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تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ باری نا ئاساییدا (INEE) تۆڕێکی کراوە و جیھانیی پیشھگھر و 
رێسادانھرە، کھ بھ یھکھوە کار بۆ پاراستنی مافی تاکھکان دەکھن، بۆ ئھوەی خوێندنی گونجاو و ژینگھیھکی 

لھباری فێرکردنیان ھھبێت لھ باری نا ئاسایی و بوژانھوە لھ دوای قھیراندا.
بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ باری نا ئاساییدا (INEE)، سھردانی 

ماڵپھڕی 'www.ineesite.org' بکھن.
بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی نزمترین ئاستی پێوەرە پھروەردەییھکانی تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ 

باری نا ئاساییدا، سھردانی ماڵپھڕی 'www.ineesite.org/minimum-standards' بکھن.
بۆ سھرچاوەی زیاتر دەربارەی پھروەردە لھ باری نا ئاساییدا سھردانی 'INEE Toolkit' بکھن لھ 

.'www.ineesite.org/toolkit'
ئھم دۆکیومێنتھ لھالیھن دەسھ�تی ناوخۆیی عێراق، رێکخراوە نا-حکومیھکان، نوێنھرانی نھتھوە 

 Iraq Education) یھکگرتووەکان لھ پڕۆسھیھکی پاڵپشتکراو لھالیھن کۆمھڵھی پھروەردەیی عێراق
Cluster)' و بھ پشتگیری سکرتارییھتی "INEE " ئامادەکراوە.

ب�وکراوەتھوە لھالیھن:
INEE and the Iraq Education Cluster

:'Save the Children'
ناونیشان عێراق، ھھرێمی کوردستان، ھھولێر

۲۰۱۸ © INEE and the Iraq Education Cluster
ھھموو مافھکانی ئھم بھرھھمھ پارێزراون. مافی چاپکردنی پارێزراوە، دەشێت بۆ مھبھستھ پھروەردەییھکان 

چاپبکرێتھوە. بۆ کۆپیکردنی لھ ھھر ھھلومھرجێکی تردا یا دووبارە بھکارھێنانھوەی لھ چاپخانھی تردا، یاخود 
بۆ وەرگێڕان و گونجاندنی، دەبێت مۆڵھتی دەستھی ئامادەکردن وەربگیردرێت: 

 MinimumStandards@ineesite.org
.MStraining@ineesite.org و

۲D Studio :دیزاینکردنی
وێنھکان لھالیھن گردبوونھوەی گروپی پھروەردەییھوە ڕێگاپێدراوە

چاپخانھ : كومبانیاي دان بھرینت بو كوپي كردن 
دیزاین : رەغدە ئھمیر موحی



سوپاس و پێزانین:
ئھم دۆکیومێنتھ برەوی پێدرا لھالیھن و بۆ: وەزارەتی پھروەردەی عێراقی فیدڕاڵ (وەزارەتی پھروەردەی 

ناوەندی)، وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان، بھڕێوەبھرانی قوتابخانھ، مامۆستایان، 
رێکخراوە نێودەوڵھتییھ نا-حکومیھکان، رێکخراوە ناوخۆییھکان، و ڕێکخراوەکانی نھتھوە یھکگرتووەکان.

سوپاس بۆ ئھم بھڕێزانھ، کھ لھ پێشخستنی ئھم دۆکیومێنتھ بھشداربوون :
عبدالغفور ئیبراھیم مبارک (وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی)، عبدالقادر کاکھسوور (یونسێف)، عومھر وەھاب 

(یونسێف)،  عبدهللا محمود سھیدۆک (رێکخراوی نا-حکومی 'ئێن ئاڕ سی')، احمد عادل موسی (وەزارەتی 
پھروەردەی ناوەندی سلێمانی)، عھ تیھ عبدالرحمن (وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی)، ئۆستن مویک 

(یونسێف)، ئاڤان ب. ئامێدی (رێکخراوی ناحکومی 'وار چایلد')، باخان جمال تۆفیق (رێکخراوی ناحکومی 
'سی دی ئۆ چھمچھماڵ')، بھژدار عبدالخالق خزێر (وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان)، 

بینتی ساندال- ئاسین (رێکخراوی نا- حکومی 'سھیڤ زە چیڵدرین نھرویج')، برێندا ھایپلیک (یونسێف)، 
چیایی سدیق عیزە ددین (رێکخراوی ناحکومی 'ھاریکار دھۆک')، کۆرتنی الر (رێکخراوی ناحکومی 'سی 

ئاڕ ئێس')، دەشتی عمر قادر (وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان)، دلێر سدیق محمد 
(رێکخراوی ناحکومی 'پی ئھی ئۆ ھھولێر')، د. وسام احمد عبدهللا (رێکخراوی ناحکومی 'دەزگای 

ئھلخھنجھر')، ئیمان حیدر (وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی سلێمانی)، ئیمان خھیری فھرەج (رێکخراوی 
ناحکومی 'نیھر کھرکوک')، ئیسین غفور (یونسێف)، فابیۆ مانچینی (رێکخراوی ناحکومی 'ئینتێرسۆس')، 

فادیھ جھبارە (یونسێف)، گۆران باتیک (رێکخراوی ناحکومی 'وێلد ڤیژن')، ھیسر ھانسن (رێکخراوی 
ناحکومی 'ئای ئاڕ سی')، ھێلین برووکس (رێکخراوی ناحکومی 'ئاکتید')، حسێن عبدهللا قادر (حکومھتی 

ھھرێمی کوردستان، بھشی رێکخراوە نا-حکومیھکان)، ئیبراھیم ئیبراھیم (یونسێف)، ئیکێم چیێجیێن 
(یونسێف)، کاوە عمر حھمھد (وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان)، خالید حمید محمد 

(یونسکۆ)، خۆگر خالید اسماعیل (بھڕێوەبھرایھتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان سلێمانی)، ماتیۆ 
سویفت ('ئێدوکیشن کلھستھر، سھیڤ زە چلدرین')، مائدە عبدالجبار نھجم (وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی بۆ 
کاروباری کھلتوری)، مایاسھ شانۆن (یونسێف)، میکی تانای (یونسێف)، محمد علی بیلی (یونسێف)، محمد 

علی بیلی (یونسێف)، محمد علی عمر (رێکخراوی ناحکومی' سھیڤ زە چلدرین')، عمر جاسم محمد 
(وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی ھھولێر)، ئومێد حسن رسول (بھڕێوەبھری قوتابخانھی باسرمھ، ھھولێر)، 

پھخشان عزیز سابیر (بھڕێوەبھرایھتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان، سلێمانی)، پھرژین 
عبدالرحمن علی (وەزارەتی پھروەردە، حکومھتی ھھرێمی کوردستان)، رۆژ فایھق (رێکخراوی ناحکومی ' 
سھیڤ زە چلدرین')، رونی گۆتالند (رێکخراوی ناحکومی ' سھیڤ زە چلدرین نھرویج')، ساالر حسێن محی 
الدین (بھڕێوەبھرایھتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان، گھرمیان)، سالح عتۆ کالۆ (بھڕیوەبھری 

قوتابخانھ)، سامح عبدالجبار قادر (وەزارەتی پھروەردە، حکومھتی ھھرێمی کوردستان)، شھزری خھلیل سالح 
(بھڕێوەبھرایھتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان، دھۆک)، سوفیان خھلفاوی (رێکخراوی 

نا-حکومی 'سھیڤ زە چلدرین')، تھھا محمود ئھلشالوی (وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی، دھۆک)، یێشی 
ھایلی (ئێدوکیشن کلھستھر، یونسێف)، ئارولراجاه سریسکانداراجھ (ئێدوکیشن کلھستھر، یونسێف)، کارلی 

کوفێربێرگ (ئێدوکیشن کلھستھر، سھیڤ زە چلدرین)، مایاسا شانۆن (یونسێف)، یوسف عپمان یوسف 
(وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان)، و سینپیا کوونس (رێکخھری وۆڕکشۆپ و پاکنووسی 

ئھم دۆکومێنتھ).



بھشداری کۆمھڵگھ                                                                                           
ستانداردی ۱: ستانداردی                                                                                              

ستانداردی ۲:سھرچاوەکان                                                                                               

ھاریکاریکردن
ستانداردی ۳: ھاریکاریکردن                                                                                                

شیکردنھوە                                                                                                           
ستانداردی ٤: خھم�ندن        
ستانداردی ٥: وە�مدانھوە        

ستانداردی ٦: چاودێریکردن     
ستانداردی ۷: ھھڵسھنگاندن                                                                                         

بھدەستھێنانی فێربوون و ژینگھی فێربوون                                                                                
ستانداردی ۸: یھکسانی لھ دەرفھتی بھدەستھێنانی فێربوون   

ستانداردی ۹: پاراستن و ئاسوودەیی      
ستانداردی ۱۰: خزمھتگوزارییھکان                                                                            

فێرکردن و فێربوون                                                                                                
ستانداردی ۱۱: مھنھھج       

ستانداردی ۱۲: راھێنان، برەودانی پیشھگھری و پشتگیری                
ستانداردی ۱۳: پڕۆسھکانی رێنمایی  و فێربوون                  

ستانداردی ۱٤: ھھڵسھنگاندن و ئھنجامھکانی فێربوون 
                                                                           

مامۆستا و ستافھکانی تری پھروەردە                                                           
ستانداردی ۱٥: دۆزینھوە و ھھڵبژاردن                            ٤۷

ستانداردی ۱٦: مھرجھکانی کار        
ستانداردی ۱۷: پشتگیری و سھرپھرشتیکردن   

                                                                          
رێسای پھروەردە                                                                                               

ستانداردی ۱۸: داڕشتنی یاسا و رێسا        
ستانداردی ۱۹: پالندانان و جێبھجێکردن   

    
کورتکراوەکان

'ئای دی پی (IDP)'               ئاوارەی ناوخۆیی
تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ باری نا ئاساییدا    '(INEE) ئینیی'

وەزارەتی پھروەردەی عێراقی فیدڕاڵ    'MoE Central'
وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان    'MoE KRG'

رێکخراوی نا حکومی                                                                         'NGO'

ناوەڕۆک

۳

٥پێشھکی

۹

۱٤

۱۷

۲٤

۳۳

٤٤

٤۹



٤



نزمترین ئاستی پێوەرە پھروەردەییھکانی تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ حاڵھتھ فریاگوزارییھکان 
 :(INEE) نزمترین ئاستی پێوەرە پھروەردەییھکانی تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ باری نا ئاسایی
ئامادەباشی، وە�مدانھوە و بوژانھوە، تاکھ ئامرازی جیھانییھ کھ تیشکدەخاتھ سھر نزمترین ئاستی جۆرێتی 

پھروەردە و فێرکردن لھ باری نا ئاساییدا، لھ ڕێی بوژانھوە و پێشخستن. ئامانج لھ نزمترین ئاستی پێوەرەکانی 
پھروەردە / فێربوون بریتییھ لھ:  

عێراق کھوتۆتھ ژێرباری سێ کێشھوە: 
     • لھ ساڵی ۲۰۱۲ەوە، ڕاکردنی خھڵک لھ شھڕی ناوخۆی سوریا و ئاوەرەبوونیان لھ عێراق؛

     • لھ ساڵی ۲۰۱٤ەوە، ڕاکردنی خھڵک لھ ناسھقامگیری دەوڵھتی ئیسالمی لھ عێراق و شام (داعش) لھ  
        عێراق و ئاوارەبوونیان لھ ھھرێمھکانی تری و�ت؛

     • لھ ۲۰۱٤ەوە، خراپبوونی باری ئابووری لھ سھرتاسھری عێراق بھھۆی ئھم پێکدادانھی دوایی و  
       دابھزینی نرخھکانی نھوت، سھرەڕای قھیرانی دارایی لھ ساڵی ۲۰۱٤ کھ ڕووبھڕووی ھھرێمی                  

       کوردستان بویھوە، بھھۆی نھبوونی گواستنھوەی دارایی لھ حکومھتی ناوەندی بھغداوە.
پێشبینیھکانی ۲۰۱۸ ئھوە نیشاندەدەن کھ نزیکھی سێ ملیۆن و نیو منداڵ (ئاوارەبوو، خانھخوێ، پھنابھر، لھ 
تھمھنی ٤-۱۷) توشی ئھم قھیرانانھ ھاتوون. ھھندێ لھ کۆمھڵگھی قوتابخانھکان گونجێنراون بۆ زیادکردنی 
ژمارەی ئاسایی قوتابی بۆ دوو یا سێ ھێند، لھڕێگھی زیادکردنی دەوام، رۆژانی زیاتر، و کھمکردنھوەی 

کاتژمێرەکانی وانھوتنھوە بۆ ھھر گروپێک. سھرەڕای ھھوڵھکان بۆ گونجاندنی مندا�ن لھو سیستھمھ 
پھروەردەییھ فھرمیھی کھ ھھیھ، زۆرێک لھوانھی توشی قھیران ھاتوون لھ دەرەوەی قوتابخانھ دەمێننھوە. 

زۆرێک لھ منداڵھ پھنابھر و ئاوارەکان مومارەسھی ئھو مافھ پھروەردەییھ ناکھن. کۆسپھکان لھبھردەم 
پھروەردە ئھمانھ دەگرێتھوە: نھبوونی پێکھاتھی قوتابخانھ، نھبوونی مامۆستا، تھگھرەکانی زمان، باری 

ئابووری، ناسھقامگیری و کێشھ کارگێڕییھکان. لھکاتێکدا کھ ئامانجھ درێژخایھنھکھ دەمێنێتھوە بۆ 
جێکردنھوەی ئھم قوتابیانھ لھ سیستھمێکی فھرمی، پێویستیھکی راستھقینھ و دەسبھجێ بۆ دابینکردنی پھروەدەی 

فریاگوزاری و دەرفھتھکانی فێربوون بۆ زۆرێک لھو مندا�نھی لھ دەرەوەی قوتابخانھن بوونی ھھیھ.
کارکردن بۆ پڕکردنھوەی ئھم بۆشاییھ دەستبھجێیھی پھروەردە بۆ سھدان ھھزار منداڵی کۆمھڵگھیھکی 

بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان، رێکخراوە ناحکومیھ نێودەوڵھتیھکان، رێکخراوە ناحکومیھ ناوخۆییھکان، 
وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و وەزارەتی پھروەردەی عێراقی فیدڕاڵھ. ھھر 

نوێنھرێک رێنمایی، شێوازی کارکردن، ھھبوونی لھ شوێنێکی جوگرافی دیاریکراو، و دەستھیھک لھ 
ستراتیژیھتی پھروەردەی  بێھاوتای ھھیھ.

بۆ دابینکردنی پێویستیھکانی پھروەردە بۆ ژمارەیھکی زۆری منداڵ، پێویستھ وەبھرھێنھرانی پھروەردەی 
عێراقی ھھوڵھکانی ھاریکاریکردن زیاد بکھن بھ گرتنھبھری شێوازی کاری کۆمھڵھ لھ چوارچێوەیھکی 

دیاریکراو وپھسھندکراو بھ پشتبھستن بھ کۆمھڵھ ستاندارێکی پھروەردەیی پھسھندکراو. ئھم کۆمھڵھ ستانداردە 
پھسھندکراوانھی پھروەردە بۆ حاڵھتی فریاگوزاری رەنگھ یارمھتی وەبھرھێنھران بدات لھ دەستنیشانکردنی 

ئھو بۆشایی و شوێنھی کھ ھاریکاریکردنی زیاتری پێویستھ، ھھروەھا لھ ڕازیبوون بھ تێگھیشتنێکی ھاوبھشی 
رێگا سھرەکیھکانی کارکردن لھمھڕ دۆزەکانی وەک پھروەردەی نافھرمی، شوێنی بھتاڵی کاتیی بۆ فێربوون، و 

راھێنانی مامۆستا، و بڕوانامھ لھ فریاگوزارییدا.

٥

پێشھکی
کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی'

رەوشی عێراق

• باشکردنی کواڵیتی پرۆسھی فێربوون و وە�مدانھوە و بوژانھوەی پھروەردەیی؛
• زیادکردنی دەرفھتی بھدەستھێنانی خوێندنێکی گونجاو و سھالمھت و دابینکردنی پھیوەستھکانی فێربوون   

  بۆ گشت فێرخوازان، بھبێ جیاوازی تھمھن، رەگھز یا توانست؛
• دڵنیاییکردنھوەی بھرپرسیارێتی و ھاریکاریکردنێکی بھھێز لھ دابینکردنی پھروەردە لھ حاڵھتھ        

  فریاگوزارییھکان بھمھبھستی بوژانھوە.



٦

گونجاندنی 'کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی'' بۆ عێراق
'کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی'' شێوازێک پێشکھش دەکات. تۆڕی بریکاری ناوەندی بۆ پھروەردە لھ 
فریاگوزارییدا ("ئینیی") تۆڕێکی کراوە و جیھانییھ ۱۱۰۰۰ پیشھگھر، قوتابی، مامۆستا، و ستافھ لھ 

بریکارەکانی نھتھوە یھکگرتووەکان، رێکخراوە نا-حکومیھکان، بھخشھر (دۆنھر)، حکومھت و زانکۆکان کھ 
بھیھکھوە کاردەکھن، لھ ۱۷۰ و�ت لھ خۆدھگرێت، بۆ دڵنیابوون، كھ مافی گشت کھسێکھ بھ کواڵیتیێکی باشی 

خوێندن و ژینگھیھکی سھالمھتی فێرکردن لھ حاڵھتھ فریاگوزارییھکان و بوژانھوە دوای-قھیران لھ ۱۹ 
کھمترین ستانداردە پھروەردەییھکانی 'ئینیی': کھ لھ تۆڕە جیھانیھکانی ئامادەی دەکھن، ئامادەکردن وە�مدانھوە، 
وبوژانھوە، کھ لھالیھن 'تۆڕ'ەکھوە ئامادەکراوە، شێوازێک بۆ راھێنانی کوالیتییھکی باشی پھروەردەیی فھراھھم 

دەکات بۆ باشترکردنی داخلبوونی خوێندنێکی سھالمھت و پھیوەست و باش لھو شوێنانھی قھیران ھھیھ.
چونکھ ھھر و�تێک خاوەن حاڵھتێکی بێھاوتایھ، کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی' دەبێت بگونجێندرێن یا 

دەستکاریبکرێن تا پھیوەست بن بھ واقیعی ناوخۆیی و�ت. لھ نیسانی ۲۰۱٥ دا، نۆ و�ت (سۆماڵ، 
ئھفغانستان، ڤێتنام، باشووری سودان، سریالنکا، فھلھستین، ئھسیوبیا، لوبنان، و بھنگالدیش) پێناسھی 

'کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی' بۆ پھروەردە' یان کردووە بھ شێوەیھک کھ پھیوەستھ بھ رەوشی ناوخۆییان.
بھ پشتگیری یاسای عێراقی وەزارەتی پھروەردە ژ. ۳٤ی ۱۹۹۸، کھ داوا لھ وەزارەت دەکات بۆ برەودان بھ 

ستانداردە پھروەردەییھکان، 'کۆمھڵھی پھروەردە' رەزامھندی نیشاندا لھ سھرەتای ۲۰۱٥ەوە بۆ گونجاندنی 
 Save the) کھمترین ستانداردە پھروەردەییھکانی 'ئینیی'' بھگوێرەی رەوشی ئھم ناوچھیھ. رێکخراوی'

Children)، بھ ھھماھھنگی لھگھڵ 'یونسێف'، وۆرکشۆپێکی پێنج-رۆژیی ئامادەکرد بۆ: ا) ناساندنی 
'کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی'' (دوو رۆژ)، و ب) گونجاندنیان بۆ رەوشی عێراق (سێ رۆژ). ئھم 

وۆرکشۆپھ ستافی وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و وەزارەتی پھروەردەی عێراق، 
بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان، رێکخراوە ناحکومیھ ناوخۆییھکان، و رێکخراوە ناحکومیھ نێودەوڵھتییھکانی 

لھخۆگرت. وۆرکشۆپھکھ بھ زمانھکانی عھرەبی و ئینگلیزی و کوردی ئھنجامدرا، وە گشت کھرەستھکان بھم 
زمانانھش بھردەست بوون.

بھشداریکردن بھشێوەی کراوە بوو بۆ گشت ئھندامانی 'کۆمھڵھی پھروەردە'. بھشداربووان ئھمانھی لھخۆ 
گرتبوو: وەزارەتی پھروەردەی عێراقی فیدڕاڵ، وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان، 

بھڕێوەبھری قوتابخانھکان، رێکخراوە ناحکومیھ نێودەوڵھتییھکان، رێکخراوە ناحکومیھ ناوخۆییھکان، و 
بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان. ئھو دۆکومێنتھی کھ دەرئھنجامی ئھم وۆرکشۆپھ بوو پێشکھش بھ 

بھشداربووانی وۆرکشۆپھکھ کرا، بۆ دەستکھوتنی فیدباکی نووسراو. بۆ لیستێکی تھواوی ئھو کھسانھی 
ھاوکارییان پێشکھش کرد بۆ دۆکومێنتی ستانداردە گونجێنراوەکانیان، تکایھ بڕواننھ بھشی "سوپاس و 

پێزانین"ی ئھم ب�وکراوەیھ.



۷

چۆنیھتی خوێندنھوەی ئھم دۆکیومێنتھ
ئھم دۆکومێنتھ لھسھر ھھمان رێکخستنی ئامرازی جیھانی 'کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی''ە: كھ  ٥ بوار (یھكھ) 
وستانداری تایبھت بھ خۆي ده گرێت ، تایبھتمھندي خۆي ھھ یھ  ئھ ویش، لھم دۆکیومێنتھ ستانداردەکان ژمارەیان 

بۆ دانراوە لھ ۱ بۆ ۱۹. (بڕوانھ نھخشھی الپھڕە ۸) ھھ ر ستاندارێك لھ  بھ شی تایبھ تی خوه ی ھھمان تێکستی 
'کھمترین ستانداردی 'ئینیی'' لھ  خۆ ده گرێت، ھھ روه ھا رێبھری گونجێندراو لھمھڕ چۆنیھتی روونکردنھوەی 

ستانداردی جیھانی لھھھمبھر رەوشی عێراق، لھخۆدەگرێت سھ باره ت بھ  ڕێگاكاني گواستنھ وه ی ستانده ره
  جیھانیھ كان وپراكتیكردنیان بھ سھ ر ڕه وشي عێراق، وا بھ باش دەزانرێ ئاماژە بھ بھکارھێنھران بکرێت بۆ 

تھواوی ئامرازی جیھانی 'کھمترین ستانداردەکانی 'ئینیی'' بۆ ووردەکاری زیاتر و رێبھری بھکارھێنانی ھھر 
ستانداردێک.

مھ بھ ست لھ م دۆكیومێنتھ  ئھ وه یھ  كھ  نابێت وەک رێڕەونامھیھکی گشتگیری پھروەردەیی لھ فریاگوزارییدا 
سھیربکرێت، بھڵکو زیاتر سھرچاوەیھکی رێبھرییھ بۆ کھمترین ستانداردەکانی کوالیتی و داخلبوون، كھ  تایبھ تھ
  و گونجاوه  بۆ رەوشی عێراق. دەکرێت سھرچاوەی گشتگیر دەربارەی راھێنان و جێبھجێکردن پھیوەست بھ 

پھروەردە لھ فریاگوزارییدا (بھ لھخۆگرتنی زانیاری لھمھڕ قھرەبووی مامۆستا، پێکھاتھی قوتابخانھیھکی 
سھالمھتتر، پھروەردەی گشتگیر، پھروەردەی ھھستیاری پێکدادان، ھتد.) بدۆزنھوە لھ وێبسایتی 'ئینیی' 

.'toolkit.ineesite.org' و (www.ineesite.org)
ئھم دۆکومێنتھ بھ بھردەوام پێداچونھوەی بۆ دەکرێت و نوێدەکرێتھوە بھ مھبھستی دڵنیاییکردنھوە و مانھوەی 

پھیوست بھ رەوشی عێراق. ئھگھر ھھر سھرنج یا فییدباک یان پێشنیارێکتان بۆ باشترکردن ھھیھ، تکایھ بۆ ئھم 
ناونیشانھی بنێرن:

Education Cluster Iraq and INEE Secretariat at MinimumStand-
ards@ineesite.org

سھرچاوەی زیاتر:
بۆ ئامراز و سھرچاوەی زیاتری جیھانی و پھیوەندی كردن بھ تۆڕی بریکاری ناوەندی بۆ پھروەردە لھ 

(www.ineesite.org) 'فریاگوزارییدا، سھردانی ویبسایتی 'ئینیی
 و 'توولکیتی ئینیی' (toolkit.ineesite.org) بکھن.
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ئھندامانی کۆمھڵگھ لھسھر ھھردوو ئاستی پھروەردەیی ناوخۆ و فراوان دەبێت بھشداربن لھ وە�مدانھوە 
پھروەردەییھکان. دەشێت ھھرکھسێک بێت لھ وەبھرھێنھری گرنگی پھروەردە، نوێنھریکردنی جۆرەھا گروپی 

جیاواز (نھژاد، ئایین، زمان، توانست، رەگھز، نھتھوە، پھیوەندی گروپی پێکدادان) بھ لھخۆگرتنی:

بھشداری کۆمھڵگھ

۹بھشداری کۆمھڵگھ

ستانداردی ۱: بھشداری
ئھندامانی کۆمھڵگھ چاالکانھ و بھ روونی و بھبێ جیاکاری بھشداری دەکھن لھ شیکردنھوە، پالندانان،

دیزاینکردن، جێبھجێکردن، چاودێریکردن، و ھھڵسھنگاندنی وە�مھ پھروەردەییھکان.

• دایک و باوک و چاودێر؛
• باوانی منداڵ کھمئھندام؛

• باوانی لھ نھ ژاده  جیاوازه كان؛ 
• گھنج، لھ گروپی جیاواز؛
• منداڵ، لھ گروپی جیاواز؛

• رێکخراوە ناحكومییھ  ناوخۆییھ كان؛
• دەسھ�تدارانی ناوخۆیی؛

• رێکخراوە نا- حکومیھ نێودەوڵھتییھکان؛
• بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان؛

• پێشھوایانی کۆمھڵگھ بھلھخۆگرتنی موختار و نوێنھرە ئایینییھکان لھ کامپ؛
• ستافی بھڕیوەبردنی کامپ؛

• نوێنھرانی شارەوانی، بھلھخۆگرتنی نوسینگھی پارێزگار؛
• ھێزەکانی پاراستن وەک "ئاسایش" (ھێزەکانی پاراستنی حکومھتی ھھرێمی کوردستان)؛

• ئاوارە؛
• پھنابھر؛

• کۆمھڵگھی خانھخوێ؛
• گھڕاوە؛

• ستافی پھروەردە، بھلھخۆگرتنی مامۆستا، سھرپھرشتیار، یاریدەدەر..... ھتد؛
• وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان؛

• وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی.

• تیشکخستنھ سھر گفتوگۆی بھ گرووپ؛
• نھخشھکێشانی کۆمھڵگھ؛

• ھاندان بۆ بھشداری خۆبھخشی لھ کۆمھڵگھ؛
• چاوپێکھوتنھ گرنگھکانی زانیاری-پێدەر؛

• چاوپێکھوتنی خانھخوێ؛
• سیستھمھ نھناسراوەکانی وەک 'سندوقی سکا�'؛

• بھشداریکردن لھ کۆبوونھوەی دایباب؛
• بھشداریکردن لھ کۆمھڵگھ/گروپھکانی منداڵ و قوتابی و گھنجان؛

• بھشداریکردن لھ لێژنھکانی پھروەردە؛
• زیادکردنی دەسھ�ت و بڕیاردەرانی پھروەردە لھ ھاریکاریکردنی میکانیزمھکان؛

بۆ ھاندانی بھشداریکردنی گشت گروپھکان، ده بێت رەچاوی ئھم شێوازانھی بھشداری بھ ھھ ند وه ربگرێت:



بھشداری کۆمھڵگھ

چادرگای حھسھن شام / موسڵ پارێزگای نھینھوی /  ئھنمار

۱۰

• بنیاتنانی ھاریکاریکردنێکی چاالک لھنێوان دەسھ�تدارانی ناوخۆ و کۆمھڵگھ؛
• ھاریکاریکردن لھ نێوان دەسھ�تدارانی ناوخۆی ھھردوو، ناوچھی رەسھن و شوێنی ئاوارەبوون.

سھرەڕای ئھمھش، ئھو ئھندامانھی کۆمھڵگھ کھ بھشدارن دەبێت ئاگاداربکرێنھوە لھ چۆنیھتی بھشداربوون بھبێ 
جیاوازیی و ھھستیارانھ لھگھڵ گروپھ  جیاوازه كان (رەگھز، ئایین، نھژاد، مھزھھب، توانست، و نھتھوە). 

بھشداربوون دەبێت رێگھ بھ ئھندامانی کۆمھڵگھ لھ دەرفھتھکان بدات بۆ ووتنی بیروڕاکانیان و راھێنانیان پێ 
بکرێت لھمھڕ رۆڵ و بھرپرسیارێتیھکان.

ھھروەھا، رۆڵ و بھرپرسیارێتیھکانی ئھم وەبھرھێنھره جیاوزانھ دەبێت بھ روونی دەستنیشان بکرێن 
ھاریکاری بکرێن، بۆ دوورکھتنھوە لھ دووبارەکردنھوەی ھھوڵھکان. ئھم رۆ�نھ دەبێت پھیوەستکرابن بھ 

بریكاره كانی، 'کۆمھڵھی پھروەردە'، پالنھکانی وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و 
وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی.

ئھندامانی کۆمھڵگھ دەبێت بھشداری لھ گشت قۆناغھکانی بھرنامھکھ بکھن: شیکردنھوە، دیزاینکردن، 
پالندانان، جێبھجێکردن، چاودێریکردن و ھھڵسھنگاندن. (بڕوانھ ستانداردەکانی ٤ و ٥ و ٦). ئھ مانھ  ھھ موویان 

بھشێوەیھکی رێکخراو و بھردەوام ئھ نجامده درێن، لھ ھھر قۆناغێکی بھرنامھکھ، بھگوێرەی خشتھ یھ كی كاتی 
دیاریكراو وپھ سھ ندكراو لھ الیھ ن كۆمھ ڵگھ كھ وه  ستانداره كان جێبھ جێ ده كرێن. و ده بێت ڕه چاوی تایبھ تی كۆمھ
 ڵگھ كان بكرێت  کھ تیایدا چھندەھا نوێنھ ری چاالک ھھن. ئھم نوێنھرانھ دەبێت رێگھیھکی ھاریکاریکراو لھ 
بھشداریکردنی کۆمھڵگھ و ھاندانی بھشداربوونیان لھ دروستنھکردنی ئاستھنگی تر بۆ کۆمھڵگھ بگرنھ بھر.
ده بێت پشكی دارایی تایبھ ت دابنرێت بۆ ئھ و گفتوگۆ تایبھ تیانھ ی كھ  بھ  پێی پێویست ئھ نجام ده درێت. دەبێت 
ئھندامانی کۆمھڵگھ راوێژیان پێبکرێت لھمھڕ چۆنیھتی ویستی کارکردنیان، بھتایبھت لھ چۆنیھتی ویستی 

چاودێریکردنی، ئاگادارکراو و ئاگادارنھکراوی بھرنامھکھ.



۱۱

Existing Promising Practices Related to Participation

بھشداری کۆمھڵگھ

راھێنانی سھ ركھ وتوو كھ  پھ یوه ستھ  بھ  بھ شداریكردن

لێژنھی گھنجان دامھزراوە و گھنج ھھڵدەبژێردرێت تا بھشداری لھ 
کۆبوونھوەکانی ھاریکاریکردن بکات.

ھھر سێکتھرێک دەنگ دەدات لھڕێگھی نوێنھرێکی ژن یا پیاو. لھ 
ناوچھ ی بھحرکھ، سندوقی سکا� ھھیھ لھ چھندین شوێنی جیا.

بھگوێرەی یاسای عێراقی، قوتابخانھکان دەبێت ئھ نجومھ ني دایباب و 
مامۆستا ھھبێت. لھ سھرتاسھری عێراق ئھ م ئھ نجومھنانھ  چاالکن لھ 
جێبھجێکردنی پرۆژەکان بۆ باشترکردنی سھالمھتی و بھدواداچوونی 

ئامادەبوون و ئامادەنھبوونی قوتابی.

رێکخراوە نا-حکومیھ ناوخۆییھکان لھگھڵ دەسھ�ت کاردەکھن بۆ 
برەودان بھ سھرەتای میکانیزمی پھیوەندیکردن و چاالککردنی 

دەنگھکانی کۆمھڵگھ تا لھسھر ئاستی ناوچھکھ ببیسترێن.

ئاوارەی ناوخۆیی 
کامپی بھحرکھ و کامپی 

پھنابھرانی عھربھت..

گشت عێراق.

گشت عێراق.

كامپھ كاني خانکی، شاریا و 
باجید کانداال ۱ و ۲، داوادیا، 

قادیا، کابارتۆ ۱ و ۲، و 
کامپسی گارماوا



 رێسا یاخود یاساكانی وەزارەتی 
پھروەردە:

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی عێراق 
ژ. ۱۲٤ی ساڵی ۱۹۷۱.

•  یاسای وەزارەتی پھروەردەی عێراق 
ژ. ۳٤ی ساڵی ۱۹۹۸، ماددەکانی ٥-۸ 

ووردەکاری ئاستھکان و پۆلینھکانی 
پھروەردە ڕوون دەكاتھوە.

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی عێراق 
ژ. ٤ی ساڵی ۱۹۹۲/ھھمووارکردنی 

دووەم بۆ ھھرێمی کوردستان-۱ 
رێنمایی مندا�ن بۆ ئامادەبوون لھ 

پھروەردەی فھرمی لھ تھمھنھکانی ٦ بۆ 
۱٥ ساڵ، ھھرچھندە رەنگھ لھ تھمھنی 
٤ ساڵییھوە دەستپێبکھن لھسھر خواستی 

دایباب. 

     • سھ رچاوه  مرۆییھ كان (بۆ نمونھ، ستافی پھروەردە، مامۆستا،  
       ستاف، ستافی کارگێڕی، ستافی بھڕێوەبردنی کامپ، ھتد)؛
     • لێھاتوویی (بۆ نمونھ، شارەزایی لھ زمانھکانی عھرەبی و  

       کوردی، ئاسانکاری وۆرکشۆپ، راھێنان، دۆزینھوەی  
       سھرچاوەی دارایی، بنیاتنانی توانست)؛

     • کھرەستھ (بۆ نمونھ، دارایی، باڵھخانھ، شوێنی یاریکردن،  
       تھختھسپی، کتێب، پھڕاوگھ، مێزی خوێندن، کورسی،  

      ھیتھر، فێنککھرەوە، ھتد).

وەبھرھێنھران، بھلھخۆگرتنی رێکخراوە نا-حکومییھ ناوخۆییھکان 
و دەسھ�ت، دەبێت ئھم کارە سھرەکیانھی خوارەوە ئھنجامبدەن 

بۆ ھاندانی سھرچاوەکانی کۆمھڵگھ
     • سھرەتای دەستپێکردنی ھھر چاالکیھک، ده بێت       

       دەستنیشانکردن  و نووسین و ئامادەکردن لھپێشینھی  
       سھرچاوەکانی کۆمھڵگھ بێت؛

     • ئھ وه ی پھ یوه ستھ  بھ سھرچاوە مرۆییھکان، رێکالمکردنی  
       راستھخۆیان بۆ بكرێت بۆ ئھ و دانیشتوانانھ ی کھ.        

      خزمھتدەکرێن. بۆ ھھر کاندیدێکده بێت ھھ ڵسھ نگاندنی لێھاتووه  داواكراوه كان بكات، پشکنینی کارەکانی   
      پێشوو یا سھرچاوە کھسییھکان کھ لھ  ڕێگھ یھ وه  ده زانرێت كھ  ستافی پھروەردە خاوه ن متمانھ ن بۆ بھ     

       جێھێشتنی مناڵھ كان لھ  الیان 
     • بھشداریکردن لھ کۆبوونھوە سێکتھرییھ جۆربھجۆرەکان بۆ دەسنتیشانکردنی سھرچاوەی پھیوەست بھ   

      بھرنامھکانی پھروەردە، وەکو ئاو، توالێت، تھندروستی، و پاراستنی منداڵ؛
     • دۆزینھوەی پھیوەندی لھگھڵ وه زاره تھ  پھ یوه ندیداره كان، وەکو وەزارەتی کار و کاروباری کۆمھ�یھتی،   

      دەزگا ئایینیھکان، وپارێزه ری کھمپینھ ناوخۆییھکان.

بھشداری کۆمھڵگھ۱۲

ستانداردی ۲: سھرچاوەکان
سھرچاوەکانی کۆمھڵگھ دەستنیشاندەکرین، رێکدەخرێن، و بھکاردەھێنرێن بۆ جێبھجێکردنی

دەرفھتھکانی خوێندن بھپێی تھمھن.

لھ حاڵھتی قھیرانی ئاوارەبوونی ناوخۆیی ۲۰۱٤-۲۰۱٥، حکومھتی ناوەندی - بھ ھھماھھنگی لھگھڵ وەزارەتی 
پھروەردەی ھھرێمی کوردستانی عێراق، ڕێکخراوە نێودەوڵھتی و ناوخۆیی، بھخشھرەکان و وەبھرھێنھرانی 

کۆمھڵگھ – بھ  دابینكردنی کتێبی مھنھھج، کھلوپھلی قوتابخانھ، شوێن، سھرچاوە مرۆیی و داراییھکان بۆ مندا�ن 
چ لھ کامپ یاخود لھ  دەرەوەی کامپ لھنێوان کۆمھڵگھکانی خانھخوێ خوێندن دابیندەکات. ده بێت ئھندامانی 

کۆمھڵگھ – وەک رێکخراوە مھدەنییھکان، بھرنامھ بھرپرسیارێتیھکانی سێکتھری کۆمپانیا تایبھتھکان یا 
رێکخراوە نا-حکومیھ نێودەوڵھتییھکان –نزیک ببنھوە لھ پھ یوه ندییھ كانیان وھھر جۆرێکی پشتگیری و بنیاتنانی 

توانست دابینبكھ ن. چادر دەشێت وەک شوێنێکی جێگرەوەی فێربوون رەچاوبکرێت، بھتایبھتی لھ سھرەتای 
حاڵھتی فریاگوزارییدا.

ده بێت بھرپرسیارێتی گھیاندن بۆ خزمھتگوزارییھکانی قوتابخانھ – وەک ئاو و کارەبا –رەزامھندی لھسھر 
بدرێت لھنێوان چھندین وەبھرھێنھری بھشداربوو (دەسھ�ت، ریکخراوە نا- حکومیھکان، بھڕیوەبردنی کامپ، 

ھتد.)

سھرچاوەکانی کۆمھڵگھ ئھمانھ ده گرێتھ وه 



۱۳ بھشداری کۆمھڵگھ

فێربوون خۆی پڕۆسھیھکھ،  لھ کاتی لھدایکبوونھوە دەستپێدەکات. كھ  دەبێت سھرچاوەکانی کۆمھڵگھ بھکاربھێنرێن 
بۆ خستنھگھڕی دەرفھتھکانی فێربوون بۆ تھمھنی شیاو: بھ  شێوه یھ كی فھرمی یان نافھرمی (بڕوانھ ستانداردی ۱۱ 

بۆ پێناسھ كردنی ووشھ كان: بھ  فھرمی و نافھرمی).

تھمھنی شیاو لھ پھروەردەی فھرمی – بھ ر لھ چاوگرتن بۆ خزمھ تكردنی پھ نابھ ران یان ئاواره كان یاخود كۆمھ ڵگھ
 ی خانھ خۆی ده بێت ئاماژه  بھ مانھ  بدات:

     • گھشھسھندنی پێشوه ختی  منداڵی: تھمھنی ۳ یا ٤-٥ ساڵی
     • خوێندنی بنھ ڕه تی: ٦-۱٤ ساڵی

     • قوتابخانھی دواناوه ندی: ۱٥-۱۷ ساڵی

تھمھنی شیاو لھ پھروەردەی نافھرمی – بھ ر لھ چاوگرتن بۆ خزمھ تكردنی پھ نابھ ران یان ئاواره كان یاخود كۆمھ
 ڵگھ ی خانھ خۆی ده بێت ئاماژه  بھ مانھ  بدات:

فێربوونی بنھ ڕه تی تھمھنی شیاوی بھ پێی فێربوونی پێشوه خت  ده بێت (قۆناغھکانی ۱-٦ فھراھھمکراون بۆ ۳ ساڵ) 
ئاماژەیھ بھ:

     • ۹-۲۲ ساڵی بۆ کوڕ
     • ۹-۲٤ ساڵی بۆ کچ

تھمھنی شیاو بۆ خوێندنی کھسی بالغبوو:
     • ۱٥-۲٥ ساڵی بۆ ئافرەت

     • ۱۸-۲۲ ساڵی بۆ پیاو

تھمھنی شیاو بۆ گھنج، لێھاتوویی ژیان، یا بھرنامھکانی پیشھگھری ئاماژەیھ بۆ:
     • ۱٥ ساڵی و گھورەتر

تھ مھ نی شیاو بۆ بھ رنامھ كانی نھ ھێشتنی نھخوێنھ واری  ئاماژه یھ  بۆ:
     • مندا�ن لھ  ھھ ر تھ مھ نێك، فێربوون لھ ھھ ر ئاستێك لھ  قۆناغھ كان كھ  لھ  ۱-٦ ە  

     • ھھ ر ساڵیك بھ  ۷ مانگ ده بێت  



ھاریکاریکردن۱٤

وەزارەتی  پھیوەستی  رێسای 
پھروەردە:

پھروەردەی  وەزارەتی  بڕیاری    •
بۆ   ۱۹۹٤ ساڵی  ۱ی  ژ.  عێراقی 

ئھنجومھنی دایباب.
دایباب'ی  ئھنجومھنی   ' •  رێبھری 
 ' دەبێت  کھ  پھروەردە  وەزارەتی 
بنوێنن  کردار  دایباب'  ئھنجومھنی 
وەک میکانیزمێکی ھاریکاریکردن 

لھنێوان قوتابخانھ و کۆمھڵگھ.

میکانیزمی ھاریکاریکردن بۆ پھروەردە ئاماژەیھ بۆ سیستھمێکی پھیوەندی لھنێوان وەبھرھێنھرانی پھروەردە – 
بھ لھخۆگرتنی ئھندامانی کۆمھڵگھ (بڕوانھ ستانداردی ۱) – کھ یارمھتییان دەدات تا کۆببنھوە و گفتوگۆ لھمھڕ 

کردار بکھن. دەبێت بھیھکھوە کاربکھن بۆ دڵنیاییکردنھوە لھ ھھبوونی خوێندنێکی باش بۆ گشت مندا�ن.
میکانیزمھکانی ھاریکاریکردن بۆ پھروەردە لھ عێراق ئھمانھ دەگرێتھوە:

ده بێت ھھوڵێکی تایبھت بدرێت بۆ دڵنیایی ھاریکاریکردن ، نھ ك
تھنھا لھنێو میکانیزمھکان بھڵکو سھرتاسھرییانھ.

ھاریکاریکردن دەبێت نوێنھرەکان لھ گشت گروپھکانی وەبھرھێنھران بگرێتھخۆ. ئھو وەبھرھێنھرانھی کھ کار 
بۆ دڵنیایی داخلبوونی خوێندنێکی باش دەکھن ئاماژەیھ بۆ ھھر کھسێک کھ بھشدارە لھ پڕۆسھی فھراھھمکردنی 

داخلبوونی پھروەردە بۆ منداڵ و گھنج. دەشێ ئھمانھ بگرێتھوه، ئھگھرچی سنووردار نین:

•  گروپی قوتابیان؛
•  گروپی گھنجان؛

•  دەستھکانی دایباب و مامۆستایان؛
•  کۆمھڵھی پھروەردە؛

•  گروپی کارکردنی پھروەردە؛
•  لێژنھی پھروەردەی کۆمھڵگھ؛

•  کۆبوونھوەکانی ھاریکاریکردنی کامپ؛
•  ئھنجومھنھکانی ناوخۆیی؛

•  لێژنھکانی ئھنجومھنی ناوخۆیی؛
•  کۆبوونھوەکانی ھاریکاریکردن لھنێوان نوێنھرە ناوخۆییھکان.

•  دایک، باوک، سھرپھرشتیار؛
•  وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی؛

•  وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان؛
•  بھڕیوەبھرایھتی گشتی وەزارەتی پھروەردەی ناوەندیی: پالندانانی پھروەردەیی، مھنھھج، پھروەردەی  

   مامۆستایان، پھروەردەی پیشھیی و پھیوەندیھ کھلتورییھکان؛
•  وەزارەتی كۆچ و كۆچبھ ران؛

•  لیژنھی با�ی پھناگھدانی ئاوارەبوونی ناوخۆیی؛
•  وەزارەتی کار و کاروباری کۆمھ�یھتی؛

•  وەزارەتی دارایی؛
•  رێکخراوە نا- حکومیھ نێودەوڵھتیھکان؛

•  رێکخراوە نا- حکومیھ ناوخۆییھکان؛
•  بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان؛

•  پێشھوایانی کۆمھڵگھ بھلھخۆگرتنی پیاوانی ئایینی و موختار؛
•  ئھو نوێنھرانھی دەتوانن ھۆیھکانی گواستنھوە دابین بکھنح

•  دەسھ�تدارانی کامپ؛
•  مامۆستایان؛

•  بھڕێوەبھری قوتابخانھ؛
•  ستافی پھروەردە، بھلھخۆگرتنی مامۆستایانی خۆبھخش بۆ پھروەردەی نافھرمی کھ پھیوەستھ بھ کۆمھڵگھوه.

ھاریکاریکردن
ستانداردی ۳: ھاریکاریکردن

میکانیزمی پھروەردەیی ئامادەن و پشتگیری وەبھرھێنھران دەکات بۆ کارکردن و
دڵنیاییکردنھوەی داخلبوون و بھردەوامی کوالیتی خوێندن.



کۆمھڵھی پھروەردە مھکۆیھکی کراوە و فھرمیھ بۆ ھاریکاریکردن و ھھماھھنگی دەربارەی پھروەردەی فریاگوزاریی. 
کۆمھ�نی پھروەردە لھسھر ئاستی و�ت تۆڕی گرنگن کھ دەتوانن ھاریکاری کاری پھروەردە لھ باری نائاساییدا بکھن، 

بھ ھێنانی ھاوبھشھکان بھیھکھوە و دڵنیاییکردنھوە لھ ئھولھویھتی پێویستیھکان و دەستنیشانکردنیان، وە پاشان 
فھراھھمکردنیان. ئھو کۆمھ�نھ لھسھر ئاستی و�ت خاڵێکی بنچینھیین بۆ ھاوبھشکردنی زانیاریھکان و بھڕیوەبردنی 

.(www.educationcluster.net :بۆ زانیاری زیاتر بڕوانھ) زانیاری، راوێژکاری و رێکخستنی سھرچاوەکان
لھکاتی قھیرانھ مرۆییھکان لھ عێراق، دەبێت کۆمھڵھی پھروەردە دابمھزرێت و دەست بھ کارەکانی بکات. ئھمھش مانای 

ئھمانھی خوارەوەی ھھیھ:

• ھاوبھشێپێکردنی بھردەوامی زانیاری لھنێوان ئھندامان، بھلھخۆگرتنی وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی  
   کوردستان، وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی، رێکخراوە نا- حکومیھکان، رێکخراوە نا- حکومیھ نێودەوڵھتیھکان؛

• گشتاندنی راپۆرتھکانی سا�نھی پھیوەندیدار بھ پھروەردە لھالیھن ئھندامان و وەزارەتھکان بۆ گشت ئھندامانی  
  کۆمھڵھی پھروەردە؛

• یھ كگرتن و بھستانداردکردنی ھھوڵھ راوێژکارییھکان لھجیاتی رێکخراوە نا- حکومی و رێکخراوە نا- حکومیھ  
  نێودەوڵھتیھکان لھگھڵ وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی؛

• راوێژکاری بۆ پھروەردە لھ کۆبوونھوەکانی كۆمھ �نی ھاریکاریکردن؛
• نوێنھریکردنی رێکخراوە نا- حکومیھکان و وەبھرھێنھرانی تر کھ ناتوانن بگھن بھ بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان؛

• پێشخستنی ئامرازه  ھاوبھ شھ كان و ڕێبازه كانی ھھ ڵسھ نگاندن و پالندانان و بھ رنامھ داڕشتن؛
• ھاریکاریکردنی توانستی ھھوڵھکان بۆ بنیاتنانی ئھندامان؛

• راھێنانی ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە دەربارەی پڕۆسھ و پالنھکانی وەزارەتی پھروەردە؛
• راھێنانی وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان دەربارەی پڕۆسھ و  

  پالنھکانی رێکخراوە نا- حکومیھکان و رێکخراوە نا- حکومیھ نێودەوڵھتیھکان؛
• داڕشتنی راپۆرتێکی سا�نھ ده رباره ي دەستکھوتھکانی ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە؛

• دروستکردنی پوختھیھکی رێگا فھراھھمکراوەکانی پھیوەست بھ میکانیزمھکانی ھاریکاریکردن لھنێو سیستھمی  
  پھروەردە و دابینکردنی زانیاریھکان بۆ گشت الیھنھکان لھمھڕ چۆنیھتی ھاریکاری لھگھڵ دەسھ�تی ناوخۆیی و ئھو  

  پڕۆسھ پھسھندکراوانھی پێویستن (بۆ نمونھ نھخشھ- پێکھاتھ لھ بھشێکی تایبھت).

۱٥

•  پھ سھ ندكردنی چھ مكھ  وابھ ستھ كان وه كو سھ رچاوه یھ كی بنھ ڕه تی لھسھر ئاستی نھتھوەیی ولھالیھن بھشداربووانھوە  
   پھسھندکراو بێت؛

       Save the' یاداشتنامھیھکی لێکتێگھیشتن پھسھندکراوە لھنێوان بریکارانی سھرەکی (وەکو رێکخراوی  •
   Children' و یونسێف) لھسھر ئاستھکانی نھتھوەیی و خۆجێیي؛

•  بوون بھ ئھندام و بھشداریکردن گشتگیرە بۆ رێکخراوە نا-حکومیھ ناوخۆیی و نێودەوڵھتیھکان، وەزارەتی       
   پھروەردەی ناوەندی، وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان، نوێنھرانی کۆمھڵگھی ئاوارە و  

   پھنابھر و کۆمھڵگھی خانھخوێ؛
•  خاڵی پھیوەندی دادەمھزرێت لھوناوچانھ ی کھ 'کۆمھڵھ' تا ئێستا چاالک نیھ؛

•  ھاوبھشیکردنی زانیارییھ كان لھ  الیھ ن كۆمھ ڵگای پھ روه رده ییھ وه  بۆ:

•  کۆبوونھوە و ئھنجامھکان فھراھھمدەکرێن بۆ گشت گروپھ جیاوازەکانی زمان: کوردی، عھرەبی، و ئینگلیزی؛
•  ھھوڵی تایبھت دەدرێت بۆ زاڵبوون بھسھر ئاستھنگیھ لۆجیستیھکانی ھاریکاریکردن (بۆ نمونھ زمان، ھھبوونی  
   ئاسایش، و جوگرافیا) لھنێوان شوێنھ جوگرافیھکان، بۆ نمونھ ھھرێمی کوردستانی عێراق (ناوچھ ی باکوور) و  

  عێراقی فیدراڵ (ناوچھ ی باشوور).

•  'نوسینگھ ى ھاریکاریکردنی کاروباری مرۆیی' پھیوەست بھ ئاوارەکان؛
•  'کۆمسیاری با�ی نھوەتھ یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران' پھیوەست بھ پھنابھران؛

•  ھاریکاریکردنی ھاوبھش و بنکھی چاودێریکردن'، ھاریکاریکردن لھسھر ئاستی بھغدا؛
•  وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان.

ڕێگاكانی تر کھ کۆمھڵھی پھروەردە دەتوانێت یارمھتی وەبھرھێنھرانی پھروەردە لھ فریاگوزارییدا بدات

ھاریکاریکردن



ھاریکاریکردن۱٦

وێنھی پۆلێکی ڕوخاو لھ ناوەندی جیرفیر / زومێر ، نھینھوی، عیراق / ڤیرۆنیکا جیمیلکۆف

وێنھی پۆلێکی روخاو لھ ناوەندییھکی کچان / رەمادی، ئھنبار، عیراق / واثق خوزاعى



۱۷ شیکردنھوە

شیکردنھوە
ستانداردی ٤: خھم�ندن

خھم�ندنھکانی حاڵھتی فریاگوزاری لھ کاتی گونجاو بۆ پھروەردە بھشێوازێکی گشتگیر و
 شھفاف و ھاوبھش ئھنجامدەدرێن.

لھ باری نائاساییدا، پێویستی بۆ  زانیارییھ كان زۆر زیاتره  لھ وه ی كھ  فھ راھھ م كراوه  لھ سیستھمی فھرمی 
پھروەردە. بۆیھ دەشێ خھم�ندنێکی خێرای پێویستییھکان بۆ حاڵھتی فریاگوزاری بۆ تێگھیشتن لھ ئاست و 

بواری پیویستییھکانی پھروەردەی کھسانی لێقھوماو (پھنابھر، ئاوارە، و کۆمھڵگھی خانھخوێ) ئھنجامبدرێت.
ھھر خھم�ندنێک پێكدێت لھ  ئھمانھی خوارەوە:

خھم�ندنھکان، بھتایبھتی ئامرازی بھکارھێنراو، كھ  ده بێت ھاریکاریبکرێن لھالیھن کۆمھڵھی پھروەردە – بھ 
بھشداری بریکارە حکومی و نا- حکومیھکان – بۆ دڵنیاییکردنھوە لھوەی کھ کھسانی سوودمھند ھھمان 

پرسیاریان بۆ چھندین جار لێناکرێت و گروپی سوودمھندی دروست دەرکھون. کھ ھیچ زیانێکی نابێت،  ده بێت 
تیمی خھ م�ندن ئھندامان لھو خھڵکھ لێقھوماوانھ کھ راھێنانیان پێکراوە دەربارەی رێگاکانی خھم�ندن، ترسی 
پاراستن، و نھێنی پاراستن لھخۆبگرن. (بۆ لیستێکی میتۆدەکانی خھم�ندنی ھاوبھشی، بڕوانھ ستانداردی ۱).

لھ عێراق، خھم�ندنی پێویستیھکانی پھروەردەی فریاگوزایی ئھنجامدەدرێت لھالیھن:

• کێ لھ دەرەوەی قوتابخانھیھ..؟ پێویستییھکانیان چین..؟ لھ کوێن..؟ کھی دەتوانن ئامادەی قوتابخانھ  ببن..؟  
  چۆن بھباشترین شێوە دڵنیایی لھ گھیشتنی داخلبوون بھ پھروەردەیھکی باش و پھیوەندیدار دەکرێت..؟  

  لھگھڵ ئھمھش زمانی داواکراوی خوێندن و ئھو خاڵھ الوازانھی کھ مندا�ن رەنگھ رووبھڕووییان ببنھوە؛
• گشت کھسانی لێقھوماو، بھ لھخۆگرتن و سنووردارنھبوونی: ئاوارەکان لھ کامپ، ئاوارەکان لھ دەرەوەی  
  کامپ، ئھو کۆمھڵگایانھی مھترسی زۆریان لھسھرە، گھڕاوە، خھڵکانی فھراھھمی نوێ (بۆ نمونھ لھبھر  

 ھۆی ئاسایش)، ئاستھنگی زۆر لھ گھیشتنی شوێنھکان، پھنابھران و کۆمھڵگھی خانھخوێ؛
• ئھو سھرچاوە و لێھاتووانھی ئێستا فھراھھمن: سھرچاوە مرۆییھکان، باڵھخانھکان، کھرەستھکان .... ھتد.

• شێوازه كانی وە�مدانھوەی پھروەردە کھ کھسانی لێقھوماو ھھڵیدەبژێرن؛
• زانیاری دەربارەی نھخشھکێشانی ھاوبھشھکان، کاریان و شوێنی جوگرافییان؛

• ئھو مندا�نھی تاقیکردنھوەکانیان لھدەستچووە لھبھر ھۆی ئاوارەبوونیان.

• کۆمھڵھی پھروەردە لھالیھن گشت ھاوبھشھکانھوە. ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە دەبێت بھشداری بکھن لھ  
  بھدواداچوون/چاودێریکردنی ئھنجام و دەرەنجامھکان؛

• پێگھیشتن (لھالیھن 'کۆمسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران')؛
• 'رێکخراوی نێودەوڵھتی بۆ کۆچ، بھدواداچوونی 'ماتریکسی' ئاوارەبوون (IOM-DTM)'، رێبھریکراو    

  لھالیھن 'ئامرازی خھم�ندنی خێرا'؛
• میتۆد/ئامرازی پێشنیازکراو بۆ خھم�ندن 'کۆبۆ توول (Kobo Tool)' دەبێت. سھرچاوەیھکی کراوەی  

  ئامرازەکانھ بۆ کۆکردنھوەی داتای مۆبایل. سیستھمھکھ یارمھتی رێکخراوە مرۆییھکان دەکات بۆ      
  دروستکردنی ئامرازەکانی خھم�ندن و کۆکردنھوەی داتا لھڕێگھی بھکارھێنانی تابلێت و مۆبایل تا داتا  

 کۆکردنھوەی ئھلیکترۆنی بکاتھ ستاندارد و متمانھپێکراو و ئاسانکراو بۆ بھکارھێنان لھ قھیرانھ مرۆییھکان. 



شیکردنھوە۱۸

چادرگای غزالیة / بھغدا / محمد

خھم�ندنھکان دەبێت ھاوبھش و گشتگیر بن بۆ گشت کھسانی لێقھوماوی وەک پھنابھر، ئاوارە، کۆمھڵگھی 
خانھخوێ، یا ئیتر (بڕوانھ ستانداردی ۱یش). ئھمھ واتا دەبێت ھھوڵی تایبھت بدرێت بۆ خھم�ندنی ئھو 

کھسانھی گھیشتن پێیان زەحمھتھ، بۆ نمونھ:
     • بۆ گھیشتن بھو لێقھوماوانھی لھ ناوچھ نائاسایشھکان دەژین کھ لھژێر کۆنتڕۆڵی گروپھ چھکدارەکانن،  

      تیمھکانی خھم�ندن دەبێت رێچکھ/شوێنێکی سھالمھت یا پھیوەندیبھستنێکی دووری دابمھزرێنن؛
     • بۆ گھیشتن بھ کچ و ئافرەتھکان، رێگاکانی خھم�ندن دەبێت رەچاوی ستانداردەکانی رەگھز بکات؛
     • بۆ گھیشتن بھ کۆمھڵگھکانی خانھخوێ، نمونھکانی خھم�ندن دەبێت ئھو کھسانھ لھخۆبگرێت کھ لھ  

      دووری ۳-٥ کیلۆمھتر لھدووری کامپھوە دەژین، یا ئھو شوێنانھی کھ رێژەی ئاوارە یا پھنابھرەکان ٪۱۰ی  
      رێژەی دانیشتووانی ناوخۆیی پێکدەھێنن. بھگوێرەی کام بنھما/ستاندارد؟

خھم�ندنھکان دەبێت شھفاف بن. دڵنیاییکردنھوەی لھوەی کھ بھشداربووان لھ مھترسیدان یا مھترسی نھێنی 
پاراستن ھھیھ، دەبێت زانیارییھکان لھ خھم�ندن ھاوبھشییان پێبکرێت لھ گشت قۆناغھکان و دەبێت زانیاری و 

دوایین راپۆرت بدرێت بھ بھشداربووان. ئھمھش پێویستی بھ ھاریکاریکردن دەبێت لھنێوان نوێنھرەکان بۆ 
دڵنیاییکردنھوە لھوەی کھ ئھوانی تر ئاگاداری ئھو خھم�ندنانھن کھ ئھنجامدەدرێن. کاتێک کھ خھم�ندنھکان 

ھاوبھش و گشتگیر دەبن، ئھوا راستھوخۆیانھش شھفاف دەبن.
خھم�ندنھکان دەبێت زانیاریھکان لھ روانینی جیاوازەوە کۆبکھنھوە بۆ گشت گروپھ جیاوازەکان (نھژاد، ئایین، 

زمان، توانست، رەگھز، نھتھوە، و گروپی پێکدادان). کاتی کۆکردنھوەی زانیارییھکان، دەبێت لھ سھرچاوەی 
جیاوازەوە بۆ پشکنینی دڵنیا ییردنھوە لھ متمانھپێکراویی داتا وەربگیرێن. ئھمھش دروستھ  و جێبھ جێ ده كرێت 
بھتایبھت لھ رەوشی پێکدادان، لھو شوێنھی کھ روانینی ژینگھ بھگوێرەی جۆری گروپ و ئھزموون جیاوازە، 

وە لھو شوێنھی راوێژیکردن بھ گروپێک و نھکردنی بھ گروپێکی تر دەبێتھ ھۆی سھرھھڵدانی توندڕه وی و 
پێشێلکردن.

دەبێت خھم�ندنھکان بھ زمانی گونجاو ئھنجامبدرێن. لھ عێراق، بۆ ئھوەی خھم�ندنھکان شھفاف و 
ھاوبھشپێکراو بن، دەبێت گرنگی بدرێت بھو زمانانھی بھکاردێن لھالیھن دانیشتوانی ئامانجکراو، وەزارەتی 

پھروەردەی پھیوەندیدار، و ئھنجامدەری بھرنامھ. بھ پشتبھستن بھ رەوشھکان، رەنگھ دۆکومێنت و ئامرازەکانی 
پڕۆسھی خھم�ندن پێویستیان بھ وەرگێڕان ھھبێت بۆ عھرەبی یا ئینگلیزی یان کوردی (دیالێکتی دیاریکراوی 

وەک سۆرانی، بادینی ..... ھتد.)



۱۹

کامپی کۆبانێ

کامپی بھحرکھ

گشت عێراق.

خھم�ندنھکان دەبێت لھ  كاتی گونجاو بن ، واتھ:
خھم�ندنی خێرا بۆ پێداویستیھ  سھ ره كییھ كان لھ ماوەی دوو ھھفتھ دوای ئھوەی کھ لێقھوماوان (ئاوارە، 

پھنابھر، یا ئھوانی تر) لھ شوێنێک نیشتھجێ دەبن. وبھ رده وام نوێكردنھ وه  لھ خۆگرتبێت، بھتایبھتی ئھگھر: 
ژمارەی دانیشتوانی لێقھوماوان زیاد یا کھم بکات بھ ڕێژەی زیاتر لھ ٪۲۰، یان ئھ گھ ر قھیرانێکی 

تھندروستی سھرھھڵبدات، یا حاڵھتی نالھ باری باری ئاسایش. ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە، بھ لھخۆگرتنی 
حکومھت، دەبێت رەزامھندبن بھ ئامرازی خھم�ندنھکھ؛

خھم�ندنی ناوەندی دوای سێ مانگ لھ   خھم�ندنی سھرەتا ئھنجام ده درێت. ئھمھ دەبێت خھم�ندنێکی 
جۆری و چھندێتی بێت. دەشێ بابھتی زیاتر زیاد بکرێت، وەکو بھدواداچوونی پێویستیھ دەروونییھکان و 

كۆمھ �یھ تییھ كان بۆ ئھ و دانیشتوانانھ ی كھ  تاكھ كانی لھ  تھ مھ نی قوتابخانھ دان وھھ روه ھا خھ م�ندنی 
پێداویستیھ كانی خێزان، بۆ نمونھ خواردن، شوێنی حھوانھوە، ئاسایش. ھھ موو ئھ مانھ  ئھنجامدەدرێت بھ مھ بھ

 ستی گھ یشتن بھ  قۆناغھ كانی داھاتوو لھ  بھ رنامھ ڕێژی. ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە، بھ لھخۆگرتنی 
حکومھت، دەبێت رەزامھندبن بھ ئامرازی خھم�ندنھکھ؛

جێبھ جێكردنی بنھ ماكانی ستانداردی فھرمی، كھ  ئھ مھ ش بریتییھ  لھ  خھ م�ندنێكي گشتگیر ، دەبێت 
ئھنجامبدرێت لھ ٦-۹ مانگی داھاتوو بۆ ئاگادارکردنھوەی پالندانانی درێژخایھن. ئھمھ ئھنجامدەدرێت 
بھھھبوونی ئامانجی ئاگادارکردنھوەی بھرنامھداڕشتنی گھڕانھوە بۆ ھھڵمھتھکانی قوتابخانھ/چاالکییھ 

سا�نھکانی قوتابخانھ. ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە، بھ لھخۆگرتنی حکومھت، دەبێت بھالیھنی کھمھوە 
رەزامھندبن بھ دابینکردنی یارمھتی بۆ رێچکھی ستانداردی فھرمی، ئھگھرچی خۆی ئامرازی خھم�ندن 

رەنگھ لھالیھن بریکارێکی ترەوە ئامادەبکرێت.

دەبێت سیستھمێکی ئاماژەیی ھھبێت لھو شوێنھی کھ لھ حاڵھتێک لێقھوماو بھھۆی توندوتیژی یا دەربازبوو 
لھ توندوتیژیھکی رەگھزی دێتھ پێشھوە لھماوەی خھم�ندنھکھ. دەبێت ستافی خھم�ندنھکھ راھێنانیان 

پێبکرێت بھشێوەیھکی نھێنی و چۆنێتی ئاماژەکردن.

 •

 •

 •

 •

(بۆ خھم�ندنی کاریگھری دوایین پڕۆژە، بڕوانھ ستانداردی ۷).

راھێنانی ھھبوو پھیوەست بھ خھم�ندن
بھ  ھھ بوونی پسپۆرانی کۆمھ�یھتی وھاتنی شاندێكی نوێ بۆ ناو و�ت بۆ 

ئھنجامدانی خھم�ندنێکی خێرای سھرەتا بھ  جیاوازی سێكتھ ره كانھ وه . ھھندێك لھ 
پسپۆرانی کۆمھ�یھتی لھ کامپی دامھزراو بۆ پھنابھرەوە ھاتبوون، بھو واتایھی 

کھ شاره زان لھ چۆنیھتی ئھنجامدانی کھیسی ڕه وانھ كردن و دەیانتوانی 
ئھزموونی خۆیان بھکاربھێنن بۆ ھاندان و پشتگیری شانده كانی تر.

كاردانھ وه ی سھ رتایی بھ  وه رگرتن و چاپكردنی وە�مدانھوەی گھنجان سھ باره ت 
بھ  خھم�ندنھ سھ ره تایھ كان كھ   لھ کامپ بھشێوەی وێنھ نیشاندران. کاتێک 

الیھنھکان سھردانی کامپ دەکھن، ئاگاداری ئھم پێویستی و وە�مانھیان ھھیھ و 
بۆیھ ھاریکاریکردن لھگھڵ نوێنھرانی کامپ بۆ دروستکردنی 

خزمھتگوزارییھکان کھ وە�می ئھم پێویستییانھ دەداتھوە.

خستنھ سھ ر ودانان: ھاوپێچێك بۆ ھھ موو ئھ و  ئامراز و ھھ ڵسھ نگاندنھ  پێشكھ
 وتووه كان كھ  بھ كارده ھێنرێت لھ  ھھ موو عێراق، وێبسایتی کۆمھڵھی پھروەردە 
گشت خھم�ندنھ گونجێنراوەکان، خھم�ندنی خێرا، ئھو خھم�ندنھ نوێیانھی 

دووبارە ئھنجامدراونھوتھوە، ھتد لھخۆدەگرێت.
https://www.humanitarianresponse.info/en/opera-

tions/iraq/education

شیکردنھوە



۲۰

خھم�ندنھکان دەبێت ھاوبھش و گشتگیر بن بۆ گشت کھسانی لێقھوماوی وەک پھنابھر، ئاوارە، کۆمھڵگھی 
خانھخوێ، یا ئیتر (بڕوانھ ستانداردی ۱یش). ئھمھ واتا دەبێت ھھوڵی تایبھت بدرێت بۆ خھم�ندنی ئھو 

کھسانھی گھیشتن پێیان زەحمھتھ، بۆ نمونھ:
     • بۆ گھیشتن بھو لێقھوماوانھی لھ ناوچھ نائاسایشھکان دەژین کھ لھژێر کۆنتڕۆڵی گروپھ چھکدارەکانن،  

      تیمھکانی خھم�ندن دەبێت رێچکھ/شوێنێکی سھالمھت یا پھیوەندیبھستنێکی دووری دابمھزرێنن؛
     • بۆ گھیشتن بھ کچ و ئافرەتھکان، رێگاکانی خھم�ندن دەبێت رەچاوی ستانداردەکانی رەگھز بکات؛
     • بۆ گھیشتن بھ کۆمھڵگھکانی خانھخوێ، نمونھکانی خھم�ندن دەبێت ئھو کھسانھ لھخۆبگرێت کھ لھ  

      دووری ۳-٥ کیلۆمھتر لھدووری کامپھوە دەژین، یا ئھو شوێنانھی کھ رێژەی ئاوارە یا پھنابھرەکان ٪۱۰ی  
      رێژەی دانیشتووانی ناوخۆیی پێکدەھێنن. بھگوێرەی کام بنھما/ستاندارد؟

خھم�ندنھکان دەبێت شھفاف بن. دڵنیاییکردنھوەی لھوەی کھ بھشداربووان لھ مھترسیدان یا مھترسی نھێنی 
پاراستن ھھیھ، دەبێت زانیارییھکان لھ خھم�ندن ھاوبھشییان پێبکرێت لھ گشت قۆناغھکان و دەبێت زانیاری و 

دوایین راپۆرت بدرێت بھ بھشداربووان. ئھمھش پێویستی بھ ھاریکاریکردن دەبێت لھنێوان نوێنھرەکان بۆ 
دڵنیاییکردنھوە لھوەی کھ ئھوانی تر ئاگاداری ئھو خھم�ندنانھن کھ ئھنجامدەدرێن. کاتێک کھ خھم�ندنھکان 

ھاوبھش و گشتگیر دەبن، ئھوا راستھوخۆیانھش شھفاف دەبن.
خھم�ندنھکان دەبێت زانیاریھکان لھ روانینی جیاوازەوە کۆبکھنھوە بۆ گشت گروپھ جیاوازەکان (نھژاد، ئایین، 

زمان، توانست، رەگھز، نھتھوە، و گروپی پێکدادان). کاتی کۆکردنھوەی زانیارییھکان، دەبێت لھ سھرچاوەی 
جیاوازەوە بۆ پشکنینی دڵنیا ییردنھوە لھ متمانھپێکراویی داتا وەربگیرێن. ئھمھش دروستھ  و جێبھ جێ ده كرێت 
بھتایبھت لھ رەوشی پێکدادان، لھو شوێنھی کھ روانینی ژینگھ بھگوێرەی جۆری گروپ و ئھزموون جیاوازە، 

وە لھو شوێنھی راوێژیکردن بھ گروپێک و نھکردنی بھ گروپێکی تر دەبێتھ ھۆی سھرھھڵدانی توندڕه وی و 
پێشێلکردن.

دەبێت خھم�ندنھکان بھ زمانی گونجاو ئھنجامبدرێن. لھ عێراق، بۆ ئھوەی خھم�ندنھکان شھفاف و 
ھاوبھشپێکراو بن، دەبێت گرنگی بدرێت بھو زمانانھی بھکاردێن لھالیھن دانیشتوانی ئامانجکراو، وەزارەتی 

پھروەردەی پھیوەندیدار، و ئھنجامدەری بھرنامھ. بھ پشتبھستن بھ رەوشھکان، رەنگھ دۆکومێنت و ئامرازەکانی 
پڕۆسھی خھم�ندن پێویستیان بھ وەرگێڕان ھھبێت بۆ عھرەبی یا ئینگلیزی یان کوردی (دیالێکتی دیاریکراوی 

وەک سۆرانی، بادینی ..... ھتد.)

لھ حاڵھتی فریاگوزارییدا، پێویستییھکی دەستبھجێ ھھیھ بۆ 
پھروەردە. لھ کاتێکدا ئامانجی سھرەکی دانانی منداڵھ لھ سیستھمێکی 
پھروەردەی فھرمی فھراھھم، زۆرجار ئاستی پێویستی کھمھ لھوەی 

سیستھمی فھرمی بتوانێت دابینیبکات. لھم حاڵھتانھدا، 
ستراتیژیھکانی وە�مدانھوەی پھروەردە لھ باری نائاساییدا دەبێت 

رەچاو بکرێن. (بڕوانھ ستانداردەکانی ۱، ۲، ۳، و ٤). 

• گونجاندن و وەرگێڕانی 'کھمترین ستانداردە پھروەردەییھکانی  
  "ئینیی (INEE)"؛

• دامھزراندنی میکانیزمێکی گونجاوی ھاریکاریکردن لھگھڵ  
  وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی     

  حکومھتی ھھرێمی کوردستان؛
• پھرەسھندنی پالنێکی بھپھلھ؛

• ده ستبھ ركردنی پێداویستی و کھرەستھکانی پھروەردە؛
• دەستنیشانکردنی تھرخانکاران، کارگھ، ئھو دابینکارە خزمھتگوزارییانھی کھ یارمھتی پێشکھش دەکھن بھ     
  چاککردنھوە و فڕێدانی ئھو کھرەستانھی بھکارھاتوون و دابینکردنی کھرەستھی نوێ و داواکراوی پھروەردە؛
• میکانیزمێکی کۆکردنھوەی داتای فریاگوزاری (بۆ نمونھ لھسھر ئاستی وەزارەتی پھروەردە ولھ  سھ ر ئاستی  

'کۆمھڵھ' ی پھ روه رده ).

• دامھزراندنی ھاریکاریکردنی کۆمھڵھی پھروەردە بھ ھھماھھنگی حکومھت و بریکارە مرۆییھکان؛
• ئھنجامدانی خھم�ندنی خێرای پێویستییھکان بھ ھاوکاری لھگھڵ حکومھت و بریکارە مرۆییھکان؛

• دیاریكردنی ئھ و كھ سھ ی كھ  كاره كان لھ  ئھ ستۆ ده گرێت (نھخشھکێشانی كێیھ ...؟ و لھکوێ کاردەکات...؟)؛
• دەستپێکردنی ھاریکاری لھسھرتاسھری دابینکارانی پھروەردە؛

• دەستنیشانکردن و رێکخستنی کھسانی پسپۆڕ لھ پھروەردەی فریاگوزاری بۆ شوێنێ لێقھوماوان؛
• دەستنیشانکردنی ستافی فێرکردن و پێشخستنی خشتھیھکی مامۆستا؛

• دەستنیشانکردنی شوێنێک بۆ فێربوون بۆ جێکردنھوەی قوتابی زیاتر؛
• دامھزراندنی شوێنێکی سھالمھت و پارێزراو و کاتیی بۆ فێربوون؛

• دەستپێکردنی خوێندنی نافھرمی لھ غیابی دەرفھتی پھروەردەی فھرمی؛
• دەستپێکردنی چاالکی پشتگیری دەروونی-کۆمھ�یھتی؛

• پشتگیریکردنی وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ  
  پێشخستن و ب�وکردنھوەی مھنھھجی پھروەردەیی فریاگوزاری زیاتر بھ زمانھ گونجاو/وەرگێڕدراوەکان؛

بھ خوێندن  مندا�ن  کھ  لھوەی  دڵنیاییکردنھوە  بۆ  پھروەردە  وەبھرھێنھرانی  • چاودێریکردنی چاالکییھکانی 
گھیشتوون.

ستراتیژیھکانی وە�مدانھوەی پھروەردە لھ باری نائاساییدا 
دەشێ ئھمانھ بگرێتھوە:

ستانداردی ٥: ستراتیژیھتی وە�مدانھوە
روونی  وەسفێکی  لھخۆدەگرێت:  ئھمانھ  گشتگیر  پھروەردەیی  وە�مدانھوەی  ستراتیژیھتی 
رەوشھکھ، بھربھستھکانی بھردەم مافی خوێندن، وە ئھو ستراتیژیانھی کھ بھسھر ئھم کۆسپانھ زاڵن.

خۆ ئاماده كردن  پێش سھ رھھ ڵدانی قھیران

قۆناغی یھکھم: ۱-۳ مانگ دوای دەستپێکردنی قھیران:

پالنھکانی وە�مدانھوەی پھروەردەی 
فریاگوزاری پھیوەست لھ عێراق:

• پالنی وە�مدانھوەی مرۆیی 
UN OCHA

• پالنی ستراتیژی کۆمھڵھی پھروەردە 
(کۆمھڵھی پھروەردە)

• گرنگیھکانی بھدواداچوونی خێرا لھ پالنی 
ستراتیژی وە�مدانھوەی عێراق (تیمی مرۆیی 

و�ت)
• ستراتیژیھتی پھروەردەی ھھرێمی 

کوردستان (وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی 
ھھرێمی کوردستان)

• ستراتیژیھتی پھروەردەی نھتھوەیی عێراق 
(وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی)

شیکردنھوە

• دابھشکردنی کھرەستھکانی فێرکردن و فێربوون و نوێکاری؛
• بھردەوامیدان بھ راھێنان و پشتگیریکردنی بھردەوامی مامۆستایان؛

• دەستپێکردن و گھڕانھوە بۆ خوێندنی فھرمی، ئھگھر گونجا؛
• ئھنجامدانی شیکردنھوەی شوێن و چاودێریکردنی بھردەوام.

قۆناغی دووەم: ۳-٦ مانگ



۲۱

ئاستھنگییھکانی بھردەم مافی پھروەردە ئاماژەیھ بۆ ھھر الوازییھک لھ دەرفھتێکی خوێندنی باش و پھیوەندیدار. 
لھ عێراق، ئاستھنگییھکان دەشێ ئھمانھ بن:

• خھم�ندنی قووڵتر بۆ  پھروەردەی فھرمی و تواناکانی قوتابخانھ و ستافی پھروەردەیی لھالیھن کۆمھڵھی  
   پھروەدە بھ ھھماھھنگی لھگھڵ حکومھت و بریکارە نێودەوڵھتی و ناوخۆییھکان؛

• دابھشکردنی کھرەستھکانی فێرکردن و فێربوون و نوێکاری؛
• بھردەوامیدان بھ راھێنان و پشتگیریکردنی بھردەوامی مامۆستایان؛

• ئھنجامدانی فێربوونی لێھاتووی ژیان و پیشھیی و سھرکھوتن؛
• بھ ستنھ وه ی پھ یوه ندیھ كان لھ  نێوان پھ روه رده  و فێركردن لھ گھ ڵ خزمھ تگوزاریھ كانی تردا؛

• پشتگیری و ھاریکاریکردن لھگھڵ حکومھت بۆ گواستنھوەی قوتابیان بۆ سیستھمی فھرمی؛
• بوژانھوە یا نۆژەنکردنھوەی قوتابخانھ زیانلێکھوتووەکان؛

• ئھنجامدانی ھھڵمھتی گھڕانھوە بۆ قوتابخانھ و ھاندانی ناونوسکردنی قوتابیان.

قۆناغی سێیھم: ٦-۱۲ مانگ دوای دەستپێکردنی قھیران:

• باشترکردنی ھاریکاریکردن لھگھڵ وەزارەتھکان بۆ جێکردنھوەی قوتابیان لھ پھروەردەی فھرمی؛
• ھاندان و رێگھپێدانی سھرکردایھتی و خاوەندارێتی کۆمھڵگھی ستراتیژیھتھکانی وە�مدانھوەی پھروەردە؛
• پشتگیریکردنی یھکێتی کۆمھ�یھتی و چاالکیھکانی بنیاتنانی ئاشتی لھنێوان منا�ن، پێشھوایانی کۆمھڵگھ،  

 کۆمھڵگھکانی خانھخوێ، پھنابھر، و ئاوارە ناوخۆییھکان؛
• ھاندانی سھرچاوەکان بۆ بنیاتنان یا دڵناییکردنھوە لھ خزمھتگوزارییھکانی پھروەردەییھ ھھمیشھییھکان؛

• ھھڵسھنگاندنی کاریگھری بھرنامھکانی پھروەردەی فریاگوزاری.

• پێکدادان؛
• سیاسھت؛
• ئابووری؛

• باری ئاسایشی؛
• ژینگھ؛

• تایبھتمھندییھ کۆمھ�یھتی و کھلتوورییھکان.

• نھبوونی شوێن – ھھندێجار شوێنی شیاو و سھالمھت بۆ پھروەردە گرنگی زۆری پێنادرێت یا      
  دانامھزرێنرین لھ کاتی پالندانانی کامپ؛

• سنووردارییھ داراییھکانی – کارەکان بۆ بنیاتنانی قوتابخانھ و پارەدان بھ ستاف (بھتایبھتی مووچھی    
 مامۆستایان) زەحمھتتر دەکات، یا وا دەکات باڵھخانھی حکومھت/باڵھخانھی کرێ بھشێوەیھکی کاتی     

 بھکاربھێنرێن بۆ منداڵ و گھنجی ئاوارەبوو. سنووردارییھکانی بودجھ – و پھیوەست بھ نھبوونی کارەبا،     
 ئاو...ھتد – دەتوانن نھرێنییانھ کاریگھری بخھنھ سھر جێبھجێکردنی دەوامی زیادەی قوتابخانھکان؛

• زیادیی یاساکان و دوباره كردنھ وه ی بیروكراسی – زۆربھی رێساکان رێکخراو نین و زۆرجار کۆمھڵگھ     
  ئاگاداری ئھو رێسایانھ نیھ کھ لھ ئاستێکی ناوەندی داواکراوە؛

• کۆسپھ کارگێڕییھکان – ڕێگرتن لھ و مندا�نھ ی كھ  بھبێ بڕوانامھی تاقیکردنھوە یا نووسراوی ناسنامھ ن و     
 بێبھ شده ركێن  لھ داخلبوونی خوێندن؛

• ئاستھنگیھکانی مھنھھج و زمان – دوو زمان و چھندین دیالێکت لھ کوردی ھھن تا رەچاوبکرێن؛
• ئاسایش – ئھمھ ئاستھنگییھکانی بۆ چوونھ قوتابخانھ دەگرێتھوە، بۆ نمونھ: ھھراسانکردنی رەفتاری منداڵی     

 کچ وەک کۆسپێک، گرنگی ھێنانھ ریزی منداڵ بۆ گروپی چھکدار ... ھتد؛
• گواستنھوە – لھ ھھندێ حاڵھتدا، دووری نێوان کامپ و نزیکترین قوتابخانھ ئاستھنگی دروستدەکات و     

 ھۆیھکانی گواستنھوەش سنووردارن؛
• مامۆستا – دابھشکردنی مامۆستایان بھشێوەیھکی بێبھرنامھ کھلێن دروستدەکات لھ چھند رووێکی تایبھتھوە.     

 واتھ، کھلێنھکان بھ مامۆستای کھم-ئھزموون کھ ئاشنای مھنھھجھکھ نین پڕدەکرێنھوە؛
• ھھڵسوکھوتی باوان – نھبوونی وشیاری لھ گرنگی کچ بۆ خویندن لھ پھروەردەیھکی فھرمی و باردودۆخێکی 

قۆناغی چواره م: دوای ۱۲ مانگ و دواتر:

وەسفێکی روونی رەوشھکھ: ئاماژه یھ  بۆ ده رئھ نجامھ كانی ھھ ڵسھ نگاندن  لھ  چوارچێوه یھ كی دیاریكراو لھ ڕووی
 قھ باره و سروشتی پێداویستیھ كانی دانیشتوانھ  لێقھ وماوه كان. (بڕوانھ ستانداردی ٤). وەسفێکی رەوشھکھ دەشێ

شیکردنھوەیھکی ئھمانھ لھخۆبگرێت:

شیکردنھوە



۲۲

چادرگای دیبھگھ / ھھولێر - عیراق / واثق خوزاعى

عێراق

راوێژکاری لھسھرتاسھری سنوورە نھتھوەوەییھکان لھگھڵ 
ھاوبھشانی حکومھت و پھیوەست بھ چۆنێتی ھاریکاریکردنی 

ئاسانکاری بۆ تاقیکردنھوەکان بووەتھ ئھنجام لھ پالنێکی 
ھاریکاریکراوەوە بۆ تاقیکردنھوەکان و ئھنجامدانیان لھ مانگی ئاب.

راھێنانی پێشكھ وتوو پھیوەست بھ ستراتیژیھتھکانی وه �مدانھ وه ی ھھ ڵسھ نگاندن 

شیکردنھوە

  جیاواز واتھ باوانھکان زوو-شووکردن بھ سیستھمێکی پارێزراو بۆ کچھکانیان دەزانن؛
• گروپی نھپارێزراوان – پێویستیھ كانی مندا�نی خاوه ن پێداویستی تایبھ ت، خورپھلێدراوئھ وانھ ی كھ  تووشی  

  نھ خۆشی ده رونی بوون، بێ نھوا ( بێ باوك  یان بێ دایك)، کھمایھتییھ ئایینیھکان (وەکو مھسیحی، ئێزیدی)،  
  کھمایھتییھ پھنابھرەکان (ئێران و فھلھستینیھکان)، و ھھندێجار ئھوانی تر پشتگوێ دەخرێن؛

• نھبوونی سیستھمی ئاو و ئاوەڕۆ'واش (WASH)'  لھ ژینگھکانی فێربوون.
• کارپێکردنی منداڵ و گھنج.



۲۳

سیستھمی فھرمی پھروەردەی وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی 
ھھرێمی کوردستان – بھڕیوەبھری قوتابخانھکان راپۆرت دەنووسن 

بۆ سھرپھرشتیاری ناوچھکھ، ئھوانھی کھ راپۆرت دەنووسن بۆ 
'بھشی سھرپھرشتیکردن' لھسھر ئاستی پارێزگاكان، ئھوانیش 

راپۆرت دەنوسن بۆ وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی 
کوردستان. چاودێریکردن بۆ ھھر سیمیستھرێک ئھنجامدەدرێت. 

ئھو داتایانھی کۆدەکرێنھوە ئھمانھن: چۆنێتی کارکردنی 
مامۆستایان، بھڕێوەبھران، پێویستییھکانی قوتابخانھ، مامۆستایان، 
ژمارەی قوتابیان، کواڵیتی باڵھخانھکان، و تۆمارنامھی مامۆستا؛
ئھو داتا/زانیارییانھی کۆکراونھتھوە لھ  الیھ ن حکومھتی ھھرێمی

رێسا یا یاسای پھیوەستی وەزارەتی 
پھروەردە:

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی عێراق 
ژ.۱۲٤ی ساڵی ۱۹۷۱.

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی عێراقی 
ژ.۳٤ی ساڵی ۱۹۹۸.

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی عێراقی 
ژ.٤ی ساڵی ۱۹۹۲/دووەمین ھھموارکراو 

بۆ ھھرێمی کوردستانی عێراق

کوردستان و 'سھنتھر' دەبێت ھھمان  کھرەستھکان لھ  خۆگرتبێت بھ  مھ بھ ستی بھ راوردكردن؛
سیستھمی فھرمی وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی – بھڕیوەبھری قوتابخانھکان راپۆرت دەنووسن بۆ 

سھرپھرشتیاری ناوچھکھ، ئھوانھی کھ راپۆرت دەنووسن بۆ وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی. چاودێریکردن بۆ ھھر 
ساڵێک دووجار ئھنجامدەدرێت، ھھر جارێک بۆ سیمیستھرێک. ئھو داتایانھی کۆدەکرێنھوە ئھمانھن: ژمارەی 

قوتابیان، کوالیتی باڵھخانھکان، و تۆمارنامھی مامۆستا، چۆنێتی کارکردنی مامۆستا بھڕێوەبھران، پێویستیھکانی 
قوتابخانھ، بزوتنھوەی مامۆستایان؛

کۆمھڵھی پھروەردە – ھاوبھشھکانی سیستھمی 'کۆمھڵھ' زانیاری کۆدەکھنھوە و بۆ 'کۆمھڵھ'ی دابیندەکھن لھسھر 
ئاستێکی نھتھوەیی لھرێگھی 'زانیاری-چاالکی (ئھی ئای)'. 'زانیاری-چاالکی' ئامرازێکی چاودێریکردن و 

پڕۆژەیھکی مرۆیی ئۆن�ینھ کھ یارمھتی رێکخراوە مرۆییھکان دەدات بۆ کۆکردنھوە، بھڕێوەبردن، نھخشھکێشان و 
شیکردنھوەی پێوەرەکان. برەو بھ 'زانیاری-چاالکی' دراوە بۆ ئاسانکردنی راپۆرتنووسین و دروستکردنی 

چاودێریکردنێکی دروست بۆ کرداری مرۆیی بھشێوەی ئۆن�ین . ئھمھ ھھر مانگ جارێک ئھنجامدەدرێت. ئھو 
داتایانھی کۆدەکرێنھوە ئھمانھن: ژمارە و جۆر و شوێنی ئھو مندا�نھی پێیگھیشتوون لھگھڵ کوالیتی، کات، جۆر، 

شوێن، و ئاستھنگیھکانی ستراتیژیھتھکانی وە�مدانھوەی پھروەردە؛
چاودێریکردنی ھاوبھش – کۆمھڵگھ و 'ئھنجومھنی دایباب و مامۆستا' بھشێکی گرنگی چاودێریکردنی پھروەردەن 

لھ عێراق لھ فھراھھمکردنی فیدباک لھمھڕ کوالیتی و بۆشایی لھ سیستھمی پھروەردەیی.

دەبێت رێبھری لھ دەزگاکانی ھاریکاریکردن لھسھر ئاستی نھتھوەیی دابینبکرێت بۆ سھنتھرە الوەکیھ نھتھوەییھکان 
بۆ راپۆرتنووسین و چاودێریکردن؛

پڕۆسھی فھرمی لھنێوان 'کۆمھڵھ' و حکومھت لھمھڕ سیستھمھکانی چاودێریکردن و ھاوبھشیکردنی زانیارییھکان 
دابمھزرێن.

ستانداردی ٦: چاودێری
چاودێریکردنی ڕێکخراو بۆ چاالکیھکانی وە�مدانھوەی پھروەردەیی و پێویستیھکانی فێربوون بۆ ئھو 

کھسانھی تووشی قھیران ھاتوون جێبھجێدەکرێت.

بھ ستراتیجیانھ ی  ئھ و  وجۆری  كراوه   كھ   پێشكھ وتنانھ ی  ئھ و  بھ دواداچوونی   بۆ  ئامرازێكھ   چاودێریکردن 
 كارھێنراون بۆ خوێندن  لھ  عێراق، ژمارەیھک سیستھمی بھدواداچوون ھھن:

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •
 •
 •
 •
 •

ھھرێمی  حکومھتی  پھروەردەی  وەزارەتی  لھنێوان  بھتایبھتی  بکرێن،  ھاریکاری  دەبێت  چاودێریکردن  سیستھمھکانی 
کوردستان، وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و کۆمھڵھی پھروەردە. دایباب و منداڵ دەبێت بھشداری لھ چاودێری ستراتیژیھتی 

وە�مدانھوەی پھروەردە بکھن.

شیکردنھوە

سھرەڕای ئھم خا�نھی سھرەوە، چاودێریکردنی ستراتیژیھتھکانی وە�مدانھوەی پھروەردە دەبێت ئھمانھ لھخۆبگرێت:
سھردانیھکانی سھرپھرشتیاری (رانھگھیاندراو)؛

تۆمارکردن؛
چۆنێتی فێربوونی منداڵ؛ 

رێگاکانی وانھوتنھوە؛
پێشوەچوون لھ مھنھھجی دامھزرێنراو؛



۲٤

ڕەمادی / ئھنبار / واثق خوزاعي

ڕێژه ی ئامادەبوون؛
بھشداریکردنی مندا�نی نھپارێزراو (کچ، منداڵی خاوەن پێداویستی تایبھت، لھ مھترسی دەرچوون، ھتد)؛

رێژەی دەستکھوتی قوتابی؛
جێبھ جێكردنی بھ رنامھ كان؛

سھالمھتی و ئاسایش؛
تۆماركردنی ڕێساكانی پھ روه رده  وھھ ڵسوكھ وت؛ 

میکانیزمھکانی سکا�، بھ ھھردوو شێوەی نھناسراو و نا-نھناسراو؛
گفتوگۆکانی گروپی سھرەکی لھگھڵ منداڵ و کۆمھڵگھ.

پێویستیھکانی فێربوون ئھ م چھ مكھ  ئاماژەیھ بھ فێربوونی ھزری، جھستھیی و کۆمھ�یھتی-سۆزداری. ھھردوو 
وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی پێویستییھکانی فێربوون 

لھ تھمھنی دیاریکراویان لھ مھنھھجی فھرمی پێناسھکردووە. کۆمھڵھی پھروەردە و وەزارەتھکانی پھروەردە 
دەبێت گفتوگۆ بکھن و رەزامھندی بنوێنن لھمھڕ چۆنیھتی فھراھھمکردنی پێویستییھکانی فێربوونی خێرا و 

درێژخایھن بۆ کھسانی لێقھوماو بھ قھیران.

لێقھوماوان ئاماژەیھ، بھ�م سنووردار نیھ، بھ: ئاوارەکانی کامپ، ئاوارەکانی دەرەوەی کامپ، ئھو 
کۆمھڵگایانھی لھ مھترسییھکی زۆر دان، گھڕاوەکان، ئھو کھسھ نوێیانھی کھ پێگھیشتنیان فھراھھمھ، ئھو 

شوێنانھی گھیشتن پێییان مھترسی لھسھرە و زەحمھتھ، پھنابھر، و کۆمھڵگھکانی خانھخوێ (بڕوانھ ستانداردی 
.(٤

وەک لھسھرەوە ئاماژەی پێکرا، بۆ ئھوەی چاودێریکردن بھ شێوه یھ كی شھفاف و ھاوبھش بێت، دەبێت گرنگی 
بدرێت بھو زمان کھ قسھی پێدەکردێت لھالیھن دانیشتوانی ئامانجکراو، وەزارەتی پھروەردەی پھیوەندیدار، و 
جێبھجێکارانی بھرنامھ. بھ پشتبھستن بھ بارودۆخھکان، ئامرازەکانی چاودێری دەشێ پێویستییان بھ وەرگێڕان 
ھھبێ بۆ عھرەبی یا ئینگلیزی یان کوردی (یا دیالێکتی تایبھتی وەکو سۆرانی، بادینی، تورکمانی، ئاشووری).

عێراق

راھێنانی پێشكھ وتوو پھیوەست بھ چاودێریکردن
ئھندامانی کۆمھڵھی پھروەردە بھ سھرکھوتوویی راپۆرتنووسین و 

چاودێریکردنیان ئھنجامداوە  بۆ بھرنامھکانیان دەربارەی کێ چی و لھکوێ 
کاردەکات و ژمارەی ئھو مندا�نھی دەتوانن پێیان بگھن، لھڕێگھی 
'زانیاری-چاالکی' و داتابھیسی قوتابخانھکانی کۆمھڵھی پھروەردە.

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

شیکردنھوە



۲۳

ستانداردی ۷: ھھڵسھنگاندن
ھھڵسھنگاندنی میتۆدی و بابھتی ڕێکخراو چاالکییھکانی وەرگرتن بۆ فێربوون و پھروەردە  

پێشکھوتوو تر دەکات وبھرپرسیاریتی باشتر دەکھن.

شیکردنھوە

پێشخستنی ئامڕازەکانی ھھڵسھنگاندنی شیاو بۆ رەفتاری قوتابیان لھ ھھردوو ژینگھی پھروەردەی فھرمی و 
نافھرمی ھھڵسھنگاندنێک لھخۆدەگرێت بۆ شوێندانانی قوتابی لھ قۆناغێکی شیاو لھسھر بنھمای چۆنیھتی 

ئھنجامدانی تاقیکردنھوەیھکی گشتگیر.
چھ مكی ھھ ڵسھ نگاندنی ستراتیژی وه �مدانھ وه یھ  بۆ پھ روه رده  وفێربوون كھ  ئھ مھ ش ئاماژه  ده ده ن بھ : 

ھھڵسھنگاندنھکان دەبێت بێالیھن بن. ئھمھ واتھ ھھبوونی تیمێکی توێژینھوەی سھربھخۆ کھ نھتوانێت 
کاریگھری بخاتھ سھر وە�مدانھوەی بھشداربووان یا کاریگھری خستنھ سھر ھھڵسھنگاندن لھالیھن الیھنگری 

کھسیی.

ھھڵسھنگاندنھکان دەبێت ھاوبھشییان پێبکرێت (كھ ی پێویستی بھ  پاراستن بوو) و گھنج و منداڵ و باوانھکان 
لھخۆبگرێت. بھشداریپێکردنی حکومھت و نوێنھرانی ناوخۆیی لھ چاالکییھکانی ھھڵسھنگاندن توانای 

وەبھرھێنھر و بڕیاردەرانی نھتھوەیی بنیات دەنێت.

ئھنجامھکانی ھھڵسھنگاندن دەبێت بھکاربھێنرێن بۆ باشترکردنی بھرنامھدانانی پھروەردە. ئھنجامھکان دەبێت 
دەستنیشانی کھلێنھکان بکھن کھ لھ بھرنامھدانان ھھن، وەکو کام ناوچھی جوگرافی یا گروپی نھپارێزراوان پێیان 

ناگھن. دۆزینھوەکان دەبێت ھاوبھشییان پێبکرێت لھگھڵ کۆمھڵگھ و لھسھر گشت ئاستھکان بۆ 
ئاگادارکردنھوەیھکی باشتری وە�مدانھوە لھ ئاییندەدا.

وە�مدانھوەی  ستراتیژیھتھکانی  و  مرۆیی'  وە�مدانھوەی  'پالنی  دەستکھوتووەکانی  پێوەرە  لھ   لێکۆڵینھوە   •
پھروەردە ھھر ۳ مانگ جارێک.

• لێکۆڵینھوە لھ  گشت پرۆسھ كان و دەرەنجامھکان لھ ماوه ی ۹ مانگ.
• ھھڵسھنگاندێکی گشتگیری ئھنجامدراو بھھھماھھنگی وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان  

  و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی.
• دەبێت ھاوبھشی بھ وانھ و راھێنانی باش بکرێت بۆ راوێژیی و بھرنامھ و نھخشھدانانی رێسای ئاییندە.
• نھخشھدانانی بھرنامھکانی بنیاتنانی توانست بۆ قوتابیان، ستافی دەسھ�ت، و مامۆستایان لھسھر بنھمای  

  دەرەنجامھکانی ھھڵسھنگاندنی کارەکان.



داخڵبوون و ژینگھی فێربوون۲٤

گشت تاکێک ئاماژەیھ بۆ: 

ھھ موو تاکێک ماف و ده رفھ تی  فێربوونی ھھیھ واتھ:

دەستووری فیدڕاڵی عێراقی ۲۰۰٥، 
ماددەی ۳٤، ال-ماددە:

"پھروەردە فاکتھرێکی بنچینھییھ بۆ 
پێشکھوتنی کۆمھڵگا و مافێکھ 

گھرەنتیکراوە لھالیھن حکومھت. 
خوێندنی سھرەتایی بھخورتیھ و 

حکومھت گھرەنتی دەدات کھ 
رووبھڕووی نھخوێندەواری دەبێتھوە. 
خوێندنی خۆڕایی لھ گشت قۆناغھکان 

مافێکھ بۆ گشت عێراقییھک"

بھ ده ستھێنانی فێربوون و ژینگھی فێربوون
ستانداردی ۸: یھکسانی لھ دەرفھتی بھدەستھێنانی فێربوون 

گشت تاکێکی کۆمھڵگھ مافی یھکسانی ھھیھ و مافی دەرفھتھ پھروەردەییھ باش و
پھیوەستھکانی ھھیھ.

• لھ  ھھ ردوو رەگھز؛
• ئایین و الیھنھکان؛

• رەگھزنامھ و بھ ھاو�تیبوون؛
• پھنابھر؛
• ئاوارە؛

• کۆمھڵگھی خانھخوێ؛
• خاوه ن پێداویستیھ  تایبھ تییھ كان؛

• خاوەن پێداویستی تایبھت (كھ م ئھ ندامان)؛
• زمانھکان؛

• تھمھن؛
• نھژاد؛

• لھ کامپ؛
• لھ دەرەوەی کامپ

فھراھھمکردنی دەرفھتی خوێندن (فھرمی و/یا نافھرمی، لھ  تھ مھ نی منداڵی بچوك، خوێندنی سھرەتایی و 
ناوەندی) بھخۆڕایی بۆ ھھمووان. (بۆ پێناسھی پھروەردەی فھرمی و نافھرمی بڕوانھ ستانداردی ۱۱).؛
فھراھھمکردنی شوێنێکی سھالمھت و بھگوێرەی پێویست بۆ گشت قوتابیان بۆ بینینی یھکتر و فێربوون؛
ھھماھھنگیکردن لھگھڵ گشت دابینکارانیخزمھ تگوزاری لھ  بواری پھروەردە (رێکخراوە ناوخۆییھکان، 

بھڕێوەبردنی کامپ، رێکخراوە نا-حکومیھ نێودەوڵھتیھکان و بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان) بۆ 
دابینکردنی پێداویستییھ دەسبھجێکانی پھروەردە، کاتێک پھروەردەی فھرمی ناتوانێت؛

ھھماھھنگیکردن لھگھڵ گشت دابینکارانی خزمھ تگوزاری لھ  بواري پھروەردە تا مندا�ن بھبێ کێشھ لھ 
پھروەردەی نافھرمی بۆ فھرمی بگوازرێنھوە، ھھروەھا گھیشتن بھ گشت ئھو مندا�نھی لھ دەرەوەی 

قوتابخانھن؛
البردنی ئاستھنگیھکانی وەکو: رێگای ناسھالمھت بۆ قوتابخانھ و ئاستھنگیھ کارگێڕیھکان (بڕوانامھ یا 

نووسراوی ناسنامھ). (بڕوانھ ستانداردی ٥)؛
دابینکردنی میکانیزمی گواستنھوەی پھروەردەی جێگرەوەی وەکو فێربوون لھ دوورەوە، بھرنامھکانی 
فێربوونی خێرا، ئامادەکردنی تھلھفزیۆنی بۆ تاقیکردنھوە، خۆ-فێرکردن، گھیشتن بھ پۆل، داخلبوونی 

تاقیکردنھوە..ھتد؛
گھ یشتن بو قوتابخانھ  لھ ژێر باري ئابلوقھ  ، بۆ نموونھ گروپانی چھکداری بھرھھڵست کۆنتڕۆڵی 

قوتابخانھکانیان کردووە؛
دەرفھت وھھلی یھکسان دەبێت پێشکھش بکرێت بھبێ جیاوازی ئێستا/رابردوو لھگھڵ دەرفھت بۆ 

رەچاوکردنی دەرەنجامھ نھرێنیھکانیان (بۆ نموونھ ئھو کچانھی کھ نھخراونھتھ خوێندنھوە دەبێت دەرفھتی 
پھروەردەی سھرەتاییان ھھبێت و لھگھڵ رەگھزی بھرامبھریان بچنھ زانکۆ)؛

كاركردن لھ سھ ر دۆزینھ وه ی چاره سھ ری گونجاو ونھ ھێشتنی ناكۆكی بھ مھ بھ ستنی الدانی بھ رھھ ڵستی 
نائارامی ڕه وشھ  سیاسیھ كان، وپێدانی مافی بھ ده ستھێنانی پھ روه رده  وفێربوون لھ  قوتابخانھ كان، ھھردوو 

وەزارەت لھ حکومھتی ھھرێمی کوردستان و بھغدا دەبێت رێنمایی روونیان ھھبێت بۆ پھسھندکردنی 
ئاوارە ناوخۆییھکان لھ گشت ئھو شوێنانھی ھھن.

 •

 •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •



۲٥ داخڵبوون و ژینگھی فێربوون

چادرگای تھکیھی کھسنھزانی / ئھلڕەشید، بھغدا / واثق خوزاعى

• ژینگھیھکی ئاسایش، شیاو بۆ گشت فێرخواز و مامۆستایھک، کھ تیایدا گشت پێداویستیھکانی پھروەردە  
  (ھزری، جھستھیی، کۆمھ�یھتی-سۆزداری) فھراھھمن؛

• ستافی فێرکردنی راھێنراو (فھرمی و نافھرمی)؛
• مھنھھجێکی شیاو بۆ ژینگھی ناوخۆ و پێداویستیھ ھاوتاکانی فێرخواز؛

• ژینگھیھکی پھروەردەی شیاو بۆ ژمارەی قوتابیان (قھبارەی پۆل)؛
• مامۆستایان لێھاتوویی و ئامرازیان ھھبێت بۆ دروستکردنی ژینگھیھکی ھزر گھشھکردوو؛

• مامۆستاکان ستایلی فێرکردن و ئاستی توانستی جیاوازی قوتابیانیان ھھبێت؛
• منداڵ زانیاری بنچینھیی و ئھزموونی کۆمھ�یھتی-سۆزداری فێرببن؛

• مامۆستایان پشتگیری لھ رێککارییھکی نا-دەمارگرژی و ئھرێنی بکھن و جێبھجێی بکھن؛
• بھشداری دەستھی باوان و مامۆستایان لھ بھڕێوەبردنی قوتابخانھ؛

• رەچاوکردنی سھالمھتی پیشھیی بۆ ستافی فێرکردن و ستافھکانی تری پھروەردەیی.

• بۆ ئامادەکردنی بھشێوەیھکی ھزری، دەروونی، و کۆمھ�یھتی، بھ رەچاوکردنی پێویستی، رەفتار، نھریت  
  و رەوشی کۆمھ�یھتی تاکھکھسیی؛

• شیاندنی یاسا و رێسای کۆمھڵگھی خانھخوێ؛
• بۆ دروستکردنی ژینگھیھکی شیاو و گونجاو بۆ ئھو قوتابیانھی پھیوەستن بھ زمان و کھلھپووری خۆیان  

  کھ گونجاو بێت لھگھڵ ژینگھی کۆمھڵگھی خانھخوێ.

پھروەردەی پھیوەست بھ واتای ئھمانھی خوارەوە دێت:

چھ مكی کواڵیتی پھروەردە ئاماژەیھ بھ:



۲٦

ستانداردی ۹: پاراستن و ئاسوودەیی
ژینگھکانی فێربوون دەبێت ئاسایش و سھالمھتن، و ھانی ئاسوودەیی 

دەروونی-کۆمھ�یھتی بدات بھ فێرخوازان، مامۆستا و ستافھکانی تری پھروەردە.

سیستھمھکان بۆ سھرپھرشتیکردنی 
سھالمھتی و ئاسایشی قوتابخانھکان:
حکومتی عێراقی، ئاسایشی فیدڕاڵی 
گشتی، بھغدا: بھرپرسیارێتی یاسایی 

حکومھت بۆ پشکنینی سھالمھتی 
قوتابخانھکان.

یارمھتی دارایی لھالیھن وەزارەتی 
پھروەردە. ھاریکاریکردن لھگھڵ 

پۆلیس، کرێکاری خزمھتگوزاری، 
پاسھوان، ھتد.

لھ حکومھتی ھھرێمی کوردستان، 
پاسھوانھکان دانراون لھالیھن حکومھت 

بۆ چاودێریکردنی ئاسایشی 
قوتابخانھکان. 

مھ بھ ست لھ  ژینگھ فێرکاریانھی سھالمھت و ئاسایشن ئاماژەیھ بھ 
ژینگھیھکی سھالمھت و پارێزراو دوور لھ گشت جۆرەکانی 

توندوتیژی و خراپ-بھکارھێنان (جھستھیی، دەروونی، 
سۆزداری، بھکارھێنانی ووشھی توند و سێکسی) و کاری 

سھربازی. و ئھمانھش دەگرێتھوە: توندوتیژی مامۆستا بھ رانبھ ر بھ
  مامۆستا، مامۆستاوقوتابی، قوتابی و قوتابی. دەبێت فاکتھرەکانی 

کۆمھڵگھی ئھو قوتابیانھی ئھندام نین (ھھڕەشھکردن لھبھر 
دەرگای قوتابخانھ) و کۆمھڵگھی خانھخوێ کھ کاتی کاریپێکردنیان 

دێت رەچاو بکرێن.
وەزارەتھکانی پھروەردە دەبێت کھسێکی کارکھر/راوێژکارێکی 

کۆمھ�یھتی دابمھزرێنن بۆ ھھر قوتابخانھ و/یا مامۆستایھکی 
سھرەکی دابنێن بۆ فھراھھمکردنی پشتگیری 

دەروونی-کۆمھ�یھتی لھ گشت ژینگھ فێرکارییھکان.

فێرخواز ئاماژەیھ بھ ھھر منداڵ یا گھنج یان بالغبووێک لھ 
پڕۆسھی پھروەردەیی (فھرمی و نافھرمی) بھبێ گوێدان بھ رەگھز، تھمھن، نھژاد، زمان، توانست، ئایین و 

نھتھوە.
مامۆستا ھھر کھسێکی دامھزرێنراوە (بھشێوەی فھرمی یا گرێبھست یان خۆبھخش یاخود مامۆستا) بۆ ئامانجی 
وانھوتنھوە لھ ژینگھ پھروەردەییھکھ. (بۆ پێوەر و تایبھتمھندی دەستنیشانکردنی مامۆستا بڕوانھ ستانداردی ۱٥).

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون

چادرگای ئاوارەی ناوخۆ / بھغدا، عیراق / واثق خوزاعى



۲۷

• شوێن و پێکھاتھی گونجاوی قوتابخانھ مھترسی توشبوون بھ الفاو، ئاگرکھوتنھوە، پێکدادان یا ھھر  
  مھترسیھکی تر کھمدەکھنھوە. بۆ نموونھ دەبێت پڕۆتۆکۆلێکی بھستانداردکراو دابنرێت بۆ کھمکردنھوەی  

  رێژەکانی ئاگرکھوتنھوە لھو قوتابخانانھی لھ کھرەڤان دروستکراون؛
• قوتابخانھكھ  لھ  دووریھ كی نزیك بێت وبھ پێی ڕۆیشتن فھ راھھ م بكرێت لھ الیھ ن فێرخوازان؛ 

• رێگاکانی مامۆستا بۆ قوتابخانھ ده بێت ئاسایش بێت و دووربن لھ  ھھڕەشھکردن
• رێگاکان بۆ قوتابخانھ مھترسی دەستدرێژی سێکسی زیادناکھن؛

• مامۆستا و قوتابی مومارەسھی لێبووردەی جیاوازیی (ئایین، نھژاد، زمان، باری ئاوارەیی یا ھی تر) و  
  چارەسھری پێکدادانی ئاشتییانھ دەکھن.

• منداڵ خاڵی سھرەکی پڕۆسھی پھروەردەییھ؛
• منداڵ و مامۆستا ھھست بھ سھالمھتی و دڵخۆشی دەکھن؛

• منداڵ و مامۆستا خۆیان لھ رەفتار و نھریتی زیانبھخش بھ فێرخواز بھدووردەگرن؛
• منداڵ دەتوانێت بیرۆکھی خۆی بھبێ ترس دەرببڕێت و دەتوانێ چا�کانھ بھشداری لھ چا�کیھکان بکات؛

• پھیوەندی نێوان منداڵ و مامۆستا پھیوەندییھکی لھسھر بنھمای رێز و پشتگیری و چاودێری دەبێت؛
• ھھبوونی چاالکی زیاتر لھدەرەوەی مھنھھج بۆ دروستکردنی ژینگھیھکی شیاو بۆ منداڵ؛

• مامۆستا و قوتابی ھھوڵی وەستانی ھھر جۆرێکی ترساندن و جیاکاری دەدەن؛
• ھھستکوشتن بۆ ئھو مندا�نھی لھژێر گروپی چھکدارەکان خوێندوویانھ بۆ ئاساییکردنھوە و گھڕاندنھوەیان  

  بۆ پھروەردەیھکی فھرمی لھڕێگھی پشتگیرییھکی پھیوەستی دەروونی-کۆمھ�یھتی؛
• سیستھمێکی ئاماژەیی دادەمھزرێنرێت بۆ دەسنتیشانکردن و ئاماژەکردنی ئھو مندا�نھی پێویستییان بھ  

  پشتگیری زیاترە، وەکو:

• توێژه رانی کۆمھ�یھتی ئامادەن بۆ بینین و دەستنیشانکردنی کێشھکانی قوتابیان لھدەرەوەی قوتابخانھ و  
  ماڵ؛

چادرگای حھسھن شام / ھھولێر / ئھنمار

ژینگھیھکی فێرکردنی پارێزراو واتھ:

ژینگھیھکی فێربوون کھ برەو بھ ئاسوودەیی دەدات واتھ:

• دابڕانیان لھ  كھ سانی تر؛
• بھبھردەوامی نیشاندانی ھھڵسوکھوتی شھڕانی؛

• گھڕانھوە بۆ ھھڵسوکھوتی مندا�نھتر؛
• نیشاندانی ھێماکانی دەستدرێژی (بۆ نمونھ مۆرکردنھوەی پێست، بڕین، بھشێوەیھکی ھھڵسوکھوتی     

  سێکسیکراو، پاشھکشھ، یا؛
• نیشاندانی ھێماکانی پشتگوێخستن (بۆ نموونھ نھبوونی پێ�و، پیسى، برسیھتى).

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون



۲۸

دوورکھوتنھوە لھ قھرەباڵھغی بێئھندازە بھ دابینکردنی دەوامی زیادە، قوتابخانھی کارەڤان و قوتابخانھی خێمھ؛
• سنووردارکردنی ژمارەی دەوامی قوتابخانھکان (ھھر دەوامێک بۆ ھھر رۆژێک نموونھییھ، بھالیھنی زۆر دوو  

  دەوام) بۆ گھرەنتیدان بھ داخلبوونی بھردەوام لھ ژینگھی فێربوون.

وێنھی فھرمانبھرانی تھندروستی

راھێنانی پێشكھ وتوو پھیوەست بھ پاراستن و ئاسوودەیی

لھ ھھرێمی کوردستانی عێراق، توێژه رانی کۆمھ�یھتی قوتابخانھ 
راھێنانیان پێکراوە لھ بارەی بھڕێوەبردن / ئاماژەییھکانی منداڵ لھ 
رووبھڕووبوونھوەی مھترسیھکانی پاراستن؛ لھکاتێکدا مامۆستایانی 

راھێنانیش سوودیان لھم راھێنانانھ بینیووە دەربارەی چھمکھ 
بنھڕەتیھکانی پاراستنی منداڵ، دەربارەی چۆنێتی دەستنیشانکردنی ئھو 

مندا�نھی رووبھڕووی مھترسیھکان بوونھتھوە، و چۆنێتی 
ئاماژەکردنێکی گونجاو بۆ کرێکارانی کۆمھ�یھتی قوتابخانھ.

کوردستان

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون



ستانداردی ۱۰: خزمھتگوزارییھکان
خزمھتگوزارییھکانی پھروەردە بۆ سھالمھتی و ئاسوودەیی فێرخواز، مامۆستا و ستافھکانی 
خۆراک،  تھندروستی،  خزمھتگوزارییھکانی  بھ  پھیوەستن  و  دەدەن  پھروەردە  تری 

دەروونی-کۆمھ�یھتی و پاراستن.

چھ مكي خزمھتگوزاری پھروەردە ئاماژەیھ بھو شوێنھی کھ 
فێرخواز لێھاتوویی و زانیاری داواکراو لھژێر سھرپھرشتی 

ستافی بھئھزموون پێدەگات.

لھ رەوشێکی نا-فریاگوزاریی، وەزارەتھکانی پھروەردە باڵھخانھ و 
کارەڤانی قوتابخانھی پێویست ھھڵدەبژێرن چونکھ سھالمھتترن، 
لھڕووی ئاووھھواوە شیاوترن، و گڕناگرن. لھگھڵ ئھمھشدا، لھ 

حاڵھتی فریاگوزارییدا رەنگھ قوتابخانھ و کارەڤان بھگوێرەی 
پێویست نھبن بۆ فھراھھمکردنی داوای زیاتری پھروەردە. 

خزمھتگوزاری پھروەردە لھ رەوشی فریاگوزارییدا دەکرێ ئھم 
واتایانھی ھھبێت: خێمھ، باڵھخانھی قالب-ئامادەکراو، کارەڤان، 

باڵھخانھی کرێ، قوتابخانھ، و ماڵ.

رێسا یا یاسای پھیوەیندیداری وەزارەتی 
پھروەردە:

• یاسای رێککاری حکومھتی عێراقی بۆ 
دامھزراوانی حکومی و سێکتھری گشتی 

ژ. ۱٤ی ساڵی ۱۹۹۱.
• ەستووری حکومھتی عێراقی بۆ 
کارکردن/ھھموارکراو ساڵی ۲۰۰٥؛
• راھێنانی بھڕێوەبھرایھتی بھرگری 
شارستانی لھمھڕ سھالمھتی قوتابخانھ 

(بھڕێوەبھرایھتی گشتی بھرگری 
شارستانی)؛

• ستانداردەکانی سھالمھتی گشتی (یاسای 
بھرگری شارستانی ژ. ٤٤ی ساڵی 

.(۲۰۱۳

۲۹

چادرگای حھسھن شام / نھینھوا - ئھنمار

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون



۳۰

دڵنیاییکردنھوەی خزمھتگوزارییھکانی پھروەردە برەو بھ سھالمھتی و ئاسوودەیی فێرخواز دەدات، رەچاوی 
ئھم کارانھی خوارەوە بکھن:

چادرگای حھسھن  شام بۆ پھنابھران / ھھولێر / ئھنمار

• دوورکھوتنھوە لھ گشت جۆرەکانی سزادانی جھستھیی، بھگوێرەی رێبھری وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و  
  وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان. ؛

• رەچاوکردنی تھمھن و رەگھز لھناو پۆل ؛
• پھرژینکردنی شوێنی فێربوون ؛

• دابینکردنی شوێنی سھالمھت بۆ یاریکردن ؛
• دابینکردنی ئاوی خواردنھوە و توالێتی جیاکراوە بھگوێرەی رەگھز ؛

• ھھرکاتێک پێویست بێت، دابینکردنی بھرنامھکانی خواردنی تھندروست بۆ ئھو منداڵ/گھنجانھی ئامادەن لھ  
  قوتابخانھ ؛

• دەستنیشانکردنی شوێنی قوتابخانھ و دووربێت لھ پیسبوونی ژینگھ، وایھری کارەبایی تھزوو بھرز، شوێنی  
  لھناوبردنی زبڵ، شوێنی پیس و تاوەرەکانی تھلھفۆن ؛

• شوێنی پۆل دەبێت ۱٫٥ مھتر دووجا بۆ ھھر قوتابیھک لھخۆبگرێت، وە لھ دەرەوەی پۆل دەبێت ۲٫٥ مھتر  
  دووجا بۆ ھھر قوتابیھک لھخۆبگرێت ؛

• باڵھخانھی قوتابخانھ، بھ لھخۆگرتنی بھ کرێ گیراون بۆ ژمارەی قوتابیانی زیادکراو، دەبێت بھگوێرەی  
  ستانداردی سھالمھتی گشتی بێت ؛

•  دابینکردنی خزمھتگوزاری گواستنھوە بۆ قوتابیان لھسھر بنھمای ژینگھی ئاسایشیی، دووری جوگرافی،  
  کھمئھندامی، ھۆیھکانی تری ھھبوو ؛

• دابینکردنی کھرەستھی فێربوون و شیاو بۆ ھھر گروپێکی تھمھن دیاریکراو.

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون



•  بھدواداچوونی رێسای کارکردنی مامۆستا؛
•  پێدانی مامۆستا بھ بھردەوامی؛

•  شیاندنی ھاندان بۆ خۆبھخش و ئھوانھی مامۆستا نین؛
•  گوێگرتن و تێگھیشتن و دابینکردنی پێویستییھکانی مامۆستا؛

•  پاراستنی مافھکانی مامۆستا؛
•  پشتگیریکردنی پھیوەندی ئھرێنی لھنێوان مامۆستا و فێرخواز؛

•  دابینکردنی پشتگیری دەروونی و رەفتار بۆ گشت ستافھ پھروەردەییھکان بھ پێشکھشکردنی سوپاسنامھ و  
  رێزلێنانیان لھکۆتایی ساڵی خویندن؛

•  دەستنیشانکردنی پێویستییھ تایبھتھکانی مامۆستا ئافرەتھکان و ئھو ستافھی پھیوەستی وانھوتنھوە نین.

•  دابینکردنی توالێت کھ لھسھر بنھمای رەگھز جیاکراونھتھوە و فھراھھم بن بۆ ئھوانھی خاوەن پێداویستی 
تایبھتن؛

• دابینکردنی ئاوی خواردنھوەی سھالمھت. دڵنیاییکردنھوە لھوەی کھ سھرچاوەی ئاو دووربێت لھ      
  توالێتھکان؛

• بھرزکردنھوەی ئاستی وشیاری دەربارەی تھندروستی و پاکوخاوێنی لھڕێگھی نامیلکھ و وۆرکشۆپی  
  وشیاری؛

• راھێنانی قوتابخانھ بۆ ئھو کھسانھی خاوەن پێداویستی تایبھتن؛
• ھاریکاریکردن لھگھڵ پیشھگھرانی پزیشکی ناوخۆ بۆ پێشکھشکردنی پشکنینی خولی لھالیھن پزیشکی  

  پسپۆڕ (چاو، گوێ) ؛
• دامھزراندنی سیستھمێکی ئاماژەیی و راھێنانی ماۆستایان لھمھڕ چۆنیھتی ئاماژەکردنی قوتابی بھ پێویستییھ  

  تھندروستیھکان بۆ پیشھگھرێکی پزیشکی شیاو؛
• دابینکردنی کرێکاری کۆمھ�یھتی و دەرووناس لھ خزمھتگوزارییھ پھروەردەییھکان بۆ فھراھھمکردنی  

  ئامۆژگاری دەروونی-کۆمھ�یھتی. کاتێک دابینکردنی پسپۆڕان ناکرێ، راھێنانی مامۆستایان لھمھڕ  
  چۆنیھتی دەستنیشانکردنی خورپھ لھ مندا�ن و دابینکردنی چھند میتۆدێکی سھرەتایی پشتگیری      

  دەروونی-کۆمھ�یھتی؛
• دابینکردنی کھرەستھی فریاگوزاری سھرەتایی و راھێنانی ستاف لھمھڕ چۆنیھتی بھکارھێنان و     

  شوێنپڕکردنھوەیان.

۳۱
قوتابخانھیھک ڕێکخراوی یونیسێف درووستی کردووە / چادرگای ئاکرێ بۆ پھنابھران / ئھنمار

بۆ برەودان بھ سھالمھتی و ئاسوودەیی مامۆستا و ستافھکانی تری پھروەردەیی:

پھروەردە دەبێت پھیوەندی ھھبێت بھ خزمھتگوزاریھکانی تھندروستی بھم شێوانھی خوارەوە:

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون



۳۲

• پھیوەندی بھستنی پھروەردە بھ خزمھتگوزاریھکانی خۆراک لھڕێگھی دۆزینھوەی سھرچاوە ناوخۆییھکان  
  بۆ دابینکردنی ژەمی نیوەڕۆ بۆ ئھو مندا�نھی پێویستیان بھ یارمھتی ھھیھ؛

• دامھزراندنی سندوقی سکا� و ستافی راھێنان لھمھڕ چۆنیھتی بھڕێوەبردنی وە�مھکان؛
• دامھزراندنی پڕۆسھیھکی پارێزراو و راپۆرتنووسین و وە�مدانھوە بۆ توندوتیژی دژی رەگھز.

راھێنانی ھھبوو پھیوەست بھ خزمھتگوزارییھکان لھ کاتی فریاگوزارییدا

رێگاكانی تر کھ خزمھتگوزارییھکانی پھروەردە دەتوانن برەو بھ ئاسوودەیی بدەن:

'ئھنجومھنی پھنابھری نھرویجی (ئێن ئاڕ سی)'، بھ یارمھتی یونسێف، شوێنی 
پھروەردەیی دابیندەکات بۆ ھھردوو مندا�نی ئاوارە و پھنابھر. (ئێن ئاڕ سی) 
قوتابخانھ کھرەڤانھکان بۆ گشت چاالکییھ پھروەردەییھکان پێشکھش دەکات، بھ 

لھخۆگرتنی تاقیکردنھوەکانیش. ھھروەھا، ٥٥ قوتابخانھ دەبوژێننھوە کھ 
بھکاردێن بۆ منداڵھ ئاوارەکان. چاالکییھ پھروەردەییھکانی ھاوینھش پێشکھش 
دەکھن بۆ قۆناغھکانی ۱-۹ بھ ئینگلیزی و عھرەبی و زمانی ماتماتیک. لھ 
ئایندەدا، (ئێن ئاڕ سی) ھھندێ لھ خزمھتگوزارییھکانی فراوان دەکات بۆ 

کۆمھڵگھکانی خانھخوێ و ھھرێمھ جوگرافیھکانی تری و�ت.

دھۆک

داخڵبوون و ژینگھی فێربوون



۳۳

یاسا و رێسا پھیوەندیدارەکان:
• ماددەی ۳٤ی دەستووری فیدڕاڵی، 
ال-ماددە ٤، مافی خوێندن بھ زمانی 

دایک؛
• یاسای عێراقی وەزارەتی پھروەردە 
ژ. ٤ی ساڵی ۱۹۹۲/ھھموارکردنی ۲
ەم بۆ ھھرێمی کوردستانی عێراق؛

• بھرنامھی خێراکردنی پھروەردە، 
بھرنامھی گھنج، و پھروەردەی 
خوێندنی ئێوارانی وەزارەتی 

پھروەردەی ناوەندی.

لھ عێراق، پھروەردەی فھرمی و نافھرمی دەبێت لھسھر 
بنھمای مھنھھجێکی فھرمی بێت بھ لھخۆگرتنی بابھتھ زانستی 
و مرۆیی و کۆمھ�یھتیھکان و کھمکردنھوەی باری فھلسھفی، 
و لھنێو چوارچێوەیھکی ستانداردە نێودەوڵھتیھکان بۆ مافھکانی 
مرۆڤ. تیشک دەخاتھ سھر پێشخستنی قوتابیان و باشترکردنی 

زانیاری و لێھاتووییان بھگوێرەی تھمھن و ئاستی 
گھشھکردنیان.

لھ حاڵھتھ فریاگوزارییھکاندا، رەنگھ مھنھھجی فھرمی و 
پھیوەست بھ لێقھوماوان فھراھھم نھبێت. لھم حاڵھتانھدا، دەبێت 

مھنھھجێکی پھروەردەیی فریاگوزاریی پھسھندکراو بێت بۆ 
بھکارھێنان.

• ئھو ناوەرۆکھ لھخۆبگرێت کھ پھیوەستھ بھ ھھلومھرجھکانی فریاگوزاری ئێستای وەکو پھیامھکانی ژیان  
  رزگارکردن؛

• دەستنیشانکردنی پێویستییھ کۆمھ�یھتی و دەروونیھکانی فێرخواز؛
• دوورکھوتنھوە لھ دانانی منداڵ لھ سیستھمی خوێندنی فھرمی بۆ سیستھمێکی فریاگوزاری کاتی؛

• زانینی جۆری فێرخوازان، کھ دەبێت رەنگبداتھوە لھ کھرەستھ و میتۆدەکانی فێرکردن؛
• قھدەغھکردنی جیاکاری؛

• برەودان بھ ئاشتی و رێز بۆ گشت گروپھ جیاوازەکان لھ کۆمھڵگھ؛
• خۆدوورگرتن لھ ناوەرۆکی الیھنگری وەکو ئایین، نھژاد، و دروشمی سیاسی ھھر جۆرێک وەک جیاکاری  

  سھیر دەکرێت؛
• یھکخستن لھگھڵ مھنھھجی نھتھوەیی، بھ ئامانجی تێکھڵکردنی قوتابیان بھ سیستھم و تاقیکردنھوە فھرمیھکان.

• شیاوبوونی کۆمھ�یھتی و زمانھوانی بۆ فێرخواز.

فێرکردن و فێربوون
انداردی ۱۱: پھ یره وو پِرؤكرام (مھنھھج)

مھنھھجی پھیوەست بھ کھلتور و کۆمھ�یھتی و زمانھوانی بھکاردێن بۆ فھراھھمکردنی پھروەردەیھکی
 فھرمی و نافھرمی ، کھ شیاو بێت بۆ رەوش و پێداویستی تایبھتی فێرخواز.

مھنھھجی پھروەردەی فریاگوزاریی دەبێت:

فێرکردن و فێربوون



۳٤

• پێویستییھکانی فێرخواز دابیندەکات لھڕووی گھشھسھندنی ھزری و کۆمھ�یھتی-سۆزداری؛
• بھھێزکردن و پشتگیریکردنی خێزان؛

• فێرکردنی بڕیاری نا-دەمارگرژی پێکدادان و لێبووردەیی.

• کتێبی خوێندن و کھرەستھکانی تری خوێندن دەبێت لھسھر بنھمای مھنھھجی فھرمی بن، وە دەکرێ بۆ  
  زمانی تر وەربگێڕدرێن؛

• بھگوێرەی پھیوەستیی، وەرگێڕان بۆ تورکمانی، ئاشووری، عھرەبی، کوردی (و دیالێکتھ جیاوازەکانی  
  وەکو سۆرانی و بادینی) و زمانھکانی تر.

• بھشێوەیھکی باش بنیاتنرابێت؛
• مۆڵھتی پێدرابێت و پھسھندکرابێت لھالیھن وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی  

  حکومھتی ھھرێمی کوردستان؛
• ئامانجدار بێت و بێبھرنامھییانھ رێکنھخرابێت؛

• پھیوەست بێت بھ 'مھنھھجی یاریدەدەر' و مۆڵھتدراو لھالیھن وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی  
  کوردستان و یونسێف بۆ قۆناغھکانی ۱-٦. ئھمھ خوێندەواری و لێھاتوویی بنھڕەتی دەگرێتھوە، بھ�م  

  لھسھر میتۆدێکی پێکھاتھ کھمتر دەگوترێتھوە لھوەی لھ سیستھمێکی فھرمی؛
• ئامادەکردن بۆ سیستھمێکی پھروەردەی فھرمی؛

• ئامادەکردنی قوتابی و گواستنھوەیان لھ پھروەردەیھکی نافھرمی بۆ فھرمی بھ دەرچوونیان لھ تاقیکردنھوەی  
  فھرمی قۆناغی ٦.

 

قوتابخانھیھک ڕێکخراوی یونیسێف دروستی کردووە / تھکیھی کھسنھزانی، بھغدا / واثق خوزاعى

ئھو مھنھھجھی لھڕووی کۆمھ�یھتیھوە شیاوە:

ئھو مھنھھجھی لھڕووی زمانھوانییھوە شیاوە:

زمانی رێنمایی دەبێت پھیوەست بھ فێرخواز و توانستیانھوە بێت. مامۆستایان دەبێت ھھڵبژێردرێن و پشتگیری 
بکرێن بۆ فھراھھمکردنی رێنمایی بھ زمانی فێرخواز و بھ زمانێک مامۆستا پێی ئاسوودەیھ.

پھروەردەی فھرمی بنھمای گشت قوتابخانھ حکومی و تایبھتھکانھ کھ بھ فھرمی پھسھندکراوە لھالیھن وەزارەتی 
پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان و گونجاوە لھگھڵ باری فھلسھفی.

پھروەردەی نافھرمی  لھ دەرەوەی سیستھمی قوتابخانھی حکومی و تایبھت پێشکھش دەکرێت. شتێکی باوە لھ 
حاڵھتھ فریاگوزارییھکاندا، کاتێک سیستھمی فھرمی ناتوانێت پێویستییھکان دابین بکات. 

پھروەردەی نافھرمی دەبێت:

فێرکردن و فێربوون



۳٥

• بھرنامھ فێربوونھ خێراکان (پھسھند بکرێت)؛
• مھنھھجی یاریدەدەر؛

• گھیشتن بھ پۆل؛
• شوێنی کاتیی فێربوون؛
• شوێنێکی منداڵ دۆست؛

• شوێنی فێربوونی منداڵی تازە؛
• لێھاتوویھکانی ژیانی گھنج یا راھێنانی پیشھیی؛

• پۆلھکانی ھاوینھ؛
• گھڕانھوە بۆ کامپی قوتابخانھ؛

• پۆلی ئێواران بۆ ئھو قوتابیانھی بھیانیان کار دەکھن؛
• پۆلی نێو-ماڵھوە بۆ کچان؛

• چاالکیھکانی پشتگیری دەروونی-کۆمھ�یھتی.

تایبھتمھندییھ  رەنگدانھوەی  دەبێت  واتھ  کھلتووری؛  و  کۆمھ�یھتی  الیھنی  بھ  بێت  پھیوەندیدار  دەبێت  مھنھھج 
کھلتوری، ئایینی، نھژادی، کۆمھ�یھتی-ئابووری، و ژینگھیی بێت و ئاشنابێت بھ فێرخواز، بھ�م دەبێت لھگھڵ 

ئھوەشدا خزمھت بھ خوێندن بکات.

چھندین جۆری پھروەردەی نافھرمی ھھن:

قوتابخانھی حھنین / خالدییھ، ئھنبار / واثق خوزاعى

فێرکردن و فێربوون



۳٦

کامپی بھحرکھ

راھێنانی ھھبوو پھیوەست بھ مھنھھج بۆ پھروەردەی فریاگوزاریی

یونسکۆ، بھ ھھماھھنگی لھگھڵ 'ئێڵ ئھی' لھ بھغدا و ھھولێر، 'گھیشتن بھ پۆل' 
فھراھھمدەکات بۆ قوتابیانی ئاوارەی ناوەخۆ. یارمھتی دارایی لھالیھن 'کھی 

ئێس ئھی' دابینکرا. وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی ستافی بھڕیوەبردنی 
قوتابخانھ و مامۆستای دامھزراند و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی 
کوردستان قوتابخانھی فھراھھمکرد. یونسکۆ پێویستیی خوێندن و ھاندانی بۆ 

مامۆستایان دابینکرد. شوێنی زیادەی فێربوون خزمھت بھو قوتابیانھ دەکھن کھ 
دەرسییان لھکیس چووە و بتوانن بگھن بھ دەرسھکانی ماتماتیک، زانست، 
کیمیا، زیندەوەرزانی، فیزیا، و ئینگلیزی. لھ ساڵی ئھکادیمی دواتر، ستافی 

بھڕیوەبردنی قوتابخانھ ھاریکاریدەکرێن لھالیھن ھھردوو وەزارەتی 
پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان.

فێرکردن و فێربوون



ستانداردی ۱۲: راھێنان، برەودانی پیشھگھری و پشتگیری
مامۆستا و ستافھکانی تری پھروەردە راھێنانی خولی و پھیوەست و رێکخراویان بھگوێرەی

پێویستی و ھھلومھرجھکان پێشکھش دەکرێت.

۳۷

لھ رەوشێکی نا-فریاگوزارییدا، وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی، بھڕێوەبھرایھتی گشتی ئامادەکردن و راھێنان، 
پالنێک دادەنێت بۆ راھێنانی مامۆستایانی قوتابخانھ بنھڕەتی و ناوەندیھکان بھگوێرەی پێویستییھ واقیعیھکانی 

فێرکردن و فێربوون.

لھ رەوشێکی فریاگوزارییدا، سھرچاوەکانی سیستھمی فھرمی راھێنانی مامۆستایان رەنگھ نھتوانێت ئھو 
داواکارییانھی بھھۆی رەوشھ فریاگوزارییھکھوە دروست بوون دابینبکات. لھم حاڵھتھدا، سیستھمێکی 

یاریدەدەری راھێنانی مامۆستایان دەبێت دابمھزرێت.

راھێنان بۆ چھندین بوار دابھشدەکرێت، بھ لھخۆگرتنی فێرکاری، ناوەڕۆک و پشتگیری دەروونی-کۆمھ�یھتی، 
و مامۆستایان مافی ھھبوونی گشت ئھم راھێنانھیان ھھیھ. 

راھێنانی وەرزی بۆ مامۆستا ئاماژەیھ بھ راھێنانی بھردەوامی دامھزراو لھنێو پالنێکی گشتگیر بۆ زیادکردنی 
لێھاتوویی مامۆستا و گواستنھوەیان بۆ پھروەردەی فریاگوزاریی. دەبێت شوێن و کات دەستنیشانبکرێن بھ 

رەچاوکردنی بارودۆخی ئاسایش، بارودۆخی خێزانی مامۆستا، و ھھبوونی ھۆیھکانی گواستنھوە.

ئامانھ  و  ئاگاداربکرێتھوە  فھرمی  مھنھھجێکی  لھڕێگھی  دەبێت  مامۆستا  راھێنانی  بھ  پھیوەست  فریاگوزاری 
لھخۆبگرێت:

• ناسنامھی منداڵی کاریگھر بھ خورپھ و چۆنیھتی فھراھھمکردنی پشتگیری دەروونی-کۆمھ�یھتی؛
• تیشکخستنھسھر پرسھ ھھستیارەکانی رەگھز؛

• مھترسیھکانی کارەساتھ سروشتیھکان و پالندانانی فریاگوزاری بھپھلھ؛
• پھیامھکانی ژیان-رزگاکردنی وەکو: چۆنیھتی دەستنیشانکردن و دوورکھوتنھوە لھو ئامێرانھی زوو  

  دەتھقنھوە، مینی ژێرزەوی، خۆپاراستن لھکاتی گولھرێژی، دەستشۆردن بۆ دوورکھوتنھوە لھ     
  نھخۆشیھکان، ھتد؛

• رێنماییکردنی میتۆدەکان بۆ پۆلی گھورە، تھمھنی جیاواز، زمانی جیاواز؛
• رێنمایی گونجاو بۆ منداڵ؛

• دروستکردنی کھرەستھی فێربوون لھ کھرەستھ ھھبووەکانی ناوخۆ؛
• میتۆدەکانی فێرکردنی ھاوبھشیکردن؛

• تێکھڵکردنی منداڵ لھگھڵ ئھوانھی خاوەن پێداویستی تایبھتن؛
• میتۆدەکانی یھکخستنی کۆمھ�یھتی و بنیاتنانی ئاشتی؛

• میتۆدە جیاوازەکانی رێنمایی بۆ فھراھھمکردنی پێویستی و توانستی پھروەردەییھ جیاوازەکانی قوتابی،  
  لھگھڵ پێویستییھ دەروونی-کۆمھ�یھتیھکان؛

• دابینکردنی کرێیھکانی گواستنھوە ئامادەبوو/راھێنراوانی راھێنانی مامۆستایان کھ پھیوەست بوو، لھگھڵ  
  شوێنێکی راھێنان بھگوێرەی پێویست، راھێنھرانی بھ ئھزموون و کھرەستھ/کھلوپھلی راھێنانی     

  پھیوەندیدار بۆ دڵنیاییکردنھوەی کوالیتی راھێنان.

فێرکردن و فێربوون



۳۸

قوتابخانھی عھمار کوڕی یاسر / وادی ھاجھر ، موسڵ، عیراق / جھنگیز یار

راھێنانی ھھبوو پھیوەست بھ راھێنان، برەودانی پیشھگھری و پشتگیری

مامۆستا دەشێ پشتگیری بکرێت و ھان بدرێت بھم رێگایانھ:
۱- ھاندانی مامۆستا لھماوەی راھێنان (ھاندانھکانی گواستنھوە)؛
۲- پێدانی بڕوانامھ بھ مامۆستا دوای ئامادەبوون لھ راھێنانێک؛

۳- مامۆستا بھرزدەکرێنھوە لھ پێگھی پیشھییان دوای تھواوکردنی راھێنانێک  
    بھسھرکھوتوویی؛

٤- پێدانی پاڵنھرێک بھو مامۆستایانھی کھ بھشدارییان لھ راھێنانێک کردووە، بۆ  
    ھاندانی ئھوانی تر لھ بھشدارکردنیان لھ راھێنانھکانی ئاییندە؛

٥- پرسھکانی ھاندان و کرێیھکانی گواستنھوە دەبێت ھھمیشھ روون بێت و  
    لھنێوان الیھنھکان رەزامھندی لھسھر درابێت پێش دەستپێکردنی ھھر 

راھێنانێک.

سھرتاسھری عیراق

فێرکردن و فێربوون



۳۹

لھ حاڵھتھ فریاگوزارییھکاندا، مامۆستایان رەنگھ کھرەستھ و راھێنانیان نھبێت، رەنگھ ژمارەی قوتابیان زیادببێت، 
نھبێت  زۆر  ھێندە  رەنگھ  قوتابخانھ  خزمھتگوزارییھکانی  بگۆڕدرێت،  قوتابیان  نھژادی  و  زمانھوانی  جیاوازی 
لھگھڵ  بگوجێنرێن  دەبێت  فێربوون  پڕۆسھکانی  و  ستاندارد  رێنمایی  بۆیھ،  بکات.  زۆرە  داواکارییھ  ئھو  بھشی 

ھھلومھرجھکان.

رێنمایی و پڕۆسھکانی فێربوون دەبێت بگوجێنرێن لھسھر بنھمای پێویستییھکانی شوێنی کھسانی لێقھوماو. مامۆستا 
بکات.  چیڕۆکێک  لھ  رۆڵگێران  و  چیرۆک  وەرزشیھکان،  یاریھ  وەکو  ھاوبھشی  میتۆدەکانی  رەچاوی  دەبێت 
دەرسھکان  تاقیکردنھوە، خشتھی  بھرواری  فێربوون،  و  فێرکردن  پڕۆسھکانی  لھمھڕ  باوان  و  قوتابی  بیروڕای 

دەبێت رەچاوبکرێن.

رێنماییھکانی پھیوەست بھ فێرخواز ئھمھیھ:

قوتابخانھی ثبات الریح / زومێر، نھینھوا - ئھنبار

ستانداردی ۱۳: پڕۆسھکانی رێنمایی و فێربوون
پڕۆسھکانی رێنمایی و فێربوون لھسھر بنھمای فێرخواز و بھشداری و گشتگیر دەبێت.

• تیشکخستنھسھر پڕۆسھکانی فێربوونی فێرخواز، زیاتر لھ گھیشتن لھڕێگھی کتێبی خوێندنھوە بھتھنھا؛
• لھسھر بنھمای دۆزینھوە و بیرکردنھوەی رەخنھگرانھ بۆ بھرپرسیارێتی فێرخواز، بھ رەچاوکردنی  

  جیاوازی تاکھکھسی؛
• میتۆدێک کھ ھانی بھشداربوونی چاالک بکات لھ پۆل بھو شێوەیھی کھ ستایلی جیاوازی فێربوون فھراھھم  

  بکات (بۆ نمونھ دەنگی، بینین، کاری دەستی (چاالکی جھستھیی)؛
• تیشکخستنھسھر قۆناغھ گھشھسھندووەکانی جھستھیی، دەروونی، و ھزریی فێرخواز؛

• کاریگھر لھ برەودانی گۆڕانکاری ئھرێنی و پھیوەستی توانست و ھھڵسوکھوت؛
• لھسھر بنھمای تیۆرە پھروەردەییھ مۆدێرنھکان لھمھڕ پڕۆسھ پھروەردەییھکانی پھیوەست بھ فێرخواز.

فێرکردن و فێربوون



٤۰

• ھاندانی منداڵ بۆ یارمھتیدان، پرسیارکردن، بیرکردنھوەی رەخنھگرانھ، چارەسھکردنی کێشھ و بوون بھ  
  داھێنھر؛

• ھاندانی منداڵ بۆ کارکردن بھ تھنھا و لھ گروپدا؛
• لھخۆگرتنی منداڵ لھ دانانی یاساکانی پۆل؛

• نھھێشتنی قوتابی بھ ناچا�کی بمێنێتھوە و تھنھا گوێ بگرێت؛
• برەودان بھ بھشداربوون لھ دامودەزگا پھیوەستھکانی کۆمھڵگھی وەکو دەزگا پھروەردەیی و کۆمھڵگھییھکان،  

  باوان، مامۆستا و فێرخواز، خاوەنکاری دیار لھ بڕیاردانی پێویستیھکانی خوێندن لھ پھروەردەی فھرمی و  
  نافھرمی؛

• پشتبھستن بھ بھدواداچوونی بھردەوامی خوولھکانی راھێنانی گھشھکردن بۆ باشترکردنی ئاستی گھشھکردنی  
  قوتابی؛

• رێگاکانی ھاوبھشکردن گشتگیرن بۆ رێگاکان لھسھر بنھمای رەگھز و رێگاکانی تێکھڵکردنی کچ لھ 
پۆلھکان لھخۆبگرێت و ستراتیژیھتی ھزری جیاواز لھخۆبگرێت کھ پێناسی ستایلی جیاوازی فێربوون بۆ کچ 

و کوڕ دەکات.

• بھشداریکردن بھ قوتابی بۆ نێو گروپی جیاواز (ئایین، رەگھز، نھژاد، الیھنگریی، نھتھوە و توانست)؛
• گھرەنتیدانی داخلبوونی سانای خوێندن بۆ گشت فێرخوازان، لھڕێگھی دامھزراندنی ناوەڕۆکی مھنھھج و  

  میتۆدەکانی فێرکردن بھبێ جیاکاری؛
• رەچاوکردنی فێرخوازی خاوەن پێداویستی تایبھت و دەستکھوتووانی بھرز، لھکاتی فریاگوزاریی، کاتێک  

  زۆرجار پشتگوێ دەخرێن.

رێنمایی ھاوبھش:

رێنمایی گشتگیر:

چادرگای ئاوارەی ناوخۆ / دھۆک - عیراق / لیندزی ماکینزی

فێرکردن و فێربوون



٤۱

عیراق

راھێنانی پێشكھ وتوو پھیوەست بھ پڕۆسھکانی فێرکردن و فێربوون

۱- دابھشکردنی قوتابیان بۆ گروپی ھھڕەمھکی و جیاوازی پێشبڕکێی لھ ناو پۆل.
۲- بھکارھێنانی پۆستھر و شێوە و نموونھکانی فێرکردن لھالیھن مامۆستا.     
    فێرکردنی قوتابی و پشتگیریکردنیان لھ بنیاتنان و گھشھکردنی بوارە     

    ھزرییھکانیان.
۳- مامۆستا و قوتابیھکان بھشداری لھ راھێنانھ بھردەوامھکان دەکھن.

٤- ھاندانی منداڵ لھ بھشداربوون و کاری جدی لھڕێگھی پێدانی خھ�ت و   
    ھاندان.

٥- رەچاوکردنی جیاوازی تاکھکھسی لھنێوان قوتابیان و باکگڕاوندی کھلتوری و  
    کۆمھ�یھتی بۆ ھاندانی باشتری فێربوون. بھکارھێنانی رۆڵگێران و دراما.

بھرنامھی فێرکردنی ئھلیکترۆنی / دھۆک - عیراق / ئھنمار

فێرکردن و فێربوون



٤۲

• لھ رێساکانی تاقیکردنھوەی وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی، 
تاقیکردنھوەی مانگانھ، نیو-خولیی، خولیی، و کۆتایی 

داواکراوە؛
• لھ رێساکانی تاقیکردنھوەی وەزارەتی پھروەردەی 

حکومھتی ھھرێمی کوردستان، تاقیکردنھوەی مانگانھ و 
کۆتایی لھ کۆتایی ساڵ داواکراوە.                                                                                       

ستانداردی ۱٤: ھھڵسھنگاندنی دەرەنجامھکانی فێربوون
شێوازی شیاو بھکاردێت بۆ ھھڵسھنگاندن و پھسھندکردنی دەرەنجامی فێربوون.

• ئامرازی ئاسان لھ بھکارھێنان بۆ مامۆستا دابینبکات بۆ خھم�ندنی لێھاتوویی قوتابی لھ خوێندەواری و  
  زیرەکی؛

• خشتھی تاقیکردنھوەی بێھاوتا فھراھھم بکات و پھیوەندی ھھبێت بۆ خێزانی قوتابیانی ئاوارە و پھنابھر؛
• لھ تاقیکردنھوەکان پرسیاری گونجاو بھگوێرەی  ئھو کھرەستھ و مھنھھجھی قوتابی وەریدەگرێت     

  لھخۆبگرێت؛
• رێگھ بھ قوتابی بدات بۆ ئھنجامدانی تاقیکردنھوە لھو ئاستھی کھ بۆیان داواکراوە، لھگھڵ ھاوتھمھنھ  

  عێراقیھکانیان؛
• لێژنھیھک دابمھزرێنێت بۆ: پێداچوونھوە بھ دۆکومێنتی فھرمی قوتابی (ئھگھر ھھبێت)، و دانانی     

  قۆناغێک بۆ قوتابی؛
• داوا لھ باوان یا سھرپھرشتیاری قوتابی بکات بۆ واژۆکردنی پێزانینێکی نووسراو و مۆڵھتدانی ئھم  

  قۆناغھ بۆ منداڵھکھیان؛
• تاقیکردنھوەی تایبھت دابنێت بۆ ئھو قوتابیانھی خاوەن پێداویستی تایبھتن، کھ رەنگھ لھ خوێندن یا دابڕابن  

  یا مھنھھجێکی جیاوازیان وەرگرتبێت؛
• ئھو قوتابیانھی کھ مافی داخلبوونیان پێنادرێت بۆ پھروەردەیھکی فھرمی، ھێشتا دەبێت مافی داخلبوونیان  

  ۆ تاقیکردنھوە پێشکھش بکرێت بھ گوێرەی ستانداردی داواکراو؛
• دەبێت گواستنھوەی نمرە (کرێدیت) لھ مھنھھجی جیاواز رەچاوبکرێت، بۆ نموونھ، منداڵێک کھ پێشتر لھ  
  قوتابخانھیھکی عھرەبی خوێندوویھتی و ئێستا دەخوازێ لھ قوتابخانھیھکی کوردی وەربگیردرێت، دەبێت  

  رێگھ بھ گواستنھوەی کرێدیتی پێبدرێت.

رێسا یا یاسای پھیوەست بھ وەزارەتی 
پھروەردە:

• یاسای تاقیکردنھوەی وەزارەتی پھروەردەی 
عێراق ژ. ۱۸ی ساڵی ۱۹۸۷.

• یاسای عێراقی وەزارەتی پھروەردە ژ. ٤ی 
ساڵی ۱۹۹۲/ھھموارکردنی ۲ەم بۆ ھھرێمی 

کوردستانی عێراق.
• رێنمایی و رێساکانی وەزارەتی پھروەردە / 

ناوەندی و ھھرێمی کوردستانی عێراق.

لھ ھھلومھرجھ فریاگوزارییھکاندا:

لھ حاڵھتھکانی فریاگوزاریی، رێسا نھوازەکانی تاقیکردنھوە 
کارا دەکرێن. میتۆدی شیاوی خھم�ندن بۆ قوتابیانی توشبوو 

بھ قھیران، بھ لھخۆگرتنی ئاوارە و پھنابھران، دەبێت:

فێرکردن و فێربوون



٤۳

قوتابخانھی حھنین / خالدییھ، ئھنبار / واثق خوزاعى

فێرکردن و فێربوون



٤٤

لھ حاڵھتێکی فریاگوزارییدا، ژمارەی پێویستی مامۆستا ئاماژەیھ 
بھ ۱ مامۆستا بۆ ٤۰ قوتابی. ئھگھر ئھمھ دەسبھجێ گونجاو 

نھبوو، ئھوا پالنێکی ھھنگاو بھھھنگاوی پێگھیشتوو بھرەو ئھم 
ئامانجھ دەبێت بھکاربھێنرێت و پھیڕەویبکرێت.

ده بێت لیژنھیھکی ھاوبھش و گشتگیر دابمھ زرێت بۆ ھھ ڵبژاردنی 
مامۆستا. ئھم لیژنھیھ دەبێت ھاریکاری بکات لھنێوان وەزارەتی 
پھروەردەی پھیوەندیدار و بریکارانی نێودەوڵھتی. دەبێت لیژنھکھ 

دڵنیاییبکاتھوە کھ پڕۆسھی دۆزینھوە و ھھڵبژاردن بھشێوەیھکی 
گونجاو و شھفاف ئھنجامدەدرێت. میکانیزمھکانی دۆزینھوە دەبێت 

ئھو راگھیاندنانھ لھخۆبگرێت کھ دەگاتھ کھسانی ئامانجکراو.
داواکاری و ھھڵبژاردنی مامۆستا بھرپرسیارێتی وەزارەتی 

پھروەردە و پھروەردەکانھ و بریکارانی نێودەوڵھتی یارمھتی 

رێسا یا یاسای پھیوەستی وەزارەتی 
پھروەردە:

• یاسای رێککاری فھرمانبھرانی 
حکومی و سێکتھری گشتی حکومھتی 

عیراق ژ. ۱٤ی ساڵی ۱۹۹۱.
• یاسای عێراقی وەزارەتی پھروەردە ژ. 

۱۲٤ی ساڵی ۱۹۷۱.
• یاسای عێراقی وەزارەتی پھروەردە ژ. 

۳٤ی ساڵی ۱۹۹۸.
• یاسای عێراقی وەزارەتی پھروەردە ژ. 
٤ی ساڵی ۲/۱۹۹۲ەم ھھموارکراو بۆ 

ھھرێمی کوردستانی عێراق.

• اتوانای دەروونی؛
• توانای زانستی؛

• ئھزمونی پھیوەندیدار بھ جۆری خوێندن، بۆ نموونھ خوێندنی خێرا، 'گھیشتن بھ پۆل'، کۆڕسی لێکدراو؛
• توانا بۆ دابینکردنی پشتگیری و بووژانھوەی دەروونی بۆ منداڵ؛

• توانا بۆ دابینکردنی ژینگھیھکی خوێندن-دۆست بۆ منداڵ کھ لھ گروپی جیاوازەوە ھاتوون: پھنابھر، ئاوارە،  
  کۆمھڵگھی خانھخوێ، ھی تر؛

• دەرچوونی پشکنینێکی باکگراوند (ئھگھر شیا)؛
• بھالیھنی کھم ۲ سھرچاوەی ئھرێنی (کھ بکری پھیوەندییان پێوەبکرێت)؛

• ذوشیاری پاراستنی منداڵ و نھریتھ سھالمھتھکانی قوتابخانھ.

مامۆستا و ستافی تری پھروەردە

ستانداردی ۱٥: دۆزینھوە و ھھڵبژاردن
لھڕێگھی  دەدۆزرێنھوە  شارەزا  پھروەردەی  تری  ستافی  و  مامۆستا  پێویستی  ژمارەیھکی 
و  ھھمھجۆر  رەنگدانھوەی  ھھڵبژاردنی  بنھمای  لھسھر  شھفاف،  و  ھاوبھش  پڕۆسھیھکی 

یھکسان.

مامۆستایان و ستافھ كانی تر لھ  سیكتھ ری پھروەردە

• پسپۆڕی جیاوازی مامۆستا؛
• تێکھڵکردنی نھژاد، الیھنگری، و ئایینھکان؛

• دۆزینھوەی بھالیھنی کھمی ٪٤۰ی مامۆستای ئافرەت؛
• لێھاتووی زمانی پھیوەست بۆ فێرخوازان؛

• دەبێت رەچاوی کوالیتی رێنمایی مامۆستا بکرێت لھسھر جۆری تایبھتمھندی؛ 
• ھھڵبژاردنی مامۆستایان، ئھگھر لھنێو کۆمھڵگھ ھھڵنھبژێردرێت لھبھر ھھر ھۆکارێکی روون، دەبێت  

  لھسھر بنھمای باشترین لێھاتوویی بێت؛ ھھروەھا پشتگیری لھڕێگھی راھێنانھکانی رێگاکانی وانھوتنھوەش  
  دەبێت فھراھھم بکرێن.

پێشکھش دەکھن بۆ داتا، ھاندان، چاکترکردنی خزمھتگوزارییھکانی کوالیتی پھروەردە و کھرەستھکانی 
پھروەردە.

پێوەرەکانی ھھڵبژاردنی مامۆستا دەبێت رەنگدانھوەی بنھماکانی جۆرێتی و یھکسانی بن و ئھمانھ رەچاو بکھن:

لھ حاڵھتی فریاگوزارییدا، مامۆستا دەبێت لێھاتووییھکی شیاوی ھھبێت، وەکو: 
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لھ حاڵھتی دروستكردنی گرێبھ ست لھ گھ ڵ توێژه رانی كۆمھ �یھ تی، گرنگی سھرەتا دەبێت بدرێت بھو کاندیدانھی لھ 
خھڵکی لێقھوماون چونکھ ئھوان زیاتر ئاشنای ژینگھ کۆمھ�یھتی و دەروونیھکانی مندا�نن.

ریکخراوە نا-حکومییھ نێودەوڵھتی و ناوخۆییھکان دەتوانن پێشنیاز بکھن و پشتگیری دەرببڕن، لھ کاتی بڕیاردانی 
دۆزینھوەزز

مامۆستا و ستافی تری پھروەردە

لھو حاڵھتانھی کھ مامۆستای لێھاتوو نھبوو:
• گھڕان بھدوای یارمھتی لھالیھن مامۆستایانی قوتابخانھ ئامادەییھکان؛

• زیادکردنی ھێزی لێھاتوویی شارەزا لھگھڵ مامۆستا/مامۆستایانی زانکۆی خۆبھخش؛
• پالندانان و رازیبوون لھگھڵ مامۆستا لھمھڕ پالنێکی گھشھکردنی پیشھیی دەربارەی خولھکانی     

  گھشھکردنی توانست؛
• لھ حاڵھتێک کھ ئھم خا�نھی سھرەوە بھردەست نھبوون، سیستھمی فێرکردن نابێت کاریگھری نێگھتیڤی  

  لھسھر ھھبێت تھنانھت ئھگھر بھ دانانی خھڵکانی تر بھ لێھاتوویی کھمتری وانھوتنھوەش بێت، وەکو  
  قوتابیانی قوتابخانھی دواناوەندی، مامۆستای خانھنشین، پیاوانی ئایینی یا خۆبھخش.
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ستانداردی ۱٦: مھرجھکانی کار
و  پێناسھکردووە  کارییان  مھرجھکانی  بھروونی  پھروەردە  تری  ستافی  و  مامۆستا 

بھشێوەیھکی شیاو قھرەبوو دەکرێنھوە.

کارکردن،  کاتی  رۆڵ،  بھ  ئاماژەیھ  مامۆستا  بۆ  کار  مھرجھکانی 
بۆ  سھرچاوە  تری  مھرجھکانی  و  قھرەبوو،  مامۆستایان،  ژمارەی 

رۆڵییان وەک وانھبێژێک. 

و  بزانرێت  دەبێت  مامۆستا  گرنگی  رۆڵی  کامپ،  بنیاتنانی  پێش 
قۆناغھکانی  بھ  پھیوەستھ  قوتابخانھ  گونجاوی  ھاوبھشی  شوێنێکی 

پالندانانی کامپ ھھبێت.
لھ حاڵھتھکانی فریاگوزارییدا، قھرەبوویھکی شیاوی مامۆستا دەشێ بھرپرسیارێتیھکی زەحمھت بێت لھبھر 

ھھبوونی چھندین خاوەنکار، جۆری جیاوازی گرێبھست، ھاریکاریکردن لھگھڵ سیستھمھکانی قھرەبووکردنی 
فھراھھم بۆ مامۆستا، نھبوونی یارمھتی دارایی بۆ قھرەبووکردن، یا ھھبوونی کھلێنێک لھ سیستھمی 

قھرەبووکردن.
لھ بارودۆخێکی قھیران، قھرەبووکردنی مامۆستا دەشێ بھ دوو جۆر بێت:

قھرەبووی شیاو ئاماژەیھ بھ ئاستێکی گونجاوی قھرەبوو بۆ ئھوەی کھ پیشھگھری پھروەردەیی بتوانن تیشک 
بخھنھسھر کاری پیشھگھریی خۆیان بھبێ گھڕان بھدوای سھرچاوەی تر و دابینکردنی پێویستییھ بنھڕەتیھکانی 

ژیان بۆ خێزانیان.

• خاوەنکار دەبێت نووسراوێکی پھیڕەوکردن بھ پێدانی مووچھی شیاو بھ شێوەی مانگانھ بۆ مامۆستایان  
  بنوسێت لھبھرامبھر ژمارەی رۆژەکان و کاتھکانی وانھوتنھوە. بۆ نموونھ، ۲٤ کاتژمێر ستانداردە بۆ  

  قوتابخانھی بنھڕەتی و ۲۲ کاتژمێر بۆ قوتابخانھی ناوەندی؛
• رێکخراوە نێودەوڵھتیھکان و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی  
  کوردستان دەبێت لھسھر ئاستێکی گونجاوی مووچھ بۆ مامۆستایانی گشت جۆرەکانی خوێندن رێکبکھون  

  بھ لھخۆگرتنی سیستھمی فھرمی و نافھرمی (بۆ نموونھ خوێندنی خێرا، قوتابخانھی ھاوینھ، خوولی  
  راھێنانی ژیان-رزگاکردن بۆ گھنج، ھتد)؛

• رێکخراوە نێودەوڵھتیھکان و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی  
  کوردستان دەبێت لھسھر ھھر پێوەر و ئاستێکی قھرەبووکردنی یاریدەدەری وەکو مووچھ و سھرمووچھ بۆ  

  وانھوتنھوە لھشوێنھ گوندنشین و ئھو شوێنانھی کاریگھری پێکدادانھکانن رێکبکھون. ئھم جۆرە پارەدانھ  
  دەبێت جیا لھ مووچھی ئاسایی رێکبخرێن و جیابکرێنھوە؛

• سیستھمھکانی چاودێریکردن و بھرپرسیارێتی دەبێت دابمھزرێن بۆ دڵنیاییکردنھوەی لھوەی ئھگھر    
مامۆستایان واقیعانھ قھرەبووی شیاوی خۆیان وەردەگرن؛

• سوودەکانی وەک دڵنیایی تھندروستی و مۆڵھتی نھخۆشی دەبێت رەچاوبکرێن و ئھگھر بشێ لھ گرێبھست  
  ھھبن؛

• دڵنیاییکردنھوەی لھوەی کھ ئھو مامۆستایانھی لھسھر میالکی حکومھتن لھالیھن رێکخراوە نا-     
  حکومیھکان/بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان داوایان لێناکرێت وەک مامۆستا. پھیوەندی و چاودێریکردنی  

   تھواو پاشان داوادەکرێن لھنێوان ژمارەیھک لھو نوێنھرە پھروەردەییانھی بھشدارن.

رێسا یا یاسای پھیوەستی وەزارەتی 
پھروەردە:

• دەستووری کارکردنی حکومھتی 
عێراقی (ھھموارکراو لھ ۲۰۰٥).

• مھرجھکانی دامھزراندنی وەزارەتی 
پھیوەندیدار.

مامۆستا و ستافی تری پھروەردە

• دارایی، بۆ نمونھ مووچھ بۆ کارێکی پھسھندکراو، ئھستھمی سھرمووچھ، یا خھ�ت؛
• نا-دارایی، بۆ نموونھ نیشتھجێکردن، خواردن، گواستنھوە، راھێنان، سوپاس و پێزانینی گشتی.

بۆ دابینکردنی قھرەبووی شیاو بۆ مامۆستایان، دەبێت رەچاوی ئھم مھرجانھی خوارەوە بکرێ:
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دووبارە کردنھوەی قوتابخانھ / موسڵ / ئھنمار

مامۆستا و ستافی تری پھروەردە
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• خاوەنکار دەبێت نووسراوێکی پھیڕەوکردن بھ پێدانی مووچھی شیاو بھ شێوەی مانگانھ بۆ مامۆستایان  
  بنوسێت لھبھرامبھر ژمارەی رۆژەکان و کاتھکانی وانھوتنھوە. بۆ نموونھ، ۲٤ کاتژمێر ستانداردە بۆ  

  قوتابخانھی بنھڕەتی و ۲۲ کاتژمێر بۆ قوتابخانھی ناوەندی؛
• رێکخراوە نێودەوڵھتیھکان و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی  
  کوردستان دەبێت لھسھر ئاستێکی گونجاوی مووچھ بۆ مامۆستایانی گشت جۆرەکانی خوێندن رێکبکھون  

  بھ لھخۆگرتنی سیستھمی فھرمی و نافھرمی (بۆ نموونھ خوێندنی خێرا، قوتابخانھی ھاوینھ، خوولی  
  راھێنانی ژیان-رزگاکردن بۆ گھنج، ھتد)؛

• رێکخراوە نێودەوڵھتیھکان و وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی  
  کوردستان دەبێت لھسھر ھھر پێوەر و ئاستێکی قھرەبووکردنی یاریدەدەری وەکو مووچھ و سھرمووچھ بۆ  

  وانھوتنھوە لھشوێنھ گوندنشین و ئھو شوێنانھی کاریگھری پێکدادانھکانن رێکبکھون. ئھم جۆرە پارەدانھ  
  دەبێت جیا لھ مووچھی ئاسایی رێکبخرێن و جیابکرێنھوە؛

• سیستھمھکانی چاودێریکردن و بھرپرسیارێتی دەبێت دابمھزرێن بۆ دڵنیاییکردنھوەی لھوەی ئھگھر    
مامۆستایان واقیعانھ قھرەبووی شیاوی خۆیان وەردەگرن؛

• سوودەکانی وەک دڵنیایی تھندروستی و مۆڵھتی نھخۆشی دەبێت رەچاوبکرێن و ئھگھر بشێ لھ گرێبھست  
  ھھبن؛

• دڵنیاییکردنھوەی لھوەی کھ ئھو مامۆستایانھی لھسھر میالکی حکومھتن لھالیھن رێکخراوە نا-     
  حکومیھکان/بریکارانی نھتھوە یھکگرتووەکان داوایان لێناکرێت وەک مامۆستا. پھیوەندی و چاودێریکردنی  

   تھواو پاشان داوادەکرێن لھنێوان ژمارەیھک لھو نوێنھرە پھروەردەییانھی بھشدارن.

ستانداردی ۱۷: پشتگیری و سھرپھرشتیكردن
بھشێوەیھکی  پھروەردە  تری  مامۆستا و ستافی  بۆ  پشتگیری  میکانیزمھکانی ھاوکاری و 

کاریگھر کارییان پێ دەکرێت.

لھ رەوشھ فریاگوزارییھکاندا، مامۆستاکان تووشی چھندین بھرەنگاری دەبنھوە بۆ نموونھ : قھ ره باڵغی قوتابی لھ 
پۆل، کھموکوڕی لھ قھرەبووکردنھوە، قسھپێکردنی زمانێکی تر لھوەی مھنھھج لھالیھن قوتابی، گروپی جیاواز لھ 
ھھمبھر ھھمھجۆری تھمھن و کھلتوور. فھراھھمکردنی پشتگیری کاریگھر بۆ ئھم مامۆستایانھ کھمێک زەحمھتھ 

بۆ دابینکردنی پھروەردەیھکی باش بۆ ھھمووان.

میکانیزمھکانی پشتگیری بۆ مامۆستا ئاماژەیھ بھ:
• دەستنیشانکردنی بھڕێوەبھری بھئھزموونی قوتابخانھ؛

• راھێنانی بھڕێوەبھری قوتابخانھ لھمھڕ بھڕێوەبردنی قوتابخانھ لھماوەی حاڵھتھ فریاگوزارییھکان (کارەسات،  
  پێکدادان، بھڕیوەبردنی مھترسی....ھتد)؛

• دابینکردنی راھێنانی ستافی خزمھتگوزاری لھمھڕ پھروەردەی گشتگیر؛
• دابینکردنی کھرەستھی پێویستی وەکو کتێب، پھڕاو، پێنووس، و کھلوپھلی دانیشتن بۆ قوتابیانی تازە ھاتوو؛

• پێشکھشکردنی پشتگیری دەروونی-کۆمھ�یھتی بۆ مامۆستایان؛
• پشتگیریکردنی تۆڕەکانی پشتگیری ھاوکاری مامۆستا؛

• دابینکردنی پێزانین و ھاندانی فھرمی بۆ مامۆستایانی لێھاتوو.

میکانیزمھکانی سھرپھرشتیکردنی مامۆستایان ئاماژەیھ بھ:
• سھرپھرشتیکردن/پێداچوونھوەی بھردەوام و رێکخراوی رۆڵی مامۆستایان لھالیھن بھڕێوەبھری قوتابخانھ؛

• ھھڵسھنگاندن/پێداچوونھوەی مامۆستا لھڕێگھی 'پی تی ئھی' و قوتابیان؛
• پێداچوونھوەکان لھالیھن سھرپھرشتیار چھندین پێوەری جیاواز لھخۆدەگرێت، وەکو: دەستکھوتھکانی  

  قوتابی، ئامادەبوون، کارکرد لھگھڵ تیم، دەستپێشخھرییھ داھێنھرەکان .... ھتد.
میکانیزمھکانی پشتگیری و سھرپھرشتیکردن بھشێوەیھکی کاریگھر کار دەکھن کاتێک:

• باوان، مامۆستا، قوتابی، پێشھوایانی ئایینی، کھسانی پلھ بھرز پشتگیری بۆ پھیوەندی نێوان مامۆستا و  
  قوتابی پێشکھش دەکھن؛

• ئھوانھی بھشدارن لھ پشتگیری و سھرپھرشتیاری راھێنراون؛
• میکانیزم و کھرەستھکان سا�نھ و بھشێوەیھکی رێکخراو پێداچوونھوەیان بۆ دەکرێت؛

• سھرپھرشتیاران یارمھتی مامۆستایان دەدەن لھ حاڵھتھ فریاگوزارییھکان لھڕێگھی پالندانانی پۆل؛
• یارمھتیدانی مامۆستا لھ کۆنتڕۆڵکردن و بھڕێوەبردنی پۆل لھ قۆناغھ سھرەتاییھکانی فریاگوزاریی؛

• میکانیزمی بھرپرسیارێتی ھھیھ لھ کۆمھڵگھ، قوتابخانھ، و ئاستھکانی 'دی ئۆ ئی' بۆ دڵنیاییکردنھوەی  
  پشتگیری و سھرپھرشتیکردنی پھیوەست.

 

مامۆستا و ستافی تری پھروەردە



رێسای پھروەردە
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رێسا یا یاسای پھیوەستی 
وەزارەتی پھروەردە:

• دەستووری عێراقی فیدڕاڵی 
۲۰۰٥، ماددەی ۳٤.

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی 
عێراق ژ. ۱۲٤ی ساڵی ۱۹۷۱.
• یاسای وەزارەتی پھروەردەی 
عێراق ژ. ۳٤ی ساڵی ۱۹۹۸.

• یاسای وەزارەتی پھروەردەی 
عێراق ژ. ٤ی ساڵی ۲/۱۹۹۲ەم 

ھھموارکردن بۆ ھھرێمی 
کوردستانی عێراق.

پالنێکی بھپھلھ دەبێت لھسھر ئاستێکی نێودەوڵھتی رێکبخرێت و 
ئامادەبکرێت بۆ وەالمدانھوەی ھھر فریاگوزارییھکی چاوەڕوانکراوی 

ئاییندە. بھشێک یا دەزگایھکی تایبھت دەبێت دابمھزرێت بۆ بھڕێوەبردنی 
سیستھمێکی لھم چھشنھ.

بواری تر ھھیھ کھ تیایدا رێساکان دەتوانن رێبھری زیاتر فھراھھم بکھن 
لھمھڕ چۆنیھتی دابینکردنی پھروەردە بھباشترین شێوە بۆ منداڵ لھ حاڵھتھ 
فریاگوزارییھکاندا. ئھم نووسراوە، 'کھمترین ستانداردە پھروەردەییھکانی 

عێراق لھ فریاگوزارییدا'، رەنگھ یھکھمین ھھنگاو بێت لھ دەستنیشانکردنی 
ئھم دۆزە.

لھم ستانداردە، دەسھ�تی پھروەردە ئاماژەیھ بھ وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی 
حکومھتی ھھرێمی کوردستان، و لھگھڵ پارێزگا و نوسینگھ ناوچھییھکانیان.

بھردەوامی پھروەردەی باش واتھ راھێنانی بھردەوام – تھکنیکی، زانستی، و کارگێڕی – بۆ گشت 
مامۆستایان، کارگێڕان، و سھرپھرشتیاران. ئاماژەشھ بھ منداڵێک کھ بھردەوامھ لھ سوڕی خوێندن بھبێ پشوو یا 

ماوەی خزمھتگوزاری.

ستانداردی ۱۸: داڕشتنی یاسا و رێسا گشتییھكان
دەسھ�تدارانی پھروەردە سھرەتا تیشک دەخھنھ سھر بھردەوامی و بوژانھوەی کواڵیتی پھروەردە، 

بھلھخۆگرتنی خوێندنێکی خۆڕایی و گشتگیر.

رێسای پھروەردە

لھ عێراق دوو رێسای سھرەکی پھروەردە ھھیھ:
• رێسای وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی؛                                                      
• رێسای وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستانی عێراق.

بوژانھوەی پھروەردەی باش واتھ:
• پێداچوونھوە بھ ستانداردە ھھبووەکانی کوالیتی؛

• خھم�ندنی رەوشی قھیرانی ئێستا و ئھو کھلێنانھی لھ پھروەردەی باش ھھن؛
• پالندانان لھمھڕ چۆنیھتی پڕکردنھوەی ئھم کھلێنانھ؛

• پێداچوونھوە بۆ دڵنیاییکردنھوە لھ دەستنیشانکردنی ئھم کھلێنھ لھ کوالیتی دا.

• پێش حاڵھتھ فریاگوزارییھکان، ئامادەکردنی بۆ چؤنیھتی فھراھھمکردنی پھروەردە؛
• فھراھھمکردنی راھێنان بۆ مامۆستا و فھرمانبھرانی وەزارەتی پھروەردە لھمھڕ ستانداردەکانی کوالیتی،  
  رێککاری ئھرێنی، پشتگیری دەروونی-کۆمھ�یھتی، و ھاندانی کۆمھڵگھ بۆ رێکخستنی زانیاری ھھبوو  

  لھگھڵ لێھاتووییھکانی فریاگوزاری؛
• لھخۆگرتنی بھرنامھی زیاتری وەکو ئامادەکردنی خواردنی قوتابخانھ، چاالکیھ بنیاتنھرەوەکان، پھروەردەی  

  ئاشتی و نھھێشتنی پێکدادان؛
• ھاندانی خێزان بۆ ناردنی منداڵ لھ تھمھنی زوودا بۆ دایھنگھ؛

• دانانی رێسای چاکسازی بھرنامھی گھشھکردنی گونجاو لھھھمبھر رەوشی ئێستای جیھانی و تھکنھلۆژیای  
  نوێ؛

• پێشخستنی ستانداردە تایبھتھکان بۆ پشتگیری چاودێریکردن و بھدواداچوون لھژووەرەوەی پۆل.

بوژانھوەی پھروەردەی باش دەشێ بھدەستبێت لھڕێگھی ئھم جۆرە کردارانھ:



٥۰

خوێندنی خۆڕایی ئاماژەیھ بھ  بھ ده ستھێنانی خوێندن وفێربوون بۆ ھھ مووان لھ  ھھ موو قۆناغھ كان وبھ بێ تێچوون.  
بھ ده ستھێنانی خوێندن وفێربوون بۆ ھھ مووان دەشێت فھراھھم بێت لھڕیگھی ئھم کردارانھی خوارەوە:

رێسای پھروەردە

یونیسێف شوێنی یاری منداڵ دابیندەکات / چادرگای حاج عھلی، موسڵ / ئھنمار

• دابینکردنی ھۆکاری گواستنھوە بۆ قوتابخانھ؛
• لھخۆگرتنی گشت مندا�ن لھ قوتابخانھ، گشتی مندا�ن بھبێ جیاوازی چینی کۆمھ�یھتی، ئایین، رەگھز،  

  ئاوارە، پھنابھر، زمان، یا ھھر تایبھتمھندییھکی تر؛
• فھراھھمکردنی رەزامھندی ئاسایش بۆ گشت قوتابی و مامۆستایان؛

• دڵنیاییکردنھوە لھوەی کھ باڵھخانھی قوتابخانھ فھراھھمھ بۆ ھھمووان، بھ لھخۆگرتنی ئاوارە و پھنابھر؛
• بھشداریپێکردنی کۆمھڵگھی خانھخوێ لھ فھراھھمکردنی داخلبوونی پھروەردە بۆ ھھمووان؛

• دابینکردنی خزمھتگوزارییھ پھروەردەییھکان و مامۆستا و کھرەستھکانی فێربوون بھگوێرەی پێویست؛
• بریکارە نێودەوڵھتیھکان دەبێت خێرا و ئامادەبن بۆ پشتگیریکردنی وە�مدانھوەی ناوچھیی بھشێوەیھکی  

  گشتی لھگھڵ بنیاتنانی قوتابخانھ و قوتابخانھی شیاو بۆ مندا�ن؛
• حکومھت دەبێت رەزامھند و پشتگیریکار بێت لھ جێبھجێکردنی رێسا حکومیھکان. پھیوەندی و     

  رێبھرییھکی روون دەبێت لھ سھرەتای دەستپێکردنی وەالمھکان سھرکھوتوو بێت؛
• دڵنیاییکردنھوە لھ پالنی خێرای ھھبوو بۆ ئامادەکردنی وە�مھکانی ئاییندە.
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ستانداردی ۱۹: پالندانان و جێبھجێکردن
چاالکییھ پھروەردەییھکان رەچاوی رێسا، یاسا، ستاندارد و پێویستیھکانی فێربوونی کھسانی لێقھوماوی 

پالنھ نێودەوڵھتی و ناوخۆییھکان دەکھن.

• پھروەردەی فھرمی فھراھھمکراو لھالیھن حکومھت، وەکو: پھروەردەی جھستھیی، ھونھر، دەرس  
  دەربارەی مافھکانی مرۆڤ، دیموکراسیھت. پھروەردەی فھرمی کاری سھرەکی و ئامانجی بناغھییھ بۆ  

  گشت مندا�ن؛
• پھروەردەی نافھرمی، وەک ئھوانھی دابینکراون لھالیھن رێکخراوە نا-حکومیھکان، بھ لھخۆگرتنی جۆری  

  جیاواز و فراوانی چاالکیھکانی وەکو پشتگیری دەروونی- کۆمھ�یھتی یا شوێنی فێربوونی کاتی؛
• ھھبوونی ئامراز/خزمھتگوزارییھکانی دەروونی- کۆمھ�یھتی لھ بھرنامھکان.

• 'جاڕنامھی جیھانی مافھکانی مرۆڤ' (۱۹٤۸) (ماددەکانی ۲، ۲٦)؛
• 'چوارەمین کۆبوونھوەی جنێف' (۱۹٤۹) (ماددەکانی ۳، ۲٤، ٥۰) و 'پرۆتۆکۆڵی زیادەی دووەم'     

  (۱۹۷۷) (ماددەی ٤٫۳ (ا))؛
• 'کۆبوونھوەی پھیوەست بھ باری پھنابھران' (۱۹٥۱) (ماددەکانی ۳، ۲۲)؛

• 'رێککھوتنی نێودەوڵھتی لھمھڕ مافھ مھدەنی و سیاسیھکان' (۱۹٦٦) (ماددەی ۲)؛
• 'رێککھوتنی نێودەوڵھتی لھمھڕ مافھ ئابووری، کۆمھ�یھتی، و کھلتوریھکان' (۱۹٦٦) (ماددەکانی ۲، ۱۳،  

  ۱٤) 'کۆبوونھوە لھمھڕ بنبڕکردنی گشت جۆرەکانی جیاکاری دژی ئافرەتان' (۱۹۷۹) (ماددەی ۱۰)  
  'کۆبوونھوە لھمھڕ مافھکانی منداڵ' (۱۹۸۹) ماددەکانی ۲، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۸، ۳۹)؛

• 'قانونی رۆمای دادگای تاوانی نێودەوڵھتی' (۱۹۹۸) (ماددەی ۸(۲)(ب)(۹) و (۸(۲)(ی)(٤)) 'بنھما  
  رێبھرییھکان لھمھڕ ئاوارەبوونی ناوخۆ' (ھاوپێچنھکراو) (۱۹۹۸) (پاراگرافی ۲۳)؛
• 'کۆبوونھوە لھمھڕ مافھکانی تاکی خاوەن پێداویستی تایبھت' (۲۰۰٦) (ماددەی ۲٤).

• یاسای نھتھوەیی بۆ خوێندەواری؛
• یاسای خوێندنی خۆرایی و ناچاری؛

• یاسای خوێندنی تایبھت؛
• یاسای دەستھی باوان و مامۆستایان.

• یاسای وەزارەتی پھروەردە؛
• سیستھمی پھروەردە بۆ خوێندنی بنھڕەتی؛
• سیستھمی پھروەردە بۆ خوێندنی ئامادەیی؛

• سیستھمی قوتابخانھی تایبھت بۆ جێبھجێکردنی مھنھھجی ھھرێمی کوردستانی عێراق.

لھ عێراق، چاالکیھکانی پھروەردە ئاماژەیھ بھ:

رێسا و یاسا و ستانداردە پھروەردەیی و نێودەوڵھتیھ پھیوەستھکان ئھمانھن:

رێسا و یاسا و ستانداردە پھروەردەیی و نھتھوەییھ پھیوەستھکان ئھمانھن:
عێراقی فیدڕاڵ

ھھرێمی کوردستانی ؤ

پێویستیھکانی فێربوون ئاماژەیھ بھ فێربوونی ھزری، جھستھیی، کۆمھ�یھتی-سۆزداری. ھھردوو وەزارەتی 
پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان پێویستییھکانی فێربوون بۆ تھمھنی 

دیاریکراوییان لھ مھنھھجی فھرمی پێناسھکردووە. کۆمھڵھی پھروەردە و وەزارەتھکانی پھروەردە دەبێت گفتوگۆ 
بکھن و رەزامھندی بنوێنن لھمھڕ چۆنیھتی فھراھھمکردنی پێویستییھکانی فێربوونی خێرا و درێژخایھن بھباشترین 

شێوە بۆ کھسانی لێقھوماو.
کھسانی لێقھوماو ئھمانھ دەگرێتھوە: ئاوارە، پھنابھر، گھڕاوە، کۆمھڵگھی خانھخوێ، ئھو مندا�نھی گھیشتن پێیان 

زەحمھتھ، مندا�نی خاوەن پێداویستی تایبھت، ھھتیوو و مندا�نی نھپارێزراو، بھتایبھتی مندا�نی نھپارێزراوی وەکو 
لھ خێزانی سھرپھرشتیاری ئافرەت، ھھتیوو، ئھو مندا�نھی کاردەکھن، و ئھو کچانھی ھاوسھرگیرییان کردووە و تا 

ئێستا نھیان خوێندووە. (بڕوانھ ستانداردەکانی ٤ و ٦).

رێسای پھروەردە
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• وەزارەتی پھروەردەی ناوەندی و وەزارەتی پھروەردەی حکومھتی ھھرێمی کوردستان دەبێت پێداچوونھوە  
  بھ رێسا و یاسا و ستانداردە نێودەوڵھتییھکان بکھن؛

• رێکخراوە نێودەوڵھتییھکان لھ عێراق دەبێت پێداچوونھوە بھ رێسا و یاسا و ستانداردەکانی نھتھوەیی و  
  حکومھتی ھھرێمی کوردستان بکھن پێش دەستپێکردنی کار. ئھمھ دەبێت ھھنگاوێک بێت لھ سھرەتای خھ 
  م�ندنی پیویستییھکان و/یا شیکردنھوەی بارودۆخھکان بۆ گھرەنتیدان بھ پھیوەندیھکان لھگھڵ رێسا و پالن  

  و بھرنامھ پھیوەستھکانی حکومھت.

قوتابخانھیھکی کچان / سلێمانی / واثق خوزاعى

رەچاوکردنی رێسا پھروەردەییھکان واتھ ھھردوو:

رێسای پھروەردە









IraqEducation Cluster

'نزمترین ئاستی پێوەرە پھروەردەییھکان لھ باری نا ئاسایی لھ (عێراق)دا' خۆی بھ خھمخۆر دەزانێت بۆ 
دابینکردنی پھروەردەیھکی پارێزراو بۆ گشت منداڵ و گھنجانی لێقھوماو لھ باری نائاسایی لھ عێراقدا.

پھیوەست بھ ' تۆڕی ھاوبھشی دەزگاکانی فێرکردن لھ باری نا ئاساییدا 'INEE''ی جیھانی، ئھم نووسراوە 
ھھوڵی پێناسھکردنی پھروەردەیھکی کاریگھر، کوالیتی بھرز، و گشتگیر لھ باری نائاسایی و رەوشی عێراق 

دەدات.
برەو بھم ئامرازە بۆ و لھالیھن دەسھ�تی ناوخۆیی عێراق و نوێنھرانی رێکخراوە نا- حکومیھکان و نھتھوە 

یھکگرتووەکان لھ پڕۆسھیھکی ئاسانکراو لھالیھن 'کۆمھڵھی پھروەردەی عێراق' دراوە.

نزمترین ئاستی پێوەرە پھروەردەییھکان
لھ باری نا ئاسایی لھ (عێراق)دا


