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Seknandin çi ye?
Sekandin dema ku xwendegeh ji xwendekar bixwaze ku 
ji bo demekê neçe xwendgehê. Dibe ku xwendekarên di 
Kindergarten heta pola 2 ta 5 rojên ji xwendegehê were 
sekinandin û xwendekarên di pola 3-12-an heya 10 rojên 
xwendina bête sekinandin.

Dema ku reftarên xwendekar zirarê daye kesekî an 
bikeve xeterê û ewlehiya kesek din bikeve xetereyê, dibe 
ku mudîr xwendekarek rawestîne. Dema ku wan berê 
hewil da ku bi awayên din reftara xwendekarê dilgiran 
birêve bibin û xwendegeh hewcedarê wextê ye ku piştgirî 
ji reftarê re plan bike û tedbîrên ewlehiyê bicîh bîne. 
Midûr dema ku biryara sekinandinê dide divê reftar û 
hewcedariyên xwendekar de bifikirin.

Berî ku sekinandin çêbibe, divê midûr ji bo reftara fikar  
hişyariyeke fermî peyda bide. Ger reftar ciddî ye yan 
pirsgirêkeke ewlehiyê ye, dibe ku zarokê we bêyî 
hişyariyeke fermî li ser sekinandinê were danîn.

Ger zarokê min were sekinandin ê çi dibe?
Di nav 24 saetan de ji biryara rawestandina 
xwendekarek, divê midûr bi devkî ji xwendekar re bêje 
ku li cîhê pêdivî ye û dêûbav an jî lênêrîneran bi nivîskî 
ku mumkin bit. Divê ji we û zarokê we re derfetek were 
dayîn ku hûn bi dibistanê re hevdîtin bikin da ku bersivê 
bidin sekinandinê. Dibistan dê bi we re li ser stratejî û 
piştgirîyên ku dikarin ji bo alîkariya zarokê we bêne danîn 
bixebitin.

Di dema seknandinê de dê zarokê we neyê xwendegehê. 
Xwendegeh dê piştgirî bide zarokê we ku di dema 
sekinandinê de fêrbûnê bidomîne û dê bi we û zarokê we 
re alîkar be. Bernameya Pêşniyara Bextewariyê dikare ji 
we re bibe alîkar ku hûn di dema sekinandinê de piştgirî 
bidin başiya zarokê xwe.

Dirêjkirina seknandinê
Ger sekinandin ji bo plansazkirina piştgirîyan demek 
têr peyda neke an xeterek ewlehiyê ya domdar ku hîn 
nehatiye rêvebirin hebe, mûdîr dikare piştî ku bi Rêvebir, 
Serokatiya Perwerdehiyê re biaxive, sekinandinê dirêj bike. 
Heke dirêjkirin were pejirandin dê dêûbav / lênihêrker berî 
bidawîbûna sekinandinê werin agahdar kirin.

Ma ez dikarim îtîraz sekinandinê bikim?
Erê, heke hûn bawer dikin ku mudîr û Rêvebir, Serokatiya 
Perwerdehiyê biryarek nerast daye an jî projeyên rast 
neşopandiye. Binêre çavkaniyê îtirazê.

Zêdetir agahdarî li ser parêzvaniya ji bo zarokê we, û 
herweha Peymana Civata Xwendegehan ku awayên 
danûstandina bi xwedegehan re diyar dike.

Civîna vegerê ya plansaziya xwendegehê  
çi ye?
Zarokê we dê vegere dibistanê di an berî roja ku 
rawestanê bi dawî dibe. Têkiliya we ya bi dibistanê re di 
rêvebirina tevgera zarokê we û pêşxistina çareseriyan 
de pir girîng e. Berî ku zarokê we vegere dibistan dê 
bi telefonê bi we re têkilî daynin da ku bi xebatkarên 
dibistanê re ku ji nêz ve bi zarokê we re dixebitin re 
civînek plansaziyê saz bikin.

Civîn dikare bi kesane, bi têlefonê an jî serhêl bi forma 
ku dê şansê çêtirîn nîqaşek erênî bide. Civîn dê li ser wê 
yekê be ku hûn çawa dikarin bi hev re bixebitin ku piştgirî 
bidin zarokê xwe dema ku ew vegere dibistanê. Hûn 
dikarin kesek piştgirî bi xwe re bînin civînê. Ew dikarin ji 
we an zarokê we re piştgirîya pratîk an hestyarî bidin.

Ji bo tevgerên xemgîn ên ku bêtir stratejiyan û piştgirî 
hewce dikin, dibistan dê bi we û zarokê we re bixebite ku 
ji bo piştgirîkirina wan û kêmkirina xetereyan planek pêş 
bixe. Dibe ku zaroka we planek hebe. Ger planek hebe, 
ew ê were sererast kirin da ku alîkariya zarokê we bike. 
Ev plan dê bi we re û bi karmendên din ên dibistanê re ku 
piştgirîya zarokê we dikin re were parve kirin.

Eger reftar dîsa çêbibe?
Ger reftarên xemgîn dîsa çêbibin, tîmê piştevaniya 
fêrbûna mamoste û dibistanê dê rêyên din destnîşan 
bikin ku piştgirî bidin fêrbûna zarokê we. Ev dibe ku 
ji pisporên di hundurê beşê de bipirsin ku alîkariya 
peydakirina piştgiriyê bikin.

Zêdetir agahdarî
Agahiyên li ser çi bikin eger zarokê we bête seknandin 
hene.

Xizmeta wergerandina telefonî
Heke hûn dixwazin bi xwendegehê re têkiliyê daynin û 
ji bo Îngilîzî hewcedariya we bi alîkariyê heye, ji kerema 
xwe telefone xizmeta wergêriyê 131 450 bikin, ji wan 
re bêjin hûn çi zimanî diaxafin û ji operator bixwazin ku 
telefone xwendegehê bike. Operator dê wergêr li ser xetê 
peyda bike da ku alîkariya we bike. Ev xizmet bê pereye.
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