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 یک پشه

ی  یه » رخ بۆ زارۆخانه پالنی فرکاریی هاوچه«می  رهه م به ئه »ک کۆمه«ڕکخراوی 
ستکاریی  ده  وردهوێ  و له ، لره ی کوردی کردووه مه رجه ته  وه نی نۆروژییهزما  له

 .رجی کوردستاندا لومه ڵ هه گه ستی گونجاندنی له به مه  به  کردووه

م شواز و  ی، ههت ڕه بنه یها بهڕۆک و  م ناوه هه  رخ بۆ زارۆخانه پالنی فرکاریی هاوچه
 قانوونیم  ههدا  هپالنی فرکارییم  له.  هکردوو ی دیاری زارۆخانه سنووری کاری

ی زارۆکانی  نامهیمان پهتی  تایبه  ، بهی جیھانی نامهیمان پهم  ههو   زارۆخانه  ت به تایبه
UN  یچاو گیراون ڕه 1989سا . 

 

 :بۆ  زارۆخانهفرکاریی ی پالن

 رنج رچاوی ڕامان و سه سه  ببته  همانی کوردستان رله په •
ی  رچاوه سه  ببته  ی کوردستانه) و خوندنی با  رده روه په(اری تی فرک زاره وه •

 بیاری پویست
و  ندی دۆکیومتبهدانان،  ک ئامرازک بۆ پالن ، وه یه زارۆخانهندانی  کارمه •

 .نگاندن سه هه
تی  رفه دن، دهبر ڕوه به یتی ی چۆنیه رباره دهربگرن  ل وهزانیاری   بۆ خزانه •

 . دا زارۆخانه  له دان رو بیا شداری به
 .ل داڕژن یخۆیانپالنی کاری   یه رانی زارۆخانه به ڕوه و به ن خاوه •
  ستۆیه ئه  ریان لهرکی چاود ئه ت حکوومهی  ی دیکه رمانگه و فه یوان شاره •
 ر بکات سه کاری له  بۆ مدیای کوردستانه •
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 زارۆخانه رکی ئه

 

ی ژر دروست بۆ مندا ی شه گهتی  رفه زاندا دهخڵ  گه هاوکاری له  به ب ده  زارۆخانه
 .بکات رخان ته خوندننی  مه ته

 :زارۆخانهرکی  ئه

ی شکی فرکاری که  له  بۆ منداڵ  گونجاوهکی  هیو چاودری  رده روه په یکردندابین  •
 باردا له

 خزان گیی  ئاسوودهم بۆ  م بۆ فرکاریی منداڵ و هه شونک بت هه •
 کی مندان بت یه بهک وانی یهپشتی •
 چاو بگرت ڕه یشجڤاتندی  وه رژه بهمنداڵ بگرت و   له زڕ •
 بکات ر به سته دهنی خوندن  مه ژر ته یمندابۆ   شه ی گه مینه زه •
ی  وه نگاربوونه ره ی به ک ئاماده تییه سایه بارهنانی کهرک بت بۆ  هانده •

 بت ههروونی  فیزیکی و ده ی شه ڕه هه
 جڤاتدا  له بکات شداری ری بهفمنداڵ  •
 بکات ر به سته دهبۆ منداڵ  ری ی و هونهنگ رهه فه، جڤاکیفیزیکی، ی پداویستی •
 چاو بگرت توانا و ئاستی منداڵ ڕه •
 ی منداڵمی ساخهپاراستنی  •
 .ند کسانیی زایه کار بۆ یه •

 ی دینی ڕچکه، دین و  وه ته نهنگ،  رهه فه  له  ه کی تکه هی پکھاته کوردستانی جڤات
کانی  هۆکاره.  وه هبدات نگ یش ڕه زارۆخانه  له ب ده  هجڤاکی  هیی و تکه ئه .جیاواز

زموونی  ئه   کات منداڵ به دا وا دهجڤاتنو   ی و زمان لهدین ، ند زایه، جڤاکیوری، وئاب
 یجیاوازی کات ب ک دهمنداموو  پشتیوانی هه  زارۆخانه.  زارۆخانهناو   بته  وه جیاوازه

. ینگ رهه  تی و فه سایه که
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 م که شی یه به

  زارۆخانهی کی ره ئامانجی سه

 

  زارۆخانهئامانجی  1.1 
 

نی  مه ژر تهی مندابۆ   یهتی چاالکی رفه دهخساندنی  ڕه  زارۆخانهئامانجی  •
ی خزان و هاوکاری یشتن تگه  به  وه نزیکه  له ب ده  م کاره ئه. خوندن

ب بهج تجکر. 
مافی مرۆڤی ی  جاڕنامه  ند بت به پبه ب ده  زارۆخانهبردنی  ڕوه به •

  .کان ووهکگرت یه وه ته نه

 

و بار   رده روه پهمی  که رپرسی یه به خزان ن هک ده  وه خت له جه جیھانیی  نامهیمان په
 .ینگ رهه هفی و دین ی وه وساندنه چه  ڕگرن لهی ی وه ته نونهی بیار.  هنانی منداه

زۆر   بهدا  زارۆخانه  لهنابت  منداڵ .ها بت روه ب هه ستووری کوردستانیش ده ده
 ستیار هه ب ده  زارۆخانه .بکرتت  دینکی تایبه  ت یان دژ به کی تایبهدین ی ئاڕاسته

 . وه زارۆخانهماڵ و جیھانبینیی  یی جیاوازی ناو کشه  وته هت منداڵ بکه بت و نه
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 ت ی تایبه زارۆخانه 1.2

.  ی دینی زارۆخانهو  ت ی تایبه زارۆخانهزراندنی  دامه  دات به ده  ڕگه  زارۆخانهیاسای 
ستووری  وی ده یه په  کی دیکه یه موو زارۆخانه ک هه وهب  ده ت ی تایبه زارۆخانه

 پی  ندیی خۆی بپارزت به تمه تایبه  یه ۆی ههدا ب یه و چوه له. بت ت وه
ب  تی و دینی، ده تی، تایبه ومهو، حکک یه زارۆخانه موو هه. ی دیاریکراو بیارنامه

یارکی برمان و  قانوون و ڕسا، فه ووم ههو   پالنی فرکاریی زارۆخانهندی  پبه
 .ببنی گشتی  زارۆخانه

 

 

  زارۆخانه یتی ڕه بنه یها به 1.3

 یکسانی رک بۆ یه هانده  ببنهکاندا  زارۆخانه  لهو فرکاری   رده روه ، پهری ڕوبه به ب ده
 .وام رده وتنی به و پشکه می ساخهیشتن،  ، لبوردن، لک گهبیر ی، ئازادیند زایه

 

، چاودریگونجان،   وه ک، پکه وهتیی  ڕه ی بنهها به  به بدات یگرینگ ب ده  زارۆخانه
ریی  رابه بهی مرۆڤ، یکسان یهوون، بتی و مافی جیاواز ڕز بۆ مرۆڤایه، تی رپرسایه به
 . تاک و لبوردن ی، ئازادیند زایه

.  وه هبدات نگ ڕه دا زارۆخانهی  رده روه په  له ب دهی نر و م ند زایهنوان  یکسانی یه
 . کسان ی یهجڤاتکی کردن بۆ دروست بکات  رده روه منداڵ په ب ده  زارۆخانه

نر و   یند زایهردوو  هه کسانیی نوان یهنسیپی یی پرپ  کانی به کاره ب ده  زارۆخانه
 ربیست بن ربین و به به ،بدرت تیان پ رفه مان ده هه ب ده چو ک کوڕ.  م دابنت

 موو هه  له یشداری بدرن بۆ به هانو ) لی ببیسترت: ربیست ببینرت، به: ربین به(
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کچان و کوڕان   بۆچوونی خۆیان به نندا کارمه ب ده . زارۆخانه ییگروپکار کی چاالکییه
 .  انهڕوانی چاوهجڤات   لمنن که ن و پیان بسه بده پشان

،  ژینگه :ر رانبه تی بکرت به ایهرپرس هبفری   وه زارۆخانه  ر له هه منداڵ  زۆر گرینگه
وتنی ژیانی ڕۆژانه و  پشکه یشتن له  تگهبی  ده. می ساخه، ژیانی مرۆڤ و نگ رهه فه
ت ره ی سه رنامه ن بهاژی  زگرتن لهڕکی ب. 

لبوردن و . دا ی ئمهنگ رهه فه  بن له ردی بناخه بهن گرت ک و یه یویست خۆشهب  ده
ست  دا هه زارۆخانه  ه مندان لهگرینگزۆر .  زارۆخانه یما های بنه به  بکرنه ب دهڕز 
خۆ . بکرن هاوکاری ی وفری گروپکار. ن بکه  وره رنجی گه ویستی و سه خۆشه  به

.  وه هبکات لبوردنتی و  یارمه  بیر له  کات مرۆڤ پتر ده وار  رانبه سی به جی که  خستنه
الی منداڵ  کردن ژیان و هاوکاری یویستی خۆشه  گرینگه  وه ی جیھانییه ڕوانگه  له
 :و دابنت بۆ ی پته بناخه ب ده  زارۆخانه. بکات  شه گه

 ن مه درژایی ته  م بهوا رده ی بهفربوون •
 داجڤات  له چاالک ی  کی دمۆکراتانه هییشدار به •
  ر وروبه و ده خزانڵ  گه یشتن له اوکاری و لک تگهه •

منداڵ،  یینگ رهه فهپاشخانی  ،ن مه ته ب دهکات  ڕنون دهمنداڵ   زارۆخانهکاتک 
بکرت بۆ  ارک  زۆر گرینگه. چاو بگرت ڕه جڤاکیی منداڵ ندیی وهی دین و په

 یستی ربه سه  ڕز له ب ده.  زارۆخانهنو  ڕووداویی  رباره ده  نه الیه  مه یشتنکی هه تگه
 .بگیرت خزانتاک، تاکی منداڵ و 

ی  وه نگدانه ڕه. تی بت ڕه های بنه کردنی به  ی پیاده ب نموونه ده  ی زارۆخانهند هکارم
 ب ده  زارۆخانه. ر باس به  بخرنهیدا داگۆگپ رمی دانیشتنی فه  له ب ده داووو ڕو کار
  .و دیڤچوون نگاندن سه ههر  به  بخرنه کی سیستماتیک یه شوه  به



  رخ بۆ زارۆخانه پالنی فرکاریی هاوچه

www.komak.nu    12/61   info@komak.nu 

 تی منداهمنداڵ و  - 1.4

 

نی  دوو الیهر هه.  ت و بارهنانی منداه خزمه پالنی فرکارییی  رچاوه رشار و سه سه
مواردا  کی هه یه نگهینگ و ژ وئاههکی ها یه پرۆسه  ی منداڵ لهیزرفیزیکی و ه

 . درێ ی پ ده شه گه

 

ودا  له .دا مه له گه  یهمی مندای هاوکاری رده کانی سه هیندی تمه تایبه  له ک یه
دات،  رنج ده منداڵ سه.  وه کاته شداربوون جی خۆی ده ری، فانتازیا و به ستپشخه ده

، چاودری. یدانی فربووندا مه  موون لهز دوای چژ و ئه ڕت به گه کات، ده پرسیار ده
 مندادا، بوا  له  کانی ڕوانگه دا شوازهمی مندای رده سه  ربوون لهف و  مه گه ، رده روه په
الی منداڵ دروست  داهاتوودا  فربوون له یزوو ئارهو   سانی دیکه که  خۆبوون و به به
 .کات ده

جیھانی فیزیکی و    کات به نداڵ ئاشنا دهم پکڕکو یو چاالکی  مه گه ،بوون وه پکه
. هنن ی نوێ دادهنگ رهه فهو   وه نه که کۆن زیندوو ده ینگ رهه فه. ر وروبه هی دجڤات

ی  ژینگه  له  رانه ند، جۆراوجۆر و هانده مه وه شکی فرکاری ده که ،ب ده  زارۆخانه
ن  خاوه، ند زایهن،  مه ته  یچاو گرتن ڕه  ه، ببکات ر به سته ن دهفربوون بۆ مندا
 یو چاالکی چاودریب  ده. ینگ رهه فهی پاشخانو جڤات ، ت پداویستیی تایبه

 .نرتنجبگوجۆراوجۆر ڵ تاک و گروپی  گه له  زارۆخانه

خۆی  ری وروبه ر ده سه  ری له خۆی کاریگه یندی تمه هۆی چاالکی و تایبه  منداڵ به
ر  سه  نت له ری داده کاریگه  سانی دیکه ینی کهبین  رگرتن له ژ وهچنت،  داده
 لماندن کتر سه یهز، بوا، دنیایی و ڕ  به ب دهندان  کارمه. دی منداڵویشتنی خ تگه
  له ب دهری  کاریگه تی منداهی منداڵ و نتی بینی چۆنیه. ن فتار بکه ڵ مندادا ڕه گه له
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  یشتن له تگه. یانکردن وکاریمنداڵ و ها  ندان له یشتنی کارمه شوازی تگه
 . ربینی منداڵ زۆر گرینگه کانی ده شوازه

سازیان بۆ  ی چاره مینه زه  رپرسه به  زارۆخانه،  خت و گرفتداره ژیانیان سه  یه منداڵ هه 
 .سانی پسپۆڕ و که  ندیدار یوه ی په رمانگه فهڵ  گه له هاوکاری کوو وه . خسنت به

 

 

 ڵمنداشداریی  به 1.5

 

بردنی  ڕوه تی به چۆنیهر  سه بۆچوونی خۆی لهتی  هدا مافی خۆی زارۆخانه  منداڵ له
و   شرۆڤه  شداری له به  چاالکانه بدرت ی پ هڕگ ب دهمنداڵ .  ربت ده  که زارۆخانه
 یری رنجی منداڵ کاریگه و سه ن ڕا مه ته یپ به.  بکات دا زارۆخانهکانی  کارهژیی پالن

 . ب دهخۆی 

 

دات به مافی  ی دهگرینگ UNکان  کگرتوه یه وه ته نهی  )ی مندان جاڕنامه(  زارۆنامه
ڕا منداڵ مافی  .کانیان نهوبۆچورگرتنی  ند وه هه بهو دونیای خۆیان   ربینی منداڵ له ده 

ی منداڵ و ) ڕۆڵ(  نۆره. ری خۆی وروبه ر ده سه ب له ری هه یگهکار ، یه ربینی هه ده
ی  وه ئاستی بیرکردنهو ن  مه ته  به  سته یوه پهی بیاردا  پرۆسه  شداربوونی له به جۆری

خۆ  ربه و ڕابھنرت سهجڤات   له  شکه به بکات ست هه ب دهمنداڵ .   وه و منداه ئه
  کرت خۆی لهفر ب ب دهمنداڵ . ربت و بتوانت تواناکانی خۆی ده بدات بیار

 .ر ببات رانبه به  ی به پهتا بتوانت  دابنت هه  کهسانی دی ج و دۆخی که
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  ن به ده ده  دووکیان ئاماژه ر هه ئاخافتنو زمانی ) ش ی له جووه(  سته زمانی جه
ی زمانی  ڕگه  خۆیان پتر له بۆچوونیمندانی زۆر بچوک . دۆخی منداڵ یتی چۆنیه
. ینبگرر ند وه هه منداڵ به یکربین ست ده هه ووم هه ب ده. بن رده ده  وه سته جه

پشتیوانی ل بکه بۆچوونی خۆی   و چاالکانه  بوو، هانی بده ههر پرسیاری  گهمنداڵ 
  ردان و بسۆزی له، ئازا و کینه کی ڕوتۆ  وه شکنرته کاتک منداڵ ده. ببتر ده
 .نچنر دا دهناخی

 ب دهندان  کارمه. نی منداڵربی هی د شوه  به تت بدا تایبه ییگرینگ ب ده  زارۆخانه
و  ر ئه هه. ن تبگهمنداڵ  ی سته زمانی جهبت  هه انمنداڵ بگرن و توانای  گوێ له

 .ڕوات ده ئاخافتن و  ربینی وشه و ده ره به  ورده  ورده  یه ربینه ده

ی منداڵ بگرت و زموون و ئه خواست  ز لهڕ، ب جیاوازیی، ب ده  زارۆخانه
و  منداڵ  به بدرت ربین مافی ده ب ده. چاو بگرت مووان ڕه هه ندیی تمه تایبه

رگرتنی  ند وه هه به.  وه زارۆخانه کاری ی و بگه  رنامه بهی  چوه  بخرتهیان ری کاریگه
و  ندان نوان منداڵ و کارمه  ندی له یوه شکی باشی په کانی که هخواستمنداڵ و 

 .کات دروست دهدا زانخندان و  نوان کارمه  ها له روه هه

گفتوگۆ بۆ   یه کات و شون هه  پویستی بهدا  کاروباری زارۆخانه  لهمنداڵ یی شدار به
 خستنڕک  داڕشتن و  بتهک  یه شوه  بهب  ده  کاری زارۆخانهی النپ. یاندا گه له

ت کر ده  یه م شوه به. شداربوونی منداڵ و به خواست  به بدات بتوانت شون و کات
 ب دهمنداڵ . دا زارۆخانه  ی خۆی له ژیانی ڕۆژانهرخستنی  بۆ سه بدرت منداڵ هان

تاککی  ووم هه  گرینگی به  رپرسانه وردی و به  ی به ورانه و گه ربگرت له هزموون و ئه
 .ن ده ده  که گروپه
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 خزانی اریکاریه 1.6

 

دابین خوندن نی  هم و چاالکی بۆ مندانی ژر ته  شه گه ب ده  زارۆخانه •
 . بکات ی منداڵخزانڵ  گه هاوکاری له  وه نزیکه  له و بکات

  یه م شوه ، به تی خزان بدات یارمه دا رده روه و په چاودری  له ب ده  زارۆخانه •
بۆ و وام  رده ی بهفربوونبۆ ،  شه بۆ گه ب دهو دروست  کی پته یه بناخه
 .داتدمۆکرا یجڤاتک  ی منداڵ له چاالکانه یشداری به

ک  هی زارۆخانه ووم هه ب دهی منداڵ، خزان ڵ گه لههاریکاری   بوون لهبۆ دنیا •
هاوکاری  بژردراوی هه کی یه سته دهو  خزان ڕاوژکاری کین نجومه ئه
  .بت هه

 

و  رشتیار هرپ ی سه سانی دیکه م که و هه خزانم  هه خزاناڵ و م  ست له به مهدا  لره
 .  وه گرته رپرسی منداڵ ده به

  له  م خاه ئه . ستۆیه ئه  ی مندای له ده روه په یتی رپرسایه به خزانمدا  که ی یه پله  له
ری  واوکه هت ، وه ، پاش ماه زارۆخانه. سپ بچهب  دا دهپارزی مندانی مافقانوون
 .بگرتخزان  کانی سا جیاوازهڕ  ڕز له ب ده  زارۆخانه.  ی منداه ژینگه

  ی جیاواز لهر ڕووبهی مندان قانوون ناو ییشتن و هاوکاری تگه مکی چهدوو  ر هه
 لماندنی سهو   نه الیه ڕزی دوو  .خۆ  گرته ده  زارۆخانهو  خزانندی نوان  یوه په
 ی رباره ده  یهیی زانیار وه وام گۆڕینه رده به  واتههاوکاری . رجی گرینگن مهکتر  یه
وازی ڵ ش گه لهی منداڵ  شه و گه یگ ئاسووده ی رباره دهکان  پرسیاره ب ده. اڵمند
ت  رفه ده ب دههاریکاری . بکرت گفتوگۆ دا که زارۆخانهدنی بر ڕوه بهو   رده روه په
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  بۆ نموونه ن هد ده هه ر ی سه گرفتانهو  له نه الیه یشتنکی دوو خسنت بۆ تگه به
 . هت کی تایبه هیئاگاداری  یستی بهپوکاتک  منداک 

 خزانکانی  ونهوچبۆ  لهنوان ڕز  یینگ هاوسهی  وه ن بۆ دۆزینه کار بکه ب دهند  کارمه
 . ک الیه  له  زارۆخانه تیی ڕه بنه لی گهها بهک و  الیه  لهرگرتنی مافی منداڵ  ند وه هه و به

. ی منداڵ شه رانی و گه زهخۆشگو  رپرسن له به  زارۆخانهندانی  و کارمه خزان
ی  متمانهیی و  وهکرا ی  ر بناخه سه له ب ده  زارۆخانهی نوان ماڵ و  نهڕۆژا یهاریکاری
دۆخی  ستی یوه په  ن که بکه  تانه و بابه باسی ئه  هنابور ب ده خزان .تب  هن دوو الیه
شهش  که ر باسه ت گه نانه ته ن، که همندات  دار کزان. بده خ ت که ببزان  
منداڵ و   به ت باسی تایبه پارزن،پ قانوون ڕازگرن، نھنی  به  ندانی زارۆخانه کارمه

م  و هه  زارۆخانه ندانی م کارمه هه. س نایدرکنن پارزن و الی که خزانی منداڵ ده
،  تهی جڤاتی ڕه بنه یها و بهجڤات تی  رایه نونه  زارۆخانهبیریان بت   له ب ده خزان

 .  یه انهزارۆخندانی  رکی کارمه بردنیشی ئه ڕوه به

ی  رباره ده خزان  پویست به یپدانی زانیاری  رپرسن له به  زارۆخانهندانی  کارمه
 ب ده خزان.  دا یه ۆسهرم پ هی خزان لشداری و به  زارۆخانهبردنی  ڕوه تی به چۆنیه

کی  یه ۆسهرپ  شدارن له گیرت و به ده زیان لکانیان ڕ ی منداه وه له  وه دنیا بکرنه
 . گشتیدا کارییفر

  م به ک تاک و هه م وه هه خزانی خواستو  پشنیازگوێ ڕاگرت بۆ  ب ده   زارۆخانه
و  خزان نی نجوومه ئهن  الیه  وام له رده به ب ده  زارۆخانهبردنی  وهڕ ی به شوه .گروپ

  به بدرت خ بایهدا  م بواره له  هگرینگزۆر . گۆ بکرتهاوکاری گفتور  ی ڕبه سته ده
 .و ماڵ  زارۆخانهنوان  ایی و دنی  یشتن لک گه

ی زانیاری  وه ی منداڵ و گۆڕینهخزانوتنی منداڵ،  ک شونی چاوپکه وه  زارۆخانه
اندا ک وه کۆبوونه  له  یه زارۆخانهرکی  ئه.  ستۆیه ئه  ی لهگرینگرککی  ئه،  ینگ رهه فه

  له  وه ریان بکاتهئاگاداو نگی و دینیی جیاواز  رهه گروپی فه  به بدات واو زانیاری ته
 ڕز  پوستی به ی جیاوازنگ رهه فهن  ی خاوهخزان  . که زارۆخانهبردنی  ڕوه تی به نیهۆچ
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  ب بوای به ده  سته به م مه بۆ ئه  ی زارۆخانهند کارمه.  یشتنه گرتن و تگه گرتن، گوێ
 .کاردا ڕوون و دیار بت  له خشی نه بت، خۆی هه

ی کردن  رده روه تی په ی چۆنییه رباره ده  یهڕنونیتی و  یارمه  پویستیان بهن  هه خزان
هاوکاریی   ی بهو پویست  یه نگی ناوخۆی هه ی ئاسته شهک زانخ  یه ههار ج. منداڵ
  .ری پسپۆر یدهیار ی زگه ی ده ارهرب ده خزان  به بدرت زانیاری ب ده.  یه هه پسپۆڕ

 ب دهان یری کاریگهدا خزانڕاوژکاریی نی  نجوومه ئه  لهشداربوونیان  ڕی به  خزان له
 . کانیان ی منداه زارۆخانه  بردنی ڕوه به یتی چۆنیهوتی کار و  ر ڕه سه له
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 .فرکاریی ک یه زگه دهک  وه  زارۆخانه 1.7

 

 . رخستنی ئاستی توانایانه ندان و سه ی کارمه شه رۆشی گه م په رده ی باش هه زارۆخانه

 

بۆ   یه ی ههگرینگڕۆکی ربوون و فکردن   شه گهبۆ  ک یه جگهک  وه  زارۆخانه
 منداڵی  شه گهکار بۆ پویست  یپ به ب ده   زارۆخانه. نی خوندن مه مندای ژر ته

و  نگ رهه فهبوون، ج ، شونی نیشتهجڤاکی نی فیزیکی، گرتنی الیه چاو ڕه  به .بکات
  .کی دروست یه شه خسنت بۆ گه کسان به تی یه رفه ده یی وه ته نهدینی و پاشخانی 

 ب ده  و  یه ی خۆی ههتر دابونهندی و  تمه تایبه  رده روه ی پهک یه زگه دهک  وه   زارۆخانه
 اوی لچ  ک فرگه ب وه و ده  یه فرگه  زارۆخانهش بترازێ  وه له. بدرت خی پ بایه

  له شکن به   وه و فربوون پکه  ڕۆژانه یکی، چاال مه گه ،بار هنانو   رده روه هپ  . بکرت
  له  یه هه یشیگرینگو ڕۆکی    هنگ رهه فهری  داهنه  زارۆخانه.   زارۆخانهندیی  تمه تایبه
 .وازی جیانگ رهه فهنوان  یندی یوه پهکردنی  و پته

 فرکاریرپرسانی  ران و به به ڕوه به.  بگت  فرکاری یکی ره ڕۆی سه ب ده  زارۆخانه
پدانی   شه نگاندن و گه سه ی، ههکردن ج دانانی پالن و جبه  رپرسن له تی به تایبه به
ی ڕنونی  رپرسن له به  مان شوه هه  وان به ئه.  زارۆخانهکانی  رکه ۆکی ئهڕ ناوه
ی رک کار و ئه  کی گشتی له شویه  یان بهووم هه به جۆرک که   دیکه ندانی مهکار

بۆ   تی گونجاوه رفه خساندنی ده ڕه  زارۆخانهرانی  به ڕوه بهکاری . ن بگهتخۆیان 
 . ن بکه  ی خۆیان پیادهندان توانا کارمه

دا  شه گۆڕان و گه  لهم  رده هه ب ده جڤاکی کاری رده روه ی پهک یه زگه دهک  وه  زارۆخانه
ی خواستو   وه بوونهنگار هر به ی ئاماده ب ده، و ۆرگانکی فرکاری پشهک ئ وه. بت
  .بت نوێ
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  ی زارۆخانه ژینگه 1.8

 

م  ده خسنت، تیدا به نگین بۆ مندان به و ڕه  کی ئاسووده یه ب ژینگه ده  زارۆخانه
 . ربگرن ژیان وه  هم چژ ل م فر بن و هه هه  وه مانه گه

 

االکی و چ  مه گه واوی ته ی سته ره کهن  خاوهگونجاو و بت ک  یه ژینگه ب ده  زارۆخانه
و زانینی  ست ههتی  رفه ده .بکات زیاد زموونی و ئه  جووهمنداڵ ی  وه بۆ ئه جۆراوجۆر

بۆ   هیتی ڕه ی بنه وشین نموونهو هۆشگ  مه گه نوان فربوون،  گۆڕان له. وان بت فره
کی فیزیکی  یه ی ژینگهکردن دروست. کی شه له نی هزری و و الیهورد هه ییم اخهس

ی  چوه   له  یه کی زۆری هه ییهگرینگ  زارۆخانهی  وه ره و ده  وه چاالک له ناوه
. فربوون  رگرتنی منداڵ له وه و چژ شادیبۆ  دا  پالنی فرکاریی زارۆخانهکانی  رجه مه

  ر له واوکه شکی ته ک به وه ) سته سنووری جه( سنووری فیزیکی منداڵ ب ده  زارۆخانه
ت  رفه ریش ده وروبه ی ده سروشت و ژینگه. چاو بگرت ڕه ی فربوونی منداڵ ژینگه
 . رگرتن و هاندان دات بۆ چژ وه ده

شداریی  بهمندان بتوانن  ووم ههداڕژرت  وا ب ده   زارۆخانه یشی فیزیکی که
 ب دهی فیزیکیدا  ی ژینگهکردن دروست  له . ن کاندا بکه و چاالکییه  مه گه  له  کانهچاال
مندان .. بگیرت چاو ڕه  انیکی ی زیره ن و پله مه ک ته کانی منداڵ وه جیاوازه  نه الیه
  م له ههو   وه ره ده  م له هه  یه پشوودان هه  نی مندایدا زۆر پویستیان به مه ته  له
 . ست و هۆشی خۆیان ی هه وه هکردن و کۆ  وه بوونهدا بۆ ئارام زارۆخانهی  وه ناوه

و   جگه  ی پویستمان به وه ئاگاداربین له ب دهدا  یه م ژینگه ی ئهکردن دروست  له
 . بۆ گروپکاری و چاالکیی هاوکاتی جۆراوجۆر  یه هه  سته ره که



  رخ بۆ زارۆخانه پالنی فرکاریی هاوچه

www.komak.nu    20/61   info@komak.nu 

ن  سانی خاوه کهرجی  لومه هه ب دهی مندان  زارۆخانهی کردن بۆ دروستدا پالن  له
و جۆری بیناسازیی  ی شونکردندیاری . بگیرتچاو  ڕه ت پداویستیی تایبه

 . جیھانی بت یر شوازی نو سه له ب ده  زارۆخانه

 

 

 ک تاک منداڵ وه 1.9

 

و  ، زمان وه ته ، نهجڤاکی پاشخانی، ند زایه، ت پداویستیی تایبهن،  مه ته ب ده  زارۆخانه
 .چاو بگرت ڕهر منداک  ی ههنگ رهه فه

 

  ر رانبه بهیان پویستی ،کچوو نینوگروپکی   وه خوندنهنی  مه ژر ته  منداڵ له
  ویستی به گونجاندنیپکسان  یهتی  ی خزمهکردن ش پشکه.  کجۆر نییه یه   زارۆخانه

 ب ده  زارۆخانهۆکی پالنی ڕ ناوه. رک ڤه و ده تاک ووم هه یندی تمه ڵ تایبه گه له  کاره
ی  نگهیژ. نربگر ژی ل وهچ گروپ  بهم  تاک هه  م به ههک بت منداڵ  یه شوه  به

  پشتگیری له ب ده  زارۆخانه. شاد بکاتنداڵ م ب ده  زارۆخانه یکاریفر بار هنان و
یان،  که یه ر رجی هه لومه چاو گرتنی هه ڕه  وڵ بدات، به ، ههبکات کی منداڵتاک موو هه

کی پت بهورو کانی ده وره منداڵ و گه ڵ گه له واتا ژیاننک بھریان پ.  

، ت ن پداویستیی تایبه خاوهمندای  وایو مندان، مو هه  رپرسن له ندان به کارمه
. ن نگیی خۆیان بکه هاوسه  بهست  یان ههموو هه ب ده پاشخانن و  مه ، تهند زایه
 ک یه کی جیاواز بهنگ رهه فهتاک و  موو ههجۆرک بت  ب ده  زارۆخانهی  ژینگه
ها  روه ههو  ی جیاوازی وه هکردن ڕوون. جیاوازیان وایک بگرن  یه  ن و ڕز له بگه
  ئاشنابوون به. یشتن گه ک یه بۆ له کات م ده راهه فهک  یه ناخهبش  می هاوبهنۆر
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و بۆ تی  ی ئایه شه گه بۆ خسنت  ڕه ت ده رفه ی خۆت، ده وه یاواز لهنگی ج رهه هف
 .  و ژینگه نگ رهه فهمرۆڤ و  ی رباره دهی  )فزوڵ - پرسن( کونچکاو

  به  وه بکاتهی جیاواز منداج بۆ  بتجۆرک   به ب ده  زارۆخانهی  رنامه ڕۆکی به ناوه 
  زارۆخانه .شدار بن بهتدا یان  شه ی گه زوو، توانا و پله ئاره یپ  ی جیاواز، به شوه
ی مندا رک کردنی دهنگی و  ئاسته  بۆ پشگرتن له  هستۆی ئه  تی له تایبه یتی رپرسایه به

 . ت ن پداویستیی تایبه خاوه

. ساز بکرت  م مندانه بۆ ئهکار  رده روه پهتی  شکی تایبه به بکات پویست  یه وانه له
.  وه بگرتهدۆخی فیزیکی  م هه ، رده هرو په و جڤاکینی  الیه م هه  یه وانه نجاندن لهگو

  ت ن پداویستیی تایبه خاوهنی منداپشتگیری  ی ندیدارانه یوه په  نه الیهو  و ئه خزان
 .   خانهی زارۆکردن بۆ هاوکاری  نگرینگن  که ده

ن  الیه  گرتن، ڕاهزان و هاندانی منداڵ له گوێ  له  یهبریتی  زارۆخانهی  ژیانی ڕۆژانه
 ت ڕه  لهپالر،   گرتن له پشکار بکات بۆ   انهر اهنهد ب ده  زارۆخانه.  وه ندانه کارمه
بت  رییان هه کاریگه ب دهندان  کارمه. ر سه  رخستنه سه  لهو  ر رانبه بهی  وه هکردن
شکی  که  خۆبوون له به بوائاستی  رخستنی سهر منداک و  هه یتی سایه که ر سه له

 .جڤاتو ڕساکانی  قانوون یپ  به داهور و ئارام
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 و دینی جیاواز  وه ته نهبۆ مندانی   زارۆخانه 1.10

 

و   وه ته ، نهجڤاکی، ند زایه، ت ن پداویستیی تایبه خاوهنی منداڵ،  مه ته ب ده  زارۆخانه
  بگرت چاو ڕه  وه هنگ رهه فهزمان و   ر منداک به ی ههنگ رهه فهی پاشخان

 

ب  ی کوردستانیش ده و زارۆخانه  یه وه ته نگ، دین و نه رهه فه  تکی فره کوردستان وه
و   موو بنه جیھانی، مندانی ههی  وتننامه ڕکه یپ به. بت موان هه جی بۆ هه

 .  و زمانی خۆیانه نگ رهه فهدنی وان فره  پویستیان به شاکیڕ

ندیی  تمه خۆیان و تایبهی جڤات  لهک بت ش به ب دهو دینی جیاواز   وه ته ی نه زارۆخانه
هز  موو منداک به تیی هه سایه که  یه رکی زارۆخانه ئه. چاو بکات ڕه  و گروپانه ئه

ی گرینگ  ره شکی هه و دینی جیاواز به  وه ته نه ینگی رهه تی فه سه ما و خه بکات، بنه
 . سپنت بیچه  ب زارۆخانه و ده  یه م بواره ئه

ی جڤات و  وه ره ده  ت له نانه یی و دینی جیاواز ته وه ته گروپی نه  ر به سهنی مندا
تیان  رفه ڵ بکرت و ده گه وتیان له سوکه هه  وه ڕزه  به  یه ری خۆیان مافیان هه ڤه ده

  .نگی خۆیان بن رهه زای فه دا شاره زارۆخانه  خست له بۆ به
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 م شی دووهه به

 

  اریی زارۆخانهپالنی فرکۆکی ڕ ناوه

و مو ههی  وه بۆ ئه بت نگ ڕه فره و  نه الیه مه هه ب ده  زارۆخانهی  رنامه بهڕۆکی  ناوه
ی ڕۆک ناوه. یانوانات ی شه گه ری یاریده  بته، بربگرت وهل  یزموون ئهو  ژچمنداک 

زانی زمان و ڕاهکار بۆ   وه هبوونشدار وی و به ی تکه گهڕ  له ، زارۆخانهی  رنامه به
 . کات ده جڤاکیتوانای 

  رگرت و بیکاته وه دیجیتاڵ ئامری  لهچژ داڵ بت من ت هه رفه ب ده ده
 .ر و هونه زانستیدا کردنی  پهی زانیاری و  وه هکردن و کۆ  مه گه ک بۆ یه اوهچر سه

) فزوڵ/ پرسنی (کونچکاو .  ی ڕوونه ئاڕاسته  زارۆخانهڕۆکی پالن و شوازی کاری  ناوه
و   وه رنج گرتن، وردبوونه و سه ره دات به و هانی ده  وه کاته زووی منداڵ تیژ ده ی و ئاره

ی  نهمنداو  هئ  هن بده رنج سه ب دهندان  کارمه. ان و ئافراندنداهنو  ره فربوون، به
 .  رمه خولیای زانینیان گه

خولیا و   دایه وه له  زارۆخانه یر نهو هو ی چاالکیدابژاردن هه  ئازاد بت له ب دهمنداڵ 
 .راز بکات ته  نه و دوو الیه ڵ پالنی کاری خۆیدا ڕک بخات، ئه گه زووی منداڵ له ئاره

  وه و زمان پکه جڤاکی، توانای فربوون،  مه گه ، رده روه ری، پهاودچ ب ده  زارۆخانه
  شدار بت له به منداڵی  وه ئهبۆ   یهینگ رهه فهیدانکی  مه  زارۆخانه .بدات گرێ

 یرکاریی ف رنامه به ڕۆکی ناوه  له  نهم خا ئه موو هه. خۆیدا یینگ رهه فهداهنانی 
 . ستراون تکبه دا زارۆخانه

ر  ، هه وانهفت  هه  ته دا کراونه انهپالنی زارۆخ  له  شی وانه ستی ئاسانکاری، به به مه  به 
تان  ره سهکان  وانهگشتی   به. و فربوون یدۆزی پهوون، شدارب بهبۆ   تکه رفه یان ده که یه

 .کرت یان بۆ خۆش ده مینه دا زه زارۆخانه  له .تی ڕه ی بنه رگهکانی ف بۆ وانه
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 و فربوون  مه گه ،چاودری

سانی  که  خۆی و به  به منداڵکار بکات بۆ ڕاهزانی بوای   یه زارۆخانهرکی  ئه
و ی خۆی  رباره ده تدا ده یزانیاریمنداڵ شداربوونی  به و چاالکی. خۆیری  وروبه ده
 بوایجیاواز، ی  دیارده ڵ گه له ئاشنابوون  به منداڵ .دا دیکه سانی که ڵ گه لهندی  یوه په
ها  به  له  شکه بوون بهجیاواز  گرتن له ڕز. ب ده وتر پتهخۆی  یتی سایه هک  به
 . زارۆخانه کانی تیه ڕه بنه

فتاری جۆراوجۆریان  ڕه  و گوتاریان، له بۆچوون  ، لهکردهر سه  له منداڵ ی هو وردبوونه
گرتن و  خاتر. ر روبهو ده  لهۆی و خ  ، له گرانه خنه تای هزرکی ڕه ره ما و سه بنه  بته ده

  یه ری هه کاریگه داو فربوون  مه گهی  پرۆسه  نگی له هاوکاری، سازش و هاوئاهه
خۆش   رنجی منداڵ ڕگه سهرگرتنی پرسیار و  ند وه هه به. منداڵتیی  سایه ر که سه له
و  ڕنونی  پویستی به منداڵ. کاروباری جڤاکیدا  شداربوونی منداڵ له بۆ به بت ده

 .  شدار بت بهفتار  گوتار و ڕه  به  ی چاالکانه وه بۆ ئه  یهتی یارمه

 ،شداری فربوون و به  به. رنکت ری یه کهواو دوو کرداری ته بوونشدار فربوون و به
رک و ڕزیان بۆ  ده. بت وتر ده وون و بار هناندا پتهی فرب پرۆسه  ی منداڵ له پگه

 . کات شتر ده نگی گه ر و هاوئاهه رانبه لماندنی به ی جیاواز، بۆ سه دیارده

 ند رمهکا .بکرت ڵ گه لهفتاری  ی خۆی ڕهبوونی  گوره  به  یه مافی هه منداک موو هه
ر  سه له  یه ری هه کاریگه  که ی منداه وه کرده  که  وه بۆ مندای ڕوون بکاته ب ده
  رج نییه مه. فتاری خۆی بت ب وریای گوتار و ڕه ی ده وه ر ئه به ر، له وروبه سانی ده که
 .بتند  سه پهو کردارک مو هه
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  رده روه پهو  چاودری 2.1

 

های  ن بۆ ڕاهزانی به که کار ده دا زارۆخانه  لهکاری رفو   رده روه ، پهچاودری
، وانی، خۆڕاگری سنگفرها، ڕبیرو یئازادیو ڕز گرتن، بۆ  کسانی یه ، بۆ مرۆڤدۆستانه

 .ی جگیروام رده بهی  شه و گه می ساخه

 

ڵ  گه وتی له سوکه هه  وه رۆشه په  به ب دهو   یه هه یکردن چاودری منداڵ مافی 
ڵ  گه له فتار ڕه  وه رۆشه په  بهری  سه له  هرک ئه  ک پیشه وه  زارۆخانهی ند کارمه. بکرت

  ی زارۆخانهند ارمهک  له ری داواچاودرکی  ئه  .اتبک  زارۆخانهکانی  و منداهمو هه
ش بترازت ئاگاداری  وه لهکی مندان و  یه کبه ندیی یه تمه تایبه  اتهرنج بد هس کات ده
  .نگییان بن رهه کی پاشخانی فه هکاریی وردهموو  هه

توانا و  ج دانان،  خۆ له، نزیکیگوپدان،   به  سته یوه په  ی دسۆزانهچاودری
.  وه بگرته  کانی ژیانی ڕۆژانه و دۆخهمو هه ب ده چاودری. نگی هاوئاههیی بۆ  ئاماده
 چاودری. جل گۆڕیندا و خواردن نان نی،، پاک و خاوانم گه له  وه هبدات نگ ڕه ب ده

  . وه رده روه په   به  گردراوهو    هایه به داخۆی  لهخۆی 

 یو چاالکی  جگه .ی منداڵ شه و گه بۆ فربوونن گرینگرجی  مه ئارامیمیی و  ساخه
 ،شادی  پ له کی یه ژینگه ب ده  زارۆخانه. چاودری  له نشک ی جۆراوجۆر به رانه هانده
 باشی چاودری.  بھنت پک هاوسۆزی گشتگیرو  داهنانخۆبوون،  وابهب ، یزر به وره
کردنی   شه بۆ گه، تیی منداڵ رپرسایه ستی به تی و هه سایه بۆ ڕاهزانی که  هرج مهپش

 .شدارییان بهواندنی  فرهبۆ و  توانای جڤاکییان

ها  روه هه مندان و ندان و نوان کارمه ندی یوه په  له  بریتییه دا زارۆخانه  له چاودری
بکات، توانای   بت چاودری مندای دیکه تی هه رفه منداڵ ده. نو خۆیاندا  له مندان

 .ب دهوتر  شداربوون پته تی و به رپرسایه رکی بۆ به کات، ده ده  شه جڤاکی گه
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  نده ئایهی  وه ی نهڕنونیو  تی رایه ڕبه یداساڵ ت وره گهسانی  که  که یه پرۆسه  رده روه په
  وه جۆری فرکارییهوجۆراڕی   لهفتار  و ڕه ڕساتی،  ڕه ی بنهها بهنگ،  رهه فه. ن که ده
 . بۆ مندان  وه گوزرنه ده

ڵ ڕسا و  گه چۆن ویست و خولیای خۆیان لهن  بکهمنداڵ  یڕنونی ب دهند  کارمه
ی تبگات  وه بۆ ئه بدرت تی یارمه ب دهمنداڵ . سمی جڤاتدا بگونجنن ڕوڕه

 .  چۆنه دا دیکه سانی کهڵ  گه ڵ کردن له و هه بوون وه پکه 

رکی  ئه. منداڵ یخزانڵ  گه لهبت  نزیک یشتن و هاریکاری تگه  به ب ده فربوون
 ڵ گه له  وه ی منداه  رده روه په  به ست یوه په یگرینگی خا  یه  زارۆخانهی ند کارمه
 . ن بکه ستنیشان دهو   شرۆڤه داخزان

 یهاوکاری  له  یتییهبر یچاودریو   تییه کی ئاۆزی مرۆڤایه یه هپکھات  زارۆخانهژیانی 
پویستی ش  مه ئه. بکرت چاودری  کی دسۆزانه یه شوه  به ب دهمنداڵ  . نه الیه دوو
 ووم ههو شادی   شه گه یهۆشیار  وه نزیکه  له  هرپرس ندی دسۆز و به کارمه  به

  .بت تاککی منداڵ

بارودۆخی  ی نهمندا و ئه ر رانبه به  ستۆیه ئه  تیان له تایبهکی  تییه ایهرپرس بهندان  کارمه
ت بکرت  ب کاری تایبه ده.  الوازهخزاندا   لهان یرشتی رپه سه و   یان گرفتداره وه ماه
  ست به و ههبگرن ر وه  ی ئارامی زارۆخانه ژینگه  لهژ چمانیش  ی ئه وه بۆ ئه

  نهمنداو  هئ یهاوکاری ب ده ی چاودریی منداڵ زگه دهو   زارۆخانه .ن یی بکه ئاسووده
 . خسنن کی باشیان بۆ به یه ن و ژینگه هکب

خۆش بکات ت  رفه دهچاو بگرت و  ڕه  زارۆخانه کانی ماییه ها بنه هب ب ده کردن فر
فر بت  ب دهمنداڵ . ی دمۆکراتداجڤاتکنو   ی منداڵ له چاالکانهشداریی  بهبۆ 
 . رببت دهخۆی بیری   ئازادانهم  م خۆی بگونجنت و هه هه
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  مه گه 2. 2

 

خش  مان، شادمانی و چاالکیی سوودبه گهخسنت بۆ  ت به رفه ده  یه زارۆخانهرکی  ئه
 .شدا کی ئارام و گه یه ژینگه  له

 

  مه گه. رخان بکرت تی بۆ ته جی تایبه ب دهدا  زارۆخانه ژیانی  له) ، یاریوازی(  مه گه
  له  هگرینگشکی  بهو   یه خۆی هه  ت به ی تایبه ، پگه تییه کی مرۆڤایه یه دیارده

و ت ب دهخۆڕاستاندن  ،شداری، هاوکاری ماندا فری به هگ  لهمنداڵ  .منداڵ ینگ رهه فه
 .  خات ده ر خۆی ده توانای

رک کردنی  ده ماندا فری گه  ، لهو زمان نگ رهه فهن،  مه ته یجیاوازی وایمنداڵ، 
بۆ   که مایه ڵ بنه کۆمه به ی مه گه. بن دهتی  هاوڕیهکتر و  لماندنی یه کتر، سه یه

ی  وه و دۆزینه  مه گه  له کردن شداری به  .کاندا منداه نوان  تی له هاوڕیهاندنی رز دامه
 . دا زارۆخانه  له  همنداو خۆ گونجاندنی  یی مای ئاسووده بنههاوڕێ 

ی  وانه پچه  به. ن خه ر ده توانای جڤاکی منداڵ سه تی ڤاه ههمی  رهه و به  مه گه
ی جڤاکی و  شه گه  و ڕێ له ست ربه به  بنه ده  کار هنانی هز که نگ و به بروزه زه

  .گرن دروست ده ندیی یوه پهتی و  پکھاتنی دۆستایه

ون  فرهجیھانبینیی خۆی  ، بدات خۆی تواناکانی  هب  شه گهکات  منداڵ فر ده  هم گه
 ست و بیری ههرکیان بکات،  ، دهتگربر وه  دیکه سانی کهو بۆچوونی  دید، بکات

  وه یدۆزییه ، ڕاوژ و په وه ڕی تۆژینه  له ب دهفر . و داڕژت  وه خۆی کۆ بکاته
ر  ده  فیزیکی له ی مه گه. یدا بکات جۆر په مه ی هه یاردهدجیھان و ی  رباره زانیاری ده

ربگرت، لیان ورد  زموونی نوێ وه کات منداڵ ئه ڕێ خۆش ده  زارۆخانهی  وه و ناوه
  .ر بکات سه و کاریان له  وه ببته
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خۆی و   شه گهر  سه له  یه ری هه کاریگهی منداڵ و نگ رهه فه  له  شکه به  مه گه
  وه گوزرته هدکان  وره ی گهتر دابونهو  نگ رهه فه  وه مه گه ی ڕگه  له .ریش وروبه ده

 ی هاوبوار دیاردهو داهنان بازی  جوانناسی، نوکته، چاالکی، مان گه . بۆ مندای بچووک
الی  . وه خۆیه  ت به یبهای ت وره  به  سته یوه مندای بچووک زۆر په ی مه گه. و هاوکارن

نگیی نوان  هاوئاهه  له. ماندا گه  له. وه شه لهربینی  ده  به  سته یوه په  وره بچووکمندای 
و  ، تواناخۆی کونچکاوی منداڵ. کات ده  شه گه  شه ربینی له ده و  م وره منداندا، ئه

 .  مه رشاری گه سه  کاته ی خۆی ده دیدگه

 ب ده و یمندای  مه گهی نگ رهه فه  هن لگرینگشکی  به  وه ره ی دهچاالکیو   مه گه
وا  و هه ش ی کهبارودۆخجیۆگرافی و ی  وته داکهب  ده  ته به یان پ بدرت، هه ره په
و زانیاری نوێ   بیرۆکه  وه ره ی ده مانی نو ژینگه گه  بهمنداڵ  .چاو بگیرن ڕه
 . جۆر ساز بکات مه ی هه مه ت بۆ گه رفه ده ب ده  زارۆخانه. گرت رده وه

 )فانتازیا( یابازی خهواندنی  ساز بت بۆ فره مینه زه ب ده  زارۆخانهی  رنامه ی بهڕۆک ناوه
  له ن و هانی مندان بده تی یارمه  وه نزیکه  له ب دهندان  کارمه. ئافراندنتوانای 

. ربگرن و پی شاد بن ی خۆیان وه مه گه  ن سوود له یان بۆ خۆش بکه مینه زه. دامان گه
  مه شداریی گه ی به و منداه ئه. ب دهشداری  ماندا فری هاوکاری و به هگ  منداڵ له
 .ب دهش  مبه که  جڤاکییانه  ره و هونه ناکات له
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 فربوون 2.3

. منداڵ  هبدات انداک کییه ره سه  بواره  تی گرینگ و نوێ له ڕه بنه  زانیاری ب ده  زارۆخانه
و  یدۆزی پهو  ره بدات بهمنداڵ  توانایهنان و ، داکونچکاوی تی یارمه ب ده  زارۆخانه
 .خۆیان ڕاستاندنی خولیایو  توانار و  کردنی هونه  پیاده

 

ب  ده. بدات ونوفربی زوو ئارهو  زانینولیای ، خکونچکاویتی  یارمه ب ده  زارۆخانه
. ندا مه هدرژایی ت ڵ گه له فربوونزووی  ئارهکی باش بۆ  مایه دانانی بنه  هاوکار بت له

موو  هه  له  وه وامی ببانه رده فربوونی به  وه کاته ده ن مه درژایی ته ڵ گه له فربوون
 ی ژینگهڵ مرۆڤ و  گه له وت سوکه هه  به  سته یوه پهون وفرب. رکارکی ژیاندا سه
  . وه هچاودریو   رده روه ، په مه گه  به  گردراوه و دار وروبه ده

 ب ده. نگر رده زانست وه داژیان  کانی ڕووداوهرهات و  سه بهو وم هه  لهمنداڵ 
چاالکی  ی شه گهکاریان بھنین بۆ  به وبگرین ند  هه  به منداڵ رنجی و سه  وه وردبوونه

  پرۆسه  شک له به  بنه دهو پرسیاری منداڵ  لیا دا خو زارۆخانه  له. فربوون ی ژینگهو 
 کییجڤای ندی یوه و په ست ، ههی ئاخافتن، زمان سته جه زمانی. کانی فربوون ته بابه و

 .ت بابه  بنه ی فرکاریدا ده پرۆسه  ندان و له رنج و تبینی کارمه جی سه  بنه دهمنداڵ 

  خشیان له نه،  ک و ژینگه ڵ خه گه له وت سوکه ههر ناسین،  رانبه و به ناسین خۆ
 منداڵ یرمی رمی و نافه فه ینی فرکاری یهال ب ده  زارۆخانه.  یه ی مندادا هه شه گه
. ن به ی ده هوڕ ندان به و کارمه  ژراوهبۆ داڕی پالنی  که هیرمی فه  نه الیه. بکات هز به
  مه و گه  و توانای مامۆستاوه  وتی ڕۆژانه که هه  به  سته یوه گشتی په  به رمی فهنا ین الیه

رمی و  نی فهوشوازی فربونوان   له سنوور  هنیی دروست.  یه م باسه بوارکی باشی ئه
 کی هی وانهموو  هه. نگ بن ب هاوئاهه ده ستن و به هاومه وکورد هه. بکشین دارمی نافه

م  هه رمی و فه م هه  وه هفربوون دۆخیردوو  هه  به بدرێ گرێب  دهفرکاری 
 .  رمی نافه
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فربوونی ی  پرۆسه  یان به کی چاالکانه ندییه یوه په دا زارۆخانه  له ندان کارمه ب ده
یدۆزی و  ریکی په خه. خولیای فربووندان  لهوام  رده به  یه ههنداڵ م.  بت هه  وه منداه
  لهو ند  کارمه  پرسیار لهون،  رکه ڕن لی سه گه یدا دهنگار ره بهدوای  به. ن وه تۆژینه

 .  یدۆزییه زانین و په رۆشی متر په که  یه منداڵ هه. ن که ر ده بهوور ده

، ن کهب ش به مندان ڵ گه لهی خۆیان ر و هونه زانست ب ده  زارۆخانهندانی  کارمه
تا  ره سه. نجی منداڵر ڕاکشانی سهبۆ   وه ازی نوێ بدۆزنهشوو   ڕگهوام  رده به

ی ی خا وه بۆ دۆزینه. بن یدۆزی ده و په  وه ریکی تۆژینه ند و منداڵ وکا خه کارمه
بن   وه ریکی تۆژینه خهڵ منداندا  گه له نگی هاوئاهه  ندان به کارمهکرت  ده پکتس ده

. بن  ئاسوودهدا  یه م پرۆسه له منداڵ ی وه بۆ ئه  وه م بدۆزنه وهدا ادڵ من گه له و دیسان
دوای   ڕان به ک بۆ پرسیاری نوێ و گه ماییه بنه  بته دهنجاو وگو  بار زانستی له پدانی
 . زانیاردا
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 جڤاکیتوانای  2.4

 

  ره پهمنداڵ   هبدات ت رفه ده،  نده ی ئایه وه نه  هینت بگه نگ رهه فهو  ها به ب ده  زارۆخانه
و شادیی منداڵ،   شه خۆش بکات بۆ گه  مینه بدات، زهتی خۆی  ی تایبهنگ رهه فه  به

 .نگ ڕه مه بۆ ڕاهزانی توانای جڤاکیی هه

 

نی خۆیاندا  مه سانی هاوته که ڵ گه لهڵ کردنیان  و ههوی منداڵ  هکزموونی ت ئه
  زارۆخانه دا م باسه له. منداڵ یتوانای هاوکاریرخستنی  سهبۆ   یه نگی خۆی هه سه
. تی ڤاه ههری  ی هونهفربوون و جڤاکیی  شه بۆ گه وان فرهر به یکر ڕووبه  بته ده
و  جڤاکیی پاشخان، ند زایهن،  مه ته جیاوازی ایو، دا زارۆخانه  منداک لهو مو هه
 . خشدا چاالکیی سوودبه  کرت له ده  بۆ ئاواهشداریان  به تی رفه ده ،توانای  ڕاده

سانی  ڵ که گه له گونجان و هاوکاریژیان،   وه کهری پ هونه  وه کاته ده جڤاکیتوانای 
تی  رفه دهکات منداڵ  ده  شه گه کاتک  م توانایه ئه. ی جۆراوجۆردادۆخ  لهو   دیکه
 م ئهی  وه نگدانه هڕ. بن نگ ئاههدا هاوکار و هاو وره گهڵ  گه لهکتر و  یه ڵ گه لهبت  هه

، مک چه  یشتن له تگه. تی ڤاه هه و ڕاگرتنی ری ستپشخه ده  له  همنداری  هونه  توانایه
توانای  .داجڤات  له  شدارییه و به زموون ئه  پویستی به جڤاکیلی  گهتوانا و   پرۆسه
 موو هه  لهش  مه ئه. کات ده  شه گه  وه شداربوونه ڕی به  له  وه کرده  به جڤاکی
 یهاوکاریبواری جیاوازدا   له ب ده کمندا موو هه .دات ودهڕوکانی ڕۆژدا  دۆخه
و  رگرتن وه چژ  لهبت  پ ب ده  زارۆخانه ۆژانیڕ. رگرن زموون وه ئهو  ن کتر بکه یه

 . دا زارۆخانه  له  همندا یرانی خۆشگوزه  ی نیشانهشادمانی  .رزی به وره، شادی

  له ر رانبه جی به  ری خۆ دانان له ربینی هاوسۆزی و هونه ک ده توانای جڤاکیی وه
تای  ره سه  ر له هه منداڵ.  وه نه هد نگ ده ڕهفربووندا   لهو   مه گه  له ،چاودریی  پرۆسه
و ن  ده ک ده تی یه یارمهکترن،  یه خۆریم ه، خن ده ده شانپرۆشی  ری په هونه داژیان
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کتر  یه  ئاگاشیان لهو ک بگرن  توانن خاتری یه ده منداڵ .گرن رده وهر  رانبه بهی بۆچوون
  .دات دیار ده  وه کرده  م به ئاخافتن و هه  به م هه ش مه ئه. بت

  س و به که ک تاکه وه خۆیتوانای   دان به  ره پهبۆ   هاوکارییه  پویستی به ڵمندا
 .ر روبهو سانی ده ڵ که گه هاوکاری له

 شانازبکات،   شه گهدا  کی ئاسووده یه ژینگه  له بکات منداڵ تی یارمه ب ده  زارۆخانه
ب فر بت  ده منداڵ. ش بگرت نگی دیکه رهه ڕزی فه کی خۆی و ه چه ڕه  بت به
 . ڕابگرت  سانی دیکه کانی خۆی و که ن پویستیهنوا نگی  هاوسه

ک  ندی وه سه ی جڤاکیی ناپه دیارده  ڕێ گرتن لهبۆ   زۆر گرینگه جڤاکی توانای
  انههۆشیاری  وه له  رپرسه به  زارۆخانه. ازاردانو ئ ر سه  رخستنه ستی و سه ره پهز گه ڕه

 .ندی جڤاکی سه ی ناپه دیارده  کار بکار بۆ ڕێ گرتن له

ی ڕنون و  ب نموونه ده  ندانی زارۆخانه ند، کارمه سه بۆ ڕاهزانی توانای جڤاکیی په
 . ش بن گه
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 توانای زمانزانی 2.5

زمانی هاوژینی و هاوکاری، . توانای زمانزانین  به  دانه  شه ی گه بناخه ،یمنداسانی 
ڵ  گه ندیی منداڵ له یوه و کردنی په ڕاگرتن و پته  لهن گرینگشکی  بهان م گه و  سته جه
کاریان  بهمنداڵ  کانی لماندنی نیشانه سهساڵ و  وره گهسانی  کهیشتنی  گهت. ردا وروبه ده
  شه گهبۆ   یه هه انتی تایبهی گرینگی، ست کردار و ههر  رانبه بهدانان   وشههنت،  ده

 . ئاخاوتن زمانی کردنی

 ی شه گهبۆ   هگرینگ زگماکزمانی .  سته هه خزمیو   هیتی سایه ی که زمان پناسه
ی  شه گهبۆ   هرج مهپش کی باش یه شوه  به زگماکی زمانی فربوون. تاک تی سایه که
 . یشتن تگهو   وه سین و خوندنهونوری  هونه، زانیزمانوامی  رده به

ک  وهزمان  داجیاواز بواری  موو منداک له تساز بت بۆ هه رفه ده ب ده  زارۆخانه
 .کار  بخاته ست ربینی بۆچوون و هه ی بیر و ده سته ره ک که وه ،ندی یوه امرازکی پهئ

  پویستین به  مانه ئه.   یه تی خۆی هه ، گرفتی تایبه کزهزانینی ی زمان شه گه  یه ههمنداڵ 
 . یه ت هه هاوکاریی تایبه

  له دانوستاننت بۆ خس ڕه ت ده تکی تایبه رفه دا ده کۆمه  به یچاالکی  شداری له به
ی  بۆ په  هگرینگزۆر  مندان یکردن وه کار پکهو  وت سوکه هه . دانوان مندان

ندی نوان خۆیاندا  یوه په  له جار منداڵ زۆر. کدی خولیا و ویستی یه  بردن به
  له  جیاوازهکار،   نه خه خۆیان ده  ت به ی تایبهخۆڕسکازی و شو )افانتازی(یابازی  خه

 .  وه سانه وره گه جیھانی  بهندیان  یوه پهشوازی 

کار  به  وه ره هکات ب ده  شه گه جووهش و  ی له ئاماژه کارهنانی  به ، سته زمانی جه
 .کار دنن به ئاۆزجیاواز و  زمانیدا زۆرجار مان گه  لهمنداڵ    .ئاخاوتن زمانیهنانی 

  زارۆخانه  لهم  ک زمانی دووه مانی کوردی وهز ،کاردنن به  زمانی دیکه  یه منداڵ هه
  زارۆخانه. بدرت یان پئاخافتن تی رفه دهو  ن کان تبگه همندا  هگرینگ زۆر. بن ده فر
زمانی   م و هه زگماکزمانی م  هه کارهنانی بۆ به بکات منداڵ تی یارمه ب ده
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  به دا وه خوندنهو  ئاخافتن  له. بن  نموونهب  بواری زماندا ده  لهندان  کارمه .کوردی
 . ن ربین بده زمان و شوازی ده  ی بهگرینگ ،رز نگی به ده

 

 

 ینگ رهه فه بوارکیک  وه  زارۆخانه 2.6

 

 ت رفه ده . نده ی ئایه وه بۆ نه وه بگوزته کیجڤا یها بهنگ و  رهه فه  یه زارۆخانهرکی  ئه
رخستنی  کار بکات بۆ سه. بوونشادو بۆ نگی منداڵ  رهه فهبۆ ئافراندنی خسنت  به

 .منداڵ یجڤاکیتوانای 

 

 زانست، ،گشتی به  هفتار کانی ڕه وازهش ، هب ده ر و ئه ونههدا  لره نگ رهه فه  ست له به مه
میرات و   له  بریتییه نگ رهه فه . هربین و شوازی ده زموون ئه، بۆچوونها،  به

  له نگ رهه فه . هردنک  پیادهو   وه هکردن نوێ،  وه هکردن وداهنان و زیندو ،تر دابونه
 یها به ب ده. ستنت ده  شه گهخوازیدا و نو تر دابونهکشی نوان  کشمه

  ، بهدا زارۆخانهپالنی کاری    لهجیھانی نگی  رهه فه ها روه ی میللی و ههینگ رهه فه
  . وه جی بکرتهر  کاریگه یجۆرک

ڵ  گه نگی له هاوئاهه  به،  ره و داهنه شدار بهنگدا  رهه ی فه) بوار( ستن به  له منداڵ
.  وه کاته ن ده ی خۆی نۆژهنگ رهه فه ر وروبه دهسان و  وره گهڵ  گه ، له مندای دیکه

ڕۆک خۆی تدا  و ناوه ماناری خۆی،  بهوور بۆ ده  یه ی خۆی هه وه لکدانه منداڵ
 . وه بینته ده
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. بت جیاوازربینی  بت ئاشنای زمانی جیاواز و شوازی ده تی هه فهر ب ده منداڵ ده
رنج و  سهب   ب ئاماده ، منداڵ ده یه کی کراوه دونیایه  ڕی مدیاوه  مۆ له دونیای ئه
  و سیگنانه ی به بت په توانای هه ب ده. ربگرت زمان وه فرهجۆر و  مه ی ههبۆچوون

 .یان بکات ببات و شرۆڤه

  ندییه مه وه م ده کرێ سوود له ، ده دینه نگ و فره رهه فه فرهتکی  وهدستان کور
  له .واندنی هزریان رخستنی توانای مندای کوردستان و فره ربگرین بۆ سه وه

نگی جیاوازی  رهه فه  ڕز گرتن له  ی بردن به ساز بت بۆ په  مینه زه ب ده دا زارۆخانه
  بته دهجیاواز  یتر دابونه، دین، زمان و نگ رهه فه  نداڵ بهئاشنابوونی م. ر رانبه به
 . ژیان  وه پکه و گرتن ڕزرک کردن و  دهک بۆ  ماییه بنه

ی  مینه خساندنی زه ش بن بۆ ڕه گهرچاو و  کی به یه نهوومب ن دا ده م بواره لهندان  کارمه
  .دیدی جیاواز  ز گرتن لهر و ڕ رانبه لماندنی به ی، سهنگ رهه فههای  به یاندنی گه

و   رمانگه ڵ فه گه ی خۆی بت، له نگی ناوچه رهه ی فه ی بۆنهشدار به ب ده  زارۆخانه
نی  ده تی و مه ومهودانی ڕکخراوی سیاسی، حک ره ، سه وه جۆردا کۆبته مه ی هه زگه ده

ی  ڕگه  له ب دهندان  کارمه. و بکات مۆ و پشوو پته ی ئه وه پردی نوان نه. بکات
بۆ  وه بگوزنهکۆن  یتر دابونه  وه ته ، گۆرانی، مۆسیقا و داهنانی تایبهب ده ئهکتب، 

  .تدۆستی میللهی  مایه  نه کهانمندان و بی
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 م شی سھه به

  وانهبواری 

 

رکی  ئه. منداڵ  جۆر بداته مه تی هه ی بابه رباره ده رخ هاوچه یزانیاری ب ده  زارۆخانه
 .اتدب  وه یدۆزی و تۆژینه په ،داهنان ،کونچکاوی تی یارمه  یه هزارۆخان

 

نیا  تهبت  ن نه گمه ده  به  وانه.  خۆ  گرته فرکاری ده یرین شکی به به ک یه وانه ر هه
  له. ر باس به  خرنه ده اتهاوککا و وت  ندین بابه زۆر جار چه. رباس به  ته نایه
کان  ته بابهی بوونست یوه زۆر جار په دا االکی ڕۆژانهچ و مان گه،جڤاکی وی هتک
رگرتن و  ژ وهچ  به  سته یوه په منداڵبوونی  و تکه  مه گه رجی مه .ڕوو  وته که ده
 . شدا هاوبه یچاالکی  له ونیانوبشدار به

ی  شه گه ،کردن کار بۆ  یه ی ههداڕژراو یکی دیاریکراوست به مه ک یه انهو ر هه
کشانی  ڵ هه گه له  وانهئاستی  .ندان کارمهرکی  ی ئه وه هکردن ونوڕمنداڵ و  فربوونی

. گیرن رده ند وه هه ر به وروبه رجی ده زووی منداڵ و مه ئاره. وت که ر ده ندا سه مه ته
  ی توانای منداڵ دتهپ  و ڕکخستن به  سته ره کار، که شوازی،  ی وانهتکست

نگاو  ئارامی هه  ین به ی بده ڕگهو  تتوانای منداڵ ب  له ئاگامانب  ده. گونجاندن
 . وه تیژڕه  یه ، هه هت تایبه هاوکاریی  پویستی به  یه ههنداڵ م. بنت

کان و  تیی داڕشتنی وانه چۆنیه  لهداڕشتنی پالنی کاری خۆیدا،   له  ئازاده  انهزارۆخ
و   شه ویش گه ، ئه ئامانجهگرینگ  .ڵ توانای مندادا گه ان لهگونجاندنیشوازی 
 . وتنه پشکه
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 ، زمان و تکستدانوستان 3.1

کاری پالنی   له  گرینگهرجکی  کی باش و زووی زمانزانی پشمه سازییه مینه زه
م  یشتن و وه تگه ،یام رگرتنی په ناردن و وه  له  بریتییه دانوستانری  هونه. دا زارۆخانه

بۆ   گرینگه بزمانیب و چ  زمانیچ ندی  یوه په و جۆریردو هه .ر رانبه به ی وه دانه
بۆ    زموونی جیاواز گرینگه و ئهزانیاری   ئاشنابوون به .دانوستان پدانی شه گه
 ست ههن و وبۆچو ، دیاردهی  رباره گفتوگۆ ده. ی جیاواز ترم و زاراوه  یشتن له تگه

ردوو  هه  له  بریتییه تکست. ی زمانکردن ند مه وه ده و پدان شه گهبۆ  پویستن
بواری   له و گۆرانی وازی وشه خشان، ، په ۆنراوهه. وسینونگ و ن ده / وتنگنی  الیه

 . رن دانوستاندا هونه

 :ب ده ڵمندان، گرینگبواری دانوستاندا   لهزمان و تکست 

   وه بداته م و وه رنج بگرت سه، بگرت گوێدا  نه دانوستانی دوو الیه  له •
 ی پوخت  و زاراوه  ربینی وشه توانای ده  به بدات  شه گهوام  رده به •
زمان   جۆردا، به مه بواری هه  و داواکاریی خۆی، له ست ههبت  ی ههتوانا •

 رببت ده
ی  رباره ئامرازکی داهنان بۆ ئاخافتن ده  بت زمان بکاته توانای هه •

 ری  می هونه رهه تکست و به
 و پیت  ژماره، ناسینی هما، گ و ڕیتمی زمانن ده  رنج بداته سه •
 می نووسراو، بیستراو و بینراو بت رهه ی بهئاشنا •
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 ندان کارمه  پویسته کان ئامانجهی  ئاڕاسته  به کردن کاربۆ 

کارهنانی  به  وبار  ی له وه دانه م وه ،گرتن شوازی گوێ  هبن ل  نموونه •
  سته جهزمانی 

  ست به مندان هه ها بت وه. ن و بکه ڵ پتهادو منخۆیان نوان  ی متمانه •
زمان و تکستی   کارهنانی و به دانوستان  ن له یی بکه شادی و ئاسووده

  .یاندا ژیانی ڕۆژانه  جۆراوجۆر له
بۆ  ت، و بابه کات و شونی باش،  مینه ی زهخساندن ڕهن بۆ  کار بکه •

 دا چاالکی ڕۆژانه  له  سته جه زمانی و ئاخاوتنبردنی زمانی  کار به
 :نمندا موو ههزمان بۆ ی ر کی هانده یه ژینگهخساندنی  ن بۆ ڕه کار بکه •

، ئاواز و یتمڕ نگ، ده  به ی مه گه گرتن، گفتوگۆ و بۆ گوێبدات نیان ها
 .گۆرانی

 ن بکه رک دهیی زمانی زگماک گرینگنگ و  سه •
ی زیاتر  وه بۆ ئه  یه هه پتریاندوو زمان یان   ی نهمندا و ئه هاندانی •

ن بۆ  تیان بده مان کاتدا یارمه هه  و لهبواری زماندا   االک بن لهچ
 زمانی کوردی  یشتن له ون و تگهوفرب

ڵ  گه جیاوازیان له ی کشه   ی نهمندا و ڕاهزانی توانای ئهن بۆ  ر بکهاک •
  یه ههدانوستان 

• ت، اڵمندر چاوی  به له  ۆژانهڕ و پیت  ژماره ن بکهک کارب 
 ی منداتی  خزمه  اتهبخ )ستخۆشی ده( می پاداشت سیسته •

  وه هر ستپشخه ده
تیدا  ،م بکات راهه فهن مندابۆ  جۆشی شاد و پ  ڕۆژانهکی  یه ژینگه •

 ئاخافتن، گۆرانی و  وه گانهچیرۆک ، رز نگی به ده  به  وه خوندنه
 .رم بت تیان گه رفه ده
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 می هساخو   ش، جووه له 3.2

 کارهنانی به، کان هیتای ره سه  توانای جووه فری منداڵ بچووکیدانی  مه ی ته ماوه  له
 کار هنانی به  لهمنداڵ . بن ده می ساخهپاراستنی و  فیزیکی، ڕاهاتن ش، توانای له
. گرت ده  رچاوه سه  وه هش له ی جووه  له یزۆر  ربینیان به ی ده شوهدا چاالکن، ش له
  له. بت دهر  وروبه ده  جیھانیئاشنای خۆی و  منداڵ  وه شه له چاالکیی  هڕگ  له
یدا  په زۆر بواردا  زایی، زانیاری و توانا له منداڵ شاره  وه جووهست و  ی هه هڕگ
 .کات ده

 ی چاالکی و ئاماژهی  ڕگه  زۆری له به   مندای دیکه  ڵ گه لهندی منداڵ  یوه په
خواردنی . جڤاکیتوانای  ی ڕاده پدانی شه گهبۆ   یه ری هه ش کاریگه مه ئه.  یه وه هش له

. م ساخهشکی  بۆ بنیادنانی له  ره نوان چاالکی و پشوودا کاریگه  له باش و گۆڕان
 ی شه گه بۆ  یه خی هه بایه دا زارۆخانهی  وه ره ناو و ده  چاالکی فیزیکی جۆراوجۆر له

سروشت و  کارهنانی به. ساخشکی  ر و له وڕنهس کی هه دروستبوونی تواناییه
 .مرۆڤ  هدات تی پتر ده رفه ر ده وروبه ی ده ژینگه

 منداڵی  وه بۆ ئه کات ده کار  زارۆخانه،  وه هش لهکارهنانی  بهو   جووه ی گهڕ  له

 ش کارهنانی له بهو   سوودی جووه  رت به ی به په  •
  هن الیه مه ههو  جیاواز ی جووه  له گرترب وهباش  زموونی و ئه زایی شاره  •
ق و  ڕه ی جووهریکی ڕاهنانی  خه، ی خۆی پش بخاتش وام توانای له رده به  •

  بت ر بزونه ست و باالنسی رم، ڕیتم، هه ی نه جووه
 .ڵکانی سا جیاوازه  رزه وهناو سروشت و  یژیان  له رگرتن زموون وه ئه  •
 بت نو سروشت یاالکیو چ  ووهج ،یدۆزی پهفری   •
 ربگرت سروشت وه  فر بت سوود له  •
 فر بت سروشت بپارزت  •
و   جیاوازه  سکی دیکه بۆ که  وه سکه که  ش له ی توانای له وه رت به ی به په  •

 بگیرت  و جیاوازییه ب ڕز له ده
 ش ی سوودی خۆراک بۆ له رباره بت ده ی ههزانیاری  •
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 ندان کارمه ب ده  مانجانهئا م به یشتن گهبۆ 

 ن ی بکهدیاری خواردن م ژه، چاالکی و وپشو کاتی  دا انهی ڕۆژ رنامه به  له •
 خاونی، چاالکی و پشوودانی باشخۆراک و  ی رباره منداڵ ده  نه زانیاری بده •
ها  روه و هه ر وروبه ی ده ژینگه  رگرتن له ن بۆ سوود وه ڕژی بکه رنامه به •

 کانی ساڵ رزه وه
  به  سته یوه ی په وه تی ئه تایبه به  نو زارۆخانهی نگ رهه فه فره  ربگرن له سوود وه •

 .  وه رزشه و وه ش له
نگی و دینیی  رهه پاشخانی فه  به: موان ری ههاشد سازی بۆ چاالکی و به مینه زه •

 .ند و دۆخی ئابووریی جیاواز جیاواز، زایه
 .گروپ  ن بۆ چاالکیی به ت خۆش بکه رفه ده •
 منداڵ یری سپشخه دهن بۆ  ت خۆش بکه رفه ده •
 هاوکاری نوان کچ و کوڕن بۆ  ت خۆش بکه رفه ده •
 .تایی ره وتنی سه فریاکهی  رباره ن ده زانیاری بده •
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 و داهنان نگ رهه فهر،  هونه 3.3

 .ر هونه نگ و  رهه فه  له ترگر چژ وهمنداڵ   هبدات ت رفه ده ب ده  زارۆخانه
 .کات و ده پته تی ڤاه هههۆگری و ستی  ، ههکاریگروپداهنانی و ی نگ رهه فه هاوکاریی

  له. نگ رهه فه  بهبت  گرت و لی ده رده ری خۆی وه زموونی هونه ئه  چژ لهمنداڵ 
منداڵ   وه هیجوانکاریی و نگ رهه فه، یر هونه  زموونی ئهکردنی  ند مه وه ده ی گهڕ

تی  بابه. بت وانتر ده انوستان، جوانناسی و ئافراندنی فرهی، د وه ئاستی بیر کردنه
ما،  زیک، سهوستی، م ده یری کار ، هونه ونه  ربین له شوازی ده  له  بریتییهری  هونه

نگکاری دونیای  رهه فه . و هتد سازی و هکاری خشه فیلم، نه، ب ده دراما، زمان، ئه
 .کات نگینتر ده منداڵ زه

بدات   شه گه نداڵم تکۆش تده ، وه کارییهنگ رهه فه کاری ور هونهی ڕ  له،  زارۆخانه
 : به

 ربین و دهرنج گرتن  سه، گرتن ستی گوێ هه •
  جۆر مه ری هه شوی هونه  به خۆی یامی و په تی سایه که  ربین له توانای ده •
  ھنادیش ی رانه کی داهنانه یه وه هکردن بیر ،)فانتازیا(یابازی  خه •
 وازشکنیک و  ته ،کردن پ ی کار سته ره رباری که دهتایی  ره سه ییاریزان •
 ما و دراما ، گۆرانی، سهمۆزیکتوانای زمان،  •
 ردۆستیی خۆی توانای جوانناسی و هونه •
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 ندان کارمه ب ده  ئامانجانه م بهیشتن  بۆ گه

 خسنن و بۆ منداڵ به  وره بار بۆ گه نگی له رهه ری و فه کی هونه یه ژینگه •
 ی منداڵ مه گهر و  ، هونهنگ رهه فهنوان ی ندی یوه په  رن به ی به په •
ست  رده به  میشه هه زیکوم،  ونهکتب، :  کی ڕۆژانه یه دیارده  نه ر بکه هونه •

 بت
  کانی هیینگ رهه فه  بۆچوونه  نه بده رنج و سه منداڵ  بگرن له گوێ •
 بدات  و توانایه به  شه ن گه انی بدهه بگرن وینی منداڵ رب شوازی ده  ڕز له •
 نگی رهه ی فه وه تۆژینهبۆ ن  منداڵ هان بده •
 جوانیی سروشت،   رنج گرتن له ن بۆ سه منداڵ هان بده •
ریی  می هونه رهه ی بهکاری ورده  رنج گرتن له ن بۆ سه منداڵ هان بده •

 نگ ڕه مه هه
  به جۆر مه ی ههر ی هونه وه ن بۆ فربوون و تاقی کردنه منداڵ هان بده •

  وه کرده
 جۆر مه ری هه ی هونه رباره یدا بکات ده ن زانیاریی گشتی په منداڵ هان بده •
یی، میللی و جیھانی بت و  نگی ناوچه رهه ن ئاشنای فه منداڵ هان بده •

 ربگرت چژیان لی وه
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 کنیک ، ته ژینگهسروشت،  3.4

بۆ چاالکیی   رینه یدانکی به ، مهگرتنر وه ژچبۆ   وانه رفره کی به یه رچاوه سهسروشت 
و  ستی جوان هه بۆ   که یه رچاوه سه سروشت. رزی سادا ر چوار وه هه  جۆر له مه هه

سروشت   به ن کهب منداڵ ئاشناب  ده  کانی زارۆخانه وانه. ربینی جوان بۆ ده  رکه هانده
کانی  رزه وه ،ران وه یانهگک و  ڕووهئاو، وا و  هه وی، زه: ی پاراستنی سروشتگرینگی و

  له  منداه یشتنی تگه  م ئامانجانه کک له یه. ها سامانی میللی روه و هه ش ساڵ و که
ش  مه ئه. ی داهاتوو وه نهبۆ  تی نیهو پاراستروشت س وامی رده ی به شه گه گرینگی و
 ندی نوانی مرۆڤ و یوه رک کردنی په ده  سروشت و بهنی خۆشویست  پویستی به

 .دی  سروشت دته

  تی یارمهکنیک  و ته  ژینگهسروشت،   ڵ گه له کردن کار ی گهڕ  له  زارۆخانه ب ده
 :بۆ بدات منداڵ

 رنج دان ڕان و سه ردان و گه سه  ی سروشت، به رباره یدا کردنی زانیاری ده په •
  وه فر کردن و بیر کردنه  رک کردنی گرینگیی سروشت به ده •
 ت و پاراستنیسروش  ڕز گرتن له •
ک،  مرۆڤ، خاک، ڕوه: کانی سروشت ندی نوان پکھاته یوه په  ی بردن به په •

 . وا و هتد هه. ران، ئاو وه گیانه
  وه وریاییه  م به به سروشت  رگرتن له وه چژ •
 دۆست شوازکی سروشتپارز و ژینگه  کنیک به کارهنانی ته به •
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 ندان  رمهکا ب ده  ئامانجانه م بهیشتن  بۆ گه

  رنج بگرن له سه انو خولیای خۆی یکونچکاوتوانا،   یپ بهن  منداڵ هان بده •
 سروشتدا  کنیک له کار هنانی ته سروشت و به

ی  وه وامی و مانه رده و به  شه گهیی گرینگ  رن به ی به پهن منداڵ  وڵ بده هه •
 سروشت 

  ی ڕۆژانه رنامه به  نه چاالکیی نو سروشت بکه •
 ک ر و ڕوه وه گیانه: ر وروبه ی ده ژینگه  رنج بداته ن سه ان بدهمنداڵ ه •
 ش که  رنج بداته ن سه منداڵ هان بده •
ت و ڕۆژاوا،  ڕۆژههک  ی سروشتی وه دیارده  رنج بداته ن سه منداڵ هان بده •

 هتد...  رزه له الفاو، باهۆز، بوومه
 خۆراک رهنانی به تی وه چۆنیه  له نن منداڵ تبگه •
 .پیربوون و مردن ، شه ، گه)دایکبوون له(زان ی  هربار دهنی زانیاری پدا •
 ککنی تهو   مه گه ی هربار زایی منداڵ ده ی شارهکردن و زیاد  شه ودان بۆ گه هه •
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   فه لسه و فه دین ،ئاکار 3.5

جیھانبینیی و   وه هکردن شوازی بیرر  سه له  یه ری هه کاریگه  فه لسه و فه دین ،ئاکار
ری شاڕی  داڕژهو  تی نگی مرۆڤایه رهه فه  ن لهگرینگشکی  به دینو   فه لسه فه. داڵمن

تی و شوازی  ڕه های بنه کن بۆ دیاری کردنی به یه رچاوه سه. نۆرم و ئاکارن
 ینگ رهه فهو  دین نیشتیمانیمۆ  ی کوردستان ئهجڤات. وتی نو جڤات سوکه هه

  وه ڕزه ، بهبگرت نو گروپی منداندینیی  فره  لهڕز  ب ده  زارۆخانه.  جیاوازه
ب  ده  نگییه ڕه و فره وای ئه. نگییان بکرت رهه فهکاریی  ڵ ورده گه وت له سوکه هه

 .ی نیشتیمانپارز بکرت های هاوکۆ و دیدی مرۆڤدۆستانه ر به سه کار له

 منداڵ بدات وڵ هه ب ده  وه فه لسه و فه دین ،ئاکارڕی   له  زارۆخانه

ستپاکی،  ڕز گرتن، ڕاستگۆیی، ده: جڤاکی بنتیی  ڕه ی بنهو نۆرم ها ی بهزا شاره •
 هتد ...هاوکاری و

 هتد ... وانی، خۆڕاگری، هاوسۆزی و سنگفره: توانای جڤاکی  ن به بده  شه گه •
 نگی جیاواز رهه دین، زمان و فه  ڕز گرتن له •
 ستان و جیھانی دینیی ناوداری کورد جگه  ئاشنابوون به •
 رتی دینیی جیاواز دابونه  ئاشنابوون به •
  جیھانبینی و دیدی جیاواز  ئاشنابوون به •

 ندان کارمه ب ده  و ئامانجانه ی ئه ئاڕاسته  به کردن بۆ کار

  زارۆخانهتیی  ڕه ی بنهها به کردنی  پیاده  لهرپرس بزانن  به  خۆیان به •
  ربگرن وهند  هه به منداڵ ڕامانی، پرسیار و بوا •
 های گشتی ی به رباره ده و گفتوگۆ  وه هکردن ، بیرڕامانن بۆ  ساز بکه  مینه زه •
 کتر  لماندنی یه کتر، سه رکی یه ده  ن بۆ ئاشنابوون به ت ساز بکه رفه ده •
 بن ک ده یه ی کشه دهگیرۆ کاتکن  بده  منداڵی تی یارمه •
 ر رانبه نی بهسا نگی که رهه دین و فهڕز گرتنی   بن له  نموونه •
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 جڤاتو  ر وروبه ی ده ژینگه 3.6

ی کردن یدا بۆ په  تاییه ره سهکی نگاو هه  زارۆخانهو ن ژیانی  منداڵ لهشداریی  به
منداڵ وا  ب ده  زارۆخانه. داکراتۆدم یجڤاتک  له کردن شداری به وزایی  شاره

ناس  کی نه خه ڵ گه له  وه هییکونچکاو و  متمانه  به  وه ی ماه وه ره ده  له ڕابنت
 .بکات وت سوکه هه

و  سروشتبازاڕ، و  جڤاتی  رباره دهزانیاری ک بت بۆ  یه رچاوه سه ب ده  زارۆخانه
 .ی خۆی ژینگه  ییدۆزی پهو   وه تۆژینه  شدار بت له به ب ده منداڵ. نگ رهه فه
ی شت گهها  روه ههدۆستان و  ڵ گه له یندی یوه پهماڵ،   کانی منداڵ له جیاوازه  زموونه ئه
 . منداڵ  دات به جیاواز ده ی دیاردهی  رباره زانیاری ده ر وروبه ده

 منداڵ بدات وڵ هه  زارۆخانه ب دهجڤات و   ر ناوچه سه له کردنر ی کا ڕگه  له

 داجڤات  لهخۆی  یری و کاریگه شداری به  بهبت  ههی  متمانه •
 یدا بکات زانیاریی گشتی په •
 ی خۆی بت ی ژینگهزا شاره •
 زای جڤاتی خۆی بت شاره •
 ندی کچ و کوڕ ڕاگرت یوه کسان په ڕز و دیدکی یه  به •
  ئاشنای داتاکاری بت •
 بت  نگوباسی ڕۆژانه گاداری دهئا •
 ئاگاداری ڕووداوی جیھانی بت •
 ی جیاوازی کوردستان بت وه ته ئاشنای دین و نه •
 ی جیھان بت بیی مندانه ده ئه می رهه ئاشنای داستان، چیرۆک و شابه •
 ی جیھان بت ری مندانه ئاشنای گۆرانی و هونه •
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 ندان کارمه ب دهو ئامانجانه  ی ئه ئاڕاسته  به کردن بۆ کار

 چاو بگرن هڕی دمۆکراتی  ی مرۆڤدۆستانهها به •
 دا کاری ڕۆژانه  ی منداڵ له منداڵ و پگه  ن به خ بده بایه •
ی کاروباری  رباره دهرببت  خۆی دهرنجی  نداڵ ڕا و سهم  ن به ت بده رفه ده •

 جۆر مه هه
ر  سه له  یه ری هه نگ و کاریگه سه منداڵفتاری  گوتار و ڕه  ن که پشانی بده •

 ر وروبه ر ده سه خۆی و له
مافی مافی مرۆڤ و  یگرینگی  رباره ده منداڵ  به ن بدهتایی  ره زانیاری سه •

 منداڵ
 ن ریی کچ و کوڕ بکه رابه ر به سه خت له جه  وه کرده  گوتار و به  به •
 ن کتر بکه نگی یه رهه کتر، دین و فه لماندنی یه وانی و سه ر سنگفره سه کار له •
  ر سه رخستنه سه  کی نزیک به یه موو دیارده هه  ڕێ بگرن له •
 ستی ره زپه گه ڕه  کی نزیک به یه موو دیارده هه  ڕێ بگرن له •
ب و  ده ڕی ئه  له  ن بۆ نموونه و هاوکاری بکه منداڵ فری هاوسۆزی •

  وه ره هونه
دانی  ره شت و سه ڕی گه  ن له تدۆستی بکه تپارزی و میلله منداڵ فری وه •

 جۆر مه هه
  .ن ڵ مدیا بکه گه وت له سوکه هه  گرانه خنه دیدکی ڕه  ن به منداڵ هان بده •
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 ندازه  و ئه  شوه،  ژماره 3.7

فۆرم و  .ب دهدروست ال   و ژماردنیان له  وی ژمارهوز نکی زوودا ئاره مه ته  منداڵ له
دوای   ڕان به و گه  وه و بیرکرده  وه وردبوونه  ونه که ده. کش رنجیان ڕاده سه  ندازه ئه
 تاقی،  مه گه یڕ  لهمنداڵ . ی جیاواز ت و دیارده وان بابهندیی ن یوه و په  سته یوه په

  زارۆخانه. دات پده  شه گه خۆیماتماتیکی توانای   وه چاالکی ڕۆژانه و  وه هکردن
 . دا م بواره له یدۆزی و په  وه تۆژینهو  ره هاندانی منداڵ به  له  رپرسه به

 

بۆ  ر بت تیده یارمه  زارۆخانه ب ده  ندازه و ئه  ، شوه ژماره  به کردن کار ی ڕگه  له
 ی منداڵ وه ئه

  فۆرم/   و شوه  ژماره   به  مه گه و  وه توژینه  له بکات شادی  بهست  هه •
  وه بار بدۆزته ئاسان و لهی  ههاوکشو   سته یوه په •
 و فۆرمی جیاواز بت  فری ڕکخستن و گونجاندنی ژماره •
  فۆرم/و شوه  باره قه  به  مه گه و  وه لکۆینه  له، زابوون شاره •
 فری پوان و کشان بت •
 راورد و پۆلن بت فری به •
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 ندان کارمه ب دهو ئامانجانه  ی ئه ئاڕاسته  به کردن بۆ کار

 ی مندادا مه و گه نئاخافت  نی ماتماتیکی له الیه  نه دهنج ب ره سه •
نی یرب و شوازی ده زوو ئاره یپ به ن منداڵ بدهی  ماتماتیکانهی  شه تی گه یارمه •

 خۆی ی ماتماتیکانه
  ی ڕۆژانه مه گه  شک له به  نه بکه  ندازه ئهو   ، شوه ژماره •
  ن ی منداڵ هان بده کونچکاوی و توانای ماتماتیکانه •
 ،  ندازه ئه، چوون وکنه، وکچوون  ی رباره ده ڵ منداڵ گه ڕامان لهرنج گرتن و  سه •

 بیری  لۆژیکانهک ئامرازکی  هنانی زمان وه کار بۆ بهمنداڵ هاندانی و   ژماره
 .  وه هکردن

جۆر و شواز بۆ منداڵ  مه نگ و هه ڕه مه ی هه) مان ی گه سته ره که(لیستۆک  •
 راورد کردن ڕکخستن، پۆلن و به  ن بۆ ڕاهنانیان به بکهدابین 

 زای دیزاینی جۆراوجۆر بت خسنن بۆ منداڵ شاره به ت رفه ده •
 .ن کاری بکه نده زه هو مژماردن  ، کشانه و  منداڵ ئاشنای پوانه  وه مانه ڕی گه  له •
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 م چواره شی به

 هاریکاریان و پالن دان

 

 نگاندن سه ههو  ندی بهدۆکیومنت، پالن دان

، دانان پالن  ویستی بهپ ، کاره رده روه پهفرکار و ی ندک به مه  زارۆخانه
 دن وبژار هه  له  سته ربه سه  ک یه زارۆخانه موو هه.  نگاندنه هس ههو  ندی بهدۆکیومنت

و  پداویستی ک ته لهرجک  مه  بهو کارگی  بردن وهڕ بهی وازکارهنانی ش به
 .ونجتبگ خۆیدا ی ژینگه

ر کات  ی هه وه ب بۆ ئه) ی گۆڕین ئاماده(رگۆڕین  رم و به ب نه ی کار دهپالن داڕشتنی
ان شداربوونی ستی به به مهکان و  ویستی منداهو پ خواست ڵ گه پویست بوو، له

 ، ی کارکردنی پالن  پیادهداڕشتن و   له  رپرسه به  زارۆخانهری  به ڕوه به. ونجندرتبگ
 ری ڕوبه به  ست له به مه(کار  رده روه پهری  ڕوبه به. نگاندن سه و هه ندی بهدۆکیومنت

داڕشتن و    له  رپرسه داگۆگک بهک پش ر به هه  ، له داگۆگهپکاری  رده روه په
و  ندی بهدۆکیومنت،  رنامه بهشتنی ڕدا  له  رپرسه به )کان رنامه نگاندنی به هس هه
 .  رپرسه ی لیان به و گروپانه ئه نگاندنی سه هه

 : لهرپرسن  به )داگۆگپ( کار دهر روه په ری ڕوبه به و  زارۆخانهی ر به ڕوه به

  زارۆخانهی ئامانجدیاری کردنی  •
 پالنی کارداڕشتنی  •
 پی پالنی کار ی ئامانج و به ئاڕاسته  به  ی زارۆخانهندان کارمهی  وه کردنهکۆ  •
  تیی زارۆخانه ڕه های بنه ی به رباره پکھنانی دیدکی هاوکۆ ده •
موو  هه  یان له وه دا و ئاگادار کردنه کاروباری زارۆخانه  شداریی خزان له به •

 کی پویست کارییه ورده
 دا زارۆخانه روکاری سه  شداریی منداڵ له به •



  رخ بۆ زارۆخانه پالنی فرکاریی هاوچه

www.komak.nu    51/61   info@komak.nu 

 دانان پالن 4.1

ی  سته ره که ،هزی مرۆڤ کارهنانی بهدروست  هۆی  بته دهگونجاو باش و  پالنی
قانوونی   له  که -  شائامانجی زارۆخانه. ر وروبه ی ده ها ژینگه روه هه و زارۆخانه
ی نڕکخستکار، داڕشتنی پالنی   له  بریتییه –کرت  ر ده سه ختی له دا جه زارۆخانه
 . ی کار دیاری کردنی پرۆسه و ندان کارمه

 :گرت ده  وه م خانه له  رچاوه هس  ی زارۆخانه ی کاری سانهپالن

 توانای منداڵو   شه ی گه رباره زانیاری ده •
 چاودری،  •
 ، ندی بهدۆکیومنت •
 )ی گۆڕان ئاماده(رگۆڕان  رجی به مه •
 وام رده نگاندنی به سه کی ههم سیسته •
 خزانمنداڵ و ڵ  گه له وام  رده هی بگفتوگۆ •

  ره بۆ خۆی بیارده  زارۆخانه. بت ی هه کاری سانه پالنی ب ده ک یه زارۆخانهو مو هه
.  دا سانه کاری ری پالنی بهس  اروجۆر لهۆدانانی پالنی کاری کورتتر و شوازی ج  له
 ر به سته دهبت بۆ  هه یشن ژخایهپالنی در  پویستی به  زارۆخانهشت  دهها  روه هه
ی  و ماوهمو هه  له رهاتی منداڵ سه بهو  فربوونی کردن راورد وتن و به ی پشکهکردن
 . دا زارۆخانه  ی له وه مانه

پالنی . بت دووری هه ی رنامه به ب دهندان  کخستنی کارمهڕ توانا وی  شه گه
 شی به/   وانی پالنی شاره  هوخۆی ب ڕاستهکی  یهیند یوه په ب ده  زارۆخانهی  سانه

 .بت هه  وه همندای  و ژینگه و شونی ژیان  زارۆخانه
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 :  یه هه ریی کاریگهندین  چه  پالنی سانه

بۆ   زارۆخانهی ندان کارمهبۆ  و ئامرازی پویست  سته ره ی کهکردن ئاماده •
  گونجاو کی یه اڕاستهئ  به بردنی کاری خۆیان وهڕ به

  زارۆخانهکاری پالن و  یڕۆک ناوه ر سه لهر بن  کاریگه خزان  به ت دان رفه ده •
 دا زارۆخانهر  سه وانی به شاره یچاودری تی سه دهر کردنی  به سته ده •
سانی  کهبۆ   وتی کاری زارۆخانه ڕهی  رهربا ی زانیاری پویست دهکردندابین  •

 .ندیدار یوه په

 

 ، رده روه ، پهچاودری ی هربار پویست دهزانیاری  ب ده ساڵ کاری ڕۆکی پالنی ناوه
. دروست یو چاالکی  شه هی گر کردن به سته دهبۆ خۆ بگرت   لهو فرکاری   مه گه

بدات زانیاری  ب هی ساڵ دالنپ.  گرینگه دا زۆر لره ی منداڵخزانو هاوڕایی  هاوکاری 
 :ی هربار ده

 ،  زارۆخانهو ڕسای  قانوون یکردن ج جبه یتی چۆنیه •
  ی پالنڕۆک وهکردنی نا  تیی پیاده چۆنیه •
 ندی بهدۆکیومنت •
 نگاندن سه هه •
 ی مژووکردی میللی و جیھانیژانڕۆ  ی وه یاد کردنه •
   رگهفبۆ   وه زارۆخانه  منداڵ له ی وه گواستنهپالنی  •
 دا کاروباری زارۆخانه  لهمنداڵ شداریی  بهبۆ ت  رفه خساندنی ده تیی ڕه چۆنیه •
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  ی داڕشتنی پالنی کاری سانه هربار ده

 کرت دهدیاری   وه یهینی هاوکار مهنجو ئهن  الیه  له •
یان گفتۆگۆوخۆ  ڕاسته، نی پالنداداڕشت  له شدار بت منداڵ بهدرێ  ده  ڕگه •

 واندا ڵ خواست و خولیای ئه گه ی گونجاندنی پالن له رباره کرت ده ڵ ده گه له
 ڕۆکی ناوه  داڕشتنی  له  چاالکانهشداریی  بهبۆ  خزان  هبدرت ت رفه ده ب ده •

   زارۆخانهکاری  پالنی
 ب دهی منداڵ پداویستی  خ دان به و بایه ڕۆک ناوهی  رباره ده ت پرسی تایبه •

تاوتوێ   وه هیهاوکاری نی نجوومه ئهو  خزانی ڕاوژکاری  سته ن ده الیه  له
  .بکرت

ی یت و چۆنیه خواستی  رباره بکرت ده خزان  پرسوڕا بهپشتر   هگرینگ زۆر •
 . دانانی پالنی کاری ساڵ  یان لهیدارش بهشوازی 

 پالنی ی کارانه ده روه پهی ڕۆک ناوهداڕشتنی  له  رپرسه به  ی زارۆخانهر به ڕوه به •
 .کاری ساڵ
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  تۆماری زارۆخانه و ندی بهدۆکیومنت 4.2

بۆ  نگرینگزۆر مای  ی دۆخی منداڵ بنهت چۆنیهندان و  کاری کارمه ی رباره ده زانیاری
بت  ئامرازک )دۆکیومنت - نووسراو ی گه به(تۆمار  کرت ده . زارۆخانهی  شه گه

 . پشخستنی کارو   خنه بۆ ڕهت ک ب یه روازه و ده جیاواز یرنج ی سه وه بۆ دۆزینه

.  اروباری زارۆخانهکرپرسانی  و به خزانۆ ب  یهکی زانیاری یه رچاوه هس  زارۆخانهتۆماری 
کاندا  گه به  له. بت  ی زارۆخانه ی کاری ڕۆژانه وه نگدانه ب ڕه ده  تۆماری زارۆخانه

مان و چاالکیی  گه  له  گیراوهچاو  هڕ ئاکار ی ڕوانگهک  یه وت تا چ ڕاده که رده ده
 . دا زارۆخانه

فتاری منداڵ و  و ڕهتۆمار بکرن، گوتار   ی زارۆخانه ڕووداوی ڕۆژانهی  زۆربهر  گه
کی گرینگ  یه رچاوه سه  هبت ده  م تۆماره وسا ئه ی نووسراو، ئه گه به  ندان بکرنه کارمه
  م تۆماره ئه. کار یوت ڕهی  رباره رنج دان ده ربگرت بۆ سه سوودی ل وهزان خ ش ده
 .نگاندن سه ههو  چاودریی  سته هر که  بته ده

 و خزان لماندنی سهو  ، هاوڕایییاگاداریئ  به -  ش تۆماری زارۆخانه ده
ست  رده به  هبۆ پشخستنی بارودۆخی منداڵ بخرت – منداڵ ارانیرشتی رپه سه
 ب دهی بۆ منداک دیاری کرا، ت تایبه ئامانجکیر  گه ئه. تکار ی تایبهر یاریده ی زگه ده

  نه و الیه خزاننگی  هاوکاری و هاوئاهه  بهکان  ئامانجهو  بت ههی هۆکار
 .دابنرت  زارۆخانهی  وه ره کانی ده ندیداره یوه په

 نھنیستیار و  هه  و به  پاراستنی زانیاری یقانوون ژر  چته ده  تۆماره  م جۆره ئه
ژر مافی   له کردن ریو چاود انپالن دان  ت به فایلی تایبه کرت ده. ژمردرن ده

ی  زگه ده/ ت سه ده  که  که نی زانیاریه خاوه  ت به یبهتا  مافکه( تی بت نداریه خاوه
پاراستنی ی قانوون یپ به.  )ی داوه که نه خاوه  به قانوون یپ چاودری زانیاری به

 یزانیاری ینکارهنا بهبۆ ت بدات  مۆه زانیاری یی چاودری زگه ده ب ده ،زانیاری
 .  وه ی بخونتهتۆماری مندای خۆ  یه هه مافی خزان .ستیار هه
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  زارۆخانهکاری  نگاندنی سه هه 4.3

 ی شه ر گه سه له  زۆره ییر دا کاریگه زارۆخانهله   ڕۆژانهی شواز و جۆری کارناوڕۆک، 
ژر   له وام رده بهب  دهوپ گر  تاک و به  بهی مندان  شه گهشادی و . منداڵ
ها  روه ریی نوان مندان و ههاڵ کردن و هاوک هه .دا بتنگاندن سه ری و ههچاود
کاری . رنج و تبینی بت جی سه  ب ڕۆژانه نداندا ده ڵ کارمه گه ندییان له یوه په

  وام له رده ب به ده  ها پالنی کاری زارۆخانه روه ر قانوون، ڕسا و هه رانبه به  ڕۆژانه
 . ا بتدنگاندن سه راورد و هه ، به شرۆڤه

 

 گاندنن سه ی هه رباره ده

و  وام رده به ینگاندن هس هه  له  هم که رپرسی یه به  زارۆخانهری  به ڕوه به •
 . دار رنامه و به  هئاواند،  بهم سیسته

م  ههو  خزانم  هه هاوڕاییئاگاداری و   به نگاندن سه هه ب دهر  به ڕوه به •
  .بکات ج جبه  زارۆخانهندانی  کارمه

 ب ده ،بژردراوی هاوکاری هه نی نجوومه ئهو  خزان ڕاوژکاریی  سته ده •
نجامی  پی ئه  به  بت پالنی کاری زارۆخانه یان هه ینهتی ڕاست سه ده
 . ن کان پش بخه نگاندنه سه هه

ڕۆک و ئامانج، متود و  ، ناوه ی کاری زارۆخانهنگاندن سه ههجۆر و شوازی  •
 .  وه کرنه دا ڕوون ده پالنی کاری سانه  ریان له پوه

  یه نگیان هه دا سهنگاندن سه ههی  پرۆسه  له منداڵ رنجی زموون و سه ئه •
  ب به ستیارن و ده نگاندن زانیاریی هه سه و هه  نامه گه ، به ری زارۆخانهاتۆم •

بۆ پاراستنی زانیاری   یه قانوون و ڕسا هه. ڵ بکرت گه کاریان له  وه وریاییه
منداڵ   تاکه تاکه  ت به کی تایبه هیچ زانیارییه .او بگیرنچ ب ڕه ستیار و ده هه

 .رێ ده  ناچته
 گروپیڵ  گه له  گفتوگۆ و ڕاوژهبۆ نگاندن  سه و هه  نامه گه بهتۆمار و  •

  . خزانڵ  گه و له ندان کارمه
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 ر سه  له کردن ک بۆ کار مایه بنه  بکرته کان نگاندنه سه هه نجامی ئه ب ده •
 . سای داهاتوو یکار پالنی

 کانی گشتییه  هنجام ئه  ندیدار ئاگاداربن له یوه ی په سانی دیکه کرێ که ده •
 . وان و پشخستنی کاری زارۆخانه ستی گفتوگۆی فره به مه  دن بهننگا سه هه

پی  به  زارۆخانهی  خانه باهی  وه ن کردنه ژهۆنگاندن بۆ ن سه کار هنانی هه به •
  .خزانکۆنکرتی منداڵ و گروپی  یی پویستیچاو گرتن ڕه  پالنی داڕژراو، به

  زارۆخانه. سازمانکی فرکاری  کاته ده  زارۆخانهدار  رنامه بهنگاندنی  سه ههکاری 
 زانیارینگ و  ڕه مه ههتوانای ،   هریت نهدابونگ و  رهه ن فه کی خاوه یه زگه ده
ر بکرت،  سه ند بگیرن، کاریان له هه به  هتان سه م خه ئه  گرنگه.  یه ندی هه هه ڕه فره

 . نده مای کاری فراژووتنی ئایه بنه  پشان بدرن و ببنه
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 م شی پنجه به
 هاریکاری

 

.  وانییه رکی شاره بۆ خزانی مندادار ئه  تگوزاریی ڕک و پوخته کردنی خزمهدابین 
ی  زگه ڵ ده گه بت له نگیی هه باشترین هاوکاری و هاوئاهه  ب زارۆخانه ده  وه ر ئه به له

پشخستنی . منداڵ  ت به ش کردنی باشترین خزمه ستی پشکه به مه  وانیدا به شاره
شدا  لره. بت  رشاری کاری زارۆخانه م سه رده ب هه و فرکاری ده  رده روه په یبوار
تی  مهوحکوری  یاریده ی زگه ده یهاوکاری  پویستیان به  زارۆخانه م هه و خزانم  هه
نیاری و اپاراستنی ز یقانوون پی به ک هییزانیار موو هه ب ده داهاوکاری  له. بت ده

 .ڵ بکرت گه وتی له سوکه ههنھنی 

 

  تی ڕه بنه خوندنی 5.1

  ی منداڵ له وه بۆ گواستنه بکات کاری ، ئاماده فرگه یهاوکاری  به، ب ده  زارۆخانه
 منداڵ یخزان واوی ته و هاوڕایی هاوکاری  به  کاره م ئه .م که بۆ پۆلی یه  وه زارۆخانه

 پالنی  له ب ده  بۆ فرگه  هو زارۆخانه  ی منداڵ له وه گواستنه شوازی. چت ده  ڕوه به
 . یاری کرابتد دا نهسا کاری

، فرکاری، چاودریکردنی  دابینن بۆ  زگه دهکیان وردو هه  و فرگه  زارۆخانه
 دا ندانه وهم ن ئهوتی فرکاریی  ڕه  له منداڵ. کردن  شه و گه  هم تی گه رفه ، ده هرد روه په

  هریان سه  له  و فرگه  زارۆخانه. م جیاوازی ههو  ب دهوکچوون م  ههڕووی  ڕووبه
رپرسن  به  و فرگه  زارۆخانه. ن بکه ئاوگۆر کاری خۆیانی  بارهر پویست ده زانیاری

و  ره به  وه زارۆخانه  له  وه گییه ئارامی و ئاسووده  بت به ی هه مینه زه ی منداڵ وه له
ڕوو   وه شادییه  بکات و دیسان به  زارۆخانه  ماوایی له  وه شادییه  به. کشت هه  فرگه

 . بکات  فرگه  له
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  و فرگه  هاوکاریی نوان زارۆخانه

  ب پرس به ده  فرگه  بداته ی منداڵ رباره ی زانیاری ده وه ر له به  زارۆخانه •
 بکات  و منداه خزانی ئه

 .بتکان  ی زانیارییه وه گۆڕینه یتی و چۆنیه ڕۆک ناوهئاگاداری  ب ده خزان •
ستی  به مه  ب به ده  و فرگه  ی نوان زارۆخانههاوکاریزانیاری و   ی وه گۆڕینه •

  شه نی الواز و گه الیه و کردنی بۆ پته .یی منداڵ بت ڕاهزانی توانا و کارامه
 .کردن بت

و   زارۆخانه نوانپشکاتی  یهاوکاری،  ته ن پداویستیی تایبه خاوه  یه منداڵ هه •
دا  م باسه بار له ی له مینه خساندنی زه پداویستی و ڕه یکردندابین بۆ   فرگه

 .  زۆر گرینگه
 .بکات  رگهف ندین چه  له  وای جگهتوانت دا دا ده زارۆخانه  منداڵ له •
نوان  یو کۆنکرت بۆ شوازی هاوکاری کی گونجاو یه ڕگه ب دهوانیی  شاره •

 . وه بدۆزته  زارۆخانهو   فرگه
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 ی چاودریی منداڵ زگه دهگوزاریی ت خزمه 5.2

بۆ   و ئارامه  کی ئاسووده یه کردنی ژینگهدابین  ی چاودریی منداڵ زگه دهرکی  شائه
میی  باری ساخه  یه ، هه بارودۆخی ژیانی ئاۆزه  یه هه.  تی پیهپویس ی و منداه ئه

نت  ج بگه به خۆی رکی ئهبتوانت  ی چاودریی منداڵ زگه دهی  وه بۆ ئه.  ناڕکه
  زارۆخانهندانی  کارمه.  وه دیکه سانی و که  زگه ده  له  یهزانیاری  وام پویستی به رده به

ر زۆ. ن ان ههی ژیانیبارۆدۆخزای  و شاره داڵ مندا گه هندیدان ل یوه په  له  ڕۆژانه
ی چاودریی منداڵ  زگه ده  نه بدهویست ، زانیاری پ زارۆخانهندانی  کارمه  هگرینگ
و   باشترین شوه  ی به وه بۆ ئه  ارهمو ههدۆخی ژیانیان نای بارو نهمنداو  ی ئه رباره ده
 . زووترین کات هاوکاری بکرن  به

  و به  باره ژیانی ناله  یه ست بکات منداڵ هه ر هه گه  زارۆخانه کیند کارمه ووم هه
یاندنی  گه  له  هرسرپ به قانوون پی بهکرت،  ڵ ده گه فتاری له کی نادروست ڕه یه شوه

نھنی رستنی اپی قانوون یچاو گرتن ڕه و نابت ی چاودریی منداڵ زگه ده  بهزانیاری 
 .دا م کاره ۆسپ لهڕ و ک مپه له  بکاته

ی  زگه دهکانی  هیتگوزاری خزمه  له  ککه یه دا زارۆخانه  لهمنداڵ ۆ ب  جگهکردنی  دابین
 . بیاردان  ردوو ال دته وتنی نوان هه ڕکه  به  م کاره ئه. چاودریی منداڵ

 یکی باش هاوکاری یه شوه  به ی چاودریی منداڵ زگه دهو   زارۆخانه  هگرینگزۆر 
ی زانیاری  وه م بۆ گۆڕینه بۆ منداڵ و هه  جگهکردنی دابین بۆ م  ن هه کتر بکه یه
وام و  رده ر دوو ال به ی نوان هههاوکاری ب ده. ت ی تایبهمنداک دۆخیی  رباره ده
 ی دانانی خشته ر بۆ به  ی پویست بگرنه ڕگه  یهوانی شارهرکی  ئه. دار بت رنامه به

 . دای چاودریی مندا زگه دهو   زارۆخانهنوان   له وونجاگ کی هیهاریکاری

 دابین ،  ت کردنی منداه خزمه  وه منداه  ندیدار به یوه کی په یه زگه موو ده ئامانجی هه
ک هاوکار و  موو الیه ب هه شدا ده م ئامانجه له. تی یه شه کردنی پداویستیی گرنگی گه

  .نگ بن هاوئاهه
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 می ساخهی  بنکه 5.3

 یکردندابین بردن و  ڕوه به  له   رپرسه به گشتی بهوانیدا  شاره  له می ساخهی  بنکه
توانت داواکاری  ده می ساخهی  بنکه. بۆ منداڵ ئارامکی  یه شه گه ی وم هپرسی ساخ
 چاودرییپویستی به   بۆ منداک که  زارۆخانه  له  جگهی کردندابین بنرت بۆ 

ندیدار بۆ  یوه نی په الیه  به بدات و ئامۆژگاری پشنیاز ها روه ههو   یه ت هه تایبه
 . دا ڕوانیی زارۆخانه ڕیزی چاوه  پشخستنی منداڵ له

ی منداودریی اچنجاندنی بواری بۆ گوبت  کهاوکارت کر ده می ساخهی  بنکه
ی  هربار ده نماییو ڕئامۆژگاری  می ساخهی  بنکه. ت داویستیی تایبهپن  خاوه
 . زارۆخانه  داته ده خۆشی تووشبوونی نه  رمان و شوازی خۆ پاراستن له کارهنانی ده به
ی توانای زمانزانیی منداڵ  شه ر گه سه کار له می ساخهی  بنکهش بترازت  وه له
 .کات ده

 

 روونناسی ده –فرکاریی  یتگوزاری خزمه 5.4

. نی خوندن مه مندانی ژر ته  له رپرسه روونناسی به ده –کاری فر یتگوزاری خزمه
  روونناسی له کردنی هاوکاریی فرکاریی و دهدابین   رپرسن له پی قانوون به  به

 . بت ر منداکی پویستی پی هه دا بۆ هه زارۆخانه

پاش ی  زایانه شاره  زگه ده و له  ککه یه روونناسی ده -یی رده روه تگوزاریی په خزمه
گرفتی تیی هاوکاریی منداک  چۆنیهی  رباره دهبدات  یارب توانت ده نگاندن سه هه
ی  رباره ی دهڕنونیئامۆژگاری و توانت  ده ها روه هه. بت مشکیان ههیی و  سته جه
 . ارۆخانهز  هبدات ت ی تایبهتی یارمهو ت  ی تایبه رده روه په

ئاگاداری و   ب به ده  ی دیکه زگه و ده  کی نوان زارۆخانه موو هاوکارییه هه
دا  یه و پرۆسه لهکی چاالک  یه وهش  به خزان ب ده. بتکه  ی منداهخزانندیی  زامه ڕه
 .بنشدار به
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 ی فرکاری زگه ده 5.5

 فرخوازانی   ن به بده  گهڕریان  سه له  رکه ئه  زارۆخانهنی  خاوهفرکاری، ی قانوون پی به
نجام  ئه دا زارۆخانه  لهی خۆیان نندشی ڕاهنانی خو بهپراکتیک و  مامۆستایانکۆلژی 

ریان هاوکاری  سه له  رکه ئه  زارۆخانه یکاریفر و پسپۆڕانی  زارۆخانهری  ڕوبه به .ن بده
 . ن بکهو رچو ده تازهونی فرخوازانی نڕ و

ناسی  یی پیشه ی ئاماده فرگه  ش بکات که و فرخوازانه ئه یهاوکاری ب ده  زارۆخانه
  له ب ده فرخوازان یکپراکتی ی ماوه. یدا کردن زموون په یاننرت بۆ پراکتیک و ئه ده

  ی دیکه و فرگه زانکۆ یتوانت هاوکاری ده  زارۆخانه. بت جی هه سادا کاری پالنی
 .دایی کارامهو  دانی کارپ شه کانی گه بواره  لهبکات 

 

  دیکهی هاوکار 5.6

. ی جڤاتی خۆی بکات ی دیکه رمانگه سازمان و فهڵ  گه له هاوکاری  زارۆخانه کرت ده
رخستنی ڕاهزانی توانای  ستی سه به مه  بواری جیاوازدا به  نگی له هاوکاری و هاوئاهه

  ، سوودی گشتی تدایه ی جڤات و ژینگه رباره یان دهیشیارواندنی هزر و هۆ ڵ، فرهمندا
 .ب ڕی بۆ خۆش بکرت دهو 

 

 


