبێت  «ی فێرکاریەرمانگەف»

 ەکەمنداڵ و فێرخواز رەرانبەب ەم کەنی دووهەر الیەمان دۆزیشدا گەه ەبکات ل ەفێرخواز ەمنداڵ
 ەری فێرگەپارێز «کاریفێر ییی چاودێرەرمانگەف»وا دیسان ەخۆی بوو ئ ەفێرگێت ستەوەد
 بێت.ەد
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 رخوێندنەب ەرک و مافی چوونە: ئ7شی ەب

 .رخوێندنەب ەچوونو مافی  رکەئ یەربارەد ەیەه دا ڕێساەشەم بەل 1§

 .ەوەگرێتەجێی کوردستان دەموو منداڵێکی نیشتەرخوێندن هەب ەرکی چوونەئ 2§
 ژین. ەی کوردستان دەوەرەد ەکی زۆر لەیەبۆ ماو ەک ەوەی کورستان ناگرێتەو مندااڵنەئ ەرکەم ئەئ

 ەسوود ل رەرانبەببێ ەیەی هەوە، مافی ئەوەێتیگرەدرخوێندن ەرکی بەموو منداڵێکی ئەه 3§
 .تربگرێەخوێندنی گشتی و

 .کرێتەد ەتیدا پیادەڕەی بنەفێرگ ەرخوێندن لەب ەرکی چوونەئ 4§

 ەی زانین کەو ئاستەئ ەبگاتێت ر ئاشکرا بێت منداڵێک ناتوانەگ :تیەڕەتی بنەی تایبەفێرگ 5§
ی ەرگفێ ەخرێتە، دەڵدایەگەی لەشەی گرفتی گەوەر ئەبەل ەرجی گرتووەمەتی بەڕەی بنەفێرگ
 .ەوەتییەڕەتی بنەتایب

بڕیاری  ەوەی«ی فێرکاریەرمانگەف»ن ەالیەتیدا لەڕەتی بنەی تایبەفێرگ ەرگرتنی منداڵ لەو
ها جڤاکی ەروەهو می ەساخڵ ،روونناسیەد ،ی فێرکاریەوەلێکۆڵینها ەبڕیاری و ەر لەب. تدرێەد

 .ترێکەددا ەکەانی منداڵڵ خێزەگەنگی لەدا ڕاوێژ و هاوئاهەم باسەل .ەپێویست

بیست و ەبینا و ن، منداڵی ناەشەن گرفتی گەمنداڵی خاو ەل ەتی جگەڕەتی بنەی تایبەفێرگ 6§
 .خۆ ەگرێتەدگۆ ەن

 6 ەبێتەمنداڵ د ەکات کەدستپێەد ەوەو ساڵەی ئپاییز رزیەو ەر خوێندن لەب ەرکی چوونەئ 7§
 .سااڵن

و ەخوێندنی ئبڕیار بدات ێت توانەد «ێرکاریی فەرمانگەف»وا ەبێت ئەتی هەر هۆی تایبەگ 8§
 ن.ەبکداوای  ەکەخێزانی منداڵر ەنها گەتیش وەئ ،دوا بخاتساڵێک  ەفێرخواز

 دەبێت.واو ەت مەنۆیپۆلی هاری ەی برزەورخوێندن ەب ەرکی چوونەئ 9§

 ەببێت وام ەردەب ەیەکرد بۆی هەواو نەساڵ ت 9تی پاش ەڕەر فێرخواز خوێندنی بنەگ 10§
 رپرسیاره.ەلێی ب «ی فێرکاریەرمانگەف»ش ەم بڕیارەئ .کاتەن ڕەساڵ تێپ 18 ەل کرجێەم
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ی ەفێرگ ەزانیاری ک یەئاستو ەئ ەتی بگاتەڕەساڵی بن 9بوونی واوەت ەر لەر فێرخوازێک بەگ 11§
ش ەم بڕیارەئ ێت.ستەڵدەر هەسەرخوێندنی لەب ەرکی چوونە، ئەرجی گرتووەم ەتی بەڕەبن
 .ەرپرسیارەلێی ب «یی فێرکارەرمانگەف»

م و ەکەڕۆژێکدا، پۆلی ی ەعات لەشت سەڕۆژ و ه 190 ەگاتەتی دەڕەی بنەوامی فێرگەد 12§
 کدا.ەیەفتەه ەل ەڕۆژ 5 ەوامی فێرگەد .ەعاتەس 6ڕۆژی  ەرچێت کەمی لێ دەدوو

 ەم ڕێسایەرپێچی لەسسێک ەر کەه .بێت ەوامەم دەی ئەستەموو فێرخوازێک وابەر هەسەل ەرکەئ
 ئاگادار خێزانیشیمان ڕۆژ ەو هێت کرەڵ دەگەی لەوەلێپرسین ەوەری فێرگەبەڕێوەن بەالی ەل ەبکات

 .ەوەتکرێەد

 ەم داوایەئ .ەبۆ فێرگ ەوەچێتەوو بکات و نداوای پشێت توانەر پێویست بکات فێرخواز دەگ 13§
 10تی ەمۆڵ ەر بۆی نییەبەڕێوەب .بداتر بڕیا ەیەر بۆی هەبەڕێوەکات و بەر دەبەڕێوەی بەئاڕاست

 .فێرخواز ەڕۆژ زیاتر بدات ب

شێکی ەب ەداوای بواردن بکات لێت توانەبێت دەتی هەر فێرخواز هۆی تایبەگەئ :بواردن 14§
 .ەم بڕیارەل ەرپرسەر بەبەڕێوەی خوێندن. بەپرۆس

 
 رخوێندنەب ەرکی چوونەی ئکردنەتی پیادەرپرسایەب

 .بکات ەرخوێندن پیادەب ەرکی چوونەئاڵ ی مندەوەل ەرپرسە( بەرەخێوکەست بەبەخێزان )م 15§

 ەرکی چوونەی ئکردنەبۆ پیادت ەرفەخساندنی دەڕ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 16§
 رخوێندن.ەب
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 ەزارۆخان :8شی ەب

ێت خسێنەفراژووتن و فێربوونی منداڵ بڕت بۆ ەرفەم دەی هەوەل ەبریتیی ەرکی زارۆخانەئ 1§
گشتگیری کی ەیەوانگڕدەبێت  ەزارۆخان کاروباری .تخشێەپێ ببی ەکی ئاسوودەم چاودێرییەه

داڕشتنی پالنی  ەی منداڵ لچاودێری، فراژووتن و فێربوون .ی پێداویستی منداڵەربارەدهەبێت 
 .کانگیرنەیکاردا، 

 ەخسێنی و منداڵ ئامادەجڤاکی بڕ رانیەگوزو  ەنەالیەمەندی هەیوەت بۆ پەرفەددەبێت  ەزارۆخان
 .رزترەنی ببۆ خوێندبکات 

 ێت.ب ەشداری زارۆخانەبهەبێت  تیەرفەددەبێت  تیەڕەی بنەنی فێرگەمەت ەر لەمنداڵی ب 2§
  .ەئێواران و ڕۆژانی پشوو نیی ەب ەاڵم زارۆخانەب

عات ەس 500 ەسااڵن ەیەساڵ مافی ه 3 ەبدەبێت ی تێیدا ەو ساڵەی ئپاییزی رزەو ەمنداڵ ل 3§
 .ەیەڕۆژ کراو 5 ەفتانەه ەزارۆخان .بێت ەزارۆخان ەل

 ەبچێتی خێزان بارودۆخپێی پێویست و ەبدەبێت تی ەرفەد ەوەساڵیی 1نی ەمەت ەمنداڵ ل 4§
 .ەزارۆخان

 .ەبۆ مندااڵنی زارۆخانێت خسێنەبار بڕەشی لەک ەـی«ی فێرکاریەرمانگەف»رکی ەئ 5§

 هەبێت.تی ەپشتیوانی تایب و ەمینەزدەبێت  (تەن پێداویستیی تایبەخاوگرفتدار )منداڵی  6§

و  ەزمانی زگماکیان جودای ەبدات ک ەو مندااڵنەتی ئەبێت یارمەد ەزمانی زگماک: زارۆخان 7§
 .زمانی زگماکی خۆیدا ەی توانای منداڵ لکردنەشەهاوکاریان بکات بۆ گ

ی ەشەک جار دیداری گەیبێت ەر نەه ەی سااڵنەوەل ەرپرسەب ەزارۆخان: ەشەدیداری گ 8§
 .ەو منداڵەی ئکردنشهەی گەربارەبۆ گفتوگۆ دکان ەکی منداڵەیەک بەڵ خێزانی یەگەبێت لەه

 ەشداری منداڵ لەت بۆ بەرفەی دکردنرخانەت ەل ەرپرسە، ب«ی فێرکاریەرمانگەف» 9§
 دا.ەزارۆخان

 تیەڕەی بنەفێرگ :9شی ەب

 .ەوەکرێنەڕوون د دانانەڕێسای نمر و  ڕیسای گشتی داەشەم بەل 1§
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توانای  ەشەها گەروەه منداڵ ەو زانیار بدا ب هاەی بەوەل ەی بریتییتەڕەی بنەرکی فێرگەئ 2§
 ها.ەرگرتنی زانیار و بەات بۆ ومنداڵ بد

ها ەروەو ه تیی منداڵەسایەکبۆ فراژووتنی هەبێت سوودی  ەداڕشتن ک ەها بێتەودەبێت خوێندن 
 .رزترەوێندنی بک بۆ خەمایەبن ەو بشبێتی ژیان ەڵبژاردنی چاالکانەبکات بۆ ه ەفێرخواز ئاماد

ها ەروە، هجڤاکی رانیەگوزو نه ەالیەمەندی هەیوەبکات بۆ پ ساز ەمینەزدەبێت خوێندن 
 .ی جڤاکیەکی چاالکانەشدارییەو ساز بکات بۆ بەکی پتەیەبناخ

 ەل ەبریتیی وێت نەخایەد ی ساڵێکەی ماوەر پۆلەه ،پۆل 9 ەل ەتی بریتییەڕەی بنەفێرگ 3§
 .داتەدساڵی خوێندن ستپێک و کۆتای ەی دبڕیار «ی فێرکاریەرمانگەف»هار، ەو ب پاییزی رزەو

 خۆ: ەگرێتەد ەتانەم بابەتی ئەڕەخوێندنی بن 4§

 ستەو کاری د ەرکاری: وێنەهون -
 ی کوردیداەفێرگ ەلزمانی کوردی  -
ۆئاشووری، د، کلیک: تورکمانەی ناکوردیدا، وەفێرگ ەی کوردستان لەزمانی میللی دیک -

 بی و هتد.ەرەع
 نی ئینگلیزیزما -
 ماڵداری و ئابووری -
 می ەرزش و ساخڵەو -
 ماتماتیک -
 مۆزیک -
 سروشتناسی: بایۆلۆجی، فیزیا، کیمیاتی ەباب -
 و جڤاتناسی دینناسی، ەفەلسەف، مێژوو، جوگرافیا جڤاتناسی:تی ەباب -
  ی ناکوردیداەفێرگ ەل زمانی کوردی -
 کنیکەت -
 .ەیەندنی هتی خوێەرفەد ک زمانی زگماکەی وەتی دیکەباب ەمانەل ەجگ -

 .12 یەبڕگ 7شی ەب ەبڕوان دات:ەبڕیاری د «ی فێرکاریەرمانگەف»کاتی خوێندن  5§

م ەڕێسای ئ «ی فێرکاریەرمانگەف» هەبێت.پالنی خۆی دەبێت ک ەیەموو وانە: هەپالنی وان 6§
 ڕێژێت. ەداد ەپالن
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 گرتنی فێرخوازەرنەان ورگرتن یەور بۆ ەپێو ەببێتنابێت و  ەنگاندنەڵسەبۆ هزموون ەتێست و ئ 7§
ت ەیاسای تایب ەیەبۆی ه «ی فێرکاریەرمانگەف» ەم یاسایەر لەدەب تیدا.ەڕەخوێندنی بن ەل

 ێت.دابڕێژ

 .ەـ (رەرانبەب)بێ تیدا مفتەڕەی بنەفێرگ ەخوێندن ل 8§

بۆ ڕێک  ەوەفێرخوازان کۆبکات ەک لەرجییەخەورد ەیەبۆی ه ەپێشوو فێرگ یەبڕگ ەر لەدەب 9§
 .ەتەو بابەنگی و کاری لەرهەشتی فەخستنی گ

نێوان مامۆستا فێرخواز  ەل ەشەی جارێک دیداری گرزەور ەجار، ه 2: ساڵی ەشەدیداری گ 10§
ویش ەرباس ئەب ەخرێتەی منداڵ دکردنەشەوتی گەدا ڕەم دیدارەلێت کرەخێزانی فێرخواز ساز د

ر ەسەلدەبێت ی توانای منداڵ نکردەشەی گەربارە. زانیاری دستی ڕاهێزانی توانای فێرخوازەبەم ەب
 .پالنی فێرکاری رەرانبەب تی فێرخواز بێکردنیەشەی گەبناغ

 بکات: ەئاماد ەم خااڵنەئدەبێت دا، مامۆستا ەشەدیداری گ ەل 11§

ی ەرجەو مەراود بەب ەیخوێنێت بەی دەیەو وانەبدات ل پێشانتوانای فێرخواز  •
 .تیەریەسەل
 .ەو فێرخوازەئخستنی توانای رەبدات بۆ پێشخستن و س پێشانپالنێک  •

 ەوەتەن کراودا ڕوو 13-8 یەبڕگ 3شی ەب ەل ەو بڕوانام ەنامەنمر 12§

رزترین ەب ەیەنمر 100-0 ەل دانانەری نمرە. پێوکاتەدستپێەد ەوەمەپۆلی چوار ەل دانانەنمر 13§
 .ەـ 100 ەنمر

 .تیەڕەی بنت بۆ خوێندنەرفەخساندنی دەڕ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 14§

 .ەتەحکوومرکی ەدا ئەنێوان ماڵ و فێرگ ەچۆی فێرخواز لهاتو یکردندابین 15§
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 ەپشووخان :10شی ەب

بۆ فێربوون  ەمینەدا زەپشووخان ە. لەتییەڕەی بنەری خوێندنی فێرگەواوکەشێکی تەب ەپشووخان 1§
خش ەبی سوودەوەتی پشوودان و بووژانەرفەها دەروەکرێت و هەی منداڵ ساز دەشەو گ
  ێت.گرەچاو دەرجی منداڵ ڕەلومەری پێداویستی و هەبەرلەدا سەلێر فێرکاری ێت.خسەڕەد

 کات.ەجڤاکی د رانیەگوزپێشخستنی و  ەنەالیەمەندی هەیوەی پکردنوەکار بۆ پت ەپشووخان

 .ەپشووخانی کردندابین ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 2§

ی ەوەر ئەبەل داەپشووخان ەل ەیەجێگ ەێویستی بی پەو فێرخوازەئبۆ هەبێت  ەجێگدەبێت  3§
 . ەیەچاودێری ه ەم پێویستی بەکارن و ئ ەی لەکەخێزان

 ساڵ.13 ەنی بگاتەمەدا تەو ساڵەئی پاییزی رزەو ەل ەیەو فێرخوازەبۆ ئ ەپشووخان 4§

 . ەتییەڕەی بنەبۆ کاتی پاش فێرگ ەڕۆژان ەپشووخان 5§

 ەشێکی گونجاو بۆ فێرخوازانی پشووخانەی ککردندابین ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 6§

 تی.ەی حکوومەی پشووخانکردندابین ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 7§

 ەل ەیەو مزەری ئەرج و پێوە، مەیەکی دیاریکراوی هەیە، مزەنیی تی مفتەی حکوومەپشووخان 8§
 .کرێتەدیاری د ەوەـی «ی فێرکاریەرمانگەف»ن ەالی
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 ییەی ئامادەفێرگ :11شی ەب

زانی و بۆ خوێندنی ەو بۆ پیشەکی پتەیەمینەی زکردنساز ەل ەبریتیی ییەی ئامادەفێرگرکی ەئ 1§
 . ەی نێو جڤاتەشداریی چاالکانەتی و بەسایەی کەشەها بۆ گەروەبااڵتر. ه

 مەنێ و هەت ەم بەهتوانای جڤاکیی فێرخواز بدات،  ەب ەشەگداڕشتن  ەها بێتەودەبێت خوێندن 
 ی پێی بدات.ەشەو گ ەوەیدا بکات، تێیدا قووڵ بێتەگرووپ زانیار پ ەب

م میللی و ەسانی توانا بۆ بازاڕی کاری هەک بۆ ئافراندنی کەیەبنگ ەبێتەیی دەی ئامادەفێرگ  2§
 ها بۆ خوێندنی بااڵتر.ەروەیی و هەم ناوچەه

ی ەکانی دیکەنەڵ الیەگەل دەبێتنگ ەدا هاوکار و هاوئاهەم بوارەل «ی فێرکاریەرمانگەف» 3§
 جڤاتدا.

تی ەڕەی بنەفێرگ ەکێت یی بخوێنەی ئامادەفێرگ ەیەبۆ ه ەو فێرخوازەنها ئەگرووپی ئامانج: ت 4§
و خوێندنی  بێتەن زیاتر ساڵ 21 ەنی لەمەت ،واو کردبێتەتی تەڕەکی هاوشانی بنەیەیان فێرگ
 .کردبێتەواو نەبااڵتری ت

 :ەیەییدا هەئامادی ەرگێف ەل ێگشتی دوو شاڕەب 5§

 .ەوەبازاڕی کار ەت و چوونەکی تایبەیەناسی: بۆ فێربوونی پیشەپیش ێیشاڕ -1
 یی بۆ خوێندنی زانکۆ.ەئاماد ێیشاڕ -2

ی ەرمانگەف»ن ەالیەل ەو ڕشتانەی ئەرنامەکاریی بەها وردەروەو ه ەم دوو شاڕێیەکانی ئەڕشت
 . ەوەکرێنەڕوون د «فێرکاری

 خۆ: ەگرێتەد ەتانەم بابەئ ییەئامادخوێندنی  6§

 زمانی کوردی  -
ک: تورکمانی، کلدۆئاشووری، ەی ناکوردیدا، وەفێرگ ەی کوردستان لەزمانی میللی دیک -

 بی و هتد.ەرەع
 زمانی ئینگلیزی -
 ماتماتیک -
 جڤاتناسی -
 دینناسیو  ەفەلسەف -
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 سروشتناسی -
 می ەرزش و ساخڵەو -
 رەهون -

کاتی عات. ەس 8ڕۆژی ڕۆژ،  190ساڵی . ەی پێنج ڕۆژەفتەیی هەخوێندنی ئامادگشتی  ەب 7§
 ڕێت.دەبڕیاری د ەوەی«ی فێرکاریەرمانگەف»ن ەالی ەک لەیەرنامەو ب ەتشر ڕەی هخوێندن

 .(تەن پێداویستیی تایبەخاوگرفتدار )فێرخوازی بۆ  ەیەهت ەشی تایبەدا بییەی ئامادەفێرگ ەل 8§
 داڕشتن. ەدێن ەوەـی«ی فێرکاریەرمانگەف»ن ەالی ەل ەشانەم بەت بەڕێسای تایب

رجی ەو م و ڕێسا ەی«ی فێرکاریەرمانگەف»تیی ەرپرسایەییدا بەی ئامادەفێرگ ەیران لرگەو 9§
 کرێن.ەدیاری د ەوەـی«ی فێرکاریەرمانگەف»ن ەالی ەرگرتن لەو

ک ەرجییەخەورد ەفێرگێت کرەاڵم دەب .ە( ـرەرانبەب)بێ ەدا مفتییەی ئامادەفێرگ ەخوێندن ل 10§
  .ەتەو بابەی لوبارنگی و کارەرهەشتی فەبۆ ڕێک خستنی گ ەوەبکات فێرخوازان کۆ ەل

ر ەبەڕێوەدا، بەشەدیداری گ ەل ،ی جارێکرزەور ەجار، ه 2: ساڵی ەشەدیداری گ 11§
 ەم زانیارییەئێت شە. دەوەکاتەفێرخواز ڕوون د یەشەوتی گەڕی ەربارەر دەبەرلەکی سەزانیاریی
 ش.خێزانی فێرخوازی ەبدرێت

 کرێن. ەدیاری د «ی فێرکاریەرمانگەف»تی ەڕێسای تایب ەب ەو بڕوانام ەنمر 12§

 ەیەنمر 100-0 ەل دانانەری نمرەکات. پێوەدستپێەد .ەوەییەمی ئامادەکەیی پۆل ەل دانانەنمر 13§
 .ەـ 100 ەرزترین نمرەب

زموون بێت. ەشداری ئەب ەیەربگرێت، بۆی هەیی وەی ئامادەوێت بڕوانامەس بیەر کەه 14§
 .کاتەدیاری د ەزموونانەئ ەو جۆرەڕێسای ئ «ی فێرکاریەرمانگەف»

  .ییەئامادت بۆ خوێندنی ەرفەخساندنی دەڕ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 15§
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  نسااڵەورەگخوێندنی  :12شی ەب

 ەشەبم ەئڕۆکی ەناو

 دا:ەشەم بەل 1§

 ڕێسای گشتی -
 نسااڵەورەگتی بۆ ەڕەی بنەڕێسای فێرگ -
 نسااڵەورەگبۆ یی ەی ئامادەفێرگڕێسای  -
 ەی بڕوانامەربارەڕێسا د -

 

 ڕێسای گشتی

ویستی فێربوون الی  ەدان بەشەهاندان و گ ەل ەن بریتییسااڵەورەگی ەشائامانجی فێرگ 2§
ی کردنەشەگرخستنی ئاستی زانین و ەبۆ ڕاهێزانی توانا و سهەبێت تی ەرفەددەبێت . نسااڵەورەگ
  .جڤات و بازاڕی کاردا ەی خۆیان لەی پێگکردنوە، بۆ پتنسااڵەورەگتی ەسایەک

و ەدرێت بەد میەپێشودۆخی فێرخواز. پێداویستی و بار ەل ەن بریتییسااڵەورەگی ەرشاری فێرگەس
 .ەمتری خوێندوەموان کەه ەی لەسەک

 :ەن دوو ئاستسااڵەورەگخوێندن بۆ  3§

 ن سااڵەورەگتی بۆ ەڕەی بنەگفێر •
 نسااڵەورەگیی بۆ ەی ئامادەفێرگ •

 :نسااڵەورەگی ەستی فێرگەبەم 4§

جێی ێت ی مرۆڤ بتوانەوەبۆ ئرخستنی ئاستی زانین ەس ەل ەتیدا بریتییەڕەئاستی بن ەل •
بکات بۆ  ەمرۆڤ ئاماد ەیەوەها بۆ ئەروە. هەوەجڤات و بازاڕی کاردا بکات ەخۆی ل

 رزتردا. ەخوێندنی ب ەوام بوون لەردەب
یی ەی ئامادەی فێرگەو ئاستی زانینەیاندنی مرۆڤ بەگ ەل ەبریتییییدا ەئاستی ئاماد ەل •

 ێت.یگاتەد
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ست ەدەو خاڵکۆرس خوێندن و می ەسیست ەب نسااڵەورەگیی بۆ ەی ئامادەفێرگ ەخوێندن ل 5§
  .هێنان

پالنی خۆی دەبێت یی ەموو کۆرسێکی ئاستی ئامادەتی و هەڕەکی ئاستی بنەیەموو وانەه 6§
ی ەرمانگەف»ن ەالی ەل دانانمی خاڵەها سیستەروەو ه ەکۆرسان و ەنی وانم پالەبێت. ڕێسا بۆ ئەه

 نرێن.ەداد ەوەی«فێرکاری

ێت ربگیرەفێرخواز و ەم لەکی کەیەگوژمێت کرەشدا دەوەڵ ئەگە. لەن مفتسااڵەورەگی ەفێرگ 7§
 .ەتەو بابەی لکاروبارنگی و ەرهەشتی فەگ ەت بۆ نموونەی تایباالکچ کندێەبۆ ه

کیی خۆی ەسەپالنی فێرکاریی کدەبێت موو فێرخوازێک ە: هکیەسەک پالنی فێرکاریی 8§
  .ەوەتەئامانجی خوێندن و پالنی کاری تێدا ڕوون کراو ،ی فێرکاریەم پالنەبێت. ئەه

 .ەپالن ەم جۆرەداڕشتنی ڕێسا بۆ ئ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف»

وام بێت ەردەب ەیەواز بۆی هوت فێرخەکار کەل ەیەو فێرگەک بێت ئەر هۆیەر هەبەر لەگ 9§
 دا.ەکی دیکەیەفێرگ ەر خوێندنی خۆی لەسەل

 ەکات لەد ەداوای جێگ ەیە، مافی هبێتەنی هسااڵەورەگسێک مافی خوێندنی ەر کەه 10§
ی ەرنامەو ب پێی ڕێساەب ،یەوەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف»وجا ەئ «.ی فێرکاریەرمانگەف»

 کانی خۆیدا.ەفێرگ ەرێت لربگەفێرخوازان و دیاریکراو،

 

 نسااڵەورەگتی بۆ ەڕەی بنەفێرگ

 «ی فێرکاریەرمانگەف»ن. سااڵەورەگبۆ بێت ەهتی ەڕەی بنەفێرگدەبێت ک ەوانییەر شارەه 11§
بۆ ات کار بک ەچاالکاندەبێت کدا ەیەر ناوچەه ەلو ستۆ ەئ ەگرێتەد ەخوێندن مەی ئتیەرپرسایەب

 .پێویستی ەزراندنی فێرگەدام

 ندا:سااڵەورەگتی بۆ ەڕەی بنەفێرگ ەمافی خوێندن ل 12§

  ەوەساڵی پڕ کردبێت 18مرۆڤیک  -
 بێت کوردستانجێی ەنیشت -
 ێت خشەیبەتی دەڕەی بنەگشتی فێرگەب ەکبێت ەنی ەو ئاستی زانینەئ -
 ێت خشەیبەتی دەڕەی بنەی فێرگەو ئاستی زانینەئ ەبگاتهەبێت توانای  -
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 ەتیش دێتە. ڕێسای تایبەم مافەئ یکاریەبێت بۆ وردەی دتەڕێسای تایب «ی فێرکاریەرمانگەف»
 زینداندا. ەوانان و لەوجەی نەخان ەن لسااڵەورەگداڕشتن بۆ خوێندنی 

. ێتی زمانی کوردی نازانەو فێرخوازەبێت بۆ ئەن هسااڵەورەگتی بۆ ەڕەی بنەفێرگدەبێت  13§
ک ەت ەو بیزانێت. لەزمانێکی ئ ەبێت یان بەزمانی زگماکی خۆی د ەدا یان بەیەو فێرگەخوێندن ل

 ێت.خوێنەکی زمانی کوردیش دەیەدا وانەو خوێندنەئ

 

 نسااڵەورەگیی بۆ ەی ئامادەفێرگ

ی ەرمانگەف»بێت. ەن هسااڵەورەگیی بۆ ەی ئامادەفێرگدەبێت ک ەوانییەر شارەه 14§
کار  ەاالکانچدەبێت کدا ەیەر ناوچەه ەستۆ و لەئ ەگرێتەد ەم خوێندنەتیی ئەرپرسایەب «فێرکاری

 ی پێویست.ەزراندنی فێرگەبکات بۆ دام

 ن: سااڵەورەگبۆ یی ەی ئامادەفێرگ ەمافی خوێندن ل 15§

 ەوەساڵی پڕ کردبێت 18مرۆڤیک  -
 بێت کوردستان جێیەنیشت -
 ێت خشەیبەیی دەی ئامادەفێرگ ەکبێت ەنی ەو ئاستی زانینەئ -
 خشێەیبەیی دەی ئامادەی فێرگەو ئاستی زانینەئ ەبگاتهەبێت توانای  -

 ەتیش دێتە. ڕێسای تایبەم مافەئ یکاریەبێت بۆ وردەتی دەڕێسای تایب «ی فێرکاریەرمانگەف»
 زیندان.ها ەروەهوانان و ەوجەی نەخان نێو ینسااڵەورەگداڕشتن بۆ خوێندنی 

 

 ەبڕوانام

تی گشتی ەڕەی بنەمی فێرگەسیست ەوی لەیڕەپ نسااڵەورەگتی ەڕەبنی ەفێرگ یەبڕوانام 16§
 ڕێژێت.ەداد ەیەم بڕوانامەئ یکاریەتی بۆ وردەڕێسای تایب «ی فێرکاریەرمانگەف»ت. کاەد

می ەر سیستەسەل ەیەتی خۆی هەن ڕێسای تایبسااڵەورەگیی ەی ئامادەی فێرگەبڕوانام 19§
و ەداڕشتنی ئ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف». ەداڕێژراو دانانخاڵو  خوێندن کۆرس
 .ەلەڕێساگ



 
 

27 

ری ەپێو «ی فێرکاریەرمانگەف»دەبێت  ەو بڕوانام دانانەاڕشتنی ڕێسای نمربۆ د 17§
ی ەربارەد ەڵ زانیاری دیکەگەش لەرانەم پێوەو کۆرسێک. ئ ەر وانەبێت بۆ هەدیاریکراوی ه
 کرێن. ەکان ئاشکرا دەخوێندنی فێرگ

نگاندنی ەڵسەنجامی هەنووسراو ئ ەبی ەوەل ەرپرسەب ەری فێرگەبەڕێوەب: ننگاندەڵسەه 18§
بواری  ەلوردی توانای فێرخواز  ەنگاندن بەڵسەر فێرخوازێک بکات، هەستی هەفێرخواز ڕاد

پێی ڕێساکانی ەب ەڵسانگاندنەم هەی ئەوەل ەرپرسەر بەبەڕێوەکات. بەی خۆیدا دیاری دەکەخوێندن
 .بێتاردنجام ەستووری فێرکاری ئەد

داوای  ەیەت بۆی هن بێسااڵەورەگی ەشداری خولی فێرگەسێک بەر کە: هەپشتگیرینام 19§
ر ەبەڕێوەڕێژێت بەداد ەرکردنی پشتگیرینامەڕێسای د «ی فێرکاریەرمانگەف»بکات.  ەپشتگیرینام

 .ەدانی پشتگیرینامەدان یا ن بۆ ەلەو ڕێساگەی ئکردنەپیاد ەل ەرپرسەب
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 تەتایب فێرکاریی :13شی ەب

 .ە( تەویستیی تایبن پێداەخاوگرفتدار )سانی ەت بۆ کەفێرکاریی تایب 1§

ی ڕێساکانی فێرکاریی ەوەیڕەت پەر ئاست و جۆرێکی فێرکاریی تایبەکی گشتی، هەیەشێو ەب 2§
 کات:ەهاوئاست و هاوجۆری خۆی د

 کات. ەد ی گشتیەزارۆخانویی ڕێساکانی ەیڕەپ تەتایب یەزارۆخان -
 کات. ەتی دەڕەی بنەویی ڕێساکانی فێرگەیڕەپتی ەڕەتی بنەی تایبەفێرگ -
 کات. ەیی دەی ئامادەویی ڕێساکانی فێرگەیڕەپ ییەئامادتی ەی تایبەفێرگ -
 کات. ەسااڵن دەورەی گەویی ڕێساکانی فێرگەیڕەپ سااڵنەورەگتی ەی تایبەفێرگ -

ی ەم جێوڕێی فێرگەی خوێندن و هەرنامەم بەت: هەی ڕێساکانی فێرکاریی تایبکردنموارەه 3§
، جۆری (تەن پێداویستیی تایبەخاور )گرفتدارجی فێرخوازی ەلومەڵ هەگەلدەبێت ت ەتایب

م ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف»موار بکرێت. ە، هەو جۆرەوتن و پێداویستیی ئەککەپ
 . ەکردنموارەه

موو فێرخوازێکی ەبۆ ه ەیەکی کوردستان بێت، ئاواڵەر جێیەه ەیی لەتی ئامادەی تایبەفێرگ 4§
و ەبێت و ئەیی هەستوور مافی خوێندنی ئامادەد پێی ەب ەک (تەن پێداویستیی تایبەخاوگرفتدار )

 تی.ەیەه ەو فێرخوازەی ئەپێداویستییگرفتداری و  ەو جۆرەببێت ت ەموار و تایبەه ەیەفێرگ
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 ی نایزاننەسانەو کەبۆ ئ خوێندنی زمانی کوردی :14شی ەب

 ژی وەکوردستاندا د ەل ەساڵ کەورەسێکی گەموو کەبۆ ه ەمینەی زکردنستی خۆشەبەمەب 1§
تی خوێندنی زمانی ەرفەد تەحکوومجڤاتدا  ەبێت لەی هەشداری چاالکانەکوردی نازانێت، ب

 ێت.خسێنەڕەکوردی بۆ د

ئاستێک مرۆڤ  ەیشتن بەبۆ گ ەماکانی زمانی کوردییەفێربوونی بن ەم خوێندنەست لەبەم 2§
 شداری بازاڕ و ئازادی کار بێت.ەتێیدا بێت بتوان

. ەیەتی خۆی هەموو کۆرسێک پالنی تایبەبێت و هەا دشێوازی کۆرسد ەل ەم خوێندنەئ 3§
 .ەم کۆرسانەداڕشتنی ڕێسای ئ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف»

 ەمفت ەم خوێندنەئ 4§

فێرخوازی  ەب ەم خوێندنەت بەی تایبەی بڕوانامکردنشەپێشک ەل ەرپرسەب ەری فێرگەبەڕێوەب 5§
 .ەشەم بەئ
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 تەرتی تایبەک ەربەی سەفێرگ :15شی ەب

ستی ەڕێسا و گرێب پێی ەب ەوەئاست بکاتەمەجۆر و هەمەی هەفێرگ ەیەت بۆی هەرتی تایبەک 1§
 .ەستانەو ڕێسا و گرێبەداڕشتنی ئ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف»دیاریکراو. 

مافی خوێندنی  موو فێرخوازێکیەبێت بۆ ه ەئاواڵدەبێت ت ەرتی تایبەک ەربەی سەفێرگ 2§
 .دا گونجاو بێتەیەو فێرگەرجی فێرکاریی ئەڵ مەگەو ل بێتەه

پێی ڕێسا و  ەپێویست بی ە. گوژمەمفت نییدا تەرتی تایبەک ەربەی سەفێرگ ەخوێندن ل 3§
 کرێت.ەدیاری د «ی فێرکاریەرمانگەف»ڵ ەگەل ەیەو فێرگەستی ئەگرێب

 ەربەی سەفێرگ ەخوێندن و شێوازی کار لڕۆکی ەناو ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 4§
 .ەیەشی هیو مافی چاودێر داتەرتی تایبەک

: ە، بۆ نموونەوەگرێتەت دەتایب یرتەک ەر بەسی ەکانی فێرگەموو جۆرەه ەلەم ڕێساگەئ 5§
ی ەر و پیشەیان هون ت )زمانەی خوێندنی بواری تایبەرناسیۆنال(، فێرگەمیللی )ئیتەی فرەفێرگ
 .(ت..ەتایب

« ی فێرکاریەرمانگەف»وی ڕێساکانی ەیڕەپدەبێت  تەایبرتی تەک ەربەی سەفێرگی ەبڕوانام 5§
 .ەبڕوانام یلەی ڕێساگکردنەپیاد ەل ەرپرسەب ەری فێرگەبەڕێوەبکات و ب
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 تیەو دیڤچوونی حکووم یتەاینگاندنی جۆرەڵسەه ،چاودێری :16شی ەب

 ەشەم بەڕۆکی ئەناو 1§

 تیەنگاندنی جۆرایەڵسەو ه چاودێری -
 نگاندنەڵسەو ه یردانی پاش چاودێرەستتێوەد -
 تیەدیڤچوونی حکووم -

 

 نگاندنەڵسەچاودێری و ه

 تەحکوومی ەوەکاروباری فێرکاری بۆ ئ ەل ەخۆیەربەکی سەیەوەدا وردبوونەست لێرەبەم 2§
م ەدەبکات. ەڕێسای دیاریکراو د ەوی لەیڕەئاستی پێویست و پ ەگاتەد ەو کاروبارەر ئەگەئ تبزانێ

ی ەوەنگاوی پێویست بۆ ئەبۆ بڕیاردانی ه ەیەت هەرفەد ،ەوەتییەنگاندنی جۆرایەڵسەه چاودێری و
 ن.ەکان چاک بکەییموکووڕەک ەو فێرکارییەرپرسانی ئەب

 .ەوەگرێتەکانی فێرکاری دەنەموو الیەهتی ەنگاندنی جۆرایەڵسەو هچاودێری  3§

و رکی چاودێری ەئ و ەی «ی فێرکاریەرمانگەف» ەربەس «فێرکاری یچاودێریی ەرمانگەف» 4§
 .ستۆەئ ەگرێتەدتی ەنگاندنی جۆرایەڵسەه

مافی تی ەنگاندنی جۆرایەڵسەستی چاودێری و هەبەم ەب «فێرکاریی یی چاودێرەرمانگەف» 5§
 .جۆری فێرکاری بکاتەمەکی هەیەموو شوێن و تۆمارگەدانی هەرەس ەیەه

ی ەانگرمەف» ەپێویست بدات یزانیاری ،ریەس ەل ەرکەرێک ئەبەڕێوەو ب ەن فێرگەموو خاوەه 6§
 ەو زانیارییانەی ئکردنستەچۆنی ڕادندوەف. ب. ڕێسای چ ر داوای بکات.ەگ «فێرکاری ییچاودێر

 ڕێژێت.ەددا
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 ردانەستتێوەد

تی ەنگاندنی جۆرایەڵسەو هپاش چاودێری  ەیەبۆی ه «ی فێرکاریی چاودێریەرمانگەف» 7§
 ەتەی خراوەیەکەو یەری ئی کاروباەوەکردننگەپێویستن بۆ هاوس ەبدات ک ەنگاوانەو هەبڕیاری ئ

 .ەوەژێر چاودێریی

ی ەرمانگەف»ی ەنگاوانەهو ەی ئکردنەپیادجێ کار بکات بۆ ەستبەددەبێت ندیدار ەیوەنی پەالی 8§
 کات. ەداوای د «ی فێرکاریچاودێری

 

 تیەدیڤچوونی حکووم

موو ەبۆ ههەبێت دیڤچوونێکی میللی دەبێت  «ی فێرکاریەرمانگەف» ڕێی ەت لەحکووم 9§
 ستێنێکی فێرکاری.ەب

ی ەرمانگەف» ەپێویست بدات یری زانیاریەسەل ەرکەنی فێرکاری ئستێەکی بێنەو الیموەه 10§
 .ەستەبەم مەبۆ ئ «فێرکاری

 .ەو زانیارییانەچۆنی ئندوەداڕشتنی ڕێسای چ ەل ەرپرسەب «ی فێرکاریەرمانگەف» 11§

، بارەی بارودۆخێکی نالەوەکردننگەهاوسپاش دیڤچوونی میللی بۆ  «ی فێرکاریەرمانگەف» 12§
 جێ بکات.ەجێب ەو بڕیارانەجێ ئەستبەددەبێت ندیدار ەیوەنی پە. الیکاتەر دەدبڕیار 
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 «زاییەناڕ» :17شی ەب

بواری  ەکی لەزاییەناڕر ەی هکردنتاوتوێبۆ  ەیەتی هەتایب کیەیەستەد ستێنی فێرکاریەب 1§
 . ەـ «زاییەناڕ یەستەد»ویش ەئێت کرەفێرکاریدا د

. ەمڕاستەجێگری د ەو پێنجەک لەندام. یەئ 5مڕاست و ەد 1 ەل ەبریتیی «زاییەناڕی ەستەد» 2§
دەبێت  ەیەستەم دەی ئەکانی دیکەندامەر بووبن. ئەدادودەبێت مڕاست ەمڕاست و جێگری دەد

 . ستێنی فێرکاری بنەها بەروەزایی منداڵ و فێرخواز و هەشار

 کرێت. ەدیاری د ەوەـ «ی فێرکاریەرمانگەف»ن ەیال ەل ەیەستەم دەندامانی ئەئ 3§

م ەکاروباری ئی سنووری ئاشکرایی کردنبۆ دیاریێت ڕێژەڕێسا داد «ی فێرکاریەرمانگەف» 4§
 . یهەستەد

کی ەی ەک بەی ە، بب. ف ەربەکی سەیەرمانگەموو فەو ه «ی فێرکاریەرمانگەف»بڕیاری  5§
  ێت.بگیر لێ زاییەناڕ «زاییەناڕی ەستەد»الی ێت کرەد ەوەکانیشەفێرگ

رێمی کوردستان، ەستووری هەپێی د ەدا، بەدادگ ەلێت کرەد «زاییەناڕی ەستەد»بڕیاری  6§
 ێت.ی لێ بگیرزایەناڕ

«»... 

 


