PÊŞD¡B¡STAN
Û
ÇALAKÎYÊN PEDAGOJÎK L¡
ŞAREDARÎYA MORA

Agahdarî ji welîyên zarokan
Şaredarîya Mora / 2019-08-23

-1-

RoHe

Defînîsyon
Pêşdibistan 1-5 salî
- Çalakîyên pedagojîk ji bo zarokên kû salên wan navbera 1-5 salî.
- Pêşdibistana giştî, çalakîyên pedagojîk ( kêmasî 525 saet/sal ) ji
zarokên salên wan navbera 3-5 re pêşnîyar dibi, di nava termîna
dibistanê we bişopîni.
- Lênêrîn di demek acizker de. Lênêrîn di dema şevan û dawîya
hefteyan 1-13 salî.
Lênêrîna pedagojîk 1-13 salî
- Lênêrîna zarokan ji kesên kû lênirînê li mala xwe bikin wê pêk bê.
Pêşdibistana vekirî 0-6 salî
- Ji bo temamên zarokên kû salên wana navbera 0-6 salî be, ji bo
wana û welîyên wana amadeye. Zarok di vê forma çalakiyê ya ku
belaşbi de nayê qeyd kirin.

DEVERA PÊŞDÌBÌSTANA LI ŞAREDARÎYA MORA
Dora ji bo çalakîyên cuda, bi cîh kirin û hesab kirina peran, wê ji terefê
îdare kirina navendî ya qelema dibistanan ve pêk bê.
Her yekînek wê ji terefê midûrê berpirsîyar ve bê meşandin.
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Sentrala Şaredarîya Mora

0250-260 00

Devera rojava: Bullerbyn, Canada,
Klockarvägen, Sollerön, Tomtebo, Utmeland,
Venjan, Vika,
Lênêrîn di demek acizker de, li pêşdibistana Hånåkni
Devera rojhilat: Finnsnäs, Gruddbacken,
Hindriksheden, Noret, Nusnäs, Rödmyren, Tuvan,
Våmhus.

Midûr

www.morakommun.se

Pêşdibistana vekirî

0250-260 52

Pedagogên taybet yên pêşdibistanan

0250-265 83
0250-260 91

PÊŞDÌBÌSTANA HYPERNET/LÊNÊRÎNA PEDAGOJÎK DI WEBB DE
Di rîya xizmeta-e û webb ya Şaredarîya Mora tu dikarî mijarên xwe ji bo
pêşdibistanê, û yên lênêrîna pedagojîk li gora wextê xwe pêkve bîni. Tu dikari
muracaata xwe ji bo pêşdibistanê, û lênêrîna pedagojîk biki. Her dikari
guhertinên di hatina xwede û tiştên zêdetirînjî biki. Ji ber ku her têkilî bi rîya
mejlê ve pêk tên, gelek girîngi ku tu e-postadressa xwe ya nû qeyd biki.

ŞERT Û MERCÊN KU MÌROV BÌKARÌBÌ CÎHEKÎ LI PÊŞDÌBÌSTANÊ Û
LÊNÊRÎNA PEDAGOJÎK BÌGÌRÌ
Ji bo ku mirov bikaribi cîhekî li pêşdibistanê anjî lênêrîna pedagojîk bigiri,
divê zaroka mirov kêmanî 1 salî be.
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Ji bo zarokên ku dayik û bavên wanan li kar digerin, û yên li mal ber
zarokên xwe bin, mafê wan ji bo mayîna li pêşdibistanê (1-5 salî) heftê
15 saetan tenê heye. Ev wextan li gor rêbernameyan midûran hatîye
beyan kirin.
Ji bo ku li pêşdibistanê, û lênêrîna pedagojîk mirov zêdeyîn 15 saetan
daxwaz biki, divê welîyên zarokan karekî bi qezenc hebe, anjî divê herne
dibistanê.Ger tu ew welîyê ku li kar digeri, û zanibi ku ji bo te karek heye,
û ev kar ji bo du hefteyan be, anjî zêdetirbe, wê li gor dema karê te
cetwela te di appa pêşdibistanêde qeyda te wê pêk bê. (Zaroka te wê
demê dikari li pêşdibistanê bimîni, heta dema xebatê, û ya rêwitîya te.)

LI PÊŞDÌBÌSTANÊ, Û LÊNÊRÎNA PEDAGOJÎK MURACAATA JÌ BO
BÌ CÎH KÌRÌNÊ
Muracaat bi rîya webb ya www.morakommun.se, ne hewceyî teketinê ye.
Gerek mirov berî çar mehan berî hewcebûnê muracaata xwe biki.
Muracaata ji bo demê acizker bi forma ku di cîhê www.morakommun.se.
heye divê bê dagirtin. Dema lênêrînê her roj di navbera saet 06:30-22:00
deye,mercên me di malpera mede heye.
Weke qaideya me, dema ku cîh ji were derket, divê welî di navbera
hefteyekê qerara xwe ya belê anjî na dîyar biki. Ger hûn wisa nekin, wê
ew cîh her ji zarokekî dinre yê gi di dorê debe here.

PARVEKÌRÌNA CÎHAN
Qaîdeyên ji bo tetbîk kirina dorpêşxistinan di pela www.morakommun.se
Bê mirov çawa cîhan belav diki, girêdayî cîhên vala ye, û bê ew cîh li ku
derê ne, xwestekên welîyan bi grubên zaroka ve girêdayî ye.
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PÊŞNÎYAZA CÎHAN
Asîstanê birêvebir wê pêşnîyaza cîh ji mejl edresa te ya ku te qeyd kirîye
bi rêke. Di Hypernet de divê tu bersiva xwe di navbera tarîxa nivîsîde
bidi. Ger welî di navbera wê tarîxê de bersîvê nede, mirov mafê xwe yê
cîh winda diki, û zaroka mirov ji dorê tê derxistin. Muracaatek nû çar
mehan berî ku mirov hewcebe divê pêk bê. Ger cîh li pêşdibistana ku
mirov daxwaz kiribe tunebe, emê li deverek din li Şaredarîyê cîhikî ji bo
we pêşnîyaz bikin. Ger tu wê pêşdibistanê qebûl biki, û dûvra daxwazîya
cîhekî din biki, divê tu muracaata xwe ji nûvre biki. Ger tu wî cîhî qebûl
neke, wê demê li gor qanûna dibistanan kap 8 paragrafa 3§ an me
mercên xwe pêk anîye. Muracaatek nû çar meh berî hewcebûnê tê kirin.

BERDÊL
Şaredarîya Mora tetbîq kirina tarîfa herî pir pêk tîni. Ew tê vê manaya ku
mirov hatina malbatê li ser hev ya nesafî hesab diki. Berdêl salê 12
mehan tên hesab kirin. Ger mirov berdêlê mede, dikari cîhê xwe winda
biki. Ji bo agahîyên zêdetir têkeve www.morakommun.se

PEYWÌRÊ DAHATÌYÊ
Hatina mirov ya peran berî ku zarok dest bi çalakîyan bikin, di Hypernet de
tên qeyd kirin. Û her wisa dema ku guhertin di hatinan de bibin, anjî rewşa
malbatêde guhertin bibin. Ger mirov hatinên xwe beyan neke, wê hesabên
herî bilind bên hesab kirin. Mirov dikari malumatan jî kontorol biki.

HEQÊ BÌNGEHÎN JI HATÌNAN
Di nîzaman de ji bo heqê herî zêdetir, mirov hatinan ji maaşê berî bacê,
û hatinên din yên kû mirov bacê jê dide tên hesab kirin. Li gor qanûna
xizmeta hatinan pereyên ji çalakîyên adan, li gor qanûna bacê ya
(1999:1229) di nava alîkarîya salên de tên hejmar kirin.
Yanî mirov hatina malbatê tev li hev berî ku bacê ji derxe hesab diki, û lê
wê gorê heq ji wan distîne. Qaîdeyên ji bo kû pereyên ji xizmetê, û
dikanan ve digre, di qanûna hatina bacê de beyan kirîyîye.
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HÎNBÛN
Dema ku bi cîh kirin beyan bû, ji tarîxa destpêkê ve wê hînbûn dest pê
biki. Ji bona wextan têkilîyên xwe bi çalakîyan ve deyne.
Hesabê peran ji roja yekemîn ve tên hesab kirin.

WEXTÊ MAYÎNA ZAROKAN
Wexte mayîna zarokan li ser rewşa karê welîyan dimîni, dema ku
diherin kar û heta ku bên mal wext hemû tên hesab kirin.
Kesê ku fatûre jire here, divê cetwela xwe ya nû û bingehîn di appa
pêşdibistanê de qeyd biki.
Vekirina rojê ya saetên ewêl li pêşdibistanê ji saet 06:30 de vedibi, û heta
saet 18:30 ve tên girtin.
Lênêrîna di demên acizker de wextên pêşdibistanê yên vekirî ji saet 06:30 û
heta saet 22:00 an vekirîye. Ji bo lênêrîna pedagojîk jî wextên taybet hene.
Qaîdeyên bingehîn, dema ku tu welî betalbi û li mala xwe be, divê zaroka
te jî li mal bimîni û tatîlê biki. Carna hinek îstîsna hebên mirov wê demê
wana berçav diki.
KÊMKÌRÌNA WEXTÊN LÊ MAYÎNÊ
Di navbera salekên de çalakîyên me ji bo planên û xwendina
berdewamîya personalan ve pênc rojan girtîne. Di navbera van rojan de
li Şarederyê, deverek din hûn dikarin pêşnîyaza bistînin.
Êvara Noelê, êvara serê salê, roja paskalya û roja nîvê havînê çalakîyên
li Şaredarîye wê girtîbin. Ji bo zarokên lênêrîna dema acizker de, zarok
dikarin herne cîhê xwe yên ku li wir bi cîh bibûn.
ÇÛNA DERVE Û KÊNCAN
Eva gelekî girînge ku kêncên zarokan ji bo hewa derve û li gor mercên
demsalan amade bin. Her wisa girînge ku kêncên zêde jî
hebin.Temamên kênc û tiştên zarokên xwe bi navê zarokê îşaret bik ku
ewana yên zaroka tene.
Welîyên zarokan divê paçê bin zarokan (hefadan) bi xwere bînin.
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TEMÎNAT
Ji bo her zarokên ku li Şaredarîya Mora dimînin, temînatek kolektîv ya ji
bo qezeyan hatîye çê kirin. Ev temînat ji bo dema ku zarok li cîhê
çalakîyan amade be, her di dema hatin û vegera mal ve jî derbas dibi.
Ji bo agahîyên hîn zêdetirîn têkeve malpera Şaredarîya Mora.
www.morakommun.se

QEZA, BELA
Eva gelek girînge ku di dema qeza û beleyan de personalê me divê
bikaribin zû xwe bigihijînin te. Ji ber vê yekê di Hypernetê de telefona
te ya nû gerek qeyd kirî be.

SÌRVEŞARTÌN
Ji derveyî malbata zarokan, erka sirveşartina personalan ji bo têştên
taybet yên zarokan hene. Mînak: têştên sosyal û yên ji ber dermanan.
Di nava çalakîyên li şaredarîyê, temamên personala mecbûrin ku li gor
14 kap 1 § Sol li gor rewşa gilî bikin. Ev tê vê wateya ku dema mirov ket
ferqa ku zarokek hewceyî parastinan bi, divê mirov ji Sosyalê re bije kî, ji
bo ku wan, wê zarokê biparêzin.
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RÊÇIKÊN DI NEHATÌNA ZAROKAN DE
Li Şaredarîya Mora rêçêkên ji bo dema ku zarok neyên dibistanê hene. Ewa
rêçikan, divê welîyên zarokan ji roja yekemîn ve dema ku zaroka wana meyê
dibistanê divê personalan agahdar bikin.
Nehatina zarokan divê ji pêşdibistanan re, û lênêrîna pedagojîk re bi rîya
telefonê anjî sms ve bên agahdar kirin. Ji bo emnîyeta zaroka we, û planên
dibistanê ev gelekî giringe ku ev rûtîn pêk bên.
Dema ku hinek derveyî welîyan zarokan bînin dibistanê anjî bên rahijin
wana ji bo bibin mal, divê ji bo vê rewşê mirov personala agahdar biki Bê
wî kî ji bo zarokan bên.
Her wisa em li gor yekûna zarokan xwarina wana ji bo wana hazir dikin.

WEXTA KU ZAROK NEXWEŞ BE
Em zarokên nexweş naxin nava çalakîyan ve. Dema ku zaroka te nexweş
keve, divê tu ji beşê ku zaroka te re agahî biki.
Her wisa dema ku zarok bi nexweşîya zik ketibi, dive pêştî ku rehet bûbi 48
saetan bê semptom be, û dûvra kani were dibistanê. Dema ku zarokek yên
pêşdibistanê bi nexweşîya zik ketibi, divê xuşk û birayên wan jî li mal
bimînin. Divê mirov rîska jihevgirtinê bîne ber çavan.
Derman dan tenê îstîsnayî ji terefên personalan ve tên dayîn.
Gerek tu zanibi ku zaroka te rojekê di nava çalakîyan de divê li ser
xwe be ji bo ku karibi bi hevalên xwere bimeşe.

DEMA KU WELÎYÊN ZAROKA NEXWEŞ BÌN
Dema ku welîyên zarokan nexweş bin, zarok li gor cetwela xwe ya herdem
dikari bê dibistana xwe.
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GÌRÎNGE KU JI BÎR NEBE!
Weke welîyên zarokan mesûliyeta te heye ji bo:
- Telefona mal ya aktuel, ya cîhê kar divê di nava Hypernet de qeyd
kirîbi.
- Dema ku ji dervî te hinek din bên rahijin zaroka te ji dibistanê, divê tu
vina ji bo personalan re bije.
- Cetwela zaroka te ya bingehîn (dema kar + dema rîya kar) di appa
pêşdibistanê de divê qeyd kirîbe.
- Parfumên giran û bêhnên giran bi kar meyn. Ji ber sebeba ku dikare
kesên alerjîya wana hebê ji gelekî aciz bibin.

ÎPTAL KÌRÌNAN CÎH
Îptal kirina cîhan di rîya Hypernet de, ji terefê ew kesên ku fatûreyan digiri
divê pêk bê. Dema par bûna cîhande her fatûragir mesûle ku cîhê xwe îptal
biki
Îptal kirina cîhan divê berî mehekê bên gotin.
Dema ku zaroka te berî 15 yê tebaxê bê dibistanê, ger tu ji bo meha
hezîran û temûz ê cîh îptal biki, divê dîsa tu heq bidi, û ji mûaf nabe.
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Pêrsên hevbeş
- Wextên min yên kar, yên nû hene.
Cetwela zarokê divê di appa pêşdibistanê bê qeyd kirin
- Me dev ji hevdû berdaye, wê ji bo pêşdibistanê, û lênêrîna
pedagojîk çi bibe ? Ger herdû welîyên zarokê hewceyî cîhê
pêşdibistanê û cîhê lênêrîna pedagojîk bin, dive bi hevre forma behr
kirina fatûrê dagirin. Ew jî di pela www.morakommun.se. de heye.
- Ez bi hevre dijîm, tenê dijîm
Guhertinên aîlewî (hevre jîn) di pela Hypernet de divê bê qeyd kirin.
Qeyd xerakirina hevre jîn (tenê jîn) jî dive di pela Hypernet de bê
qeyd kirin.
- Hatina min, ya me hatîye guhertin.
Hatinên nesafî yên (berî bacê) divê di pela Hypernet de bên qeyd
kirin.
- Zaroka min êdî ne hewceyî cîhê pêşdibistanê, û cîhê lênêrîna
pedagojîk e. îptal kirina cîhên ji bo lênêrîna zarokan di pela
Hypernet de pêk tê. Dema di par kirina cîh de, ger hûn cîh îptal bikin,
divê hûn herdû bi hevre qerara îptalê bikin. Dema îptal kirinê meheke
- Min şîfreya xwe ya Hypernet ê ji bîr kirîye.
Pêl cîhê ku dinivîse min şîfra xwe ji bîr kirîye, di pela ketinê ya ji bo
Hypernet de. Dûvra ji bo te wê yeke nû ji e-postedresa te ya qeyd kirî
bê rê kirin.
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GÌLÎ Û ŞÎROVEYAN
Ji bo weke rê zanîna me ku gelekî baştir bibe, em gelekî qîmetan didin ku hûn ji bo me re
rêkin kû, gilî û şîroveyanên ji terefê welîyan, xwendekaran û yên kû helvesa wana heben.
Gilî û fêkrên xwe mirov dikari, bi dev û bi nivîs ji bo me biki.
Dema dozê
Gav 1: Tu dikari doza xwe bi personalên ku tu her roj dibîni bîne ziman.
Gav 2: Ji bo mesûlê çalakîyan re, tu dikari bi nivîs gilî û fêkrên xwe rêke. Ev forma jî di
pela www.morakommun.se hene, anjî li cem asîstanên rêvebir ni reqema telefonê ya
0250-266 08.
Gav 3: Doza xwe li gel midûrê dibistanê ve deyne.
Li gor 4 kap 8 § di nava qanûna dibistanan de, ji 1 ê temûzê sala 2011 ve û pêde rûtînên nû
yên ji bo gilî hene:
”Divê mirov ji bo Berpirsîyarê sereke bi nivîs weke rûtîn gilîyên li ser xwendinê rêkin, ku ew
jî bikaribi li ser vê lêkolînê biki. Agahîyên bên danîn li gor rûtînan divê bi awayekî minasib
bên anîn”
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ŞAREDARÎYA MORA
Ji bo û sereketîya dibistanên
bingehîn 792 80 MORA
Tel 0250-266 05 www.morakommun.se
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