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  »ت ی تایبه ن سانامه ی خاوه فرگه«

  

ستنیشان  ده  نگاو کشه هه  نگاو به بواری فرکاریدا، هه  ک له ی کۆمه ساه  زموونی ده ئه -  پاشخان
نجامی  رئه دا، ده ئستا  ، له وه دۆزته دهریان بۆ  سه چاره) واقیع(وت  پی داکه کات و به ده
بوونی  نه  که  وتووه رکه دا، ده رده روه تی په زاره ڵ وه گه نگ له ی هاوئاهه وه دواداچوون و تۆژینه به

  ره هه  دوو کشه  ککن له شینی مامۆستا یه ی دابه ڵ کشه گه ، لهکی جگیر و ئاشکرا یه سانامه
  .ت وه یکاریکانی سیستمی فر وره گه

  

ڵ کاتی  گه جی نوی خوندن له نھه ی میکانیزمکی نوێ بۆ گونجاندنی مه وه دۆزینه -   ئامانجی پرۆژه
  .کی جگیری گونجاو بۆ سیستمی فرکاری یه کۆتایدا دروست کردنی سانامه  وامدا، له ده

  

ر  ڤه ی ده رده روه نگی په هاوئاهههاوکاری و   ک به ڕکخراوی کۆمه -   رشتی کردنی پرۆژه رپه سه
   .ن که رشتی ده رپه سه  که پرۆژه

  .نگی رخان بت بۆ هاوئاهه ر ته نونه  رشتیارک وه رپه سه  وه ره ڤه ی ده رده روه په  له  پویسته

  

  31/5/2011تا  هه  وه ه 1/1/2011  می خوندن، له رزی دووهه وه  -   کاتی پرۆژه

  

  ڕۆ پاشنیوه 2:00تا  یانی هه به رله سه 8:00عات  سه  له -  وام کاتی ده
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  ،ین که ده  وه ی خواره یه م شوه ازی ئهیپشن  وه ک ـه کۆمه  له  -  وام ی ده خشته

  

08:0009:30 م که ی یه وانه
09:3009:45 پشوو
09:4511:15 م ی دووهه وانه

11:1511:40 نان خواردن
11:4012:00 پشوو
12:0001:45 م سھهی  وانه

01:4502:00 ی پۆل وه ڕکخستن و خاون کردنه
 

 
 عات سه4,45 کان کۆی کاتی وانه
  قیقه ده35 کۆی کاتی پشوو

  قیقه ده25 کۆی کاتی نانخوارن
  قیقه ده15 و ڕکخستن  وه کۆی کاتی خاون کردنه

  

کان دیاری  خونرت و مامۆستا کاتی وانه جیاواز دهتی  ی دوو بابه ر وانه کی ئاسایی هه یه وهش  به* 
  .هتد...  ی پویسته قیقه ده 45  ی بیرکاری زیاتر له وانه  کات، بۆ نموونه ده
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بن بۆ  رخان ده دوو مامۆستا ته) 6 -1کانی  پۆله(ک و دوودا  ی یه بازنه  له -  رخان مامۆستای ته
کرت مامۆستای  بی و ئینگلیزی ده ره کانی عه نھا بۆ وانه ته،   وه نه کان ده موو وانه ک پۆل و هه یه

  . وه بته  م وانانه یتوانی ئه رخان نه ر مامۆستای ته ن گه هاوکاری بکه  دیکه

  . وه ته پۆلکدا ده  له  ، مامۆستا زۆرترین وانه مان شوه هه  مانیش به ئه) 9 -7(ی سدا  بازنه  له

  

  له  بریتییه  کات که ده  که پرۆژه یرجی خه  وه ره ڤه ی ده رده روه ڕی په  له  رده روه پهتی  زاره وه -   بودجه
  . ی پ کراوه تدا ئاماژه زاره رمانی وه هف  له  ی مامۆستا که همووچی  دهز

  

ر  به تی فۆسفۆڕیان له بت دوو مامۆستا چاودر بن، چاکه کدا ده موو پشوویه هه  له -  چاودری
  .)کرت دابین ده  وه ـه »ک کۆمه«ن  الیه  له(دابت 

  

  که  ، گرنگه5کانی مانگی  واوی ڕۆژه و ته  وام کردنی ڕۆژانه ی ده ر درژی ماوه به له -   وه تاقیکردنه
مک دوا بخرت  که  م پرۆژانه کانی ئه وه کرده رشتیاری تاقی رپه ی سه که ڵ یه گه نگی له هاوئاهه  به
  . کانی دیکه کاتی ئاسایی فرگه  له

  . وه ناگرته  م داواکارییه ی نیشتیمانی ئه وه تاقی کردنه* 

  

یی اپی ڕنم  کان به رخان بت بۆ وانه ته  که  یه واو هه ، کاتی ته یه م سانامه پی ئه به -  کان وانه
 بت رخان بکرت، هاوکات ده توانرت کاتی زیاتر ته کاتی پویستدا ده  ، له رده روه هتی پ زاره وه
  .دروستی بخونرن  بت و به هتد جی خۆیان هه ...ر، موزیک کانی هونه موو وانه هه

خان بکرت  ی بۆ ته وانه  شه دوو به  فتانه هه »نگاو هه  نگاو به هه«ی  بت وانه ده  وه کی دیکه الیه  له
بۆ دابین   وه ـه »ک کۆمه«ن  الیه  ی له یه م وانه ئه  که ر فرگه گه(بت  متر نه که  قیقه ده 30  له  که

  ).کرابت
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ئاشنا )  وه کانه وانه  ست به یوه په(ست  به ر و شونی مه وروبه ده  فرخوازان به  گرنگه -  شت گه
  . درت نجام ده ئه  وه ته شتی تایبه ڕی گه  ش له م کاره بکرن، ئه

کانی  پۆله  میش، له ک و پۆلی چوارهه ی یه نجام بدرت بۆ بازنه ئه  فتانه کرت هه شت ده گه
  .نجام بدرت جارک یان زیاتر ئه  فته هه دوو  کرت به وژوورتردا ده ره به

  

ڵ خۆی بھنت،  گه نان له  وه ماه  ر منداک له میان هه که ، یه یه هه  بژارده دوو هه -  نان خواردن
بتوانن   بت بۆ فرخوازان که سوود هه خواردنی به  فرگه) حانووت(ی  فرۆشگه  میان له دووهه
  .بیکن

  نی و ساردی بفرۆشن، چونکه مه شیرینه  که  فرۆشگه  درت به ڕێ نه  کی گرنگ، گرنگه تبینیه* 
  وه جی ئه کاندا، به کاتی وانه  ر منداڵ له سه له  یه ری زۆر خراپی هه خواردنی شیرینی کاریگه

  .دا بفرۆشرت ڵ میوه گه هتد له..،  ی گۆشت، قاورمه هفف توانرت له ده

  

  له  وه ئاگادار بکرنه  وه ری فرگه به ڕوه ڕی به  نووسراوک له  دایکوباوکان به  گرنگه -  ندایکوباوکا
  .دا ڵ فرگه گه نگی له و هاوکات بۆ هاوکاری و هاوئاهه  که گرنگی پرۆژه

»....«  

  


