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 لەگەڵ  هەرزەکاران  و  مندااڵن  ناکۆکی  لەسەر  تۆژینەوەیەک  - هەرزەکاریدا  ماوەی لە  نەشیاو  و  توندوتیژ  کاری 
 باوکیان  و  دایک 

 

 منداڵەکەت بانگهێشت دەکەین بۆ بەشداری لە تۆژینەوەی زانستیدا. 
 بەرێوەبەرایەتی تیمی/بەڕێوەبەر و  هەشتەمی ساڵی  قوتابی کە منداڵێکی سەرپەرشتی چونکە  وەردەگری لەبەرئەمە  نووسراوە ئەم تۆ

 بەڕێزتان لە داوا  ئێمە. بێت بەشدار  تۆژینەوەکەدا لە منداڵەکەت کە  دەیهەوێت  قوتابخانەکە کە  ڕایگەیاندووە منداڵەکەت  قوتابخانەی 
 .بکەین ێشتبانگه تۆژینەوەکەدا لە  بەشداری  بۆ  منداڵەکەت کە  پێبدەیت ڕێگەمان کە  دەکەین

 40 نزیکەی  دا 2022 بەهاری خوێندنی وەرزی  ماوەی  لە  و دەدرێت  ئەنجام  مالمۆ زانکۆی  لە توێژەرەوەکان الیەن لە توێژینەوەکە
 منداڵ  6,000 لە زیاتر کە دەکەین مەزەندە  گشتیدا لەکۆی . دەکرێت جێبەجێ( Skåne)سکێن لە دواناوەندی  و ئامادەیی قوتابخانەی 

 .بکەن بەشداری تۆژینەوەدا  لەم  هەرزەکار و

 

 چییە؟  بە سەبارەت  تۆژینەوەکە 

 جیاوازەکانی بەجۆرە  سەبارەت لێکۆڵینەوەیە ئەم. باوە هەرزەکاریدا  ماوەی  لە باوک  و  دایک و منداڵ لەنێوان ناکۆکی و  شەڕ 
 ە ت ەباب  مە، و ئ  و تێوەردەن نەبک تووش انی باوک و دایک دەتوانن هەرزەکاران  و  مندااڵن کە  نەشیاوە  و توندوتیژانە هەڵسوکەوتی

 هەرزەکاران و مندااڵن کە کردەوانەی جۆرە ئەم  لەسەر  هەیە کەم زۆر تۆژینەوەیەکی ێودەوڵەتیدا،ن  ئاستی لە . ڕوونبکرێتەوە چۆن
 .بابەتە ئەم  سەر دەکاتە تەرکیز  کە  کی ردۆن  هەرێمی لە  تۆژینەویە  یەکەم  ئەمە. دەدەن ئەنجامی  باوکیان و دایک بە  دژ

 و  دایک  ساڵ   19 تا  14 تەمەن  هەرزەکارانی و ندااڵنم باوە چەندە  کە بکریت پشکنین کە  ئەوەیە  توێژینەوەیە لەم مەبەست
 و  دزی  جەستەیی، توندوتیژی زارەکی، مامەڵەکردنی خراپ : نەشیاو  و  توندوتیژی  کاری جیاوازەکانی جۆرە بەردەم بخەنە باوکیان

 گرووپە  نێوان لە و انجیاوازەک تەمەنە  نێوان لە جیاوازە هەڵسوکەوتانە جۆرە  ئەم ئاخۆ کە  بزانین  دەمانەوێت  ئێمە خراپەکاری 
 پەیوەندی  هۆکارانەی ئەو  لەسەر بکەین پشکنین دەمانەوێت هەروەها. نا خود  یان دانیشتواندا لەناو  جیاوازەکان کۆمەاڵیەتیە 
 کۆمەڵێکی بگاتە دەستمان گرنگە بابەتە، ئەم پشکنینی بۆ. بکەنەوە  ڕوون  ڕەفتارانە ئەو  ڕەنگە کە هەیە خێزانەوە  و بەکەسایەتی

 ئەزموونی کە  ئەوانەی  و داوە ئەنجام ئێمەیان مەبەستی هەڵسوکەوتی و ڕەفتار کە ئەوانەی لەوانە هەرزەکارانە، و مندااڵن  لە زۆر
 گەنجەکانی ئامانج و  دەکرێت جێبەجێ سکانیا شارەوانی دە  نزیکەی قوتابخانەی لە  تۆژینەوەیە  ئەم. نییە هەڵسوکەوتانەیان جۆرە  ئەو

 .دواناوەندییە ی3  و 2  و 1 پۆلی  و نیشتمانی یقوتابخانە لە  9  و  8 پۆلی

 

 چییە؟  واتای  منداڵەکەت  بۆ تۆژینەوەکەدا  لە بەشداری 

 و پڕکراوەتەوە ( کۆمپیوتەر لەسەر ) دیجیتاڵی بەشێوەی  پرسیارنامەکە. قوتابخانە لە دەداتەوە پرسیارنامەیەک  وەاڵمی منداڵەکەت 
 و  کۆمەاڵیەتی پێشینەی  و  خێزانی پەیوەندی  و  پەروەردەکردن تاکەکەسی، تایبەتمەندی ئەمانە. دەگرێت لەخۆ پرسیار چەندین

 . دەپێکێت باوکان و  دایک کە دەگرێت لەخۆ  نائاسایی و توندوتیژانە ڕەفتاری  جۆرەها ئەزموونی و  پشودان کاتەکانی و قوتابخانە

 هیچ  - داوەتەوە  ڕاپرسییەکانی  وەاڵمی  کێ  نازانین  ئێمە  کە  ئەوەیە  مانای  ئەمە . دەدرێتەوە  وەاڵم  نادیار  بەشێوەیەکی  پرسیارەکان 
 باوان  تر،  منداڵێکی  هیچ. ناکەین  تۆمار  IP ناونیشانی ئێمە  و  ،  وشە  نهێنی  یان  چوونەژوورەوە   بۆ  نییە  پێویست  وردەکارییەک 

 . بن شدارە ب تداەکڵەمندا یکانەمەاڵو  ەناتوانن ل تر  مامۆستایەکی  یان 

 

 زانیاری منداڵەکەت چۆن پرۆسە دەکرێت؟
 مالمو  زانکۆی لە نهێنی سێرڤەرێکی سەر لە  کە  دەکرێت  خەزن زانیاری  بنکەی  لە دێنین بەدەستی تۆژینەوەکەدا لە  زانیاریانەی  ئەو

 کردووە پەسەندتان منداڵەکەت  و  تۆ  کە شێوەیەی بەو و توێژینەوەکەدا ناو  لە تەنیا ەیەوان ەل کۆکراوەکان زانیاریە. دەکرێت  خەزن 
 .دەسڕێتەوە پاشان و  دەکرێت، پاشەکەوت  پرۆژەکە تەواوبوونی  پاش  ساڵ دە تا یسەکە داتابە. بهێنرێت بەکار
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 .بەشداریکردن بۆ  منداڵەکەت بانگهێشتکردنی بۆ  تۆیە بەڕەزامەندی پێویستمان

 و منداڵەکان ڕەزامەندی بە  پێوست  سااڵنە،  15 نەگەیشتۆتە تەمەنیان هێشتا کە مندااڵنەی ئەو  لەسەر  تۆژینەوە  حالەتی لە
 بە بیت، ڕازی سەرپەرشت، وەک  کە تۆ، لە داواکارییەکە نووسراوەیە ئەم . ئاگادارانە  ڕەزامەندی یانی. سەرپەرشتەکانیانە

 بەشداری بۆ  ڕەزامدندی چۆنیەتی بە  سەبارەت  هەیە زانیاری  نامەکەدا کۆتایی لە .  تۆژینەوەکەدا لە منداڵکەت بانگهێشتی
 ڕەزامەندی دەوترێت پێێ ئەمە. دەکرێت  بۆ  لێکدانەوەی دین ە زامڕە وەک ئەوە  نەدەیتەوە، وەاڵم کە  بدەیت  بڕیار ئەگەر . منداڵەکەت 

 . سست 

 منداڵەکان  بەرلەوەی. دڵخوازانەیە بەتەواوەتی تۆژینەوەیەا  لەم بەشداریان یانی. منداڵەکانە  چاالکانەی ڕەزامەندی بە پێویستمان ئێمە
 و  دڵخوازانەیە  بەشداریکردنیان کە دەکەینەوە، ئاگاداریان مەبەستەکانی و  تۆژینەوەکە  دەربارەی ئێمە پڕبکەنەوە، پرسیارەکان
 .پرسیارنامەکە پڕکردنەوەی لە بکێشنەوە دەست  دەتوانن بیانەوێت هەرکاتێک

 

 ئەنجامەکان چۆن ڕاپۆرتی دەکرێن؟ 
 ییەزانست  یق ەد ەو ل ئینگلیزی، بە  سەرەکی  شێوەیەکی بە دەبێتەوە، باڵو  زانستیەکاندا گۆڤارە لە  توێژینەوەیە  ئەم  ئەنجامەکانی

 هیچ. ڕادەگەیێندرێن گروپەکاندا ئاستی ئامارەکانی چوارجێوەی  لە تەنها ئەنجامەکان. دەبێتەوە  باڵو سویدی زمانی بە اکاندەناوبانگەب 
 .بناسرێن کەسەکان کە  نییە مەترسییەک 

 

 چییە؟  بەشداریکردن سودەکانی

 و  توندوتیژانە ڕەفتاری  بە سەبارەت بێنین بەدەست  ێ نو زانیاریتاکوو  دەدات یارمەتیمان منداڵەکەت تۆژینەوەیەدا، لەم  بەشداری  بە
  ەڵ گ ەل تێ ب  ڕێهاو  تێ توان ەد کانەباوک  و کی دا رەرامب ە ب  یژی توندوت  ی فتارڕە.  روودەدات سویدا خێزانی لەزۆر  کە نایاسایی

 کە زانستێک. منداڵەکان هەم  و  باوک  و  دایک  بۆ هەم  تر، نەرێنییەکانی  دەرئەنجامە و  شەرم  و گوناهکردن ەب  ستەه و  ێاوکڵەڕد
 پالپشتی و پێشگیرانە پێویستی کاری  دیزاینی چۆنیەتی دەرباتەی بکات فێرمان زیاتر دەتوانێت دێنین  بەدەستی  تۆژینەوە  ڕێگەی لە
 .زیانلێکەوتووەکان خێزانە  بۆ

 

 هیچ زیانێکی هەیە؟  ئاخۆ بەشداریکردن
 بەکارهاتووە، ترەوە  توێژەرانی  لەالیەن گەنجاندا  پێشووی  تۆژینەوەی  چەندین لە  دەیپرسین ڕاپرسییەکەدا لە  کە پرسیارانەی ئەو

 لە زیاتر ڕاپرسییەکەدا لەو  کە داوە  ئەنجام تاقیکارانەمان تۆژینەوەیەکی  هەروەها ئێمە. بدۆزرێتەوە کێشەیەک  هیچ ئەوەی بەبێ
 قوتابیمان  350

  ەل کێ ندەه  هەستی یان بیرکردنەوە لەوانەیە  پرسیار هەندێک کە  ەینەوە بک یت ڕە یواو ەت  ە ب  تێ ناتوانر هەڵبەت،. تاقیکردەوە 

 ئەوا قورسن، یان هەستیارن زۆر  پرسیارنامەیە  ناو پرسیارەکانی لە  هەندێک کە  وایە  پێی منداڵەکەت  ئەگەر  . بجووڵێنن کانڵەمندا
 .نەداتەوە  وەاڵمیان دەتوانێت

 

 بەرێوەبەری تۆژینەوە 
 توێژینەوەی  ئەنجومەنی  ،FORTE لەالیەن  پارەکەی و دەدرێت، ئەنجام مالمو زانکۆی  لە  توێژەرەوەکان  لەالیەن  توێژینەوەکە

 لە پرۆفیسۆر )ـەBjörn Johnson پرۆژەکە  بەڕێوەبەری. دەکرێت  دابین خۆشگوزەرانی و  کاری ژیانی تەندروستی، بۆ  سویدی
 سڤێنسۆن  ڕۆبێرت و( کۆمەاڵیەتی یاریدەدەری  بەشی  لە  توێژەر) ئەندەرسۆن الیس هەروەها (. کۆمەاڵیەتی یاریدەدەری بەشی

 .دەکەن پرۆژەکەدا لە  بەشداری ( تاوانناسی بەشی  لە پرۆفیسۆر)
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 توێژینەوەکەدا؟  لە  بەشداریکردن بۆ بکەین بانگهێشت منداڵەکەت دەتوانین ئایا

  منداڵەکەت بانگهێشتکردنی بە نیت  ڕازی ئەگەر  وێژینەوەکەدا،ت  لە  بەشداریکردن بۆ  منداڵەکەت  بانگهێشتکردنی بە ڕازیت  ئەگەر
 telephone (respons@mau.se ,(040-90 76 665 () ئیمەیڵی لەڕێگەی تکایە ،. تەی بک شتێک چی ه ناکات پێویست

 داخڵ دەخوێنێت قوتابخانە کام لە  ئەوەیکە  و منداڵەکەت خێزانی ناوی و ناو. بکەوە ئاگادارمانSMS (070-4383973 )  یان
 .بکە

 ڕیگەی  لە ,Björn Johnson پرۆفیسۆر بە بکەیت  پەیوەندی دەتوانی تۆژینەوەکەدا، دەربارەی دەوێت زیاترت  زانیاری ئەگەر
 (. 040)-6657690 تەلەفۆنی ڕەقەم  ەی لەڕێگ یانbjorn.johnson@mau.se ()  ئیمەلی
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