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 یارمه تی سێ قۆناخی: 

قۆتابی له وانه یه پێویستی به یارمه تی هه بێت بۆ نموونه: فێربوون، ته رکیزکردن، سه رنج، کارکردن، هه 

 هاوڕێ یه تی. ڵسۆکه وت،له پێوه ندی ده گه ڵ لێهاتوویی و هه ست وسۆزی 

یارمه تی فێربوون وچوون بو قۆتابخانه له سێ قۆناخی جیاواز پێک دێت. گشتی، یارمه تی پێشکه وتن وپێشوه  

چوون، یارمه تی تایبه ت. له وانه، قۆتابی بۆی هه یه له یه ک قۆناخ ئیستفاده بکات و یارمه تی پێویست وه  

 ربگرێت. 

وه یه که،باوه ڕبه خۆبوون،هیوایه تی خوێندن، لێهاتوویی کۆمه اڵیه  ئامانج له یارمه تی کردن به قۆتابی بۆئه  

 تی وفێربوونی به هێزکردنی لێهاتوویی فێر بوون.

له فێربوونی قۆتابی و یارمه تی قۆتابخانه ڕووڵی سه رپه رشتیار) دایک وباوک( زۆر گرینگه وپێویست. له  

ه ڵسه نگاندنی  بؤ ده کرێت وچاودێری و به دواچۆنی  مه ڕ پێویستی قۆتابی بۆ یارمه تی پێویست، به رده وام ه

 پێویست بۆی ده کرێت. 

 ده کرێت قۆناخه کانی یارمه تی له هه ردووک الوه به کار بهێنریت وکه ڵکی لێ وه ربگیردرێت. 

 سترۆکتوری پشتیوانی سێ قۆناخی به شێوه ی خواره وه یه:

 

 

 

 :یارمه تی گشتی

 سه ره بۆ پێداویستی و یارمه تی گه یاندن به قۆتابی. یارمه تی گستی یه که مین چاره  

ئه مه له وانه یه بێت بۆ نموونه، یارمه تی په روه رده، په روه رهدی تایبه تی نیوه کات یان قورمه کانی تر  

 پشتگیری که له نێو پوول دا بۆ قۆتابی پێویسته. ) نموونه. سه رینی کورسی،هێد فۆن،ئه رکه تایبه ته کان( 

پێکردنی یارمه تی لێپرسین وبڕیاری جیا پێویست ناکات. ئه رکی سه رپه رشتیارزۆر گرینگ وپێویسته  بۆده ست

یارمه تی ده ر و هانده ری مناڵ بێت له ئه رکه کانی قۆتابخانه دا، چاودێر وبه دواداچۆنی ئه رکه کانی ماڵه  

ست بکات له ئه نجام گه یاندنیان دا و له   وه و قۆتابی بکات له به ئه نجام گه یاندنیان دا. له کاتی پێویست وهه

 کاتی پێویست وهه ست به نیگه رانی کردن ده گه ڵ مامۆستاکان پێوه ندی بگرێت. 

له حاڵه تی که پێداویستی یارمه تی هه ست پێ بکرێت و زه روور بێت مامۆستا هه ڵسه نگاندێکی پێداگۆکی  

 )په روه رده یی(بۆ قۆتابی ئه نجام ده دات. 

ه نگاندنی پێداگوژیکی )په روه رده یی( هه ڵسه نگاندن ده کرێت که پێویست و زه رووره نه قڵی به  له هه ڵس

 شی پشتیوانی وپشتگیری پێشکه وتوو بکرێت. 

 

 

 یارمه تی وپشتیوانی پێشکه وتوو)زیادی(



 به قۆتابی. پشتیوانی پێشکه وتوو، پشتیوانی به رده وام تر، تێکه اڵوتر وتاکه که سی تره، بۆ یارمه تی  

ده کرێت وابێت، که بؤ نموونه به رده وامتر، یارمه تی مامۆستای تایبه ت به شێوه ی جیاواز یان هه فتانه  

یارمه تی بۆ په روه رده. هه ر وه ها له وانه یه هه موو شێوه و هاوکاریه کی پشتیوانی پێویست بۆ قۆتابی له  

 پوول هه بێت. 

منداڵ هان بدات، پشتیوانی وهاکاری بکات له به ئه نجام گه یاندنی ئه    ئه رکی سه رپه رشتیار ئه وه یه که، 

رکه کانی قۆتابخانه و هه روه ها ئه نجام دانی ئه رکه کانی له ماڵه وه. هه ر وه ها سه رپه رشتیار)دایک  

زه    وباوک( ڕووڵێکی گرینگ یان هه یه له پالن ڕێژی به رنامه ی فێربوونی قۆتابی.          له ئه گه ری 

رووره تی یارمه تی په روهرده، مامۆستاکان ڕاپۆرتی پێداگوژیکی )په روه رده یی(له قۆتابی ئاماده ده که ن  

 که ده گه ڵ سه رپه رشتیاره کان )دایک وباوک(پێداچوونه وه ده کرێت ولێ ئاگادار ده کرێن.

وه ها پێویستی به هه ڵسه نگاندنی  پشتگیری ویارمه تی تایبه ت به بڕیاری پێداگوژیکی )په روه رده یی( وهه ر  

 پسپۆڕی تایبه ت هه یه )نموونه ده رۆنناسی قۆتابخانه، دۆکتۆر(.

 

 

 

 

 یارمه تی تایبه ت: 

پشتیوانی ویارمه تی تایبه ت بۆ ئه و قۆتابیانه یه، که پێشوه چوون وپێشکه وتن وفێربوونه که ی پشتگیری یه  

کات. پشتیوانی تایبه تی له وانه یه بۆ نموونه به شێک بێت له په روه  کی به رده وام و سیتماتیک پێویست ده  

رده ی تایبه ت یان په روه رده ی ته واوکات. پشتگیری و یارمه تی تایبه تی له چوارچێوه ی یاسای په روه  

  رده ی سه ره تایی بۆ قۆتابی به هه مووئاوایه ک پشتگیری به کار ده هێنرێت وده کرێت. ئه رکی سه ر په

رشتیار )دایک وباوک( ئه وه یه که هانی قۆتابی بدات،پشتیوان بێت، یارمه تی ده ری منداڵ بێت له به جێگه  

 یاندنی ئه رکی قۆتابخانه و هه ر وه ها ئه رکه کانی ماڵه وه ئه نجام بدات. 

بوونی قۆتابی  هه ر وه ها سه ر په ره شتیار ڕۆڵێکی گرینگ ده گێڕێت له ئاماده کردنی پالنی تاکه که سی فێر

HOJKS) .ئاماده کردن وهه ڵسه نگاندنی پالنه که ) 

پالن فورمه کانی )شێوه کانی(پشتگیریه کانی گونجاوی قۆتابی ئه وانه ی دیاری کراو تۆمارده کات و ئاستی  

 ناسین وپێناسه و هه ڵسه نگاندنی بۆده کات بۆپشتیوانی کردن وبه دواداچوون ده کات بۆ جێ به جێکردن یان. 

 

 

 



 

خوێندنهوەی پهروەردەیی -2   

ههڵسهنگاندنی پهروەردەیی  -1  

     III. یارمهتی تایبهتی 

II. یارمهتی پێویست 

I. یارمهتی گشتی     

                   A پێویستی یارمەتی زیاد) دەبێ     

         B) فۆرمە جیاوازەکانی پشتگیری و یارمەتی 

       C) یارمهتی و پشتگیری بهردەوام       

 

 

 

 بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه ماڵپه ڕی ده سته ی په روه رده: 

tuki-koulunkaynnin-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-//www.oph.fi/fi/koulutushttps: 

 

 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki

