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بهرنامهی بیناسازی و دروستکردن
بهرنامهی پیشهیین که دەبێته
مایهی بهدەستهێنانی بڕوانهمهیهکی
پیشه یی.

بهرنامهی بیناسازی و دروستکردن که ئارەزووی دەکهی کاربکهیت لهبواری بیناسازی و چاکسازی و
نوێکردنهوەی خانووبهرەو دامهزراوەکان.
دەتوانی یهکسهر پاش دەرچوونت دەست بهکارکردن بکهیت یان بهردەوام بیت لهخوێندن له
پهیامنگهیهکی پیشهیی بهرز .ههروەها دەتوانی خولی خوێندنی زیاتر ههلبژێری بۆ بهردەوام بوون له
خویندنهکهت له زانکۆ.

پێنج تایبەمتەندی هەیە
سواری یە دارشتنی یەکان

• فێردەبی لەبارەی کاری هاتووچۆ و زەوی و لە نێو کارەکانی ڕێگاوبان و درێژکردنەوەی پێکهاتەی
ژێرخان .ئەم تایبەمتەندبوونە هەلێک دەدات بۆ کارمەندی وەک کارگێڕی ئامێری کارەکانی داڕشنت.

دروستکردنی خانووەکان

• فێری درووستکردن و چاککردنی باڵەخانە و پرد و جگە لەمانە لە دامەزراوەکان دەبیت .ئەم
تایبەمتەندبوونە هەل دەدات بۆ کارمەندبوون وەک کارمەندی کۆنکریت ،کارمەندی زەوی،
درووستکردن ،هونەری شووشە ،سواری سەقالە بوون و دارتاشی بینا.

زەوی و دامەزراوەکان

• فێردەبی لەبارەی هەڵکەندنی ڕێگاوبان و هیڵی ئاسنین ،و ڕێکخستنی بەردڕێژ(کاشی) هتد .ئەم
تایبەمتەندبوونە هەلی کاری وەک کارمەندی ڕێگاوبان و درووستکردن و هونەری هێڵی ئاسنینه.

بۆیاغكردن

• فێری بۆیەی نۆی و دووبارە بۆیەکردن دەبیت و هەروەها دانانی دیکۆری جیاوازی دیوار و
بۆیەکردنی .ئەم تایبەمتەندبوونە هەل دەبەخشێ بۆ کاری وەک بۆیاغچی یانی باڵەخانە.

زرێپۆشکردن

• فێردەبی لەبارەی قاڵب لە چوارچێوەی درووستکراوەکە ،و هەواسازی و کەشی ناوخۆ .ئەم
تایبەمتەندبوونە هەلی کار دەرەخسێنی وەک پۆشینی باڵەخانەو و پۆشینی هەوایی ناو باڵەخانە.

فێری ئەمە دەبیت لە بەرنامەکە

فێری درووستکردن و بنیاتنان دەبیت .زانیاری لەبارەی چۆنێتی دروستکردن بەشێوەی زانستی و سەالمەت
و ژینگەیی .لەبارەی پیشەی جۆراوجۆرو هەنگاوەکانی کارکردن لەم بوارە فێردەبی.
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بەرنامەکە بەتوندی تیشک دەخاتە سەر تەندروستی و سەالمەتی پیشەیی بۆ خۆالدان لە برینداری و
درووستکردنی بارێکی تەندرووستی باش.

بەرنامەکە بەشێویە ڕێکخراوە

لە بەرنامەی خوێندنی ئامادەیی پیشەیی بابەتەکانی خوێندن هاوبەش دەبن :ئینگلیزی ،مێژوو،
پەروەردەی لەش و تەندرووستی ،بیرکاری ،زانستەکان ،زانستە کۆمەاڵیەتی یەکان ،زمانی سویدی و
یان سویدی وەک زمانی دووەم .لە بەرنامەی پیشەیی یەکان چەندین بابەتی پیشەیی دەووترێتەوە،
کە بابەتی سەرەکیان پێ دەووترێ ،و بەش ًیوەیەکی کەمرت ئەو بابەتانەی کە لە خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی دەیخوێنی.
بابەتە سەرەکی ەی هاوبەشەکان لە بەرنامەکە ئەمانە :درووستکردن و بنیاتنان.
هەلی تایبەمتەندبوون و بەرین بوون لەزانیاری دەست دەکەوێت لە چوارچێوەی بەرنامەکە .ئەمە پێی
ئەڵێن قووڵبوونەوە لەبەرنامەکە .لەمامۆستاکە بپرسە لەوبابەتانەی قووڵبوونەوە کە پێشکەشی دەکەن.
هەروەها هەڵبژاردنی تاکت هەیە کە هەرچیت بوێت ئەوە هەڵدەبژێری و دەیخوێنیت .پرسیار
لەمامۆستاکە بکە بابەتەکانی خویندن چین کەهەیانە.

شێوازەکانی کار

ئەم بەرنامەیە پشت بە چەندین کێشەی کرداری دەبەستێ کە هەڵدەستێ بە شیکارکردنیان لەگەڵ ئەوانی
تر و هەروەها بەتاک .هەڵدەستی ڕاهێنانی توانات بە دەستپێشخەری کردن و داهێنان و فێر دەبیت
چۆن کۆمپانیای تایبەت بەخۆت بەڕێوەبەریت .راهێنان دەکەیت لەسەر پالن دانان و جێبەجێکردن
و بڕوانامەو گرنتی باشی کار لە ڕیێ شێوازی نۆیوە .فێردەبیت چۆن بایەخ بدەیت بە ئامێر ومەوادو
کەلەپەلەکان.

پرۆژەی خوێندن

لهکۆتایی بهرنامهی بیناسازی و دروستکردن دەبێت ههڵسیت به کاری پرۆژەی خویندن له بواری
پیشهیی که ههڵتبژاردووە .لهڕێگهی ئهمهوە دەیسهملێنی که شارەزایی پێویستت ههیه لهوبوارەی که
ههڵتبژاردووە.

فێربوون لهشوێنی کارکردن

بهشێک له مهشقهکه له یهک شوێن یان چهند شوێنێکی کارکردن بۆ ماوەیهک كه کهمرت نییه له 15
ههفته ئەنجامدەدرێت .ئهمه پێی دەووترێ فێربوون له شوێنی کار ( .)APLئهمه توخمێکی گرنگه له
خوێندنهکه و دەکرێ له وواڵتانی تر جێبهجێ بکرێ جگه له سو ێد .بهبۆنهی ئهم تاقیکردنهوەیه دەبیته
خاوەن پهیوەندی که ڕەنگه سوودی ههبێت لهکاتی گهڕان به دووای کارێکدا.

مهشقی پیشهیی

له چوارچێوەی بهرنامهکه ،دەتوانی ڕاهێنانی پیشهییهکی الوەکی ههڵبژێری .ئهمه واتا ههمان
شارەزاییت دەست دەکهوێت بهالم لهماوەی نیوەی فێرکردنهکهت لهیهک شوێنی کارکردن یان زیاتر
ئهنجام دەدرێت.

دەبیت بیر بکەیت لە

ئەگەر ویستت پێگەیاندنی سەرەکی بۆخوێندنی زانکۆیی بەدەست بهێنی ئەوا زۆر گرنگە پالن داڕێژی
بۆ خوێندنەکەت .لەم بارەدا دەتوانی سوود لە هەڵبژاردنی تاک ببینی و پێویستت بە خوێندنی
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یتهووهلەبەر ئەم هۆیە پێویستت بە خوێندنی دوو بابەت هەیە بە زمانی سویدی یان
بەرینە
بەرنامەیەکی بکه
که بیری لێ
بکەی
قسە
ئەگەر
خۆشدەبێت
پێامن
ئینگلیزی.
زمانی
بە
بابەتێک
و
دووەم
زمانی
وەک
سویدی
زمانیر بته وێ شیاوی بنه ڕه تیت هه بێت بۆ خوێندنی به رز له زانکۆ ،گرینگه خوێندنه کانت پالن بکه
ئه گه
خوێندن.
لە
بیت
بەردەوام
ویستت
ئەگەر
خوێندن
و
ئاراستەکردن
ڕاوێژکاری
لەگەڵ
یت .له چوارچێوه ی هه ڵبژاردنی تاکی و ،ئه گه ر قوتابخانه پێشکه شتی بکات ،له چوارچێوه ی به ڕنامه
ی قوڵ بونه وه ئه توانیت ئه و کۆرسانه ی که پێویسته بخوێنیت بۆ به ده ست هێنانی شیانی بنه ڕه تی بۆ
هەمیش مافی خۆتە لە هەلبژاردنی تاک بابەتی خویندنی زیاتر هەڵبژێری لە پەروەردەو تەندروستی
خوێندنی به رز له زانکۆ .ئه مانه دووکۆرسی تری زیاده ن له زمانی سویدی یان سویدی وه کو زمانی دوهه
و هونەر.
م وکۆرسێکی زمانی ئینگلیزی .به دڵخۆشیه وه قسه بکه له گه ل ڕابه ری خوێندن -وپیشه ئه گه ر بته وێ به
رده وام بیت له خوێندنت دا.
هه رده م مافی ئه وه ت هه یه کۆرسێکی تر هه ڵبژێریت له وه رزش و ته ندرووستی و یه کێک له بواری
هونه ره جوانکان له چواچێوه ی هه ڵبژاردنی تاکی.

