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 .ماڵپەڕەکە  سەر  ڕاپرسیی واڵمدانەوەی  لە  ئاسوودە تکایە 

  بە  ژوورەوە  بڕۆ و uppsala.se/fskenkat بۆ  بڕۆ

 (:بەکارھێنەر  پێناسی) بەکارھێنەر  ناوی

 :تێپەڕەوشە 

 



ندااڵن/دایەنگەی ڕۆژانەی  مبۆچوونت لەسەر باخچەی 

 خێزانی منداڵەکە چییە؟ 
 

 تۆ بۆ کە  بدە  واڵمە  لەو ڕاست  نیشانەی  .منداڵەکەت  مندااڵنی باخچەی  لەبارەی  تۆ  تێڕوانینی  چۆنیەتی  لەبارەی  بانگەشەیەکن  چەند  ئەمانە 

 .گونجاوترینە
 

 
 ڕازی ھەرگیز نیم  ڕازی ڕازیم  تاڕادەیەک ڕازیم بەتەواوی

 نازانم  نیم 

      مندااڵنە  باخچەی لە منداڵەکەم کاتێک دەکەم سەالمەتی بە ھەست .1

      .وەردەگرێت مندااڵن باخچەی لە چێژ منداڵەکەم .2

 مندااڵنی باخچەی لە یەکسانی بە مندااڵن ھەموو کە دەدات نیشان ئەوە .3
      .دادەنرێت بۆ بەھایان منداڵەکەم

 بۆ یەکسانیان دەرفەتی کچان و کوڕان منداڵەکەم،  مندااڵنی باخچەی لە .4
      .پێدەدرێت پەرەپێدان

 منداڵەکان نێوان ناکۆکییەکانی منداڵەکەم مندااڵنی باخچەی لە ستافەکە .5

      .دەکەن چارەسەر گونجاو بەشێوەیەکی

 ھەند بە منداڵەکەم تێڕوانینەکانی منداڵەکەم مندااڵنی باخچەی لە ستافەکە .6
      .وەردەگرن

      .چییە چاالکییەکانی لە منداڵەکەم مندااڵنی باخچەی مەبەستی کە دەزانم من .7

      .بێت پێویستی کاتێک دەکات دابین منداڵەکەم بۆ پاڵپشتی مندااڵن باخچەی .8

 باخچەی لە منداڵەکە بەرەوپێشچوونی چۆنیەتی لەبارەی باشم زانیاریی من .9
      .پێدەگات مندااڵن

      .فێربوون بۆ منداڵەکەم ئارەزووی بۆ پاڵنەرە مندااڵنەکە باخچەی .10

 منداڵەکەم کە دەکەن ئەوە پێشبینی منداڵەکە مندااڵنی باخچە لە ستافەکە .11
      .بێت فێر نوێ شتی بتوانێت

      .بن ھەماھەنگ یەکتر لەگەڵ کە دەدات مندااڵن ھانی مندااڵنەکە باخچەی .12

      .بدات زمانی بە پەرە کە دەدات منداڵەکەم یارمەتی کارمەندەکە .13

 بیرکاریی کارامییەکانی بە پەرە کە دەدات منداڵەکەم یارمەتی کارمەندەکە .14
      .بدات خۆی

      .دەکەم پێشنیار تر کەسانی بۆ منداڵەکە مندااڵنی باخچەی من .15

+ 



 

 

Svenska. Uppsala kommun vill gärna veta hur du upplever ditt barns förskola/familjedaghem. Därför får du en 
enkät med frågor att svara på. En översättning av frågorna och av informationen finns på arabiska, engelska, 
finska, kurmanji, persiska, sorani och turkiska. Översättningarna finns att hämta på www.uppsala.se/fskenkat. 

 

Arabiska 

لذلك ستحصل على استبيان فيه أجوبة نرجو  .دار الحضانة العائلية التي يذهب إليها طفلكأوبساال أن تعرف رأيك عن دار الحضانة أو   تريد بلدية

الترجمة   .توجد ترجمة أللسئلة وللمعلومات باللغة العربية، االنكليزية، الفنلندية، الكرمنجي، الفارسية، السورانية والتركية .منك اإلجابة عليها

 www.uppsala.se/fskenkat: متوفرة على  الموقع

Engelska 

Uppsala Municipality would like to know what your thoughts are on your child’s preschool/family day 

nursery. For this reason, you’re getting a questionnaire with questions to answer. There are 

translations of the questions and the information available in Arabic, English, Finnish, Kurmanji, Farsi, 

Sorani, and Turkish. The translations can be downloaded from: www.uppsala.se/fskenkat. 
 

Finska 

Uppsalan kunta haluaa tietää, millaisena koet lapsesi esikoulun tai perhepäiväkodin. Siksi saat lomakkeen, joka 

sisältää vastattavia kysymyksiä. Informaatio ja kysymykset on käännetty arabiaksi, englanniksi, kurdiksi, 

persiaksi, suomeksi, soraniksi ja turkiksi. Käännökset ovat ladattavissa sivustolta: www.uppsala.se/fskenkat. 
 

Kurmandji 

Berpirsên bajarê ”Uppsala”yê dixwazin bizanin kanê hesta te derbarê Zarokxaneya Malbatî / Navenda Pêş-Di- 

bistanê çawa ye. Ji ber vê yekê tu yê Pirsnameyekê werbigirî ku divê bersiva pirsên nivîsandî têda bidî. Tu dikarî 

wergera van pirs û zanyariyan bi zimanên Erebî, Englîsî, Fenlandî, Kurdiya Kurmancî, Farsî, Devoka, Kurdiya 

Soranî û Tirkî peyda bikî. Tu dikarî wergeran ji ser lînka: www.uppsala.se/fskenkat daxînî. 

Persiska 

 Familjedaghemو يا مهد کودک خانوادگی  förskolaکمون اوپساال بسيارعالقمند است بداند نظر شما درباره ی مدرسه آمادگی 

ترجمه پرسش ها و اطالعات الزمه به  .خواهيد کرد که به پرسش های آن پاسخ دهيد از اين رو شما پرسشنامه ای دريافت  .فرزندتان چيست

  .ترجمه ها را می توانيد از وبسايت ما دريافت کنيد  .عربی، انگليسی، فنالندی، کرمانجی، پارسی، سرانی و ترکی :اين زبانها موجود است

 www.uppsala.se/fskenkat :نشانی وبسايت ما

 

Sorani 

له ربئويه پرسياره  .شاره وانی سۆپساال به خۆشحاليه وه ده يه وێت بزانێش که نۆ له باخچه ی مندااڵن يا خۆد داينگه ی مندااڵ که ت پێ چۆنه 

يسی،  و هرگێڕانێک له پرسياره کان و زانياريه که هه يه به زمانی عه ره بی، ئينگل .نر پرسيارنامه يدن که ده بێت واڵميان بدهيته وه کان چه

 www.uppsala.se/fskenkat :وه رگێڕانه کان ههن بۆ دابه زاندن له ماڵپه ڕی .فينالندی، کورمانجی، فارسی، سۆرانی و تورکی

 

Turkiska 

Uppsala Belediyesi çocuğunuzun anaokulu / kreşi hakkında düşüncelerinizi öğrenmekten memnuniyet duya- 
caktır. Bu nedenle size bir anket gönderilecek soruları yanıtlamanız istenecek. Bilgilendirme formu ve soruların 
çevirilerini Arapça, İngilizce, Fince, Kırmançi, Farsça, Sorani ve Türkçe olarak bulabilirsiniz. Çeviriler: 
www.uppsala.se/fskenkat adresinden indirilebilir. 

 
 
 

 !کانت بۆ واڵمە سوپاس
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