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ی ئایا پێویستت بە چاودێریی منداڵ هەیە بۆ ئەوەی بتوانیت ی ( دا AMEPبۆ کۆچبەرایی گەورەساڵ ) لە کالسەکایی بەرنامەی ئینگلی 

نەی تۆ کە  AMEPبەشداری بکەت؟ کاتێک لە کالیس 
ا
ی دەکرێت بۆ ئەو منداڵ  منداڵ بە خۆڕایی دابی 

دا یت، خزمەیی چاودێریکردیی

 چکۆلەتر لە تەمەیی قوتابخانەن. 

 30هەوڵ دەدات خزمەیی چاودێریکردیی منداڵ بۆ تۆ هەماهەنگ بکات لە شوێنێک لە ئەوپەڕی  AMEPجێبەجێکەری بەرنامەی  

ی نەبێت. جێبەجێکەری بەرنامەی دو  AMEPخولەک لە خانووی تۆ یان لە کالیس  ور بێت. هەندێجار لەوانەیە ئەمە مومکی 

AMEP  .ین شوێنی چاودێریکردیی منداڵ بۆ تۆ پەیدا بکات  ئەوەندەی بتوانێت هەوڵ دەدات کە نزیکییی

ی تۆ، چاودێریکردیی AMEPئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی لە هەمان ڕۆژی دەسپێکردیی خویل  AMEPجێبەجێکەری بەرنامەی  

ێ بکات. ئەوان هەروەها هەوڵ دەدەن کە خزمەیی چاودێریکردیی منداڵ دەستەبەر بکەن بۆ ئەو ڕۆژانەی   منداڵەکەیشت دەست ی 

ی نەبێت چونکە ناوەندەکایی چاودێریکردیی منداڵ سنووردارن و داخوازی بۆ  کە تۆ لە کالسیت. هەندێجار لەوانەیە ئەمە مومکی 

ی  لەو کاتە دا جێگەیدێجار، لەوانەیە ناوەندەکە ئەوان زۆرە. هەن  بکاتنەبێت یان بە شێوەیەیک کایی جێگە بۆ منداڵەکەت دابی 

 جێگەی بۆ پەیدا دەکەن.  زۆرتر ڕۆژایی  بۆ هەتا 

ی دەکرێت. بۆ ئەو  AMEPتەنها لەو ماوەی کە تۆ لە کالیس    منداڵ بە خۆڕایی دابی 
بەشداری دەکەیت خزمەیی چاودێریکردیی

ی ناکرێت. لەو کاتانەی کە  AMEPچاالکیانەی کە بەدەر لە کایی پۆیل   منداڵ بە خۆڕایی دابی 
ئەنجام دەدرێن خزمەیی چاودێریکردیی

خۆت هەماهەنگن  پێویست بکەیت بۆ چاودێریکردیی دا بەشداری ناکەیت، یان کالسەکەت تەواو بووە، دەبێت  AMEPتۆ لە پۆیل 

منداڵەکەت. ئەگەر منداڵەکەت یان منداڵەکانت بۆ هەر ماوەیەک ناچێت بۆ ناوەندی چاودێریکردیی منداڵ، زۆر گرنگە کە ئەو 

ڵەکەی تۆ ڕیزێرڤ  بەڕێوە دەبات ئاگادار بکەیتەوە. ئەمە بۆ ئەوەیە کە بەرپرسان بتوانن ئەو جێگەی کە بۆ مندا AMEPالیەنەی کە 

 کراوە بەپنێ  پێویست بگۆڕن. 

دا بەشداری نەکەیت، لەوانەیە جێبەجێکەری ئەم بەرنامەیە ئەو هەماهەنگیانەی کە بۆ  AMEPئەگەر لە بڕێیک زۆر کالسەکایی 

م، ئەگەر تۆ دووبارە لە کالسەکایی 
ا
، دیسان دا بەشداری بکەیت AMEPچاودێریکردیی منداڵەکەت کراون هەڵبوەشێنێتەوە. بەڵ

م، لەوانەیە ناچار بیت دووبارە ماوەیەک چاوەڕوان بیت 
ا
 خۆڕایی چاودێریکردیی منداڵ کەڵک وەربگریت. بەڵ

دەتوانیت لە خزمەیی

 هەتا لە ناوەندی چاودێریکردیی منداڵ جێگەیەک بۆ منداڵەکەی تۆ پەیدا ببێت. 

ی دەکات لەوانەیە   AMEPانت، ئەو الیەنەی کە لە کایی هەڵسەنگاندیی پێداویستیەکایی تۆ بۆ چاودێریکردیی منداڵەک بۆ تۆ دابی 

بوون. بۆ نموونە،   
کۆمەڵێک ڕێگە و بژاردە بە تۆ پێشنیار بکات بۆ ئەوەی بتوانیت بە زووترین کات دەست بکەیت بە خوێندن و فیێ

 لەوانەیە لە تۆ داوا بکرێت کە: 



یچاودێریکرد ی ن لە بەرنامەی ئینگلی 
ا
 بۆ کۆچبەرایی گەورەساڵ یی منداڵ

2 

یەیی بخوێنیت کە هەر لەوێ ئیمکانایی چاو   •
ا
 دێریکردیی منداڵ هەیە. لە ناوەندێیک کۆمەڵ

 زۆرتر لەو مەودایە کە خۆت دەتەوێ سەفەر بکەیت.   •

کردن لە دوورەوە بخوێنیت هەتا کاتێک کە جێگەیەک   •  
لە ماڵەوە الی مامۆستای تایبەت بخوێنیت یان لە ڕێگەی سیستەیم فیێ

 بۆ چاودێریکردیی منداڵەکەت پەیدا دەبێت. 

ێ سەبارەت بەمە ئەگەر ئەو هەماهەنگیەیک کە بۆ چاودێریکرد  یی منداڵەکەت کراوە لەگەڵ پێداویستیەکایی تۆ ناگونجێت، دەی 

ی دەکات قسە بکەیت.  AMEPلەگەڵ ئەو الیەنەی کە   بۆ تۆ دابی 

ی دەکات قسە بکە.  AMEPبۆ زانیاریی زیاتر لەبارەی خزمەیی چاودێریکردیی منداڵ، لەگەڵ ئەو الیەنەی کە    بۆ تۆ دابی 


