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ي بريتانيا 
 
ن بؤ وةالت  بةخَير بَير

ي بريتاناي
 
ندن لة وةالت

ر
 خوي

ي تةواو دةربارةي ئةو بابةتانةي كة لة ئةم نامَيلكةدا باس كراوة  بدوزيةوة لة  ي زانيارني
ي لة بريتانيا”دةتوان 

ي “ باوان 
بوون  سةرضاوةي فَيَ

ي باكوري رؤذهةآلت. 
ي ثةنابةرايةنر

ي هاوبةش 
ون  ي لة مالثةري ئةلكير

ون   ئةلكير

www.nemp.org.uk  

خؤش بن لةطةأل 
َ
ةكانيان سةالمةت بن وتةندروستيان باش بيت ودل

َ
هةموو باوان حةز دةكةن مندال

ي جاوازيان 
ي ئالؤز دةهيتة ثَيشيان لة وةالتةكي نوَي كة ياسايةكان 

ي ئايندة. بةالم زؤر شتر
دةرفةتةكان 

ي جاوازة. ئةم ناميلكة هنديك 
نياييةوة زمان 

َ
ي جاوازيان هةية وبة دل

هةية وسستةمي جاوزة وثَيشبيت 
ي بريتانيا ئةوة باشي 

ي منداَل لة وةالنر
زانيار طرنط ثَيشكةشت دةكات دةربارةي ثةروةردة كردن 

ةكةت لة ئايندة. 
َ
ي مندال

بوون  ي فَيَ
ي كردن 

ي تؤ بدات بؤ ثالثشتر
سيستةمي خوَيندن دةكات تا يارمةنر

ي  ي جةستةني
ي منداَل لة ئةزيةنر

هةروةها ئةو باشي هنديك ياسا دةكات كة دةركراون بؤ ثاراستت 
ي طؤنجاوة بؤ  وبةسؤزي كة كارَيطةري دةكاتة سةر ئةو رَيطاية كة باوان وا دةزانن ئةو رَيطاني

بذارتن لة اليةن هنديك  
َ
ي  منداَل خؤيان. ئةم زانياريانة هاتينة هةل

سةرثةرشتياري كردن ورَيكخستت 
ي شتيك 

ي ئةوة كة ض  ي بريتانيا, لةسةر بنةماني
كةس كة ئةوانش بةخؤيان ثَيشير ثةنابةر بوون لة وةالنر

ي بريتانيا. 
ي كة يةكةم جار ئةو طةيشتنة وةالنر

  ئةوان ئاواتيان هةبوو بزانن كانر

ي بريتانيا
 
ندن لة وةالت

ر
 خوي

ي هةر خولك ث
 خول ثَيكاهاتووة, خولي ثاَيز, خولي بةهار  وخولي هاوين, ناوةراستر

َ
ي خوَيندن لة مانطي نؤ تا مانطي حةوتة كة بة شي

َ
يةكي شوو سال

ي ولة كاتذمَيَ 
ي دووشةمة تا هيت 

َ دةكات وتا كاتذمَيَ  9يةك حةفتةي هةية . قوتابخانةكان كراوةيةنة لة رؤذان  ي
ي دةست ن 

ثاش نيوةرو تةواو  4بةيانر

َ  4تا   3دةبَيت . ئةو منداآلنةي كة تةمنيان  ي
ي ثَيش قوتابخانة كة ن 

ة دةتوانن بروانة قوناغ 
َ
سال

ي دةدات بؤ ئامادة    15دةلَيَ  داينطة بؤ ماوةي 
ي خؤلي قوتابخانة, كة يارمةنر

كاتتذمَيَ لة كاتةكان 

ي بريتانيا, 
ي وةالنر  ياساني

َ
ي
َ بةرامبةرة. دواتر بة ن  ي ةكان بؤ قوتابخانة. ئةوة ن 

َ
ي مندال

ةكان كردن 
َ
مندال

ي نَيوان 
ي تةواو لة خوَيندن بن بة تةمةن 

ساَل وئةوانةي كة تةمةنيان زياتِرة  16تا   5دةبَيت بة كانر

بوون بن.   18ساَل 16لة   تا ساَل دةبَيت لة جورةكي تِري خوَيندن يان فَيَ

َ دةكرَيت.  ي لي ي دارني
َ بةرامبةرة كة لة اليةن حكومةت ثالثشتر ي قوتابخانةكان لة بريتانيا بة ن 

 .  وؤربةي قوتابخانةكان تَيكةآلوون, كة كض وكور ثَيكةوة دةخيي  

يان دةرواتة قوتابخانة. ئةوة بذاردة نية.  
َ
نيا بكانةوة كة مندال

َ
َ ياسا ثَيويستة دايك وباوك دل ي

بة ن 
ي منداَل زؤر بة دواكةوَيت.دةبَيت باوان هةول 

بوون  ئامادة نةبوون لة قوتابخانة وا دةكات كة فَيَ

يان 
َ
ي خؤت لة ماَل بهَيليت مةطةر هؤكارةكي طرنط نةبَيت ,  . ةبَيتئاامادةبوون ه %100بدةن مندال

َ
نا بَيت تؤ مندال

يكةوة ضاودَيري ئامادة  بؤ نمونة ئةطةر ئةو نةخوش بَيت ودةبَيت قوتابخانة ئاطادار بكةيةوة. قوتابخانة لة نَي 
ي 
َ وةلطرتت  ي ةكةت ئامادة نةبوو لة قوتابخانة بة ن 

َ
بوونيان دةكات وئةو لةوانةية كارةك دذ بة تؤ بكةن ئةطةر مندال

ي دادطةي دذ بة ئةوان 
ي بؤ باوان دةربكرَيت يان فةرمان  ي داراني اني

. ئةمة لةوانةية س  ي مؤلةت يان هؤكارةكي ياساني
ةكةت نةتوانَيت برواتة قوتابخانة يان درنط بكاتة قوتابخانة زؤر طرنطة تؤ ثةيوةندي بة 

َ
دةربكرَيت. بؤية ئةطةر مندال

ةكةت ناتوانَيت  برواتة قوتابخانة. بؤ   8.30قوتابخانة بكةي لة كاتذمَيَ 
َ
ي تا بؤيان روون بكةي كة بؤ مندال

بةيان 

ي ئةم مالثةرةية بكة
دةبَيت بة خؤت ذمارةي تةلفون بدوزيةوة تا ثةيوةندي ثة ئةوان بكةي  . زانياري زياتِر سةرةدان 

 َ ي
َ

ي ضون بل ن 
ةكةم )ناوي منداَل( ناتوانَيت ئةمرو بيتة قوتابخانة ضونكة ئةو نةخوشة”ودةبَيت فَيَ

َ
هةر ئامادة “. مندال

ي قوتابخانة دةبَيت بة رةزامةندي قوتابخانة بَيت. 
 نةبوونةك جطة لة ثشووةكان 

ي وةالتةكة. هةر قوتابخانةكش هنديك بابةت  
ي هةموو قوتابخانةكان هاتيتة دانان لة اليةن حكومةنر

بةرنامةكان 
َ بةرامبةر دابَي  دةكرَين لة اليةن قوتابخانة.  ي  وضاالكي ديكةش ثَيشكةش دةكات. كتيبةكان بة ن 
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ي ئةو 
ةكان دةبَيت جلوبةرطي ِرةسمي قوتابخانة لةبةر خؤيان بكةن. دةتوان 

َ
هةموو مندال

ي  ي يان دةزطاني
ي شارةوان 

, ئةنجومةن  ي
جلوبةرطانة هي نوَي يان هي بةكار هاتووي بةكار بيت 

ي تؤ بدةن دةربارةي تَياضوونةكان. 
خوازي لةوانةية بتوانن يارمتر  خَيَ

ي ناوخؤ)هوم ئوفيس( بَيت بَرطةي 
ي وةزارنر

ي تؤ  S95ئةطةر تؤ لةسةر يارمةتيكان 
َ
مندال

َ بةرامبةر لة قوتابخانة. بؤ ئةوانةي كة لة ذَير بَرطةي   ي ي ن 
  S4مافَتي هةية بؤ نان خواردن 

ي وقوتابخانةية. 
ي شارةوان 

 يارمةتَي  ئةوة لة ذَير ضاودَيري ئةنجومةن 

َ بةرمابةر بؤ قوتابخانة دابَي  دةكات بؤ ئةو  ي ي ن  ي هاتوو وضووني
ي شارةوان 

ئةنجومةن 
ي خوَيندن تايبةتيان هةية يان كَيشةي حةكة كردن هةية. 

منداآلنةي كة ثَيداويستر
ين وطؤنجاوتري يكير يان زياتر لة دوو مايل دوور بَيت لة نَي 

َ
َ بةرامبةر هةبَيت ئةطةر مال ي ي طؤاستةوةي ن 

ي تِر لةوانةية ماف 
ةكان 

َ
وتابخانة ن قمندال

ةكت ثاس يان شةمةندةفر بةكار دةهَينت بؤ قوتابخانة,    3ساَل بَيت يان  8ئةطةر تةمنيان لة ذَير 
َ
مايل ئةطةر تةمةنيان زياتر. ئةطةر مندال

ي هاتوو وضووي ذَير 
ي تيكتر

ة.   16كرَيت  ي كرَيةكانيان كةمير
َ
 سال

ي 
ي وةلدةطرن بؤ ثَيداويستيةكان 

سةنطاندن وثالثشتر
َ
بوونيان هةية دةهَينة هةل ي خويَ ئةو منداآلنةي كة كَيشةي حةرةكةيان هةية يان كَيشةي فَيَ

ندن 
ي قسة ناكةن ي ئنطلَي 

ي زمان دابَي  دةكةن بؤ ئةو منداآلنةي كة بة زمان 
بوون  ي زياد بؤ فَيَ

 تايبةت. هةروةها قوتابخانةكان بؤيان ثالثشتر

ةكان
َ
ةكان تةركَي  دةكانة سةر خوَيندن وبة تةواوي بةشدار دةبن لة قوتابخانة, ئاموذطاري دةكةن كة دةبَيت مندال

َ
نيا ن كة مندال

َ
ر هة تا دل

.   9كاتذمَيَ بخةون ومنداَل طةورة تر  12تا   11شةوةك   كاتذمَيَ

ي 
. سةرةدان  ي بابةتةكان وهنديك ضاالكي ي تايبةت بةخؤ هةية وةك خشتةي كاتةكان وجلوبةرطي ِرةسمي وبذاردةني

هةر قوتابخانةيةك هنديك شتر
ي رؤذةكي 

ةكةت هيض 
َ
ي مندال نيا ن 

َ
ي قوتابخانةي خؤت بكة بؤ زانياري زياتر وهةموو جارةك هةول بدة نامةي هةوالةكان بخوَينة تا دل  مالثةرني

 تايبةت يان ضاالكيةك لة دةست نةدات

ي لةطةأل 
ي منداَل. دةتوان 

ي ثَيشكةوتت 
ي كردن 

قوتابخانةكان هانة دةدات هةموو باوان ثةيوةندي لةطةأل ئةوان دروست بكةن بؤ ثالثشتر
ي لة كؤبوونةوةكان باوان لةطةأل ماموستايان  ي يان دةبية قؤتابخانة ودةبَيت ئامادة ن 

ي كة منداَل خؤت دةهيت 
ي تا ماموستايةكة قسة بكةي كانر

بتوان 
ي هةر ثِرسيارةك هةتبيت بكةي يان هةر خةمةك هةتبيت باشي 

ةكةت وبتوان 
َ
ي مندال

طفتوطؤ بكةي لةطةأل ماموستايةكة دةربارةي ثَيشكةوتت 
ي 
 بكةي.  زانياري زياتر لة ئةو مالثةرة دةبيت 

  https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education 

ي تةمةنيان 
َ
ي )مندال ي سةرةتاني

ي خؤيان بيي   وببانة قوتابخانة. هةر قوتابخانةيةك  11تا 5قوتابخانةكان 
َ
ي دةكات باوان مندال

سال( ثَيش بيت 

ي تةمةنك سةالمةتة بؤ منداَل بة تةنيا 
سيستةمي خؤي تايبةت هةية دةربارةي ئةوة كة لة ض 

ةكةت 
َ
هاتوو وضوو بكات. دةبَيت قوتابخانة ئاطادار بكةي ئةطةر كةسةكي ديكة مندال

دةهَينيت لة قوتابخانة ضونكة قوتابخانة قةت رَيطا بة منداَل نادات لةطةأل يةكي غةريب 

 بروات

ي 
ي خؤت, كة منداَل بةرثِرسَياةنر

ئةمة لةوانةية جاواز بَيت لة ئةوةي كة قبول كراوة لة وةالنر

ي 
ي بريتانيا بزان 

ي جاواز لة وةالنر
 هةية لة تةمةنكةي بضوك تر. بةالم زؤر طرنطة شتر

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
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: تةمةن  ي ي  11تا  5قوتابخانةي سةرةتاتي
 

ي تةمهيدي تا قوناغ
 

 (6)قوناغ

ي كة تةمةنيان دةبيتة 
ي دةكةن كانر ةكان دةست بة قوتابخانةي سةرةتاني

َ
سااَل. ئةو  5مندال

َ دةطؤترَيت  ي
 دةكةن دواتر قوناغةكي ترة كة ن 

َ
ي
ي تةمهيدي )ريسيثشن( دةست ن 

لة قوناغ 
ي دةكةن كة 

ي نيشتيمان 
ةكان تاقيكردنةكي لةسةر ئاستر

َ
ي شةشةم. مندال

َ
ي دووةم وتا سال

َ
سال

َ دةطوترَيت  ساتس ) ي
ي شةشةم. دةرنجامةكان بةكار دةهَيي   SATsن 

َ
ي دووةم وسال

َ
( سال

ي كة دةروانة قوتابخانةي 
ةكان سةر طرووثةكان  بؤ بابةتةكان كانر

َ
ي مندال

بؤ دابةش كردن 
 ناوةندي. 

 

 
ئةركي مالةوة دةدةن بة 

ي خؤدا رادةست بكةن. ئةوة 
ةكان ودةبَيت باوان يارمةتيان بدةن تا بتوانن لة كانر

َ
مندال

ي 
يان زؤر باش نية تا بتوانن يارمةنر ي ئنطلَي 

شتةكي قورسة بؤ ئةو دايك وباوكانة كة زمان 
ي ئةركي مالةوة  ي ثرسيار لة قوتابخانة بكةي ئةطةر ئةوان يانةني

ةكانيان بدةن, دةتوان 
َ
مندال

ي دةكةن دةربارةي ئةركي ماَل. 
طة هةبَيت كة ثالثشتر

َ
ي كؤمةل

هةبَيت يان ئةطةر طروون 
ي طةورةكان كة لة كؤلَيذي ناوضةكة 

هةروةها باوانش لةوانةية مافيان هةبَيت بؤ خوَيندن 
ي وبَيكاري دةطرَيتةوة.  ي ئنطلَي 

 وةك خؤل بة رَيةوة دةضَيت كة زمان 

 

ةكان تا بطةينة دايك وباوكي خؤيان هةر وةك 
َ
زؤر جار ماموستايةكان نامة دةدةنة مندال

سة ضونكة ئةو  ةكةت بي 
َ
. هةموو جارةك لة مندال ي

َ
ي ئةركي مال

زانياري دةربارةي بابةتةكان 
ي لة بَي دةكةن. 

 زؤر بة ئاسان 

 

ي سالر   16تا   11قوتابخانةي ناوةندي: تةمةن 
 

ي   7)قوناغ
 

 (  11تا قوناغ

ي كة تةمةنيان دةبَيتة 
ةكان دةست بة قوتابخانةي ناوةند دةكةن كانر

َ
ي   11مندال

َ دةكات لة قوناغ  ي
ي   7ساَل وكة دةست ن 

ي دةهَيت لة قوناغ  كؤتاني

ي كة تةمنيان دةبيتة   11
ساَل.  شوَينةكان بة راستةوخؤ نادرَيت بة منداَل بؤية ثَيوستة باوان داواكاري خؤيان ثَيشكةش بكةن دةربارةي ئةو 16كانر

ي شار 
ي كةم نةتةوةكان لة ئةنجومةن 

ةكت بكة يان تيمي بدةستهينان 
َ
ي مندال ي ةواقوتابخانانةي ئةو حةزيان لَية. ثرسيار لة قوتابخانةي سةرةتاني

ن 
ي بريار دةدةن

ي دان دةربارةي ثروسةي داواكاري وبؤ روون كردن دةربارةي ضونةنر
 ناوضةكة بؤ يارمةنر

ة دةبَيت ئةو بابةتةكان هةلبذيرين بؤ تاقيكردنةوةي بةروانامةي طش
َ
دة يان ضواردة سال ةكةت سَي 

َ
ي مندال

ي كة تةمةن 
ي نؤيةم كانر

ي لة قوناغ 
تر

ي ناوةندي كة ناساوة بة 
ي GCSEsخوَيندن 

ي كة   11. ئةم تاقيكردنةوة لة قوناغ 
كانر

ةكت 
َ
ي مندال

ةكان دور   16يان   15تةمةن 
َ
ة. مندال

َ
بابةت وةلدةطرن. بة  12تا 7سال

ي 
بذاردي وئةو نمرانةي كة بدةست هَيناي خوَيندن 

َ
طوَيرةي ئةو بابةتانةي كة هةل

ي بابةتك ثَيش دةكةوَيت 
ةكت وثَيشةي لة ئايندةي ديار دةبَيت وةك بةرو ض 

َ
مندال

ي بابةت 
ي ئاستةكي ثَيشكةونر

ي ض 
ي شةشةم لة كؤلَيذ ودةتوانَيت ثَيشكةش 

لة قوناغ 

ي 
ي زانكو بكات.  نمرةكان 

ي نمرةي     GCSE’sوخولةكان 
 9كة ثَيان دةدرَيت لة بيت 

ي ناوةند  1)بةرزترين نمرةية( و نمرةي 
ين نمرةية(. هةموو قوتابخانةكان  )كةمير

ي خؤي دةكات تا بتوانن 
ي قوتابيان 

ي سةربةخؤ دةربارةي ثَيشة ثَيشكةش 
رَينماييةكان 

 بريار بدةن دةربارةي ئايندةي خؤيان. 

ي زياد دةبَيت بة دةوروبةري 
َ
ي    3تا   2ئةركي مال

كاتذمَيَ لة رؤذةك لة نَيوان تةمةن 

ي  14
ي  16وتةمةن 

  GCSE’sساَل تا يارمةتيان بدةن بؤ ئامادة كردنيان بؤ تاقيكردن 
ي 
.  ثرسَيا بكة ئةطةر قوتابخانة يانَتي ثاش دةوام بةرَيةوة دةبات دةربارةي تواو كردن 

ي ئةركي ما
ةكةت بة بةردةوامي نةتوان 

َ
ةكةت عةية. ئةطةر مندال

َ
ي مندال

نيت لة ذَير دةستر بوون وئنير ي فَيَ
ي ضونكة سةرضاوةكان 

َ
ي ئةركي مال

َ
رادةست  ل

ي ئةوة. 
ي باش كردن 

 بكات قوتابخانة ثةيوةندي بة باوان دةكات بؤ كفتوطؤ كرن دةربارةي ضونةنر
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ر بوون وثةالم                                                                           عاج كردن ورةق لي
ةكةت لة ئَين

َ
ي مندال

 ار داانثاراستنن

ةكةت بدا تا ئاطادارت بكات ئةطةر هةر خةمةك هةبَيت 
َ
هان بة مندال

ي تَر مامةلة لةطةأل دةكةن لة 
ةكان 

َ
دةربارةي ئةو رَيطاييةي كة مندال

ي يان  ي جةستةني
ةكي تَر ثةالماري دةدات يان ئةزيةنر

َ
قوتابخانة. ئةطةر مندال

عاج كردن. ئةطةر ثةالماري ئةو  َ دةكوترَيت ئَي  ي
بةسؤزي دةدات, ئةوة ن 

َ بوون. هةردوو  َ دةطوترَيت رةق لي ي
دةدةن بة هؤي ئاين يان نةتةوة ئةوة ن 

ي وبةرذةوةندي منداَل ودةبَيت 
شيت كاريطةري خراث دةكاتة سةر تةندروستر

رابطرَيت. نا بَيت بةخؤت هةول بدةي ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةي بة 

 . دةبَيت يةكةم جار لةطةأل  ثةيوةندي كردن بة منداَل تر يان دايك وباوكي

ي ثؤلةكة قسة بكةي تا ئةوان ئاطادار بكةي دةربارةي ئةو شتةي  ماموستاني

ي دةكات تا ئةو 
ي ولةطةأل ئةوان طفتوطؤ بكةي كة قوتابخانة ض  رووداني

ةكةت. ئةطةر ئةو هةرةشةنانة بةردةوام
َ
سوكةوت هةية وئةركي ضاودَيري هةية بؤ مندال

َ
 دووبارة نةبَيتةوة. هةموو قوتابخانةكان ياساي هةل

ي قسة لةطةأل ثؤليس بكةي بةتايبةت ئةطةر ئةو ثةالمارة زؤر بوون  هةول بدة قسة لةطةأل بةرَيوةبةري قوتابخانة بكةي. 
هةروةها دةتوان 

ي ئامؤذطاري زياتر دةربارةي ضون باوان 
انن بتو مةتِرس بوو وةك توند وتيذي, دزي, ترساندن, ئستيغالل كردن )بةكار هَينان( وتاوان. بؤ وةلطرتت 

َ بوون  ي رةق لي
ي ثؤليس بكةي دةربارةي تاوان  ي لة الني ةني

َ
ي ئةم ليكة بكة. دةتاونَتي طل

عاج كردن سةرةدان  ي خؤيان بثارَيزن لة ئَي 
َ
شيوةكي بة مندال

َ بوون. ئةو  101راستةوخؤ بة ثةيوةندي كردن بة ذمارة  ي رةق لي
ي دةكةي دةربارةي تاوان  ةني

َ
ي كة طةل

يت كانر
َ
ي ناوي خؤت ثَيان نةل

تؤ دةتوان 

ي دةبَيت. 
يية زؤر نةهيت 

َ
ي طةل

عاج كردن سةرةدان  ي خؤيان بثارَيزن لة ئَي 
َ
ي ئامؤذطاري زياتر دةربارةي ضون باوان بتوانن مندال

. بؤ وةلطرتت 

 ئةم ليكة بكة: 

bullying/-about-school-s-child-your-contacting-on-school/advice-at-https://www.bullying.co.uk/bullying 

ذ )سالر يان  ي شةشةم  لة كؤلير
ن

 (13و  12قوناغ

ي 
بوون بَيت. زؤر 18و  16لة تةمةن  ي دةبَيت منداَل لة جورةك لة خيوَيندن يان فَيَ

َ
سل

ي ثَيشكةوتووي 
ي شةشةم لة كؤلَيذ بؤ خوَيندن بؤ تاقيكردنةوةي ئانر

منداَل دةضنة قوناغ 

ي خولةكان لة زانكو. 
ي ئةي. ئةمة ثَيويستة بؤ داخل بوون 

ي كة ناساوة بة ئاستر
نيشتيمان 

ي  ي   3زؤر قوتان 
ي شوَينةك لة   Aئااستر

ين ثَيداويستية بؤ وةلطرتت  وةلدةطرن كة كةمير

ي 
َ
ي سال كة    Eتا   *A. نمرةكان دةدرَيت بة شَيوازي 13زانكو. تاقيكردنةكان لة كؤتاني

ين نمرةية ونمرةي    Eبةرزترين نمرةية   *Aنمرةي  تةنها بة دةرضوو رةضاو   Cكةمير

ي وةك 
ي نيشتيمان  ي ثَيشةني

ي خولةكان 
ي تر دةروانة كؤلَيذ بؤ خوَيندن 

ةكان 
َ
دةكرَيت. مندال

ي تَيكةآلوو دةكات لةطةَل كاري خولةكة. يان ئةو دةتوانن حةفتةي 
ي كارزان  ي ناو كار كردن وسةر بنةماني

ي كة راهَينان 
كاتذمَيَ    20شاكردي وراهَينان 

بوونن ي ئةو بة نيو كات لة خوَيندن يان فَيَ
 يان زياتر ئيش بكةن يان كاري خؤبةخش بكةن كانر

ي 
ن
ي  18ثاش تةمةت

ذ وكاري خؤبةخش  ي زياترر كؤلير
ن
ندت

ر
: زانكؤ, خوي ي

َ
 سال

ي زان
ي قةرزةكان قوتابيان بؤية ئةو ناتوانن كرَي خوَيندن 

ي ثةنابةراتَي  مافيان نية بؤ داواكردن 
بدةن كة كؤ ئةو كةسانةي كة هَيشتان داواكةري ماف 

َ بةرامبةر دابَي  دةكةن. ضونكة ئةو كةسانةي كة هَيشتا   9,000£دةوربةري  ي ي خوَيندن ن 
. بةالم هنديك زانكؤ هةينة  كة شوَيت  ي

َ
ثاوةند لة سال

ي كاري 
ي منداَل خؤت بدةي بؤ كردن 

ي يارمةنر
ي ئيش كردنش نية دةتوان 

ي ثةنابةراتَي  ماف 
داواكاري ماف 

خؤبةخش. ئةوة شتيكي بة سوود ثَيان دةطَينيت بؤ خؤيان بكةن تا ئةو ضاوةراون جةكةن وهةروةها 
. زانكؤيةكان وخاوةن كارةكان زؤر رَيز دةطرن لة كاري  ي كةشي بةكار بيي   ئةوة دةتوانن وةك ثشتطَيَ

ي زياتر هةبَيت 
ي خوَيندن 

ي كردوونة لةوانةية ماف 
ي ثةنابةرانر

ي ماف  . هةوةها ئةو كةسانةي داواني ي
خؤبةخش 
 لة كؤلَيذ. 

https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-bullying/

