
3002 -3002   وه که نده که رخی هاوچه پۆلی  

 

٢٠٠٢، ساڵی کهندەکهوەگوندی گرین، له ی پرۆژەی ئاسترید لێند ٢مامۆستا سهبریه و مندااڵنی پۆلی   

 

دا فێرگه  له فه لسه فه  

 پاڵ  له  فه لسه فه خوێندنی.  مرۆڤه ی وه بیرکردنه قۆناخی رزترین به بڵێین کرێت ده. زانین ویستی خۆشه( سۆفیا فیلۆ) فه لسه فه 

قوتابیان بیری ئاسۆی کردنی وان فره زیاتر بۆ هۆکارێک  بێته ده کاندا یه وێژه و زانستی ی وانه  

 نگاوێکی هه ک وه( ندی ناوه دووی پۆلی ت تایبه به)ندی ناوه قۆناخی بۆ فی لسه فه ی وانه وت حه  له  بریتیه  یه پرۆژه م ئه

. بکرێت ساز ییش ئاماده ی 5 و 4 کانی پۆله بۆ  جۆره و له کتێبی داهاتوودا  له ی هیوایه و به. بکرێت  پیاده تایی ره سه

خوێنرێت، ده قۆناخ سێ  به کیش یه وانه ر هه ن، وانه 7 کان وانه  

 کۆتایی  له یه، هه  وه کراوه دیاری سوفێکی یله فه ڕێبازی و  وه بیرکردنه کرۆکی  به ندی یوه په  که چیرۆک، م، که یه قۆناخی

  وه گۆڕنه ده ر سه له بیروڕای و  وه نه ده ده اڵمی وه قوتابیان  که  یه هه پرسیارێک ند چه چیرۆکێک ر هه

ن که ده ر سه له گفتوگۆی و  وه چنه ده کاندا پرسیاره اڵمی وه بیروڕاو و به ،م دووهه قۆناخی  

 کانی دیاره و گرنگ خاڵه  به  ئاماژه و م رهه به و ژیان و  سوفه یله فه و ئه ی رباره ده مێژوویی کی یه کورته ،م سێهه قۆناخی

کات ده ی که فه لسه فه ناو . 

بێت ده ئاشنا فی لسه فه کی یه بیرۆکه  به تادا ره سه  له خوێندکار/ قوتابی  پێیه م به  



 کانی گرنگه  خاڵه و ژیان  به قۆناخیشدا دوا  له. بێت ده  یه بیرۆکه و ئه ڕ مه  له بۆچوونی بیروڕاو مدا دووهه قۆناخی  له

  به و  دیکه کانی فیه لسه فه ڕێبازه و سوف یله فه ر سه له  سوفه یله هف و ئه تی ریه کاریگه و سوفێک لیه فه ی وه بیرکردنه

 و  فه لسه فه  به  قوتابیانه ئاشناکردنی ڕێبازی نوێترین ، کردنه ئاشنا شێوازی م ئه کورتی به. کات ده یدا په  وه شه وانه پێچه

 . فیانه لسه فه ی وه بیرکردنه شێوازی

 ی فته هه ر هه  که گونجێت ده دا وه ئه ڵ گه له واو ته  (قۆناخ سێ کیش یه وانه ر هه و  وانه وت حه  واته)کان وانه شکردنی دابه

  له بکرێت رخان ته  فه لسه فه خوێندنی بۆ کی یه وانه کدا، یه فته هه  له  وانه 20 کۆی  له  واته ، قوتابخانه کانی وانه  له ک یه وانه

هتد....  وێنه و ئاین رزش، وه ی وانه پاڵ   

 کی پێشه  له( کوردی زمانی  به)کاندا فیه لسه فه  ته بابه  له زیاتر ی رچاوه سه کارهێنانی به و کان وانه ی وه وتنه شێوازی

  کراوه باس مامۆستا ڕێنامیی ک وه دا که کتێبه

 ئۆسلۆ، بۆ هاتبوون  وه وه که نده که ی پرۆژه  له  که ی مامۆستایانه و ئه پارساڵ، دا، ته بابه م ئه ڵ گه له ندی یوه په  له ر هه

 م ئه ری نووسه( فا مسته ریم که) ن الیه له  وه ته بابه م ئه کردنی پیاده و  وه گووتنه تی چۆنیه ی رباره ده ڕۆژییان 2 کۆرسێکی

 ک وه دا 3005/3002 خوێندنی ساڵی  له.  وه پێگووترایه ، (کرێت ده چاپ کتێب ی شێوه  مساڵدابه ئه پایزی  له  که)وه کتێبه

 ند چه(  بریه سه) مامۆستا(  گرین لێنده ئاسترید ی پرۆژه)   وه که نده که ی قوتابخانه  له ستپێک ده و تایی ره سه نگاوێکی هه

  له  زهڕێبا م ئه  که کرێ ده تی نووسیویه دا 3002 هاری به  له ناوبراو  که ڕاپۆرتێک ی گوێره به. )کردبوو  پیاده لێ شێکی به

بکرێت  پیاده وتوویی رکه سه به تاییشدا ره سه کانی پۆله ) 

 

  

 

عارف کاروان نی کرد ئاماده  44  ڕه الپه(  3002 -3002  وه که نده که رخی هاوچه پۆلی)  ڕاپۆرتی  له  

www.komak.nu     ک کۆمه سایتی  بڕوانه 

 

 


