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Slav! 
Şaredariya Uppsala hêvî ji hemû zarokan dike ku di pêşdibistanê yan jî lênêrîna rojane 
ya malbatê de bi qasî ku pêkan be, demeke xweş derbas bikin. Şaredarî dixwaze 
bizanibe ku tu û zaroka/ê xwe wê çawa derbas dikin. 
Ji ber vê yekê, em ji we dixwazin ku hûn di rapirsiyek de çend pirsan binirxînin û bersiv 

bidin. Bersivên we hem ji bo me hem jî ji bo zarokan girîng in. 

Bersivdana pirsan dilxwazi ye. Encam tê berhevkirin, ku tê vê wateyê ku kes bi rastî 

nizane ku we çawa bersiva pirsan daye. 

 
Hûn dikarin bersivên xwe li ser webê, uppsala.se/fskenkat, dagirin. Ji bo kirina vê 
yekê, we pêwîstî bi navê bikarhêner û şîfreya xwe heye. Li ser pirsnameya kaxezê ya 

pêvekirî hatiye nivîsandin. Li ser webê, ev pirsname ji heft zimanan re hatiye 

wergerandin. 
 
Eger ne gengaz be ku pirsnameyê li ser webê tije bikin, hûn dikarin pirsnameyek kaxezî 

bikar bînin. Di vê rewşê de, ji kerema xwe zerfa pêvekirî bikar bînin daku hûn bersiva 
xwe bişînin. Diravê posteyê pêşîn hatiye dayîn 

 

Pêwîstiya me bi bersivên we heta 24-ê Sibatê heye. 
 

Pêş de em spasiya we dikim 

 

Şaredariya Uppsala 
 
 

 

 

 

 

 

 
uppsala.se/fskenkat 

 

 
 
Navnîşana posteyê: Şaredariya Uppsala, Rêveberiya Perwerdehiyê, 

753 75 Uppsala  
Telefon: 018-727 00 00 (switchboard) 
Email: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se 
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http://www.uppsala.se/
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Bersivên we girîng in 

Ji bo şaredariyê, girîng e ku bizane serpêhatiya dêûbavên sergêr bi pêşdibistan û 

lênêrîna rojane ya malbatê çawa ye. Encamên rapirsiyê di şopandin û plansaziya 

çalakiyan de têne bikar anîn. Pêşdibistana we dê raporek bi encamên rapirsiya hevgirtî 
werbigirin ku karmend dikarin ji bo pêşvebirina çalakiyan bikar bînin. 

 
Tu nenasî 

Kes nikare bibîne ka we çawa bersiv da. Pirsname hatiye nîşankirin da ku em bikarin 
kesên ku bersiv nedane bînin bîra wan. Gava ku bersiv hatin qeyd kirin, pêwendiya 
zarokî qut dibe. Hemî agahdarî paşê têne nenas kirin. 

 
Ev pirsname ser pêşdibistan û navendên lênêrîna rojane yê malbatê 
tên sepandin 

Ev pirs ser dêûbavên ku zarokên wan li pêşdibistanê yan lênêrîna rojane ya malbatê de 
ne tên sepandin. 

 
Daneyên rapirsiyê bi vî awayî têne bikaranîn 

Agahiyên di rapirsiyê de bi agahiyên qeydkirî yên şaredariya ji bo lênêrîna zarokî ve 

girêdayî ye. Ev agahdarî bi pêşdibistanê/ lênêrîna rojane ya malbatê, zayend û temenê 

zarokî ve girêdayî ye. Ew derfetê dide şaredariyê ku bi nirxandina aliyên cuda wêneyek 
hevgirtî ji çalakiyan bi dest bixe. 

 
Dîzayna pirsnameyê 

Bi alîkariya vê pirsnameyê şaredarî li gorî armancên ku di qanûna perwerdeyê de hatine 
destnîşan kirin, dixwaze xebata pêşdibistanê û lênêrîna rojane ya malbatê binirxîne. 
Lêbelê, pirsname ne li ser wê yekê ye ku têgehîştina dêûbavên sergêr li ser 

pêşdibistanê/lênêrîna rojane ya malbatê li ser bingehên pratîkî, wekî asta karmendan 
an xwarina ku zarok distînin, çawa ye. 

Ji ber ku pirsname ji nêzikî 11,000 dêûbavên sergêr re tê şandin, şaredarî nekare 
şîroveyên nivîskî werbigire û bişopîne. Eger hûn dixwazin li ser pêşdibistanê an jî 

lênêrîna rojane ya malbatê şîroveyên xwe bişînin an jî serpêhatiya xwe bi gotinên xwe 
bêjin, hûn dikarin li ser malpera şaredariyê uppsala.se li şîrove û giliyan bigerin. 

 
Eger hûn dixwazin bêtir bizanin 

Eger pirsên we hebin, hûn dikarin bi me re têkilî daynin 
Emma Dahlström  

Telefon: 018-727 65 52 
Email: emma.dahlstrom@uppsala.se 
 

 
Rêveberiya Perwerdehiyê, Şaredariya Uppsala 
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