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 پێشوازی بۆ بەڕیتانیا

 ڕۆشنبیری لە بەڕیتانیا
بۆ زانیاری تێکڕا ئەتوانیت سەیری نامیلکەکە بکەیت لەسەر پەروردە و ڕۆشنبیری لە بەڕیتانیا لەم 

 ماڵپەڕە:

www.nemp.org.uk  

هەموو دایک و باوکێک دەیەوێت تەندرووستی و ئاساییشی 
پارێزێت و تێکڕا ئەو دەرفەتانەیان بۆ دەستەبەر بکەن بۆ  منداڵەکەی ب

داهاتوویان. لەوانەشە بەرەنگاری ئەو کۆسپانەش ببنەوە لە واڵتێکی 
نوێ، وەک ڕێسای نامۆ، دەستووری نامۆ، وە سەروو هەمووشی 

زمانێکی نامۆ. ئەم نامیلکەیە بریتیە لە زانیاری گرنگ دەربارەی 
ڕۆشنبیری. ئەم زانیارییانە بژاردەکراون لەالیەن ئەو کەسانەی کە 
خۆیشیان پەناهەندە بوون وە ئەو شتانە دەخاتەڕوو کە پێویستن 

 بزانرێت لەسەر ڕۆشنبیری و خوێندن. 

  خوێندن لە بەڕیتانیا
ساڵێ خوێندن لە ئەیلوول بۆ تەمووز بەڕێوەدەچێت، ئەمەش دابشە بەسەر سێ وەرز، پاییز، بەهار و 

هاوین، ناوەندی هەریەکەش هەفتەیەک پشووە. خوێندنگە دووشەممە بۆ هەینی بەڕێوەدەچێت 
. ٤بۆ  ٩کاتژمێت   

کاتژمێر  ٥١سااڵن دەچنە دایەنگە بۆ  ٤-٣مندااڵنی تەمەن 
هەفتەیەک، ئەمەش ئامادەکارییە بۆ خوێندنگە. وە بەپێی قانوونی 

بەڕیتانی مندااڵن دەبێت بچنە بەر خوێندنی هەمیشەیی نێوان 
دەبێت یا لە خوێندن  ٥١بۆ  ٥١سااڵن وە تەمەنی  ٥١بۆ  ١تەمەنی 

  بن یاخود لە ڕاهێنانێکی پیشەیی بن. 

تانیا و لەالیەن دەسەاڵتەوە دەستەبەر  خوێندن بەخۆڕاییە لە بەڕی
 دەکرێت. زۆربەیان تێکەڵن و وانە بە کوڕ و کچ پێکەوە دەڵێنەوە. 

و باوکە منداڵ بخەنە بەر خوێندن. ئەمە هەڵبژاردەی  ئەرکی دایک 
مادەبوون لە ٥١١تیان نییە. دەبێت  ٪ کاتەکانی ئامانج بێت بۆ ئا

مایەی  خوێندنگە. نەچوونەوەی منداڵ بۆ خوێندنگە دەبێت 
و نابێت بهێڵیت منداڵ نەچێتەوە تەنها ئەگەر هۆکارێکی  دواکەوتنیان لە خوێندن 

پەسەند هەبێت بۆ نموونە نەخۆش بێت. بۆ ئەمەش دەبێت خوێندنگە 
و  و باوک لەوانەیە باجدراو و ڕاپێچی داد بکرێن ئەگەر هات  ئاگاداربکەیتەوە.  دایک 

کەمتەرخەم بوون لەمانە. خوێندگەکان زۆر بە ووردی چاودێری ئامادەکی منداڵەکان 
و  ١دەکەن، بۆیە ئەگەر منداڵەکەت نەیتوانی ئامادە بێت لە خوێندنگە دەبێت پێش 

خوولەک ئاگاداریان بکەیتەوە. ئەگەر نەکرێت لەوانەیە قانوون ئاگاداربکرێتەوە.  ٣١
ئەشتوانن دادگا تێوەبگلێنن.  بۆیە پێویستە خوێندنگە ئاگاداربکەیتەوە و بزانیت بە 

 My child‘ئینگلیزی بڵێیت منداڵەکەم ناتوانێت بێتەوە ئەمڕۆ چوونکە نەخۆشە 
(name) can’t come to school today because they are ill . وە هەرچ نەچوونەوەیەک ’

 تۆماربکرێت دەبێت هۆکاری هەبێت و پەسەندبکرێت. 

هەموو خوێندنگەکە لەسەر ئەو پەیڕەونامەیەن کە دەسەاڵت دایناوە. هەموو 
خوێندنگەیەکیش وانە و چاالکی بژاردەی خۆی هەیە. پەرتووکی خوێندن بەخۆڕایی 

 دەدرێت لەالیەن خوێندنگەوە. 

 

هەموو منداڵێک دەبێت یەکپۆش بێت. ئەمانە بە تازەیی و کۆن 
دەستدەکەون لە هەندێک خوێندنگە، شارەوانی وە دەتوانن 

 یارمەتیت بدەن لەگەڵ نرخەکان. 

وخۆ بیت منداڵەکەت ٩١ئەگەر لەسەر بڕگەی  ی وەزارەتی نا
شیاوی نانی خۆڕاییە لە خوێندنگە. ئەوانەی کە لەسەر بڕگەی 

ن دەکەونە بەر لێکدانەوەی خوێندنگە و شارەوانی ناوچەکە.٤  

 

یان  شارەوانی دەتنوانن یارمەتی هاتوچۆی منداڵەکەت بۆ خوێندنگە بدەن ئەگەر پێداویستی تایبەت
میل  ٢هەبوو یاخود گرفتی جووڵە. لەوانەشە شیاو بیت ئەگەر نزیکترین خوێندنگەی گونجاو دوورتر لە 

ر  و منداڵەکەت ژێ بێت. ئەگەر بە قاس و هاتوچۆی  ١میل ئەگەر سەروو  ٣بێت یاخود دوورتر لە  ١بێت 
هەرزانترە.  ٥١گشتی منداڵەکەت دەگەیەنیتە خوێندن ئەوا بلیت ژێر   

ئەو مندااڵنەی کێشەی جووڵە و فێربوونیان هەیە هەڵدەسەنگێنرێن و پشتگیری تایبەت دەکرێن بۆ 
فێربوونیان. خوێندنگەکان فێربوون و وانەی بژاردەیان هەیە بۆ ئەو مندااڵنەی ئینگلیزی نازانن.   

ر بێت، پێشنیادکراوە کە  بۆ دڵنیابوون لەوەی کە منداڵ بتوانێت سەرنجی خوێندن بدات و تێکڕا بەشدا
کاتژمێر.  ٩کاتژمێر بخەوێت هەمووشەوێک و مندااڵنی گەورەتر نزیکەی  ٥٢بۆ  ٥٥منداڵی بچووک   

هەموو خوێندنگەیەک خشتە و یەکپۆشی و وانە و چاالکی خۆی هەیە. بۆ زانیاری لەسەر ئەمە 
سەردانی ماڵپەڕی خوێندنگەکەت بکە و پەخشەکانیان بخوێنەرەوە کە دەردەچن تاکو منداڵەکەت هیچ 

 چاالکی و ڕۆژی تایبەتی لە کیس نەچێت. 

و گەشەی منداڵەکە چاودێری و  و باوکان هاندەدەن کە پەیوەندیداربن لەگەڵیان  خوێندنگەکان دایک 
پشتگیری بکەن. دەتوانیت قسە لەگەڵ مامۆستاکان بکەیت کە دەچیت بە شوێن منداڵەکەت. ئێوارانی 

وکان( دەتوانیت قسە لەسەر گەشە و خوێندن و پەروەردەی  منداڵەکەت بکەیت  دێباڤان)دایکان و با
 لەگەڵ مامۆستاکان و گرفتەکان خواسبکەن. 

 زانیاری تر لە :

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

 

سااڵن( چاوەڕێی ئەوەن  ٥٥ساڵ بۆ  ١خوێندنگەی سەرەتایی )
منداڵەکان لەگەڵ و دایکیان یا باوکیان بێن. هەموو خوێندنگەیەک 

ڕێسای خۆی لەسەر ئاساییشی منداڵ بۆ هاتنی بەتەنیا بۆ 
خوێندنگە. دەبێت خوێندنگە ئاگاداربکەیتەوە ئەگەر کەسێکی 

ر ڕێگەنادەن  نەناسراو بەوان بیەوێت منداڵەکەت هەڵگرێت وەکوت
 منداڵەکەت لەگەڵ کەسێکی نەناسراو بڕوات. 

لەوانەیە ئەمە جیاوازی هەبێت بەراوورد ئەوەی پەسەند بێت لە 
و لەوێ لەوانەیە منداڵ لە تەمەنێکی زووترەوە  واڵتی خۆت 

بەرپرسیارێتی بدرێتێ. بەاڵم گرنگە ڕەچاوی ڕێسا و ڕێکاری 
یا و بەخێوکردنی بکەیت.   بەڕیتان

 

 

https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
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)بەراییگە بۆ پۆلی  ١١بۆ  ٥خوێندنگەی سەرەتایی: تەمەن 
 ١( منداڵ دەسپێدەکەن بە خوێندنی سەرەتایی کە دەبنە ١

. وە ١تا پۆلی  ٥سااڵن. لە پۆلی بەراییگە پاشان پۆلی 
هەڵسەنگاندنی سات دەکەن لە پۆلی دووەم و شەشەم. وە 

لەسەم ئەنجامەکانی پۆلێن دەکرێت لە خوێندنگەی ناوەندی و 
 ئەم هەڵسەنگاندنانە لە سەرەپای واڵت دەکرێن. 

  

 
وانە و ئەرک دەدرێت کە بکرێتە لە ماڵەوە و دێباڤان دەبێت 

یان و لە کاتی خۆی ڕادەستی بکەن.  یارمەتیان بدەن لەگەڵ
دەزانین کە قورسە 

لەسەر دایک و باوکان یارمەتیان بدەن ئەگەر ئینگلیزی نەزانن 
بۆیە یانەی ئەرک و وانە هەیە دوای خوێندنگە وە لە زۆرێک لە 

بنکە ناوچەییەکان یارمتی تایبەت هەیە بۆ وانەی مندااڵن. دایک 
و باوکانیش لەوانەیە شیاوی ئەوە بن کە وانەی ئینگلیزی و 

بیرکاری وەرگرن لە هەندێک خوێندنگە و دبستانەکان بە 
 خۆڕایی. 

مامۆستایان لەوانەیە نامە بدەن بە منداڵەکان بۆ دایک و 
باوکانیان بۆ ڕێنمایی لەسەر خوێندن. هەمیشە لە منداڵەکەت 

 بپرسە کە نامەیان پێیە یان نا چوونکە لەوانەیە بیریان بچێت.

 

(٥٥بۆ  ٧)پۆلی  ١١بۆ  ١١خوێندنی ناوەندی: تەمەنی   
و کۆتایی یەت بە  ٧ساڵی مندااڵن دەستەکەن بە خوێندنی ناوەندی کە سەرەتای پۆلی  ٥٥لە تەمەنی 

. بە خۆکاری هەر وا شوێنیان بۆ دابین ناکرێت بۆ خوێندنی ناوەندی بۆیە دەبێت ٥١کاتێک دەبنە  ٥٥پۆلی 
ئەو خوێندنگەیەی بەدڵتە داوای بکەیت. بپرسە لە خوێندنگەی سەرەتایی منداڵەکەت یاخود 

ۆ داواکری و شیکاری لەسەر چۆن ئەم بڕیارانە  ۆ پێکهاتە کەمینەکان ب ئەنجوومەنی ناوچەیی پشتگیری ب
 دەدرێن. 

 
ساڵ، دەبێت هەڵبژێرن کام وانەیان دەوێت بۆ خوێندنی  ٥٤یا  ٥٣کاتێک منداڵەکەت دەبێت  ٩لە پۆلی 

یان لە پۆلی  کۆتایی دێت کاتێک  ٥٥ناوەندی ناسراو بە جی سی ئێس ئی. ئەمانە هەڵسەنگاندنەکان
وانە هەڵدەبژێرن. ئەم وانانە وەک ئامادەکارییە بۆ هەنگاوی  ٥٢بۆ  ٧ساڵن. نێوان  ٥١یا  ٥١منداڵەکان 

یان بۆ  شەشەم و خوێدندنی بااڵی تریان کە دوایی ڕێ
و وەدەستهێنانی خوێندنی تر.  دەکاتەوە بۆ زانکۆ 

نە بۆ  ٩ئەنجامەکانی کە تێکڕا لە  دەبێت کە  ٥کە بەرزتری
نزمترینە. پشتگیری باش هەیە بۆ هەڵبژاردنی ئەم وانانە و 

 کام بابەت هەڵبژێرن. 
 

کاتژمێر نێوان  ٣بۆ  ٢ئەرک و ڕاڤەکرنی ماڵەوە دەبێت 
ۆ  ٥٤تەمەنی  ۆ ئامادەکاریان بۆ هەڵسەنگاندنەکان.  ٥١ب ب

بزانە ئەگەر هیچ یارمەتییەک هەیە بۆ خوێندن و ڕاڤەکردنی 
زیادە لە خوێندنگە. زۆرێک لە بابەت هەن لەسەر هێڵی 

ئینتەرنێت کە یارمەتیدەرن بۆ گەشەی خوێندنی 
منداڵەکەت. ئەگەر بێت ئەرکەکانی ماڵەوە نەکرێت بە 

بەردەوامی لەالیەن منداڵێکەوە لەوانەیە پەیوەندی بکرێت 
 بە دایک و باوکی منداڵەکەوە. 

  

 

 پاراستنی منداڵەکەت لە ترساندن، کینەیی، هێرشی سەرهێڵ
 

منداڵەکەت هانبدە گرفتی خۆیان دەربڕن سەبارەت 
چۆن منداڵەکانی تر ڕەفتاریان لەگەڵ دەکەن. ئەگەر 

منداڵێکی تر ئازاری جەستەیی و دەروونیان بدات ئەمە 
و زۆرداری. ئەگەر ئەمەیان  پێی دەووترێت ترسنادن 

بەرامبەر بکرێت لەسەر نەژاد و ئایین ئەمە پێی 
ۆ  دەووترێت کینەگەری. هەردووکی زیاندەرە ب

تەندرووستی منداڵەکە و دەبێت بوەستێنرێت. نابێت 
خۆت چارەسەری بکەیت بە چوونە الی منداڵەکە یا 

دایک و باوکی. دەبێت قسە لەگەڵ مامۆستاکان 
بکەیت، تا ئاگادریان بکەیتەوە لەوەی ڕوودەدات، چ 

چارەسەرێک دەکرێت و چۆن ڕێگری لە 
دووبارەبوونەوەی دەکرێت.  هەموو خوێندنگەیەک 

یان هەیە. ئەگەر ئەم ئازار و بێزارکردنە  ڕێسای ڕەفتار و ڕەوشتیان هەیە و ئەرکی پاراستنی منداڵەکەت
دووبارە بۆوە قسەبکە لەگەڵ بەڕێوەبەر. دەشتوانیت پەیوەندی بکەیت بە پۆلیسەوە ڕاستەخۆ ئەگەر 

تاوان بەرامبەر منداڵەکەت کرا بۆ نموونە تووندوتیژی، دزی، هەڕەشە، بێزاری و تاوانی کینەیی. 
ۆ زانیاری لەسەر چۆنێتی پاراستی ٥١٥دەشتوانیت ڕاستەوخۆ پەیوەندی بکەیت بە پۆلیسەوە بە  . ب

 منداڵەکەت لە ترساندن و ئازاردان سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە: 
https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your-child-s-school-about-

bullying/  
 

(١١و  ١١هەنگاوی شەشەم)پۆلی   
 

منداڵ دەبێت لە خوێندن یا ڕاهێنانی پیشەیی بێت. زۆرێک لە مندااڵن  ٥١بۆ  ٥١نێوان تەمەنی 
هەنگاوی شەشەم دەخوێنن کە پێی دەووترێت ئەی لێڤڵ و خوێندنێکە وەک بەکەلۆری. ئەمانەش 

ان  ئەی لێڤڵ وەردەگرن کە  ٣پێویستن بۆ چوونە زانکۆ و خوێندنی بەکەلۆریەس. زۆربەی خوێندکار
کەمترینە بۆ چوونە زانکۆ و وەرگرتنیان لە زانکۆکان. 

ئەنجامدەدارێن.  ٥٣هەڵسەنگاندنەکان لە کۆتی پۆلی 
 نمرەکانیش لە 

ۆ   Eدەبن.     *Aب
لە بەرزتینەوە بۆ نزمترین نمرە بەالم سی پێویستە بۆ دەرچوون 

لە بابەتێکی ئەی لێڤل. هەندێک لە مندااڵنی تر ناچنە 
هەنگاوی شەشەم و ڕاهێنانی پیشەیی یا چەند کۆرسێکی تر 

دەخوێنن لە کۆلێژەکان. ئەوانەی کە لە ڕاهێنانی پیشەیین 
کاتژمێر کاردەکەن وەک شاگرد لە شوێنێک پاشان  ٢١هەفتەی 

بڕوانامەی ئەو پیشەیە وەدەگرن. کاری خۆبەخشی بریتییە 
و دەبێت  کاتژمێر بێت.  ٢١لەمە   

 
: زانکۆ، خوێندنی تری کۆلێژ، خۆبەخشی١١دوای   

 
پاوەندە  ٩١١١داواکارانی مافی پەناهەندەیی شیاوی وەرگرتنی وامی خوێندنی زانکۆ نین کە ساڵی 

و لە توانای زۆر لە پەناهەندەکان نییە. بەاڵم هەندێک لە زانکۆکان دەرماڵەی بژاردەیان هەیە بە 
یان نییە دەتوانیت پشتگیری منداڵەکەت بکەیت  خۆڕایی. هەروەها کە پەناهەندەکان مافی کارکردن

ر لە  بەوەی کە کاری خۆبەخش بکات بۆ وەدەستهێنانی دەرفەتی ت
داهاتوو. لەم کاتە دەتوانێت شتێکی واتابەخش بکات و پشتگیری کاری 

بەهێزتر بکات بۆ داهاتووی. کاری خۆبەخشی زۆر شایستەی ڕێزە لە 
زانکۆکان و نووسینگە و کارخانەکان. پەناهەندەکان شیاوی ئەوەن کە 
خوێندنێکی ئەکادیمی یا خوێندنی پیشەییان بۆ دەستەبەربکرێت لەو 

  کۆلێژانەی خوێندنی بەرەوپێشیان هەیە. 
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