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  ی کوردستانیسیستمی فرکار

  -تی ڕه شی بنه به-

   وه هـ »ک کۆمه«ی  ڕوانگه  له

  

  

  

  

  ک کۆمه
  2009 یزیپای
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  پاشخان

  له 1997سای   له.  نه بالیه  وه ڕووی سیاسی و دینییه ، له نیه ده ی مه گه ک، ڕکخراوکی کۆمه کۆمه
بواری فرکاری   وردی کار له  به.  روژ کارا بووهنۆ  له 2002سای   ، پاشان له اوهزر ستۆکھۆم دامه

   .کات تدا ده وه

نگی  هاوئاهه  ک به مۆ کۆمه ئه. کات ده  پیاده» رخ پۆلی هاوچه«ی  پرۆژه  وه هکرد  به  وه ه 2003سای   له
ی  هست فرگ شهی  نزیکه  له  رخه دان پۆلی هاوچه نی سه و دایکوباوکان خاوه  رده روه تی په زاره وه
و   بیرۆکه ،کوردستان  به  ته تایبهموارکراوی  ههسیستمکی » رخ پۆلی هاوچه« .داری کوردستان رانسه سه

  . گرتووه  وه سود و نۆروژه  ت له تایبه و بهتانی سکاندیناڤیا  وه   مۆدلی له

بۆ   بووه ههنگیی  هاوئاههرزدا  ئاستکی به  تی کوردستاندا له می حکوومه ی پنجه کابینه  ک، له کۆمه
دا هاوکاری  م بواره لهڕزدار نچیرڤان بارزانی ش زیرانی وه رۆک پشخستنی ئاستی فرکاری، سه

  ڕۆی لهو   نگی کردووه ئاهههاو رزش و الوان وهتی  زاره وهڵ  گه ت له تایبه  بهک  کۆمه . بووه »ک کۆمه«
م  کی گرینگی ئه هی رچاوه هس »ڕی الوان خشه نه«.  بووه شی فرکاریدا هه ، به»ڕی الوان خشه نه«دانانی 
   . یه ڕاپۆرته

  

  

  می فرکاریدا سیسته  له نگ و ئاسته  کشه

  ، رک پۆلن کردوه وه ند ته چه  کانمان به ک، کشه زموونی کۆمه پی ئه به

  

ویست و خواست . مامۆستا  بته دات ک ده کالۆریدا بیار ده زموونی به ئه  له  گشتی نمره  به :مامۆستا
  . س و به خۆر مووچه  کاته مامۆستا ده  مه م سیسته نجامی ئه رئه ده.  کجار کزه ڕۆی یه

و هیچی   یه وه نھا ئه بت، ته یان کۆلژ فری ده  یمانگه په  مامۆستا له  که  کۆنه  کنیکه و ته ، ئهشوازی کار
  له شنھا داواکاری ته . هیوترت ڕاهزانی توانای مامۆستا، بوونی نیگ ی پی ده وه ئه. ت دوایدا نایه به  دیکه

  .  رکه ال ئه ی لهج نھه مهو کردنی وا هنھا ت گشتی ته به مامۆستا  وه ر ئه به ، له جه نھه واو کردنی مه مامۆستا ته

بت  زراندن ده م دامه که ، یه ک فرگه زرت نه مه ت داده زاره ر وه سه مۆش مامۆستا له ، تا ئهزراندن دامه
م  ، به یه مامۆستا هه  خۆی پویستی به  یه زۆر شون هه(کان بت  دووره  کان و ناوچه ی شاره وه ره ده  له
،  خمووره ش شاری مه موونه، نن که ی دهکی دوور جیه  ی وانه هڕ زرت مه خۆجی دادهمامۆستای   که
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  وه هنرنه ند ساک ده پاش چه، ) وه شه وانه پچه کات و به وام ده چۆمان ده  خموور له مامۆستای مه
، )کان وره گه  ت شاره تایبه  به(کاندا  فرگه  ندین مامۆستای زیاد له ی، بوونی چه که نجامه کان، ئه شاره

م  ئه .کان ی شاره وه ره ده  بوونی مامۆستا له هاوکات نه.  مه سته یان زۆر ئه وه گواستنه/جوندن و الدانیان
تی  زاره ی وه وره کی گه یه کشه  ته ی و جگۆڕکی مامۆستایان بووه وه زراندن و گواستنه ی دامه بواره
  .با ن ل دهکی زۆریا ، کات و توانایه ده روه په

 .نا و دسۆزیاچاو کردنی تو ڕه ک نه،  ته پی خزمه ی به مووچهک  موو مامۆستایه ، هه مووچه

 

تبینیمان   ئمه  ی که وه م ئه کان گۆڕدراون، به جی کتبه نھه مه  مۆ زۆرک له ئه، جی خوندن نھه مه
  ، کردوه

  . یه تی دیکه ی وه مه رجه و ته  هینگی کوردستان نی رهه فه ی زاده  که جه نھه م، مه که یه •
  رچاوه ک سه دا وهت ڕه بنه  له کراون  مه رجه ته  هو که یه رچاوه سه  له  جانه نھه م مه م ئه دووهه •

  .ج دانانن نھه رقای کتبی مه ی سه سانه و که ن ئه الیه  هنرت له کارده به
  .ن وره زۆر گه کان ی کتبه باره م، قه سھه •
 .  وه ریان بکاته سه ساکدا به  وت له مامۆستا فریا ناکه  زۆره  نده وه ئه  وه ڕۆکه ڕووی ناوه  م، له چواره •

  

  رشتیاری رپه ی سه که یه

ند جارک  چه  سانه  که  رشتیاری دانراوه رپه ی سه که کان خوندن، یه چوونی داواکارییه ڕوه بۆ به
  . هیبوونی نی» نگاندنی فرخواز سه هه«م  به .نگاندنی مامۆستا سه ن بۆ هه که کان ده فرگهردانی  سه

 .جیاوازییان نابتالواز  و مامۆستاینایاب  مامۆستای.  کزهاکامکی ئ کانیش نگاندنه سه نجامی هه رئه ده
ش  مه ، ئه وه گوزرنه ستایان دهمامۆ  وه رشتیارانه رپه ڕی سه له. نادات ڕوو ی گرنگک هیچ گۆڕانکارییه

  .دات تدا ڕوودهی  وره کی گه بدادییه

  

  وام اتی دهک

ی مسا ئه  کاتی خوندن، بۆ نموونه کورتیی  له  کانی خوندن، جگه کی دروست بۆ ڕۆژه یه بوونی سانامه نه
پنج ، 10ی گتای مان ره ، تا سه بووهواو  وام ته ده  وه هـ 5ی گتای مان ره سه  له،  پشووی دیکه  له  جگه ڕابورد

س   متر له ش که ، ڕۆژانه یه وام هه د و بیست ڕۆژ ده د تا سه نوان سه  تکا له به . مانگ پشوو بووه
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 6تا  5نوان   ، ڕۆژی له یه وام هه ده  ڕۆژه 191تی نۆروژ، سای  وه  له .کرت وام ده عات ده سه
  .کرت وام ده عات ده سه

 

  ) قوتابخانه(  هفرگ

 بینا -
o وه داته نگ ده کردندا ده  کاتی قسه له  وه ر ئه به ، له یهییان ن )دۆر به قفی ته سه( بان بنه . 
o رگه زۆربه  ژینگهکان پیسه ی ف . 
o رخوازان له که دوای یه  ک له وازی دانیشتن یهشهیچ   نیشن، به داده  حله ر ڕه سه ، ف ب

 .چاوگرتنی بایان ڕه
o گونجاوه کان زۆر نه رمی پۆله و گه ساردی . 
o نی ئاوخواردنه دهرگه زۆربه ی وه ستشۆری و شونندروست ناته کان ی ف 

 
ی  ده کانی سه ده وه نه  ی کوردستاندا له وه دان کردنه کاتی ئاوه  لهبوونی مامۆستا، ش نادروستیی دابه -

کان  کانی گونده مۆ فرگه بت، ئه هه ی خۆی موو گوندک فرگه هه ،ڕابوردوودا، بیاری سیاسی بوو
ی کی زۆر خراپ رییه کاریگه  وه ڕووی کوالیتییه  ش له مه ، ئه مه ی مندانیان و مامۆستایان که ژماره
،  م ئاستی فربوونیش زۆر نزمه ک نابن، هه یه ڵ به تکه  گوندی دیکه/ م مندانی ناوچه ، هه یه هه

 3کانی  ی منداه ژماره  یه هه  ، فرگه نموونه(،  نییه واویان امۆستای تهم  م فرگانه ی ئه زۆربه  چونکه
 ). مه و مامۆستایان که  ی مندان زۆره ژماره  شه ، هه یه مامۆستاشیان هه 3ن،  دانه

 
 داتا ره استی سهئ  دا، لهـ» رخ پۆلی هاوچه«ی  پرۆژه  له .ش بوونی مامۆستا بۆ دابه  ت نییه ری تایبه پوه -

 .کرت رخان ده دوو مامۆستای بۆ تهی  ر پۆله ، هه)3تا  1(
 

و  60  یه ، پۆل هه یه قوتابی هه 2  یه پۆلدا، پۆل هه  ش بوونی قوتابی له دابه  به  هیت نی رکی تایبه پوه -
  وت له تری ده مه 1،5ر منداک  م هه نی که ستانداردی جیھانی، الیه  ، له و ژوورتری تدایه ره به

 .پۆلکدا
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 تی ڕه بنهی  فرگه »رخ پالنی فرکاری هاوچه«

پشدا   ی له و کشانه وت، ئه پی داکه ی میکانیزمی گونجاو به وه کات بۆ دۆزینه وام کار ده رده ک، به کۆمه
  رباس، به  دنه  یه م شوه کورتی به ، به زموونی بۆ کراوه ری ئه سه یان چاره که ر یه یان پکرا، هه ئاماژه

  ببته  کمان بۆ داڕشت که مایه ، بنه»رخ پۆلی هاوچه«ی  پرۆژه یکاری ر ورده سه ت ساڵ کار لهف ههپاش 
ک  ساڵ وهم ، ئه رده روه تی په زاره ستی وه ر ده به  ته ک پشنیاز خراوه تی فرکاری کوردستان، وه سیاسه

پالنی « دوو کتبی  ش له م باسه هنرت، ئه کار ده دا به-ک کانی کۆمه فرکارییه  پرۆژه  زموون له ئه
م  ی ئه و هاوپچه  وه ته کۆ کراوه تی ڕه بنهی  ک بۆ فرگه و یه  ک بۆ زارۆخانه یه »رخ فرکاری هاوچه

  . ن ڕاپۆرته

  

  نگ و ئاسته  کشهری  سه چاره

و  سپک ئه ک ده ، وه وه کرته یان بۆ ڕوون ده که باسه  وه ته تایبهی  وه ڕی کۆبوونه مامۆستایان له، مامۆستا
بۆ   رجه نھا مه ش ته مه ئه.  وه که پرۆژه  دنه  یه ڵ مرۆڤدا هه گه زووی کار کردنیان له ی ئاره مامۆستایانه
  .مامۆستا

ی سای  ماوه  کرت، له رخ ئاشنا ده شوازی هاوچه  به  وه وامه رده تی به ڕی خولی تایبه  له، شوازی کار
هاوکات .  وه ره ن پسپۆڕانی ده الیه  م له ت و هه ر ئاستی وه سه م له بینت، هه ندین خول ده خوندندا چه

م  ری لهک سوودکی زۆ ون، کۆمهزمو ی ئه وه تدا بۆ گۆڕینه ناو وه  کرت له ت ساز ده شتی تایبه گه
ت ساز  کانی وه جیاوازه  مامۆستایان بۆ شونه  ت به زانستی تایبهشتی  هاوکات گه . رگرتووه وه  شوازه

 .کرت، بۆ ڕاهزانی توانای زانیار ده

  

ش کردنی  بت دابه تا ده ره ک سه م وه وت، به تی ده یان بیاری حکوومه م باسه ئه، زراندن دامه
  .دا فرگانه  م جۆره له  وه ی نابتهمامۆستای زیاد ج  یه م شوه کان بت، به پی پۆله مامۆستایان به

،  م مامۆستایانه ک پاداشت بۆ ئه وه  وت، ئمه تی ده زاره ش بیاری وه مه ئه  وهمان ش هه  به،  مووچه
  ین بۆ شونی جیاواز به که شت ساز ده ندین گه ین، هاوکات چه که تیان پده ندین خولی تایبه شداری چه به
 .نای مامۆستاستی ڕاهزانی توا به مه
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واو  بری ته  ، له وه ته ڕوون کراوه  م باسه ڕوونی ئه  رخدا، به پالنی فرکاری هاوچه  له، جی خوندن نھه مه
کرت،  ده  مکانه م چه نگاندن بۆ ئه سه ، هه مککه ند چه ، فربوونی چه)کتب(جی خوندن  نھه کردنی مه

  ). یه م ڕاپۆرته ی ئه ت هاوپچه زاره ی وه ارهیم ب ئه. (فر ببت  رجانه م مه موو فرخوازک ئه هه  رجه مه

فی بۆ  لسه پرسیاری فه 52(ک  ، وه کردووه  ڕابوردوودا ئاماده  کی کتبی له یه ند نموونه ک چه کۆمه
و دو  تا، له ره رگدا، جوگرافیا بۆ ئاستی سه ش به شه  توانم، له فی، من ده لسه ی فه وت وانه مندان، حه

  ).نگاو هه  نگاو به ی هه رنامه رگدا، به به

  

  ی ڕووپوی ئاماده وه زا، تاقی کردنه رشتیارکی شاره رپه ند سه هاوکاری چه  به، رشتیاری رپه ی سه که یه
کانی  ر کردنی کشه سه کات بۆ چاره دا، هاوکاری مامۆستا ده م فرگانه رشتیار له رپه سه ی، کار کراوه

کرت بۆ  نگاندن بۆ فرخواز ده سه نھا هه ته. کانی پالنی فرکاری رجه مه  یشتن به فرخوازان بۆ گه
  .ئامانج  یشتن به یدا بۆ گه گه ی ئاست و کار کردن له وه دۆزینه

  

تا ) ر رانبه ب به(  مامۆستایان دخوازانه. دا-ک کانی کۆمه وامه ک ده یه  ی فرگه زۆربه  هل، وام کاتی ده
عات  زموون تا سه ک ئه وهولر  هه  لهنگال  ی شه فرگه  م ساڵ له ن، ئه که کار ده 12:30عات  سه

)  مووچهزیاد کردنی   له(ر پاداشت  گه .ن که فت کار ده دوو شه  ن، مامۆستاکان به که کار ده 14:00
کاری  ن، مامۆستایانیش ئاماده کانیان زیاد بکه وامه توانن ده ی کوردستان ده دین فرگهن هبت، چ هه
  . یه واویان هه ته

 

  ) قوتابخانه(  فرگه

 بینا -
o رگه ی پۆله هاوکاری دایکوباوکان، زۆربه  ، بهبان بنهراوهبانی بۆ ک رخ بنه ی هاوچه کانی ف . 
o رگه ژینگهن ڕاگرتنی، ئه  رپرسن له موان به هه  ، چونکه باره له  ی فله  ش ڕۆژانه م باسه خاو  

 .کرت سی ل دهادا ب فرگه
o ز گروپه  بهوازی دانیشتن شدابین   وه رده روه تی په زاره ن وه الیه  ی له و کورسی زۆربه ، م

 .  کراوه
o ژ کراوه م فه بان و هه م بنه هه ، باشترهکان  رمی پۆله ساردی و گهرش . 
o نی ئاوخواردنه دهرگه ی وه ستشۆری و شون ڕاده رده به  به کان فن وامی خاوگیر. 
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  کان، چونکه واو بۆ پۆله ن بۆ دابینکردنی مامۆستای ته که واومان ده کان هاوکاری ته رده روه گشتی په  به -
  ردووکیان به و هه  وه ینه مامۆستا ده کان دوو موو وانه یزی، ههمامۆستای ئینگل  له  دا جگه م پرۆژانه له
وژوورتر، تا توانایان  ره پۆلکی به  یاندا بچنه که ڵ پۆله گه له  توانن سانه پۆلدان، ده  وامی له رده به
 .بت و بگونجت هه
 

 .ڕت تناپه 35  ی فرخوازان له گشتی ژماره رخدا، به ی هاوچه فرگه  له -

  

   زارۆخانه

ی فرکاری،  ستپک کردنی پرۆسه بۆ ده  کردنی منداه ، بارهنان و ئاماده بوونی زارۆخانه  ئامانج له
  . یه ی هه وره کجار گه کی یه گرنگیه  م ئاسته ئه  بۆیه

 م کانی به کشه  یه وه رئه به ، له نییه بوونی  تدا هیچ پالنکی فرکاری بۆ زارۆخانه وه  پشکات، له
  کرن، پۆلن ده  یه شوه

  . نییه فرکارییان/کی پداگۆگی مایه گشتیش هیچ بنه ، به یه مترین ئاستی خوندنی هه که مامۆستا،

  . ، نادروسته وه سازی و ژینگه خشه ڕی نه و له  گونجاوه نه، بینا

ی  گشتی باخچه به،  نییه کاندا شه به  منداڵ لهرگرتنی  رک بۆ وه هچ پوهکردنی منداڵ،  پۆلن
  .کات نه ڕ تپه 70  بت له ده  ، که ڕاندوه ی تپه200  ی منداڵ له کان ژماره شاره

تا  4  گرت، له ده تیان هه رپرسایه ک به یه وره ر س منداڵ و گه ساڵ، هه 3تا  1نۆروژ، مندای   له
  .کرت رخان ده کی بۆ ته یه وره ش منداڵ و گه ر شه ساڵ هه 5

م  وت و کوردستان به کجار زۆری ده کی یه کارییه ش ورده مه ئه  بوونی پالنی کار، که ، نهارپالنی ک
  . نامۆیه  باسه

زۆر شونیش هاتوچۆیان بۆ دابین   ت له نانه ، و ته خۆڕاییه  ی زارۆکان به باخچهشداربوون،  ی به مزه
ر منداڵ  به کان له باخچه  وه ر ئه به ، له  نییه ها بوونی وتودا شتی وه دونیای پشکه  له  مه ئه  ، که کراوه
  .ی دت جمه

تی  خزمه  هکات، بخرت ڕ ده دان تپه سه  یان له ژماره  که )ئۆتۆبووس( ی م باسانه کرت ئه ده
  م کاره ، به مه ی مندانیان که ژماره  کانی که ی فرگه کان، بۆ لکدانی زۆربه ی شاره وه ره کانی ده فرگه
بن،  ڵ ده کان تکه ناوچه  وه نگی میللییه رهه ڕووی فه  ڕوات و له ر ده و سه ره م ئاستی فرکاری به هه
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کاریان  به  نی دیکهشو  کرت له ده  که  وه ڕته گه ده رچاوی مامۆستای بۆ کی به یه ت ڕژه م حکوومه هه
  . بھنت

  

  بۆ زارۆخانه  »رخ ی هاوچهپالنی فرکاری«

و بۆ   کردووه  ئاماده ی»بۆ زارۆخانه رخ ی هاوچهپالنی فرکاری«،  نگه دا پشه م بواره ک له کۆمه
مسادا خولی  هاوینی ئه  ، له کردوه ی دا پیاده کی شاری ڕانیه یه باخچه  زموون له ک ئه مساڵ وه ئه

کار   م شوازه و ئستا به  وه کرایه  نویه  م شوازه ندان به ت بۆ ئاشنا کردن و ڕاهنانی کارمه تایبه
  .ن که ده

  .بت  پاره  رج و به مه  به  باخچه  رگرتنی منداڵ له وهبت  ده -

  

  پشنیاز بۆ داهاتوو

ک پشنیاز  تدا، کۆمه ری وه رتاسه سه  ی فرکاری له کردنی پرۆسه وان کردن و خراتر چاک بۆ فره -
بتوانت و   ت دروست بکرت که زاره دیوانی وه  ر به ت سه کی تایبه یه سته ده/ کۆمیته  کات که ده
ئاگاداری   وه نزیکه  زیرش له نابی وه جه  که  بت، پمان باشه کانی هه ی فرگه وه تی ڕکخستنه سه ده
  ک کاری دیکه کۆمه  له  وت، جگه زیری ده کان بیاری وه ی کاره زۆربه  ببت، چونکه  م کارانه هئ

 .وت تی ده بهیی تا بودجه  که
کانی پالنی  پی داواکارییه ج به نھه کانی مه کتبه ی وه و نوکردنه  وه دانانی میکانیزمک بۆ داڕشتنه -

 .کی ببینت ره انت ڕۆکی سهتو هدا د م بواره ک له فرکاری، کۆمه
وانی  ی فرکاریدا، هاوکات تۆڕکی فره پرۆسه  له  نده مه وه هزموونکی د نی ئه ک خاوه مۆ، کۆمه ئه -

ی فرکاری  تی پرۆسه خزمه  رجک له ب هیچ مه به  یه ئاماده  یشهم هه  که  یه تی هه وه دخوازی نوده
 .کاری بھنت کوردستاندا به
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   چهپهاو

 پی بای فرخواز پوانی کورس و مزی پۆل به .1

  

جۆر
ڵ  گه بای منداڵ له

 )2cm( پو
 رزیی کورسی بهبه

 تر سانتیمه
 رزیی مز بهبه

 تر سانتیمه

2 129 - 120 32 52 

3 139 - 130 36 57 

4 149 - 140 39 61 

5 159 - 150 43 66 

6 169 - 160 46 70 

7 179 - 170 49 75 

8 189 - 180 52 79 
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  .زموون ک ئه ند کردنی پالنی فرکاری وه سه ی په رباره ت ده زاره بیاری وه. 4
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