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 !ساڵو

پێشبینی ئەوە دەکات کە ھەموو مندااڵن باشترین کاتیان لە باخچەی مندااڵن یان دایەنگەی   Uppsalaشارەوانیی 

 .شارەوانییەکە دەیەوێت بزانێت کە تۆ و منداڵەکەت چۆن ئەزموونی دەکەن. ڕۆژانەی خێزان کە تێیدان ھەبێت

واڵمەکانت . بدەیتەوە لە ڕاپرسیەکەدابۆیەش ئێمە داوا لە تۆ دەکەین کە چاو بە چەند پرسیارێکدا بخشێنیتەوە و واڵمیان 

 .بۆ ئێمە و بۆ منداڵەکان گرنگن

ئەنجامەکە کۆدەکرێتەوە بەو مانایەی کە ھیچ کەسێک کتومت نازانێت کە  . واڵمدانەوەی پرسیارەکان ئارەزوومەندانەیە

 .چۆن تۆ واڵمی پرسیارەکانت داوەتەوە

 

بۆ ئەمەش، تۆ پێویستیت بە  . ی پرسیارەکان بنووسیتواڵم uppsala.se/fskenkatتۆ دەتوانیت لەسەر ماڵپەڕی 

لەسەر  . ئەمەش لەسەر ڕاپرسیی سەر کاغەز کە ھاوپێچ کراوە نووسراوە. ناوی بەکارھێنەر و تێپەڕەوشە دەبێت

 .ماڵپەڕەکە، ڕاپرسییەکە بۆ حەوت زمان وەرگێڕدراوە

 

کەیتەوە، ئەوا دەتوانی ڕاپرسیی سەر کاغەز  ئەگەر تۆ دەرفەتی ئەوەت نەبوو کە ڕاپرسییەکە لەسەر ماڵپەڕەکە پڕ ب

کرێی  . لەو حاڵەتەدا، تکایە زەرفی ھاوپێچکراو بەکار بھێنە بۆ ئەوەی واڵمەکەتی لەناودا بنێریتەوە. بەکار بھێنیت

 .پۆستەکە پێشتر پارەی دراوە
 

 .واڵمەکانی ئێوەمان پێ بگات ی شوبات24ئێمە پێوستە تا 
 

 !سوپاسی لەپێشینە

 

 Uppsalaشارەوانیی 
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 واڵمەکانت گرنگن 

دایەنگای ڕۆژانەی  بۆ شارەوانی، گرنگە کە بزانن باوک و دایکی بەخێوکەر ئەزموونیان لەگەڵ باخچەی مندااڵن و 

باخچەی مندااڵنی تۆ  . ئەنجامەکانی ڕاپرسییەکە لە بەدواداچوون و پالنی چاالکییەکاندا بەکار دەھێنرێن. خێزان چۆنە

ڕاپۆرتێکی پێدەگات کە ئەنجامەکانی ڕاپرسییەکە یەکخراوەکانی تێدایە، کە ستافەکە دەتوانن بۆ پەرەپێدان بە  

 .چاالکییەکان بەکاری بھێنن

 

 ناسراویتتۆ نە

ڕاپرسییەکە نیشانەی لێدەدرێت بۆ ئەوەی ئێمە بیری ئەوانەی  . ھیچ کەسێک ئەوە نابینێت کە تۆ چۆن واڵمت داوەتەوە

ھەموو  . ھەرکە واڵمەکان تۆمار کران، پەیوەندی لەگەڵ منداڵەکە نامێنێت. بخەینەوە کە واڵمیان نەداوەتەوە

 .زانیارییەکان بە نەناسراوی دەمێننەوە

 

 ەکە ھەموو باخچەی مندااڵن و دایەنگە ڕۆژانییەکانی خێزان دەگرێتەوە ڕاپرسیی

پرسیارەکان ئەو باوک و دایکە بەخێوکەرە دەگرێتەوە کە منداڵیان لە ھەریەکێک لە باخچەی مندااڵن یان دایەنگای 

 .ڕۆژانەی خێزان ھەیە

 

 داتای ڕاپرسییەکە بەم شێوەیە بەکار دەھێنرێت 

ئەمە  . زانیاریی وەرگیراو لە تۆماری شارەوانی بۆ چاودێری منداڵ لێک دەدرێت زانیاریی ڕاپرسییەکە لەگەڵ

ئەمە دەرفەت  . دایەنگەی ڕۆژانەی خێزانی منداڵەکە، ڕەگەز و تەمەنی منداڵەکە/زانیارییەکە لەبارەی باخچەی مندااڵن

 .نەمای الیەنە ھەمەجۆرەکانبە شارەوانییەکە دەدات کە وێنەیەکی یەکخراو بۆ چاالکییەکان بەدەست بھێنێت لەسەر ب

 

 دیزاینی ڕاپرسییەکە 

بە یارمەتی ڕاپرسییەکە، شارەوانی دەیەوێت لێکۆڵینەوە لەوە بکات کە باخچەی مندااڵن و دایەنگای ڕۆژانەی خێزان  

ھەرچۆنێک بێت، . چۆن کار دەکەن لەسەر بنەمانی ئامانجە دانراوەکان کە لە یاسای پەروەردە و مەنھەجەکەدا ھەن

دایەنگەی ڕۆژانەی  /ییەکە پەیوەندی بەوەوە نییە کە دایک و باوکە بەخێوکەرەکە چۆن دەڕواننە باخچەی مندااڵنڕاپرس

 .خێزان لەسەر بنەمانی الیەنە کردارییەکان، وەک ئاستەکانی کارمەندان یان ئەو خواردنەی منداڵەکانی پێیان دەگات

 

باوک و دایکی بەخێوکەر دەنێردرێت، شارەوانییەکە ناتوانێت لێدوانی   11000لەبەرئەوەی کە ڕاپرسییەکە بۆ 

ئەگەر دەتەوێت لێدوان لەبارەی باخچەی مندااڵن یان دایەنگەی ڕۆژانەی  . نووسراو وەربگرێت و کاری لەسەر بکات

کەیت، ئەوا تۆ دەتوانیت کە ئەمە بکەیت لە  خێزانی منداڵەکەت بنێریت یان ئەزموونی خۆت بە قسەی خۆت باس ب

 .، بۆ لێدوان و سکااڵکان بگەڕێuppsala.seڕێگای ماڵپەڕی شارەوانی 

 

 ئەگەر دەتەوێت زیاتر بزانیت 

 ئەگەر ھەر پرسیارێکت ھەبوو، ئەوا خۆشحاڵین کە پەیوەندیمان پێوە بکەیت بە

Emma Dahlström 

 52 65 727-018: تەلەفۆن 

 emma.dahlstrom@uppsala.se: ئیمەیڵ

 

 

 Uppsalaوەزارەتی پەروەردە، شارەوانیی 
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