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داوا کردنی قوتابخانە 2017
داوا کردنی قوتابخانە دەرفەتێكە بۆ قوتابيان و سەرپەرەشتەکان تا ڕايێك پێك بهێنن لەسەر قوتابخانەى 

جۆراوجۆر لە شارەوانيەكە، تا داوايەک پێشکەش بکەت بۆ ئەو قوتابخانەكان كە ئارەزوومەندن و بەم شێوە 
كاريگەريى لەسەر پەروەردەى قوتابى دابەنێن. لە Upplands Väsby 13 قوتابخانەى يەكەم هەيە، كە 
هەشتيان سەربەخۆنە و پێنجش سەر بە شارەوانى يە. قوتابيەكانی كە داوايان پێشكەشی هيچ قوتابخانەيان 

نەكردووە لە يەكێك لە قوتابخانەى شارى سەربە شارەوانيى جێ دەبێن.

كێ؟
 Upplands Väsby داوا کردنی قوتابخانە پەيوەندى هە دەبێت لەگەل ئەو مندااڵنە كە تۆمار دەكرێن لە 

و ئەوەى كەسە کە: 
لەماوەى 2017 تەمەنىی دەبێت بە 6 سال و دەيەوێت لە پۆلى باغچەى ساوايان دەست پێ بكەت 	 
دەست بە پلەيی 6 دەكات ئێستا لەقوتابخانەيی P-5 دەخوێنيتەوە 	 
ئارەزوو دەكات كە لە وەرزى خوێندنی پايز 2017 قوتابخانەيێكى نوێ هەڵ ببژێرێت	 

چی کاتێک؟
ماوەى داوا کردن لە 3 ی شوباتە هەتا 23 ی شوباتی 2017.

كاتێك كە ماوەيی داوا کردن كۆتايى هات، دامەزراندنى قوتابى دەست پێ دەكات. 

چۆن؟
 www.upplandsvasby.se/skolansökan داوا کردنی قوتابخانە بەڕێى خزمەتگوزاريى ئۆنالين لەسەر ماڵپەری

دروست کراوە. كاتێك بۆ شوێنێكى قوتابخانە داوا دەکەن، مەجبۆرن تا سێ بژاردە هەڵبژێرن. ئەگەر 
قوتابخانەيێك نەتوانێت هەموو ئەوانە داوايان پێشکەش کردويانە بەجێ بکەتەوە، لەوانەيە بژاردەيی دووەم يان 

سێيەم بەكار بهێنرێت. 

چۆن داوا كردنێك پێشكەش بكات:

1 . www.upplandsvasby.se/skolansökan بڕۆ بۆ
بە ناسنامەى ئەليكترۆنيت يان بە ناوى بەكاربەری و وشەى نهێنى كە تۆ ئۆنالين داوات کردوە، . 2

برۆ ناو.
Skolansökan )داوا کردنی قوتابخانە( لە سەری ليستەکە هەڵ ببژێرە، ناوي ئەو منداڵ کە داوا . 3

لە سەر ئەو پێک دێتەوە، نيشانی دەدات
كليك بكە لەسەر Skolansökan 2017 )داوا کردنی قوتابخانە 2017(. لەژێر هيدينگی . 4

Områden )ڕووبەر(، Inriktning )ڕيز( و Regi )بەڕێوەبردن( لەوانەيە ئێستا تۆ دەتوانيت 

هەڵبژاردەيێك بكەيت. )ئەگەر هيچ هەڵبژاردە نەكرێت، هەموو بژاردە بەشێوەيەكى ئۆتۆماتيكى 
هەڵی بژێردراون(. لە سەر Nästa كليك بكە )داهاتوو(

اضافە کردن مدارس می خواهيد بە درخواست بە. تۆ دەبێت سێ بژاردە هەڵ ببژێريت. لە سەر . 5
Nästa كليك بكە )داهاتوو(

بە بەكار هێنانی تيرەكان بژاردەكانت پلەبەندی بکە. لە سەر Nästa كليك بكە )داهاتوو(. 6
 زانيارى پەيوەنديت بپشكنە بکەوە و گۆڕانى پێويست ئەنجامی بدەوە. لە سەر Nästa كليك. 7

بكە )داهاتوو(
بەسەر بژاردەكانت ووريا بە و لە سەر تەئكيد كليك بەكەنەوە. 8
دووپات كردنەكە بەشێوەيەكى ئۆتۆماتيكى دەنێررێت بۆ ئەو ناوونيشانى ئيمێل کە دايتەوە. 9

لە مانگی نيسان، دووپات كردنێك بە پۆستە دەنێررێت بۆ ماڵى سەرپەرەشتەکان. . 10

داوا كردن بۆ قوتابخانەى سەربەخۆ 
بازرگانييەکانی سەربەخۆيانى سيستەم ڕيزبەندی خۆيان هەيانە، ئێنجا تكايە پەيوەندى . 1

لەگەڵ هەر قوتابخانەيێک بکەوە تا بزانێت ئەوان چى داوا دەكانەوە. 
داخوا تۆ داوات هەيە بۆ قوتابخانەيێكى سەربەخۆ يان شارى، پێويستە داوا كردنت لە . 2

ماوەى داوا کردن لە 23-3 ی شوبات تۆمار بەكرێت. 

?
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لە باغچەى ساوايانەوە بۆ ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە
کوتایی هاتنی باغچەى ساوایان / چاودێرى منداڵ 

ئەگەر منداڵت لە 2017 شەش سااڵن دسوڕێتەوە و ئێستا لە باغچەى ساوايانە، بەجێ بوونی بەشێوەيەكى 
ئۆتۆماتيك لە 31 ی تەممووزی 2017 كۆتايى دەبێتەوە. تۆ دەبێت خۆت هەڵ بوەشێنيتەوە ئەگەر منداڵت دەبێت 

پێشتر بەوەستێت. ماوەى تێبينى يەك مانگە. 

 ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە 
 مندااڵنى كە سەرپەرەشتيان كار دەکەن يان دەخوێنن دەتوانێت لە بنكەيێكى ڕابواردنى دواى- قوتابخانە بۆ 

تەمەنی 6 - هەتا 12 سال بمێنەوە. سەرپەرەشتەکان بەڕێى خزمەتگوزاريى ئۆنالين بۆ شوێنێك داوا پێشکەش 
دەكەن. چااڵكييەکانی ڕابواردن لەدواى - قوتابخانە لەسەر بنەماى داهاتى خێزانە، تيچوون بەر دەکەوێتەوە. 

سنوورێكى زۆرترين هەيە كە جێبەجێ دەكات. 

داوا كردن بۆ بنكەىێک ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە دەكرێت لەدواى وەر گرتنی نامەيێكى ڕەزامەندى لە ئەو 
قوتابخانەيە کە منداڵەكەت پەژراندوە، پێک بێتەوە. بە هەمان شێوە کە بۆ قوتابخانە داوات پێشکەش کرد، 
داواکەت بە شێوەيی خزمەتگوزارى ئۆنالين جێبەجێ دەكەرێت، بەاڵم تۆ باغچەى ساوايان و ڕابواردنى 

لەدواى – قوتابخانە، هەڵ دەبژێريت. 

بۆ بنكەيێك ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە داوا بكە 
)لەدواى وەر گرتنی نامەيێكى ڕەزامەندى( 

 www.upplandsvasby.se/skolansökan بڕۆ بۆ
بە ناسنامەى ئەليكترۆنيت يان بە ناوى بەكاربەری و وشەى نهێنى كەت، برۆ ناو.. 1
منداڵ( . 2 / چاودێرى  )باغچەى ساوايان   skolbarnsomsorg förskola OCH لە سەر 

كليك بكە 
لە سەر Gör din ansökan )داواکەت تۆمار بکە( كليك بكە. 3

بۆ تۆمارکردنی داواکەت يارمەتى بەدەست بهێنەوە! بەخێر بێن! 11:00-14:30، سەردانی هەموو قوتابخانە لەم شوێنە بکەنەوە و لەوێ لە پێشانگەيی پەروەردە لە رۆژی شەممەى 11 ی شوبات کاتژمێر  قوتابخانەکان بردراورد بكە
 لە Upplands Väsby 13 قوتابخانەى يەكەم هەيە ، كە هەشتيان سەربەخۆنە و پێنجش سەر بە 

شارەوانى يە. ئاگاداری زياتر دەربارەى قوتابخانەكان و دۆزێنەوەی بەرواری ڕووداوەکانی ئاهەنگی بەبێ 
سنووری و دانيشتنەکان ئاگادارکردنەوە لە ئەم ناميلكەيە. بەدەست بێنەوە. هەروەها زانيارى لە سەر 

upplandsvasby.se/skolansökan بەردەستە.

بە Väsby jämföraren )ئامرازی بردراورد( تۆ دەتوانيت قوتابخانەکان لەگەڵ يێکتر بردراورد بكەيت و، 	 
 www.upplandsvasby.se/jamfor :بۆ نموونە، ببينێت كە کاميان نزيك شوێنی ماڵەکەتن

 سەردانەی ڕووداوەکانی ئاهەنگی بەبێ سنووری قوتابخانەى / و دانيشتنەکان ئاگادارکردنەوە بکە. 	 
دەتوانی بۆ هەر قوتابخانە زانياری زياتر لە سەر بەروار و كات دا لە ئەم ناميلكەيە دا بەدۆزيتەوە. 

لە پێشانگەيی پەروەردە لە Väsby Centrum لە 11 ی شوباتی 2017 دەتوانن سەردانی هەموو 	 
قوتابخانە لەو شوێنە لە Väsby Centrum بکەنەوە و لەوێ بۆ تۆمارکردنی داواکەت يارمەتى بەدەست 

بهێنەوە! 

دەستوورەکانی ڕێ پێدان
ڕێ پێدان بۆ قوتابخانەى شارى

بەڕێوەبەرەكە بڕيار دەدات لەسەر ڕێ پێدان. حوكمى سەرەكيە ئەوەى كە هەموو قوتابى دەبێت لە 
قوتابخانەيەک كە سەرپەرەشتەكانيان هەروەك يەكەم بژاردە ڕيزبەنديان كردووە، بەجێ ببنەوە، بە مەرجێك کە 
شوێنى بەردەست هەبێت. ئەگەر قوتابخانەيێك شوێنى بەسێت نەبێتەوە تا هەموو قوتابيەكان كە داوايان پێشکەش 

کردوە، بەجێ بکەتەوە، هەڵبژاردەيەک سەر بنەمايی نزيكيى قوتابيەكان پێک دێتەوە. ئێمە ئەم بنەمايە 
بەكاردەهێنن بۆ ئەوەى هەموو منداڵەکان شياو بکەنەوە تا لە قوتابخانەيێك كە نزيكە بۆ ماڵيان شوێنێك 

بدۆزنەوە. 

 ڕێ پێدان بۆ قوتابخانەى سەربەخۆ 
قوتابخانەکانی سەربەخۆ سيستەم ڕيزبەندی و ڕێ پێدانی خۆيان هەيانە. پەيوەندى لەگەڵ هەر قوتابخانەيێک 

بکەوە تا بزانێت ئەوان چى داوا دەكانەوە. ئەگەر تۆ داوايی قوتابخانەيێكى سەربەخۆت هەيە، دەبێت هەم 
ڕاستەوخۆ بۆ قوتابخانەكە داواکەت پێشکەش بکەی و هەميش لە لەكاتى ماوەى داوا كردن، داوايی قوتابخانەت 

لە خزمەتگوزاريى ئۆنالين شارەوانيى، تۆماری بکەی. هۆکارەکە ئەمەيە چۆن شارەواني خۆی بەرپرسيار 
دەزانێت کە ئاگاداری هەبێت کە هەر قوتابى لە Upplands Väsby بەشداری کام قوتابخانە دەبێت. ئينجا بير 

نەكەوێتەوە تا داوا كردنت تۆمار بكات لە upplandsvasby.se/skolansökan تەنانەت ئەگەر تۆ داوات هەبيت 
 بۆ قوتابخانەيێكى سەربەخۆ. 
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بەروارەکانی گرنگ
3 ی شوبات- 23 ی شوباتی 2017 ی 

ماوەى داوا كردن.

11 ی شوبات     
پێشانگەيی پەروەردە لە Väsby Centrum لە کاتژمێر 11 ی بەيانی هەتا 2:30 دوای نيمرۆ نوێنەرەکان لە 
تەواوى قوتابخانەکانی يەكەمى لە Upplands Väsby لێوی بەشدار دەبنەوە، و ئەندامانی كارمەند دەتوانن لە 

پێشکەش کردنی داواکەت يارمەتيت بدنەوە 

شوباتی 16 + 21 
Väsby Direkt كراوەيە بۆ تۆ ئەگەر تۆ بوێت لەسەر داوا كردنت لە ئێوارە يارمەتيت بە دەست بكەويت. لە 

بەر دەروازەيی ئاواهی شارەواني لە ناوەندی Väsby لە کاتژمێر 19:00-17:00 خێرهاتنتان پێ دڵێن. 

لەكاتى مانگەكەى نيسان
دووپات كردنێك لە قوتابخانەوە كە بەتواناتان دەکەت تا شوێنێك داوا بكەن بە پۆستە بۆ ماڵ بۆ 

دەنێررێت.   سەرپەرەشتەکان 

لە نێو 10 ڕۆژ وەاڵمی بدەنەوە
 كاتێك کە نوسراوى دووپات كردنت وەرت گرتووە، دەبێت تۆ لە نێو دە ڕۆژ وەاڵمی ئەو بدەهێيتەوە. 

تكايە ئاگادار بن كە ئيمزا هەردووك سەرپەرەشتەکان پێويستە. 

بابەتەکانی ديكە
قوتابخانەیێك لە شارەوانیێكى تر هەڵ دەبژێرێت 

تۆ مافت هەيە تا شوێنێك بۆ منداڵت لە قوتابخانەيێك لە شارەوانيێك جگە لە Upplands Väsby داوا بكەيت. 
حالەتەكەيە ئەوەى كە قوتابخانەكە قەرەبووكردنەوەيەک كە Upplands Väsby پێشكەش دەكات، قبووڵ بەكات.

تكايە بۆ ئەوەى فۆرمەکانی داوا كردنيان وەر بگريت، پەيوەندى بکە ل گەڵ ئەوقوتابخانە كە تۆ 
ئارەزوومەنديت 

ڕێنماییى نەیتیو - زمانی
بۆ زياتر زانيارى تكايە پەيوەندى بکە لە گەڵ بەڕێوەبەرى قوتابخانەی ئەو شوێنەى کە منداڵت ڕێ پێدا نێرابوو. 

 
قوتابيان لە پلەکانی 9-1 مافيان هەيە بۆ گوازتنەوەيی قوتابخانە. بناخەی نرخاندن بريتييە لە، دوورى لە 

نزيكترين قوتابخانەى شارى، لەوانەيە ڕێگای تالووكە، كەمئەندامى قوتابيى و بارودۆخەنای تايبەتيى ديكە بۆ 
زانياريى زياتر، تەماشايی www.upplandsvasby.se/skolskjuts بکەنەوە.

كۆمپیوتەرێك دەخوازێت تا داوا كردنێك بۆیێك قوتابخانە تەواو بكات 
كۆمپيوتەرەکان لە Väsby Direkt، لە پێش قوتابخانەيی كراوە و لە پەرتوكخانەكە بەردەستن. 

پرسيارەکان دەربارەى داوا كردنى قوتابخانە 
تكايە تەلەفۆنی Väsby Direkt بکە بە 00 970 590-08 يان پرسيارەكانت بۆ پۆستى ئەلەكترۆنىزخوارەوە بنێرە. 

 skolansokan@upplandsvasby.se. تكايە ناوت و ژمارەى تەلەفۆنەکەت لە پۆستى ئەلەكترۆنيەكە
تۆماری بکە. 

Andra språk än svenska
 .Det här materialet finns även på engelska, finska, arabiska, persiska, sorani och somaliska

finns samlad på www.upplandsvasby.se/skolansökan هەموو زانيارى لە

 Pappersformat
 Detta material finns att hämta i pappersformat i kommunhusets reception i Väsby

.Centrum
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Breddenskolan
Breddenskolan كەوتە دەوروبەرێكى خۆش لە بەشی 

باشوری Upplands Väsby. نزيکبوونەوەيی بۆ سروشت هەم 
بۆ يارى كردن و هەميش بۆ فێر بوون باشە. ئێمە سروشت 

هەروەك هاندەرێك بو چااڵكيەكانمان بەكار دەهێنين. 

شارەزايی خوێندنەوەى باش بناغەيەکە بۆ هەموو فێربوونەکانی 
زياتر لە قوتابخانە. بۆيە، ئێمە بە ڕێكوپێكى كار کردن لەسەر 

خويندەوارى، كامەرانى خوێندنەوە و دەست پێ كردن لە 
قۆناغێكى زوو، بەچااڵكى كار دەكەين تا ئارەزووى قوتابيمان 

هان بدەين تا بخوێنێتەوە. 

ئەوە ئاواتمانە تا بناغەكە دا بنێت کە قوتابيان بنەماى ديموكراتى 
جەزب بکەنەوە و تێ بگەنەوە تا بتوانن کارگەريان هەبێت، لە 

هەمبەر بەرپرسيار ببنەوە و بەشدارى بكرێن لە فێربوونى خۆييان. 

ديموكراتيى قوتابى لەنێو دروشمەكانمانە لە قوتابخانە. هەر پۆل نوێنەرێكى هەيە لە ئەنجومەنى قوتابى. 
ئەنجومەنى قوتابى هەر سێ هەفتە سەردانی بەڕێوەبەرەكە و ياريدەدەری بەڕێوەبەرى دەکەت. پێشهاتەكانی کە 

 پەيوەندييان بۆ كاتی مانەوەيی قوتابي لە قوتابخانە و لە بنكەى ڕابواردنى لەدواى – قوتابخانە و لەوانەيە، 
بۆ نموونە، پێشهاتەکانی تايبەت بە زانين، ژەمى قوتابخانە، حەوشى قوتابخانەكە، يان رێكخستنی چااڵكى 

ئاڕاستە بکرێن. 

قوتابخانەكە ئەنجومەنێكى چااڵكى باوانى هەيە كە لە وەرزى خوێندن سێ جار کۆ دەبێتەوە. لەماوەى ئەم 
كۆبوونانەوە، بەڕێوەبری قوتابخانە باوانەكان دەربارەى شتەکانی لەكە ئايندەيی نزيك لە قوتابخانە روو دەدەن، 

ئاگادار دەكاتەوە و باوانەكان دەتوانن لەسەر پالنەكان فێر ببن تێبينى خۆيان ڕابگەهێنن. 

لە Breddenskolan چااڵكيى ڕابواردنى لەدواى – قوتابخانە چااڵكيى گروپييە كە هەم چااڵكيى ڕابواردنى 
بەمەعنا و خۆشى بۆ ئەوان هەميش تواناى قوتابيەكان بەرۆ پێش دەبەت تا بەرپرسياريەتييان پێکەوە گەش 

بکەنەوە. 

 Bollstanäs skola
Bollstanäs skola قوتابيان لە پۆلى باغچەى ساوايانى هەيە 

هەتا پلەيی 5. قوتابخانەكە لەسەر بنەماى پلەکان دابەش 
دەكرێت بۆ شەش تيم،. 

قوتابخانەمان ئاوێتەيێكى لە كۆن و نوێيە. تەالرى سەرەكى لە 
زووە لە سەرەتايی 1930 دەست پێ كراوە دەوروبەری 

ئاواهی سەرەكى، قوتابخانەيێكى تەواو نوێ بنيات نێراوە. 
شوێنى ڕووناك، كراوەکەمان باشترين حالەت بۆ ئامۆژگاريى 
هاوچەرخ ڕادەست دکەت. هەر پۆل وهيتەبۆاردی پەيوەندى 

دوواليەنە هەييە. بۆهەموو قوتابىيەکان ئايپاد و كۆمپيوتەر 
ڕادەست دەکرێت. ئێمە حەوشى قوتابخانەيێكى نوێى 

سەرنجڕاكێشمان هەيە لە ساحلی Norrviken و چێشتخانەيێك 
کە هەموو خۆراك لە سايت لەاليان ئاشپەز ئامادە کراو. 

لە Bollstanäs skola قوتابيەكان كاريگەريێكى سەرەكييان 
هەيە، بە رێگايی ئەنجومەنى پۆل، ئەنجومەنی قوتابى و ئەنجومەنى لەدواى - قوتابخانە، لەنێو شتى ديكە. 

نوێنەرەکانی قوتابى لە گەڵ باوان و نوێنەرەکانی لە قوتابخانەوە و باغچەى ساوايان هەروەها ئەندامی 
بەرێوەبەری ناوچەيى قوتابخانەن. بەشداربوونى دايك و باوك يارمەتيدەری گەش بوونی قوتابخانەكە يە. 

ئێمە هەرئێستا لە پۆلى باغچەى ساوايان گەلێك زۆر بايەخ لەسەر بيركارى و لەسەر خويندەوارى دەکەين. بەم 
دواييە ئێمە لە زانستى سروشتى و تەكنەلۆجيا )NTA( وەبەرهێنانێكمان كردووە. لەكاتى ماوەى 2014-2017، 

ئێمە پرۆژەيێكى بەردەوامى هاوبەش بەڕێوە دەبەين لەگەڵ Skansen )گەورەترين پۆلی سويدى( كە تيايدا 
قوتابيان بەتوانان دەربارەى كەلتوورمان فێر ببن، كە چەند قوتابخانە لەبەر دەگرێتەوە و دا دەپۆشێت. 

ئێمە يەكەى ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە هەمانيە پەيوەندى هەبوويان بۆ هەر تيم. ئامۆژگارەكانی يەكەى 
ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە بەشدارى دەكەن لە چااڵكييەکانی قوتابخانە بەدرێژايى ڕۆژ. پرۆژەکانی بابەت 

و چااڵكييەکانی ديكە كە فێر بوون و گەش بوونی قوتابيى هان دەدەن، پێكهاتەى سەرەكن لە چااڵكييەکانی 
ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە. قوتابيان بەدرێژايى ڕۆژى فێر دەبن، شارەزايى كۆمەاڵيەتى گەش دەکەن و 

فێری بەرپرسياريەتى دەبن. 

مامۆستايانی قوتابخانە پابەند و لێهاتوون هەموو مامۆستا كە بيركارى و سويدى فێر دەكەن لە دەستپێشخەريى 
بيركاريى نەتەوەيى و لە دەستپێشخەرى خوێندنەوە و دەنووسن نەتەوەيى، بەشدارن. پەرەسەندنى شارەزايى بۆ 

هەمووى كارمەندمان بەشێكی گرنگ لە كارمانە کە بەبەرداومی کاليتەيی پەروەردە باشتر دەكات. 

ئاهەنگی بەبێ سنوور
چوارشەممە، 8 ی شوبات 20:00-19:00 

 P-5 قوتابخانەى شارى، پلەیی
بەڕێوەبەر  

Susanne Isaksson )sub(

ناوونیشان
Stora Vägen 80

194 68 Upplands Väsby

تەلەفۆن  
08-590 793 56

پۆستى ئەلەكترۆنى 
bollstanas@upplandsvasby.se

وێبسایت 
upplandsvasby.se/bollstanasskola

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە
پێنج شەممە، 9 ی شوبات 

20:00-19:00

 P-5  قوتابخانەى شارى، پلەیی
بەڕێوەبەر  

 Lotta Tham

ناوونیشان
Bergsyravägen 3

194 64 Upplands Väsby

تەلەفۆن  
08-590 975 64

پۆستى ئەلەكترۆنى 
bredden@upplandsvasby.se

وێبسایت  
upplandsvasby.se/breddenskolan
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Engelska skolan
Vi är skolan med internationell karaktär, tvåspråkig
inriktning och hög kvalitet på undervisningen! Här
finns tvåspråkiga klasser, utökad timplan i engelska 
och lärare med engelska som modersmål. Skolan 

ligger centralt i Smedby och är lättillgänglig med goda 
kommunikationer.

Vi tillämpar en pedagogik som leder till tvåspråkighet i 
svenska och engelska. Det är en undervisningsmodell 

där svenska och engelska utvecklas parallellt. I 
förskoleklass presenteras och tränas engelska genom 
lekar, sång och ramsor för att successivt utökas till att 
omfatta upp till 50% av undervisningstiden i de äldsta 

årskurserna.
Den internationella karaktären på skolan, där många 

språk och nationaliteter möts, skapar
en positiv samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt 

numera globala samhälle. Vi följer den svenska läroplanen. 

قوتابخانەى ئينگليزى قوتابخانەيێكى دووانە زمانە كە نوێنەرايەتى شەبەنگێكى جوانى نەژادى و زەمينەى 
كەلتوورى، دەكات. قوتابخانەكە لە دڵى Smedby جێ گرتووە، و وبە هەبوونی گواستنەوەى باش بەئاسانى 

بەردەستە. قوتابخانەمان قوتابيان فێر دەكات کە ئينگليزيى بەڕەوانى و بەكاريگەرى لە خوێندنەوە، بەكاربهێنن. 
 نووسين و قسە کردن ئێمە مامۆستاى کە زمانى ئينگليزيى زمانی ئەسلی يانە بەكار دەهێنين 

و نزيكەى ٥٠ لەسەدا لە ئامۆژگاريمان بە ئينگليزى پێشكەش دەكەين. قوتابخانەى ئينگليزى بەرنامەى 
نەتەوەييى قوتابخانەيی سويدى پەيڕەو دەكات. ئێمە فێربوونی زۆر رێک و پێک و سەرەنجڕاکێش لە 

دەوروبەرەک ئارام و پارێزراو دابين دەکەن کە هەر قوتابىەک دەتوانێت تواناى شارەوە بەجێ بهێنێت. 

Frestaskolan
 كاتى زياتر بۆ فێر بوون – بابەتی زانين 	 

بەرپرسياريەتى و هاريكارى.
 iPads ئامرازى ئامۆژگاريە ، لە پلەيی 3 هەموو 	 

قوتابيان iPad ى خۆيان هەيانە )تەبلێتی فێرکاری( 
 بەلگەکانی ڕوون شروڤەيی زانين و پەرەسەندنی 	 

قوتابي دەکەن. 
بەرنامەيی پشتگيريى لەگەڵ هاوڕێيان چااڵكی بکە. 	 
ژەمى قوتابخانە بە کواليتەی بەرز و بوفێى زەاڵتە. 	 
 بنكەى ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە بۆ قوتابيان لە 	 

پلەپلەكردن 5-4 كراوە
 کواليتەيی فێر بوون و ئامۆژگارى - كاتى زياتر بۆ 	 

زانينى بابەت، يارمەتيى خوێندن، ڕێگەکانی چااڵكی 
قوتابى، بەرپرسياريەتى و هاريكارى. 

قوتابيان و ئامۆژگار قوتابخانە دابەش دەكرێن بۆ تيمەکانی 
P-3 و -4. يەك تيمی P-3 هاندەری مۆنتيسۆرييە. پۆلى 

مۆنتيسۆرى گروپەکانی تەمەنى تێكەڵ هەيانيە هەر تيم بەرپرسە لەسەر قوتابيى و باشى فێر بوون 
بەدرێژايى ڕۆژ. ئەم شوێنە بايەخە دەکەتە لەسەر ئامانجەکانی زانينى و لەسەر دەوروبەرى پەروەردەيى، 

بزووتنەوە و ساتى بێدەنگی كاتێك منداڵەكە زۆر پێويستى بە ئەوان دەبێت. 

پلەکانی نزمتر زۆرجار لەگەڵ پەروەردەى دەرى کاردەکەن بۆ ئەوەى فێربوونيان پشتگيرى بكات. 
هەبوونی كاتى زياتر بۆ زياد کردنی بەرژەوەنديى بيركارانە و توانايی قوتابيى، هەرئێستا لە پۆلى باغچەى 

ساوايان. بوونی "قوتابخانەكە لە ناوەڕاستى گوندەكە" دەوروبەرەکی بێدەنگ و سەالمەت بۆ فێربوون 
پێشكەش دەكات. كارمەند و باوان پێكەوە كار دەكەن بۆكە قوتابي باش بێت. 

 سیاسەتی ڕێ پێدانان 
ئەولەويەت لە گەل خوشك و برا، مندااڵنی کە لە باغچەى ساوايانی Magnetica، پاشان بەگوێرەى 

بەروارى ڕيزبەندييە. 

 داوا كردن 
دەبێت بەڕێى وێبسايتمان، www.magnetica.se بكرێت. 

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە 
سێشەممە، 14 ی شوبات

 19:30-17:00 

P -5 قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی
بەڕێوەبەر 

Elisabeth Brandell

ناوونیشان
Älvhagsvägen 15

194 53 Upplands Väsby

تەلەفۆن 
08-501 677 20
073-593 91 52

ئیمێل
info@magnetica.se

وێبسایت 
magnetica.se

ئاهەنگی بەبێ سنوور
دووشەممە، 13 ی شوبات  20:00-19:00 

P-7 قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی
بەڕێوەبەر 

Marie Larsson

ناوونیشان
 Ryttargatan 275

194 71 upplands Väsby

تەلەفۆن 
08-590 771 23

پۆستى ئەلەكترۆنى 
skolan@englishschool.se

وێبسایت 
englishschool.se
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Odenskolan
 قوتابخانەى بچووك بە دەرفەتى مەزن! 

 iPad ئامرازى ئامۆژگاريە ، لە پلەيی 3 هەموو 	 
قوتابيان iPad ى خۆيان هەيانە

كاتى زياتر بۆ بيركارى و سويدى	 
 بەلگەکانی ڕوون شروڤەيی زانين و پەرەسەندنی 	 

قوتابي دەکەن. 
 ئاشپەزخانەيی خۆی خۆراك ئامادە كراو و زەاڵتە 	 

بوفێ بەتام 
 بنكەى ڕابواردنی لە دوای – قوتابخانە کراوە بۆ 	 

قوتابيان لە پلەيی 5-4
 -ئەنجومەنى قوتابخانە لە هاريكاري لەنێوان ماڵ و 	 

قوتابخانە پێک دێتەوە 
هاوكارى و ڕاهێنان كردن لەگەڵ هاوڕێ	 

قوتابخانەیێكى خۆش بۆ فێربوونەکی ئاسوودە
 ئێمە كار لەگەڵ چەمكەكەى "تەواو منداڵ - هەموو ڕۆژ" 

دەکەن؛ هەموو ئەندامەکانی كارمەند پێكەوە لەسەر 
پەرەسەندن و فێر بوونی بۆ هەر قوتابيى بەرپرسن. ڕێبازی پەرەسەندنی زمان بۆ منداڵەكان هەرئێستا لە پۆلى 
باغچەى ساوايان پێشكەش دەكرێت. بيركارى ڕۆڵێكى ناوەنديى هەيە. لە قوتابخانەى نوێ، ئێمە هەروەها تيشك 

دەخەينە سەر پەرەسەندنی كارامەييى مۆسيقاى قوتابيەكان، دراما و بزووتنەوە. ئێمە پێكەوە كار دەكەين تا 
قوتابخانەيەک خۆش و ئەولە دروست بكەين و ئێمە چااڵكى نۆێکراو كە هەمەجۆر و بەناوبانگن، هەمانە. 

باوان و ئەندامانی كارمەند لە ئەنجومەنى قوتابخانە کۆدەبنەووە و پێكەوە كاردەکەن بۆ باش بوونی قوتابييەکان. 

Odenskolan بۆ ئایندە!
قوتابخانەى نوێمان رووناکی، پۆلى جێدار و ژوورى خوێندن هەييە. لە هەر بنكەيەکی ماڵ “ ناوەند “ ئێکی 

هەيە کە ژوورى گروپ و ژوورى كار كۆ دەكرێنەوە و ئەو لێوی ڕابواردنى لەدوای- قۆتابخانە ڕوو دەدات. 
هەموو چااڵكيى قوتابخانە لەژێر يەک سەربان ڕوو دەدەن. ژوورى مۆسيقا و ژوورى دراما، ژوورى پيشە، 

هۆڵى يارى و چێشتخانەى قوتابخانە بەئاسانى بۆ هەر کەسەک لە قوتابخانە بەردەستە. چێشتخانەى خۆيمان 
ئەتمۆسفەر و کواليتەيی ژەمى قوتابخانە باشتر دەكات. حەوشى قوتابخانەى خۆش بزووتنەوە و يارى کردن 

هان دەدات. بەخێر بێيت بۆ سەردان، ئێمە زانياری زياتيش پێشکەشت دەکەن. 

سیاسەتى ڕێ پێدان بۆ پۆلى باغچەى ساوایان:
ئەولەويەت لە گەل خوشك و برا، مندااڵنی کە لە باغچەى ساوايانی Magnetica، پاشان بەگوێرەى 

بەروارى ڕيزبەندييە. 
 www.magnetica.se ،داواکردن دەكرێت بەڕێى وێبسايتمان پێک بێت 

Grimstaskolan
لە قوتابخانەمان قوتابي بۆ زياتر خوێندن و بۆ ژيان، زانين 

و بەسەرهات پەيدا دەكەن. پالنەكەيی فالۆکراو لەاليەن 
Grimstaskolan و قوتابخانەکانی شارى - هەريەك بۆ 
ئامانج - دەربارەيە ڕێ دان بۆهەر قوتابييەک تا تەوايی 

توانی شاراوەکەی گەش بکەت. ئێمە دەزانين كە هەر 
کەسەک بێهاوتا و جياوازە، ئێمە دەزانين كە هەر کەسەک 
دەتوانێت ئەو بكات ، ئێمە دەزانين كە يەكێتى و پەيوەندى 
بەمەعناى دروست دەكەن، ئێمە دەزانين كە دەوروبەرێكى 

ئاشتيخواز و پەيوەنديى باش ئەتمۆسفەرەک باش بۆ 
فێربوون دروست دەكەن. 

بە بەكار هێنان بەرنامە و ياسادانانى قوتابخانە وەكی خاڵی 
دەست پێکردنمان، ئێمە گەڵ ڕاستيى قوتابيەكان پەيوەندی 
دەگڕێن و توانايان گەش دەکەنەوە بۆ ڕووبەرووبۆنەوەيی 
گەل ژيانى پيشەگەري ئايندەيان لەگەڵ كۆمەڵەيێكى بەها 

لەسەر بنەماى ديموكراتى و بەرپرسياريەتي. 

ئێمە ئامۆژگاريمان و بۆچوونمان لەگەڵ پشتگيري شارەزايي دۆپاتکراو و توێژينەوەى هاوچەرخ گەش دەکەن. ئێمە 
هەر کارەک دەگرێنە بەخۆ و ئەوی دەكەينە هى خۆمان.  بەڕێوەبەرەكە و مامۆستاكان بەشدارى لە دەستپێشخەريى 

بيركاريى نەتەوەيى و دەستپێشخەرى خوێندنەوە و نووسين نەتەوەيى، دەكەن. 

پۆلەكانمان زۆر رێک و پێکن و كارەکەمان لەسەر بنەماى بەهايە؛ ئەمە ئاسايش و دەوروبەرێكى ئاشتيخواز 
دەستەبەر دەكات. ئێمە لەسەرئەو بنەمايی کە پێويستی دەبێت، ئارەزووی کە دەكات و پێشبينى لە هاوكارى كردن 

قوتابى لەگەڵ سەرپەرەشتەكانيان، سەردانی هەر قوتابى دەکەين. ئێمە هەميشە هەوڵ دەدەين لە نێو پۆلى ئاسايى دا 
يارمەتي قوتابيان بدەين بۆ ئەو شتانەی کە پێويستيان پێيە، بەاڵم، ئەگەر پێويست بکەت، ئێمە دەتوانين ئامۆژگارى لە 

گروپەکانی بچووكتر دەستەبەر بكەين. قوتابخانەكە هەموو شتێك کە قوتابخانەيێكى دەبوا هەبێت، هەيەتی، وەكو 
خزمەتگوزاريى تەندروستيى قوتابخانە، مامۆستاى پەروەردەى تايبەتى، پۆل بۆ هەموو بابەت و پەرتوكخانەيێكى 
باش. هەموو مامۆستاى بەكاهێناراوی هەميشەيى قوتابخانە بە شياويى ئامۆژگاري دەکەت قوتابيەكانمان دەرفەتيان 
هەيە کە لە هەفتەيێك چوار جاران لە دەوروبەر بجولێن. زۆر چااڵكيى سەرنجڕاكێش هەيە كە قوتابيەكان دەتوانن 
هەڵ ببژێرن، و دەرفەتەکان بۆ قووڵ كردنەوە و بەهێز کردنی بابەتەکانی ديكەش هەيە. Grimstaskolan ئاستی 

ئەنجامى زۆر ئيجابى هەيە و بەچااڵكى کاردەکەت و بەسەركەوتووە لە پەرەسەندنى. 

كاتێك قوتابيەكانمان بۆ قوتابخانەى ئامادەيى ئێمە بەجێ دەهێڵن، باش ئامادە کراون. 

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە
سێشەممە، 24 ی شوبات 20:00-19:00

قوتابخانەى شارى، پلەکانی، 6-9
بەڕێوەبەر  

Johnny Wahlund

ناوونیشان
 Vårvägen 1

194 64 Upplands Väsby

تەلەفۆن 
08-590 973 28

پۆستى ئەلەكترۆنى 
grimsta@upplandsvasby.se

وێبسایت 
upplandsvasby.se/grimstaskolan

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە
پێنج شەممە، 16 ی شوبات 

لە کاتژمێر 17:00 هەتا 19:30 ئامۆژگار و 
بەڕێوەبردنى قوتابخانە بۆ گفتوگۆ و زانيارى 

بەردەستی ئێوە نە.
P - 5 ،قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی

بەڕێوەبەر  
 Sofia Tunell

ناوونیشان
Eddavägen 1

194 63 Upplands Väsby

تەلەفۆن، بەڕێوەبەرى یاریدەدەر
08-510 677 01

پۆستى ئەلەكترۆنى 
info@magnetica.se

وێبسایت 
magnetica.se
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Runby skola
ئێمە پابەندين سەر دەسكەوتى ئەكاديمى هەر قوتابي. هەرئێستا 

لە پلەيی 1 ئێمە زوو دەست بە دەستێوەردانى توند لە 
خوێندنەوە و بيركارى دەكەين، كاتێك ئەوان پێويستن بۆ 

قوتابيەكە تا بگات بە ئامانجەكە. ئێمە دەزانين كە قوتابيەكانمان 
دەتوانن دەيانهەوێت سەر بكەون، و ئێمە واز ناهێنين. 

مامۆستاكانمان پاداشێك لە پەيمانگاى سويديى شاهانەى 
زانستەکان بۆ كاريان لەسەر پشتگيريى زوو بۆ بيركارى 

مندااڵن وەر گرتووە. 

Runby پۆلەکانی روونی هەيە لە پۆلی باغچەى ساوايان هەتا 
پلەيی 9. بۆيە ئێمە دەتوانين دڵنيا بين كە هەموو قوتابى 

پشتگيري و پەرەسەندنى زانين کە ئەوان پێويستى دەبن و مافی 
ئەوانە بەدەست دێنن مامۆستاكانمان بەتەجرۆبەن، لێهاتوون و 
خۆشەويستن و هەم لە نێو تيمەكە و هەميش لەنێوان تيمەکان، 

هاريكارى دەكەن. 

لە Runby هەروەها ئێمە بەتوندى بايەخ لەسەر تەندروستى 
دەدەن. چااڵكيى دەرى، تەندروستى و يارى بەشەکەن لە 

بەرنامەيی هەر ڕۆژ. ئێمە دەزانين كە ئەمە فێر بوون بەرەو 
پێش دەبات مەرجەکانی گەشە بوونی باش دروست دەكات. مندااڵنی کە لە گروپی راهێنان، راهێنان دەکەن و 

دەجولێن، هەماهەنگ ڕاهێنان دەکەن و بە هۆشياريى خۆراك دەخۆن، كارامەييى ديكەى ئاسانتر بەدەست دێنن 
و فێر دەبن تا چاودێرى بكەن لە تەندروستييان بۆ ئەوەى لە درێژايى ژيانيان گەشە ببنەوە و پێش بکەون. 

قوتابخانەكە لەتەنيشت دارستانێك و ڕێگايی پيادە چوون جێ گرتووە و ئێمە گەلێك زۆر لە ژينگەهەکی جوان 
لەدەرەوە كات بەسەر دەبەين. ئێمە بۆ هەرقوتابی بەرنامەيێكى پتەو دەستەبەر دەكەين: لە نەخشە كێشانی 

كارامەييى بزوێن لە پۆلى باغچەى ساوايان و چااڵكيى دەرى هەر هەفتە، تا بڕوانامەيێك لە وەژياندنی دڵ و 
سى لە پلەيی 9.

لە Runby skola سێ دەپارتمەنتى ڕابواردنی لەدواى – قوتابخانە هەيە. ڕێكخراويان لەسەر بنەمايەكە 
تيمەکانی قوتابخانەىە. كارمەندی ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە هەروەها بەشدارى دەكات لە پۆل لەكاتى 

كاتژمێرى قوتابخانە، كە بەدرێژايى ڕۆژ ئاسايشى دەدات بە قوتابى. لەكاتى كاتژمێرى ڕابواردنى لەدواى - 
قوتابخانە قوتابيەكان بەردەوام دەبن لە پێش بردن و فێر بوون، هەم لەماڵەوە و بەتايبەتى لەدەرەوە لە 

دەوروبەرى ڕەونەقدارمان. 

 Sandbergska
competens

Sandbergska قوتابخانەيێكى سەربەخۆ يە کە لە شوێنێكى 
 Upplands Väsby .خۆش و و گەش لە کە کەوتوە ناوەڕاستى

ئێمە لە پۆلى وەک ماڵ و خۆش و دەوروبەرى بێدەنگ كار 
دەكەين، كە مورتاحى مێشك و ئارەزوو هان دەدات تا فێر ببن. 

ئێمە هەوڵ دەدەين كە قوتابخانەيێك بين کە هەر قوتابى 
بناغەيێكى باش وەر بگرێت تا ئايندەيێك لەسەر بنيات بنێت. 

قوتابخانەيێك كە زانينى بنەڕەتيى باش دەستەبەر دەكات و ئەوە 
سامناكە تا شت بزانن، شوێنێكى سەالمەت لەگەڵ دەوروبەرى 

کارکردنی ئاشتييانە. قوتابخانەيێك کە هەر چااڵكيی قوتابي 
"ختووكە" دەدات تا زياتر فێر ببێت. Sanbergska هەوڵ دەدات 

كە باشترين قوتابخانەی Väsby بێت! 

بایەخ: لە Sandbergska ئێمە بايەخ دەدەنە هەر قوتابييەک! 
ئێمە گوێ بير و بيرۆكە دەگرين و دەمانهەوێت کە قوتابيەكانمان 
بەشدارى لە بارودۆخى قوتابخانە بكەن و کارگەريان لە سەر هەبێت. ئێمە هەروەها قوتابيەكانمان هان دەدەين تا 

شتەکان بەدەست بێنن، تا دەستپێشخەر ببەن، تا بەشداريي لە چااڵكى يان بيرۆكەکان بکەن و ئەنجامی بەدەن. 
قوتابيانی قوتابخانەى هەست دەكەن كە قوتابخانەكە "قوتابخانەى من" ە و من دەزانم لەوێ چى ڕوو دەدات. بۆ 

منداڵ / قوتابيان لە ديموكراتى باوەڕ بكەن و لەم ڕاستييە کە ئەوە شياوە تا جياوازيێك بكات، ئەوە زۆر گرنگە كە 
قوتابخانەكە كراو بێت. ژوورى كارمەندەکانی قوتابخانە و ئەندامەکانی كارمەند دەبێت بەئاسانى بەردەست ببنەوە، 
دەبێت بۆ قوتابيان ئاسان بێت تا لەخۆوە پەيوەنديى بگرن، و بەتوانا بن تا پرسەکان باس بكەن، جياوازيێك بكەن، 

پێشنيارێك بكەن. 

 فێر بوون: ئێمە قوتابخانەيێكى بچووكين بە پۆلی لە باغچەى ساوايانەوە هەتا پلەيی 9. پۆلێك هەيە بۆ هەر 
 پلەيەک و هەموومان يەكتر بە ناو دەناسن. بۆ دڵنيا بوون لە ئاستى زانين قوتابييەکان، ئێمە هەری زۆرتر

24 قوتابيمان لە هەر پۆلەک هەمانە. ئێمە ئەو سوودێكى مەزن بۆ دەبينين کە پەرەسەندنى قوتابيەكان لە باغچەى 
ساوايانەوە بۆ پلەيی 9 فالۆ بکەن. ئەمە بە ئێمە دەرفەتەكە دەدات تا لەسەر بنەمايێكى درێژخايەن، لەگەڵ ئاواتى 

بەرز و پەرەسەندنى زانين بەرز کار بکەنەوە. ئێمە بەچااڵكى بە ئەركى خۆامان دەزانێن کە ببێن هەموو 
قوتابيەکانمان بگەهێن بە ئامانجەكان لە بيركارى، سويدى و ئينگليزى. يەك ڕێگا کە هەرئێستا لە پۆلى باغچەى 

ساوايان ئێمە ئەمە دەكەين بە رادەستکردنی كاتژمێرى وانەى زياتر لە ئەم بابەتانە بۆ قوتابييەکانە. 

دووربینى: كۆمەڵگايی ئەمڕۆ بەخێرايى گەش پێش دەكەوێت. لە بازاڕى كارى ئايندە كامە کواليتە داواكارى 
دەبێتەوە؟ لە کاتی مانەوە لە قوتابخانە ئێمە هەموو قوتابييەکان بە iPad / كۆمپيوتەر تەجهيز دەکەن. قوتابيان 

ئەوان هەروەك بەشێكێكى سروشتى لە پەروەردە بەكار دەهێنن. قوتابيەكانمان لەوانەيە هەروەها هەڵ ببژێرن تا 
زمانى چينى بخوێنن و ئێمە بە قوتابيان دەرفەتەكە دەدەين تا بەشدارى لە ئاڵوگۆڕى نێودەوڵەتى لە پلەپلەكردن 

7-9 بكەن. 

ئاهەنگی بەبێ سنوور
پێنج شەممە، 16 ی شوبات 

 19:30-17:00 

P - 9 ،قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی
Eva Svensson

ناوونیشان
Johanneslundsvägen 3

 194 61 Upplands Väsby

تەلەفۆن، بەڕێوەبەر
070-774 64 48

پۆستى ئەلەكترۆنى 
 eva.svensson@sandbergska.se

وێبسایت 
 sandbergskacompetens.se 

ئاهەنگی بەبێ سنوور
سێشەممە، 14 ی شوبات 

 19:00-17:00 
ئەندامەکانی كارمەند لە هەر لق بەردەستن تا 

دەوروبەر نيشانت بدەنەوە و وەاڵمی 
پرسيارەكانت بدەنەوە. زانياريى هەوبەش لە 

"Torget" لە کاتژمێر 6 ی پاش نيمرۆ. 

قوتابخانەى شارى، پلەیی، و قوتابخانەى 
تایبەتیى یەكەمى

بەڕێوەبەر 
Gabriella Brundin

ناوونیشان
Lövstavägen 1,

194 47 Upplands Väsby

تەلەفۆن 
08-590 973 50

پۆستى ئەلەكترۆنى 
runbyskola@upplandsvasby.se

وێبسایت 
upplandsvasby.se/runbyskolor
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 skolan
Sverigefinska

Sverigefinska skolan دوو زمان بوونی قوتابي گەش 
دەکەت ناسينەوەيی ئيجابى لە گەڵ كەلتووری فنلەندى و 

سويدی، هێزى پێدەدات. ئێمە ڕێ پێشانی قوتابيان دەدەين 
بەرەو زمانێكى باش پێش کەوتوو هەم لە سويدى و هەميش 
لە فنلەندى بە بەكار هێنانی هەردووك زمانى ئامۆژگارى. 

ئێمە هەستيارانە زمان و ڕێگەى پەرەسەندنى زانينى بەكار 
دەهێنين.

قوتابخانەكە پشتگيرى هەر قوتابى دەكات کە لەسەر بنەماى 
تواناكانيان ئەرکەکانی بە باشترين شێوە ئەنجامی بدەن.

قوتابيەكانمان دەبن بە هاوواڵتيی سنگ فراوان لە 
كۆمەڵگايێكى چەندكەلتووری و چااڵكيەكانمان بە مەبەستين 

کە بۆچوونێكى نێودەوڵەتى لەنێو قوتابيەكان دروست بکەن. قوتابيەكانمان دەبن بە هاوواڵتييەک بە چەند 
كەلتوورى، دوو زمان، داهێنکەر، سنگ فراوان، بەمەراق و خۆدڵنيا. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ruotsinsuomalainen koulu edistää lasten kaksikielisyyttä JA mahdollistaa positiivisen
 ruotsia اتا suomea سکا samaistumisen suomalaiseen JA ruotsalaiseen kulttuuriin. Käytämme

 takaa vahvan kielitaidon. Käytämme tietoisesti oppilaiden kielellistä JA ميکا ،opetuskielinä
.tiedollista kehitystä edistäviä työtapoja

 Koulu auttaa jokaista oppilasta suoriutumaan koulutyöstään mahdollisimman hyvin omien
 turvallisen JA selkeän ،edellytystensä mukaisesti. Luomme yhteistyöllä rauhallisen

 .jossa vallitsee työrauha JA työnilo ،oppimisympäristön

 Oppilaistamme kasvaa monikulttuuriseen yhteiskuntaan suvaitsevia kansalaisia   JA
 toimintamme pyrkii avaamaan heille näkökulmia kansainvälistymiseen. Oppilaamme

 .hyvä itsetunto در uteliaita JA heillä ،suvaitsevia ،luovia ،kaksikielisiä ،kaksikulttuurisia ovat

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە
سێشەممە، 7 ی شوبات 

19:00-18:00

P - 9 قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی
بەڕێوەبەر 
Maija Vola

ناوونیشان
Ryttargatan 275

194 71 Upplands Väsby

تەلەفۆن 
08-590 809 91

پۆستى ئەلەكترۆنى 
skolan@sverigefinskaskolan.se

وێبسایت 
sverigefinskaskolan.se

Södervikskolan
دروشمەيا Södervikskolan ويستن و وێراندنە! 

هەروەك قوتابيێك لە Södervikskolan تۆ دەتەوێت تا 
فێر ببيت و دەوێريت متمانەت هەبێت بە توانا خۆت. 

لە Södervikskolan، تۆ دەتوانيت ڕۆژى قوتابخانە 
دەست پێ بكەيت بە بەشدارى كردن لە يارىەکانی 

بەيانيى. بۆ نموونە، تۆ دەتوانيت، تۆپى دەست، تۆپى 
سەبەتە، تۆپى پێ، تێنس يان سەما لەگەڵ ڕاهێنەرەکانی 
بەتەجرۆبە، يارى بەكات پاش ئەوە، ئێمە نانى بەيانىمان 

هەيە و پاشان وانە لەکاتژمێر 9 بەيانی دەست پێ دەكەت. 
دەست پێ كردنى ڕۆژ وەك ئەمە، تۆ خۆت باشترين 
دەرفەتى شياو دەدەيت بە خۆت تا تيشك بخاتە سەر 

خوێندنەكانت. 

تەندروستى يەك لە ئەولەويەتەکانی لووتكەمانە، و لە سەر وەرزش و خۆراكى باش سەرەنج ڕادکێشن. بەاڵم 
هەروەها ئەوە گرنگە تا لە قوتابخانە هەست بە ئاسوودە و سەالمەتی بكات. جگە لە مامۆستاكانت، ڕاهێنەرەک/ 

ڕاوێژكارەک و سەرپەرەشتی قوتابخانە بەدرێژايى ڕۆژى تەواو لە بەردەستتە. 

هەروەها ئێمە پێکەوە لەگەڵ ڕێكخراوى ئامۆژگاری سويد كار دەكەين، کە لەوێ ئامۆژگاری خۆت لە 
كۆمەڵگەكە دەدرێيت، ئەوەى كە دەتوانێت لە پەرەسەندنى كەسايەتيت، پشتگيريت بكات. 

ئافراندی کار و داهێنان ئەولەويەتەکانی دووەمی ئێمەن. ئێمە ژوورى تايبەتى هەمانيە بۆ تاقيگەى زانست، 
پيشە، هونەر و مۆسيقا لەگەڵ ستۆديۆيێكى تۆمارکردن. 

كاتێك تۆ هەستی باش دەكەيت و بەتوانايت تا داهێنانت بەرەلال بكەيت، تۆ هەر دەرفەتت هەيە تا ئەوەندەى كە 
دەتەوێت لە كارى قوتابخانەت و لە ژيانت بەرۆ پێش بڕوات.

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە
سێشەممە، 7 ی شوبات 

20:00-18:30 

قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی 6 - 9
بەڕێوەبەر 

Anita Bondesson-Berglund
ناوونیشان

Södervikvägen 1
194 57 Upplands Väsby

تەلەفۆن 
08-410 629 50

پۆستى ئەلەكترۆنى 
info@sodervikskolan.se

وێبسایت 
sodervikskolan.se
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Vikskolan
قوتابخانەى بچووك بە دەرفەتى مەزن!! 

 
 ئامۆژگارى باش - مەشق پێكراو و پابەند ئەوەى كە 	 

چاودێرى "منداڵت" دەکەت 
 لە پلەيی iPad ،3 ئامرازى ئامۆژگاريە، iPad ی 	 

خۆت بەدەست بەهێنە
گروپى ئامۆژگاريى نزيكەيى 20 قوتابين 	 
كاتى زياتر بۆ بيركارى و سويدى	 
 بەلگەکانی ڕوون شروڤەيی زانين و پەرەسەندنی 	 

قوتابي دەکەن 
 هاوكارى كردن لەگەڵ بنكەى نەتەوەيى بۆ پەروەردەى 	 

بيركارى
 بنكەى ڕابواردنى لەدواى - قوتابخانە بۆ قوتابيان لە 	 

پلەيی 4-6 کراوە

مامۆستاکانی گەورە لە سويدى و بيركارى، بابەتى زانستى 
سروشتى و مامۆستاى تايبەتى، کە کواليتەيی پەروەردە 

بەرز دەکەن و بەرۆ پێش دەبەن. تيمەكان پێكەوە كار دەكەن 
و بەرپرسن لەسەر باش فێربوونی و رەفاهی قوتابي 

 بەدرێژايى ڕۆژ، "هەموو قوتابييەکان قوتابيانی هەر کەسەکن". قوتابيان گەنجتر لە گروپێكی نزيكەيى
20 قوتابي دەست بە ڕۆژيان دەكەن، كە هەستێكى جێگيرى دەستەبەر دەكات و دۆستايەتى لە نێو گروپەکانی 
تەمەنى جياواز هان دەدات. تيمەكان گروپەکانی ئامۆژگارى / گروپەکانی خوێندن دروست دەكەن؛ ئەم بەو 

واتەييە كە قوتابيان زۆرجار لە چوارچێوە بچووكتر کار دەکەن، کە هان دەدرێن تا ڕووبەڕوويی بەرەنگاری 
ببنەوە لە ڕەوتى خۆييان. باوان و ئەندامى كارمەند ديدەنى دەكەن لە ]ڤيكسكۆالن[ى ئەنجومەنى قوتابخانە و كار 

پێكەوە بۆكە قوتابيى باش 

سیاسەتى ڕێ پێدانان بۆ پۆلى باغچەى ساوایان:
ئەولەويەت لە گەل خوشك و برا، مندااڵنی کە لە باغچەى ساوايانی Magnetica، پاشان بەگوێرەى بەروارى 

ڕيزبەندييە. سياسەتى ڕی پێدانان بۆ پلەپلەكردن 6: قوتابييەکانی Vikskolan، ئەولەويەتی خوشك و برا، 
بەروارى ڕيزى چاوەڕوانى. 

داوا كردن
نرم افزار 

 www.magnetica.se ،بە توان از طريق وب سايت ما ساختە شده

Vittra Väsby
لە Vittra Väsby هەموو قوتابييەکان شانسييان هەيە بەرۆ 

پێش برۆن و لەسەر بنەمايی پێويستی و بارودۆخيان 
ڕووبەرۆی بەرەنگارى ببنەوە، تا شاديى فێر بوون بەسەر 

بهێنن و تا لە فێر بوون شتى نوێ چێژبگرێت. ئامانجمان ئەوەيە 
كە پەروەردەيی بە کواليتەيی سەرنجڕاكێش و لە دەوروبەرى 

فێربوونی بێدەنگ و سەالمەت، پێشكەش بكەين. 
 

سێ بەهاى ناوكى بەرپرسيارى، گشتگرى و ڕووناكى، لە 
چااڵكيەكانمان باڵو دەبێتەوە و لە هەموو ژيانی ڕۆژانە، لە 

بۆچوونى هەوبەش و ڕوونی هاوكاريكەرەکانی 
تەرخانکراومان ، ڕێنماييى داڕشتەيی ڕوونمان، بەرچاوە. 

لە قوتابخانەمان، قوتابيان دەرفەتەكەيان هەيە تا توانا و 
كارامەيى خۆيان گەش بکەن كە زۆر گرنگە بۆ ژيانێكى 

سەركەوتوو لە سەدەى 21ی: 

ئێمە ڕێگەى ئامۆژگاريمان لەسەر پێويستى شەخسی، بارودۆخ و شارەزايى قوتابييەکان دەمەزرێنين، و بە يەك 
خستنى بابەت ئێمە تەواويێك و كۆمەڵگەيێك بۆ قوتابيەكانمان دروست دەكەين. 

بۆچوون ئێمە بو پەرەسەندنی هەر قوتابيى لە سێ تێڕوانينەوە: زانين، فێر بوون و پەرەسەندنى كەسى. 

ئێمە هەوڵ دەدەين يارمەتى قوتابيەكانمان بەين تا سەربەخۆيی و بەخۆ دڵنيابوونی تاكەكەسى، گەشە بکەن تا 
بەناسن كە ئەوان کێنە و ئەوەى كە بۆ دەوەستن چييە، ئەو دەبێت بەرپرسياريەتى بۆ خۆيان، بۆ يەكتر و بۆ 

كۆمەڵگەكە كە ئێمە تيايدا دەژيين، قەبوولی بکەنەوە. ئێمە دەمانەوێت تا بەشدارى لە كۆمەڵگاى مەدەنى، بەهێز 
بكەين، لەگەڵ هاوواڵتييانی بەرپرس كە دەتوانن بژاردەى سەربەخۆ بكەن. 

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە
پێنج شەممە، 16 ی شوبات 19:00-18:00 
 ئاهەنگی بەبێ سنووری قۆتابخانە هەينى،

17 ی شوبات 
09:00-10:30

P - 9 قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی
بەڕێوەبەر 

Anna Cederwall

Administrator
Ritva Göransson

ناوونیشان
 Drabantvägen 3 – 5

194 70 Upplands Väsby

تەلەفۆن  
08-594 213 60

پۆستى ئەلەكترۆنى 
vasby@vittra.se

وێبسایت 
vittra.se 

Våraskolor/StockholmNorr/Väsby/

كارامەييى كێشە - چارەسەرکردن	 
كارامەييى ديجيتال 	 
دەستپێشخەرى	 
كارامەييى كۆمەاڵيەتى	 
هۆشياريى كەلتوورى 	 
كارامەييى داهێنانى	 

قوتابخانەى هەموو ڕۆژ كراوە 
چوارشەممە، 15 ی شوبات. لەنێوان 

17:00 و 19:30 ئامۆژگاران ، قوتابيان 
و بەڕێوەبردنى قوتابخانە لە ئاواهی 

چاپووكيەكان ئامادە دەبن تا قسە بكەن و 
زانيارى بدەن.

 P- 9 ،قوتابخانەى سەربەخۆ، پلەیی
 بەڕێوەبەر

Annika Gustafson

یاریدەدەر. بەڕێوەبەر 
Silav Amedi

ناوونیشان
Viravägen 4

194 55 Upplands Väsby

تەلەفۆنی، یاریدەدەر بەڕێوەبەر 
08-510 677 41

پۆستى ئەلەكترۆنى 
info@magnetica.se

وێبسایت 
magnetica.se
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Väsby skola
قوتابخانەى شارى، پلەیی دا دەنرێت 

بەخێرهاتنی  كە  رەنگە  ڕەنگاو  قوتابخانەيێكى   Väsby skola
 .9 پڵەيی  هەتا  ساوايانەوە  باغچەى  لە  دەکەت  هەمووقوتابى 
قوتابخانەكە کەتووە ناوەند پەيوەنديى ترانسپۆرتى باشی هەيەتی. 
هەستێكى ئاسايش و ديموكراتى پێكهاتەى گرنگن لە كارى ڕۆژانە 

لە Väsby skola و چااڵكيەكانمان باڵو دەبنەوە. 
ڕێگايی  يارى هەروەك  ديكە  لەنێو شتى   ، گەنجتر  قوتابيانی  بۆ 
بزۆتنەوە،  كۆمەاڵيەتى،  كارامەييى  تا  دەهێنرێت  بەكار  زانن 
فێر  قوتابيەكانمان  بدەن.  هان  قوتابيى  زمانەوانی  و  بيركاری 
لە  وانەكانمان  هەموو  و  لێهاتوو  كارمەندەکانی  لەاليەن  دەكرێن 

اليان مامۆستا ڕابەريى دەکرێن. 
 9-7 پلەيی  لە  قوتابييەکانی  هەموو  بۆ  كۆمپيوتەر  و   iPad ئێمە 
بەكار دەهێنين هەروەها دەتوانن كۆمپيوتەرى خۆييان قەرز بکەن 
نيوەڕۆ  پاش  چەندين  هەفتەيێك  لە  ئێمە  ماڵەکانيان.  ببەنە  و 
يارمەتيى زيادە خوێندن پێشكەش دەكەين. ئێمە پۆلەکانی باش - 
هاندەرمان،  دەوروبەرێكى  و  تايبەتى  ژوورى  تەجهيزکراو، 

هەمانە. 

بۆ پلەکانی 4-9 ئێمە سێ پرۆفايلى جياواز هەمانە بۆ هەڵ بژارتن: 
پۆلى گشتی، بۆ ئەو قوتابيانەيە كە هونەر، يارى يان تەندروستييان پێ حەزە. لە ڕيزكردنى هونەريى ئەوان دەتوانن 
 Väsby بە تابلۆ، داڕژتن و مەلتيمييديە كار بكەن. لە كۆتاييى ساڵى قوتابخانە، پێشانگايێك بە هاوكارى كردن لەگەڵ
konsthall بەرێوە دەچێت. ئەگەر قوتابيێك يارى و تەندروستى هەروەك ڕيزی هەڵ ببژێرێت ، ئەوان هەوڵ دەدەن 

ياريى جۆراوجۆر فێر ببنەوە، هەندێكيان بە يارمەتی دەستپێشخەريى يارى نەتەوەيی. 

 پۆلی مۆسیقا بە واتەيی ئەوەيە كە قوتابيان زۆر گۆرانى دەڵێن، هەڵەكە هەوڵ دەدەن کە شێوازى جۆراوجۆرى 
مۆسيقا فێر بن و چەندين ئاهەنگ و شانۆى مۆسيقى ئەنجام بدەن. وانەى مۆسيقاى شارى لێرە لە Väsby skola ڕوو 
دەدەت. بۆ بەشداربوون لە پۆلى مۆسيقا، قوتابيان دەبێت نيشان بدەن كە ئەوان كارامەييى مۆسيقيى پێويست، هەيانيە. 

ئەمە بە تاقيكردنەوەيێكى ڕێ پێدانان، ڕوو دەدات. 

پۆلى زانست پرۆفايلەكەيە بۆ ئەو قوتابيان كە دەربارەى هەموو شتێك، لە بچووكترين گەرديلە هەتا گەردوونى 
تەواو، بەمەراقن. لێرە، گەلێك زۆر كارى پراکتيکاڵ و رێبازەکی ناوبابەتی هەيە. زۆر دووپات كردنەوە لەسەر 

ڕێگەى كارى زانستى، بير كردنەوەى ڕەخنەگرانە و ڕێگەى ڕادەستکردەنوەيی جۆراوجۆر، دا دەنرێت. 

لەسەر وێبسايتمان  پرۆفايلەکان،  قوتابخانە و   - لەدواى  بنکەيی ڕابواردنى  باغچەى ساوايانمان،  پۆلى  دەربارەى 
ئاگاهی زياتر بەخوێنەوە 

دانیشتنەکان ئاگادارکردنەوە و ئاهەنگی بەبێ 
سنووری قوتابخانەى 

سێشەممە، 7 ی شوبات 19:00-17:30
P - 9 قوتابخانەى شارى، پلەیی

بەڕێوەبەر  
Hanna Thunholm Andersson

یاریدەدەر. بەڕێوەبەر
Ola Fjällborg

Helene Ohlsson

ناوونیشان
Skolvägen 11

Upplands Väsby 76 194

تەلەفۆن 
08-590 973 46

پۆستى ئەلەكترۆنى 
vasbyskola@upplandsvasby.se

وێبسایت 
upplandsvasby.se/vasbyskola
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Grundskolor i Upplands Väsby
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Prästgårdsmarken

Runby

Vilunda

Skälby

Väsby centrum

Odenslunda

Frestaby

Bredden

Smedby

Bollstanäs

4 & 9


