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 / OMAKIELINEN KOULUSANASTOفەرهەنگۆکی قوتابخانە بە زمانی دایکی
 /AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAچاالکییەکانی بەیانی و ئێوارانە
چاالکییەکانی بەیانانە و ئێوارانە پێش و دوای دەرسەکان ڕێکدەخسترێن وچاالکییەکن کە بە پارەن.
لەو چاالکییانەدا دەتوانن قوتابییەکانی پۆلەکانی یەکەم و دووهەم و هەروەها ئەو قوتابییانەی ،کە بڕیاری فێربوونی تایبەتیان هەیە،
بەشداری بکەن.
 /ALKUOPETUSفێرکردنی سەرەتایی
مەبەست لە فێرکردنی سەرەتایی ،پۆلەکانی یەکەم و دووهەمن.
 /ERITYISOPETUSفێرکاریی تایبەت
فێرکاریی تایبەت بۆ قوتابییەکە ،کە گیروگرفتی لە فێربوون و یان لە خوێندندا هەیە.
 /ESIOPETUSفێرکاریی ئامادەیی
منداڵ پێش لەدەستپێکی قوتابخانەی سەرەتایی لە خوێندنی ئامادەییدا بەشداری دەکا .خوێندن لە فێرکاریی ئامادەیی بەخۆڕاییە.
 /HUOLTAJAسەرپەرشت
سەرپەرشت بە کەسێک دەوترێ ،کە بەرپرسایەتیی پەروەردەی منداڵ و یان گەنجی لەسەر شانە ،بەگشتی دایک و/یان باوکی
منداڵەکەیە.
/JÄRJESTYSSÄÄNNÖTیاساکانی نەزم
باسی ئەوە دەکەن ،کە لە قوتابخانە چۆن دەبێ هەڵس وکەوت بکردرێ ،هەتا هەموو کەس ئەمنییەت و ئاسایشی خوێندنی هەبێ و لە
قوتابخانە بەخۆشی لێی ڕابوێرێ.
 /KIELIOHJELMAبەرنامەی زمانی
بەرنامەی زمانی باسی هەڵبژاردەکانی ئەو زمانانە دەکا ،کە لە قوتابخانە و یان لەشار دەکرێ بیانخوێنی.
 /KIVA KOULU –OHJELMAپرۆژەی KIVA KOULU
بەرنامەی  ،KiVa Kouluبەرنامەیەکە بۆ کەمکردنەوە و پێشگری کردن لە ئەزیەت و ئازاردان لە قوتابخانە.
 /KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖهاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە
مەبەست لە هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە چاالکیی هاوبەشی نێوان کارگێڕانی قوتابخانە و قوتابییە بۆکەڵک وەرگرتنی هەرچی
زیاتری قوتابی .هاوکارییەکی باش هەموو کاتێک یارمەتیی قوتابی دەدات .لەناو قوتابخانەدا هەروەها کۆمەڵەی سەرپەرشتان هەیە ،کە
بەنۆبەی خۆی هاوکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانە بەرەوپێش دەبا.
 /KOULUKIUSAAMINENئازاردان لە قوتابخانە
مەبەست لە ئازاردان لە قوتابخانە ئازاردان و خەسارپێگەیاندنی بەردەوام بە یەک قوتابییە .ئازاردان لە قوتابخانە نابێ قەبووڵ
بکردرێ و دەبێ هەمووکات بەدژی ڕابوەسترێ.
/KOULUKULJETUSگواستنەوە و هێنان و بردن بۆ قوتابخانە
ئەگەر ڕێگەی قوتابخانەی منداڵێک ،کە لە خوێندنی ئامادەیی یان خوێندنی سەرەتاییدایە و یان فێرکاریی زیادی وەردەگرێ ،لە پێنج
کیلۆمیتر زیاتر بێ ،ئەو مافی هاتوچووی خۆڕاییی بۆ قوتابخانە هەیە .قوتابی هەروەها مافی هاتوچووی خۆڕاییی هەیە ،ئەگەر ڕێگەی
قوتابخانە بە لەبەرچاوگرتنی تەمەنی ئەو ،یا بارودۆخەکانی تر زۆر دژوار بێ یان تووشی ماندوویی و یان مەترسیی بکا.
 /KOULUKURAATTORIکەسی پێوەندی نێوان ئیدارەی خزمەتگوزارییەکانی کۆمەاڵیەتی و قوتابخانە ،چاودێر
ئەرکی چاوەدێر بەرەوپێشبردنی خۆشگوزەرانیی قوتابییە و یارمەتیدانی ئەو بۆ خوێندن بەتایبەت لەو بارودۆخانەدا ،کە قوتابی
گیروگرفتی هەیە.
 /KOULUN KERHOTOIMINTAچاالکیی باشگاکانی قوتابخانە
مەبەست لە چاالکیی باشگاکانی قوتابخانە ،ئەو چاالکییانەن ،کە لەالیەن قوتابخانەوە و ئێوارانە پاش تەواوبوونی دەرسەکانی قوتابییان
ڕێک دەخسترێن ،بەشداریکردن لەواندا بەئارەزووی قوتابییە.
/KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAیارمەتیدەری خوێندن
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یارمەتیدەری خوێندن کەسێکە ،کە لە قوتابخانەدا ئیش دەکا و یارمەتیی قوتابییان و مامۆستاکان دەدا.
/KOULUPSYKOLOGIدەروونناسی قوتابخانە
ئەرکی دەروونناسی قوتابخانە بەرەوپێشبردنی خۆشگوزەرانی و ریفاه ،گەشە و پێشکەوت ،پێوەندیگرتن و فێربوونی مندااڵن و
گەنجانە.
 /KOULURUOKAILUخواردن لە قوتابخانە
قوتابی دەبێ لە هەموو ڕۆژێکی کاری و خوێندنی قوتابخانەدا خواردنی بەخۆڕاییی پێ بدرێ .هاوکات دەگەڵ خواردن لە قوتابخانەدا
هەروەها منداڵەکان فێری ئەو بابەتانە دەکردرێن ،کە لە پێوەندی دەگەڵ تەندروستی و هەڵسوکەوت دان.
/KOULUTERVEYDENHUOLTOچاوەدێریی تەندروستی لە قوتابخانە
مەبەست لەچاوەدێریی تەندروستی لە قوتابخانە ،پەیجووریکردن ،هەڵسەنگاندن و یارمەتیدان بە ڕیفاه و خۆش لێگوزەرانیی کارگێڕانی
قوتابخانە و گەشەی ساڵمەت و تەندروستیی قوتابییانە .هەروەها چاوەدێریی بێهداشتی دەم و ددان واتە چاوەدێریی ددانەکان دەخۆدا
دەگرێتەوە .قوتابخانە دەتوانێ چاوەدێری تەندروستی و یان دوکتووری خۆی هەبێ و یان کاتەکانی چاوپێکەوتن دەگەڵ قوتابییان
دەتوانرێ لە ناوەندی تەندروستی ڕێک بخسترێ.
 /KURINPITOتەمبێکردن
ئەگەر قوتابی بە پێچەوانەی یاساکانی خوێندنی سەرەتایی و یان ڕیسا و پێڕەوی قوتابخانە بجووڵێتەوە و هەڵس وکەوت بکات ،دەتوانرێ
سزا بدرێ .لەسەر ئەو سزایانە لە یاسای خوێندنی سەرەتاییدا زانیاری هەیە.
/KURSSIMUOTOISUUSکۆرس بوونی دەرسەکان
مەبەست لە کۆرسبوونی دەرسەکان ئەوەیە ،کە بابەتی دەرسیی خوێندن دابەشکراوەتەوە سەر چەند کۆرسێک .بە گشتی هەر بەباتێکی
خوێندن دەساڵدا کراوەتە  ٤تا  ٦کۆرسی خوێندن.
/LASTENSUOJELUN ILMOITUSVELVOLLISUUSبەرپرسایەتی لەسەر دانی ئاگاداریی منداڵپارێزی
ئەو کەسانەی لە ژێر دەستی ڕێکخەری فێرکارین ،ئەرکی چاوەدێری و پاراستنی مندااڵنیان لەسەرە .ئەوان دەبێ دەستبەجێ
بەلەبەرچاوگرتنی یاسای ڕازپارێزی بە ئۆرگانەکانی بەرپرسی چاوەدێرییەکانی کۆمەاڵیەتی ڕابگەیەنن ،ئەگەر زانیاری
لەسەربارودۆخێک وەدەست بهێنن ،کە چاوەدێری و ئاگاداری لە منداڵەکە دەخاتە ژێر مەترسی و یان هەڵس وکەوتی منداڵەکە خۆی
پێداویستیی بە ڕوونکردنەوەی ئەرکی منداڵپارێزی هەبێ.
 /LEIRIKOULUئوردووی قوتابخانە
ئوردووی قوتابخانە دەورەیەکی خوێندنە ،کە لە گەاڵلەی کاریی قوتابخانەدا دەستنیشان کراوە و لە دەرەوەی قوتابخانە بەڕێوەدەچێ.
سەرپەرشتان دەتوانن دە گەاڵڵەکردنی ئوردووی قوتابخانەدا بەشداری بکەن .بەرپرسایەتیی ڕێکخستنی ئوردوو لەسەرشانی
قوتابخانەیە.
 /LISÄOPETUSخوێندنی زیادە
مەبەست لە خوێندنی زیادە ئەو خوێندنەیە ،کە دەدرێ بەو قوتابییانەی ،کە کارنامەی کۆتاییی خوێندنی سەرەتایییان وەرگرتووە.
بەشداریکردن لەودا بۆ قوتابی ئازاد و دڵخوازە.
 /LUKUVUOSIساڵی خوێندن
ساڵی خوێندن لە ڕۆژی ١ی مانگی  ٨دەست پێدەکا و لە ڕۆژی ٣١ی مانگی  ٧تەواو دەبێ .هەر شارێک بۆ خۆی بڕیاری ئەوە دەدا،
کە ساڵی خوێندنی قوتابخانە چ کاتێک دەست پێدەکا و پشووەکانی قوتابخانەکان کەی دەبن.ساڵی خوێندن بە دووبەش دابەش دەکردرێ:
بەشی خوێندنی پاییزی و بەشی خوێندنی بەهاری .ساڵی خوێندن  ١٩٠ڕۆژی کارییە.
/LUOKANVALVOJAچاوەدێری پۆل
لە پۆلەکانی  ٧تا  ،٩یەکێک لە مامۆستاکان ،کە دەرسبێژی دەرسێکی تایبەتە ،وەکوو چاوەدێری قوتابییان چاالکی دەکا و ئاگاداری
بابەتە پێوەندیدارەکانی پۆلەکە دەگەڵ هەڵس و کەوت و کاروباری ڕۆژانەی قوتابخانەیە ،وەکوو چاوەدێریی نەهاتنەوە و غایببوونی
منداڵەکان و هەروەها پێوەندیگرتن دەگەڵ دایکان و باوکانی قوتابییان.
 /LUOKKARETKIسەیران و گەشت و گوزاری پۆل
گەشت و گوزار وسەیرانی پۆل ،سەفەر و یان سەیرانێکە ،کە لەالیەن قوتابییان/یان دایکان و باوکان ڕێک دەخسترێ و قوتابخانە
لەسەری بەرپرس نییە( .دەگەڵ سەیرانی خوێندن لێکی دەنەوە و هەڵیسەنگێنن)
 /LÄHIKOULUقوتابخانەی نزیک
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شارەداری ئاگاداری لەسەر قوتابخانەی نزیکی منداڵەکە ڕادەگەیەنێ.
بەگشتی قوتابخانەی نزیک ،نزیکترین قوتابخانەیە بۆ ماڵی منداڵ ،کە ڕێگای هاتووچووی نێوان ئەو تا ماڵ بۆ قوتابی ئەمنترین ڕێگە
بێ.
 /MAI-OPETTAJAمامۆستای زمانی دایکی
مەبەست لە مامۆستای زمانی دایکیی قوتابییە لە قوتابخانەکانی سەرەتاییی شاری تورکو.
 /OMO-OPETTAJAمامۆستای فێرکاری بە زمانی دایکی
مامۆستایەکە ،کە بابەت و ناورۆکی دەرسەکانی قوتابی بە زمانی دایکیی ئەو بۆ شی دەکاتەوە و فێری دەکا و لە قوتابخانەکانی
سەرەتاییی شاری تورکو چاالکی دەکا.
 /OPETUKSEN ERIYTTÄMINENجیاکردنەوەی فێرکاری
مامۆستا فێرکاریی خۆی بە پێی پێداویستییەکانی گرووپی فێرکاری و یان پێداویستییەکانی قوتابی جیادەکاتەوە .مەبەست و ئامانجی
جیاکردنەوەی فێرکاری ئەوەیە کە هەموو قوتابییەک دەرفەتی خوێندن و فێربوونی هەبێ.
 /OPETUKSEN PAINOTTAMINENگرینگی دان بە دەرس وبابەتێکی تایبەت
قوتابخانەکان دەتوانن لە فێرکاریی خۆیاندا گرینگیی تایبەت بدەن بە دەرسێکی دیاریکراو ،وەکوو موزیک ،نیگارکێشان ،زانستەکانی
سروشتی و یان پەیوەندییەکان و میدیا.
 /OPETUKSEN YKSILÖLLISTÄMINENتاکەکەسیکردنەوەی فێرکاری
ئەگەر قوتابی لە فێربووندا گیروگرفتی هەبێ ،دەکرێ بابەتە دەرسییەکانی ئەو بەشێوەیەک گۆڕانکارییان تێدا بکردرێ ،کە فێربوونیان
بۆ قوتابی ئیمکانی هەبێ.
 /OPETUSSUUNNITELMAگەاڵڵەی فێرکاری
گەاڵڵەی فێرکاری بەڵگەیەکە ،کە دەڵێ چ شتێک ،چ کاتێک و بە چ شێوەیەک دەبێ لە قوتابخانە بوترێتەوە .دەبێ گەاڵڵەی فێرکاری
پێڕەویی لێ بکردرێ .سەرپەرشتان دەتوانن لە کاری بەرەوپێشبردن و گەشەپێدانی گەاڵڵەی فێرکاریی قوتابخانەدا بەشداری بکەن.
 /OPINTO-OHJELMAبەرنامەی خوێندن
لە بەرنامەی خوێندندا باس لەو بابەتەدەرسییانە و گرووپەکانی دەرسی دەکردرێن ،کە قوتابی دەیانخوێنێ.
 /OPINTORETKIگەشت و سەیرانی خوێندن
گەشت و سەیرانی خوێندن ،سەیرانێکە ،کە لە گەاڵڵەی کاریی قوتابخانەدا دەستنیشان کراوە و دەبێ لە کاتی قوتابخانەدا ئەنجام بدرێ،
کە مەبەست لە ئەو تەواوکردن و بەقووڵی تێگەیشتن و فێربوونی دەرسەکانی قوتابییە .بەرپرسایەتیی گەشت و سەیرانی خوێندن لەسەر
قوتابخانەیە و پێویستیی بەوە هەیە ،کە مامۆستا دەگەڵ بێت .سەرپەرشتان دەتوانن لە ڕیکخستن و وەدیهێنانی گەشت و سەیرانی
خوێندندا بەشداری بکەن.
 /OPPILAAN ARVIOINTIهەڵسەنگاندنی قوتابی
هەڵسەنگاندنی قوتابی لە دووبەش پێک دێت :هەڵسەنگاندنی هاوکات دەگەڵ خوێندن و هەڵسەنگاندنی تەواوبوونی خوێندن ،کە ئەرکی
جیاوازیان هەیە .ئەو زانیارییانەی لەسەر هەڵسەنگاندن دەدرێنەوە قوتابی ،بەو دەڵێن ،کە چەند بە باشی توانیویەتی بگاتە ئەو
ئامانجانەی کە بۆ گەشە کردن و خوێندنی خۆی داینابوون .بەیارمەتیی ئەو زانیارییانە ،هەروەها دایکان و باوکان دەتوانن باشتر
یارمەتیی خوێندنی منداڵەکەیان بدەن .ئەو زانیارییانە لە بیروڕای زمانی و بەنووسراوەی مامۆستا و هەروەها لە کارنامەی دراو بە
قوتابی پێک دێن .ئەرکی کارنامەی کۆتاییی خوێندنی سەرەتایی ئەوەیە ،کە دیاری بکا قوتابی چەندە بە باشی توانیویەتی پاش
تەواوکردنی قوتابخانەی سەرەتایی ئامانجەکانی دیاریکراو بۆ بابەتە دەرسییەکانی جیاواز بپێکێ و پێیان بگا.
 /OPO = OPPILAANOHJAAJAڕێنوێنیکەری قوتابی
ڕێنوێنیکەری قوتابی هەم بەشێوەی تاکەکەسی و هەم بە شێوەی گرووپی ڕێنوێنیی قوتابییانی خوێندنی سەرەتایی دەکات.
 /OPPILAANOHJAUSڕێنوێنیی قوتابی
لە ڕێنوێنیی قوتابیدا ،یارمەتی بە گەشەی ئامادەکارییەکانی خوێندنی قوتابییان و هەروەها هەڵبژاردەکانی پێوەندیدار بە خوێندن
دەکردرێ .لە قۆناخی تەواوکردنی خوێندنی سەرەتاییدا ،سەبارەت بە بابەتەکانی پێوەندیدار وهەڵبژاردەکانی خوێندنی بەردەوام یارمەتی
بە قوتابی دەدرێ.

 /OPPILASHUOLTOچاوەدێریی قوتابی
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چاوەدێریی قوتابی چاالکییەکە ،کە لەودا خوێندنی باشی قوتابی و هەروەها تەندروستیی جەستەیی و دەروونیی ئەو بەرەوپێش دەبردرێ
و هەروەها خۆشگوزەرانی و ڕیفاهی کۆمەاڵیەتیی ئەو چاوەدێریی لێ دەکردرێ و بەرەو پێش دەبردرێ.
 /OPPILASKUNTAیەکێتیی قوتابییان
قوتابییانی قوتابخانە یەکێتیی قوتابییان پێک دێنن ،کە دەستەی بەڕێوەبەریی خۆی هەیە .یەکێتیی قوتابییان بەشداری لە گەاڵڵەداڕێژیی
ئیشەکانی قوتابخانە و وەدیهێنانیان و هەروەها هاوکاری لەواندا دەکا .ئەرکی یەکێتیی قوتابییان ڕێنوێنی کردنی قوتابییان بۆ هاوکاریی
هاوبەش  ،هەوڵ بۆ باشترکردنی بارودۆخی قوتابییان ،خۆشیی قوتابخانە و هەروەها بەرەوپێشبردنی چاالکییەکانی سەرگەرمیی ئەوان و
هەست بە بەرپرسایەتی کردن بۆ جێبەجێکردنی کاروبارەکانی گشتییە.
/OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIیارمەتیی فێربوون و خوێندن
قوتابی مافی ئەوەی هەیە ،کە دەستبەجێ پاش ئەوەکە هەست کرا یارمەتیی پێویستە ،بۆ فێربوون و گەشەکردنی ،یارمەتیی پێویستی پێ
بکردرێ .ئەو یارمەتییانەی کە قوتابی وەریان دەگرێ ،دەبێ گونجاو بن ،بۆ درێژخایەن گەاڵڵەکرابن و هەروەها بەپێی پێویست
گۆڕانکارییان بەرسەردا بێت .توێژەکانی یارمەتییەکانی فێربوون و خوێندن بریتین لە :یارمەتیی گشتی ،یارمەتیی تینپێدراو و یارمەتیی
تایبەت .دەبێ زانیاری لەسەر ئەو شێوە یارمەتییانە بدرێ بە سەرپەرشتان و قوتابییان و هەروەها ئیمکانی ئەوەیان بۆ دەربڕینی
بیروڕایان لەسەر دانی یارمەتییەکە پێ بدرێ.
/OPPIMISSUUNNITELMAگەاڵڵەی فێربوون
گەاڵڵەی فێربوون ،گەاڵڵەیەکی تاکەکەسییە لەسەر بەرەوپێشچوونی فێربوون و خوێندنی قوتابی و هەروەها ڕێکخستنی فێرکاریی
پێویست لەودا و ئەو یارمەتییانەی ،کە قوتابی پێویستیی پێیان هەیە.
 /OPPIMISTAVOITTEETئامانجەکانی فێربوون
ئامانجەکانی فێربوون نیشان دەدەن ،کە بە فێربوون هەوڵ بۆ گەیشتن بە کوێ و چ ئامانجێک دەدرێ .ئامانجەکان دەتوانن لەپێوەندی
دەگەڵ خوێندنی سەرەتایی بە گشتی و یان بەتایبەتی لەسەر بابەتێکی دەرسی بن.
/OPPIMÄÄRÄبڕی خوێندن
هەموو بابەتێکی دەرسی ،بڕی دیاریکراوی خوێندنی خۆی هەیە .بڕی خوێندن لە خوێندنی سەرەتایی  ٩ساڵە .لە گەاڵڵەی فێرکاریدا
بڕی خوێندن بۆ هەموو بابەتێکی دەرسی و یان کۆی بابەتە دەرسییەکان بە پێی ئامانج و ناوەرۆکیان دیاری کراون.
 /OPPIMÄÄRÄN YKSILÖLLISTÄMINENبە تاکەکەسیکردنی بڕی خوێندن
ئامانجی سەرەکی بۆ هەموو قوتابییەک ئەوەیە ،کە بەپێی بڕی دەرسیی گشتی دەرس بخوێنێ .ئەگەر وێڕای وەرگرتنی یارمەتیی گشتی،
قوتابی نەتوانێ بە ئامانجەکانی بڕی دەرسیی گشتی بگات ،دەکرێ ،کە بڕی دەرسیی یەک و یان چەند بابەتێکی دەرسی بۆ ئەو
تاکەکەسی بکردرێ .مەبەست لە تاکەکەسیکردنی بابە تێکی دەرسی ئەوەیە ،کە ئاستی ئامانجەکانی قوتابی بە پێی مەرجەکانی ئەو دابین
بکردرێ.
 /OPPIVELVOLLISUUSبەرپرسایەتیی خوێندن واتە خوێندنی ئیجباری
خوێندنی ئیجباری ئەوکاتەوە دەست پێدەکا ،کە منداڵ تەمەنی ببێتە  ٧ساڵ .خوێندنی ئیجباری کاتێک تەواو دەبێ ،کە بڕی خوێندنی
قۆناخی خوێندنی سەرەتایی تەواو کرێ و یان  ١٠ساڵ لە دەسپێکی خوێندنی ئیجباری تێ بپەڕێ .سەرپەرشتی منداڵێک ،کە لە تەمەنی
خوێندنی ئیجباریدایە ،دەبێ چاوەدێریی ئەوە بکا ،کە منداڵەکەی خوێندنی ئئیجباری تەواو بکا.
 /PERUSOPETUSفێرکاریی سەرەتایی
فێرکاریی سەرەتایی بریتییە لە فێرکاریی پۆلەکانی  ١تا  ،٩کە لە قوتابخانە دەوترێنەوە .هەروەها فێرکاریی سەرەتایی دەتوانرێ لە ماڵی
قوتابی ،لە خوێندنگەی میللی ،قوتابخانەی دواناوەندیی گەورەسااڵن و یان لە دامەزراوەی پەروەردەییی تر ،کە ئیزنی ڕیکخستنی
فێرکاریی سەرەتایییان هەیە ،بوترێتەوە.
 /PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUSخوێندنی ئیجباریی درێژەپێدراو
ئەگەرقوتابی بەهۆی کەمئەندامبوون و یان نەخۆشی لە ماوەی  ٩ساڵی دیاریکراودا نەتوانێ بە ئامانجەکانی فێرکاریی خوێندنی
سەرەتایی بگا ،ئەوە خوێندنی ئیجباری ساڵێک پێشتر لە کاتی دیاریکراو لە یاسای خوێندنی سەرەتاییدا دەست پێدەکا و  ١١سااڵن
دەخایەنێ.
 /PIENRYHMÄOPETUSفێرکاری لە گرووپی بچووک
فێرکاری دەتوانرێ بەپێی نیاز و پێداویستییەکانی قوتابی لە گرووپی بچووکدا ڕێک بخسترێ.

 /REISSUVIHKO/WILMAدەفتەری یادداشتەکان /ویلما
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دەفتەری یادداشتەکان ،دەفتەرێکە ،کە قوتابی دەگەڵ خۆی دەیهێنێتەوە ماڵ و قوتابخانە و لەودا مامۆستاکان و سەرپەرشتانی قوتابی،
پەیامەکانیان بۆ یەکتر دەنووسن .ئەو بابەتە دەتوانێ بە شێوەی کارەباییشەوە ئەنجام بدرێ (ویلما) .ویلما گرینگترین ئامرازی پێوەندیی
نێوان ماڵ و قوتابخانەیە.
 /TETتێت ،واتە ئاشنابوون دەگەڵ ژیانی کاری
تێت بە مانای ئاشنابوون دەگەڵ ژیانی کارییە .دەورەکانی تێت وەکوو بناغەیەک بۆ هەڵبژاردەکانی خوێندن و هەڵبژاردەکانی پیشەیی
هەوەرها بۆ زیاتر کردنی بایخدانان بۆ کار ڕێک دەخسترێن.
 /TODISTUKSETبەڵگەکانی خوێندن و کارنامەکان
ئەو بەڵگەنامانەی لە خوێندنی سەرەتاییدا بەکار دەهێندرێن کارنامەی خوێندنی ساڵە ،کارنامەی ناوەندی ،کارنامەی جیابوونەوە و
کارنامەی تەواوکردنی خوێندنن .قوتابی دەبێ پاش تەواوکردنی ساڵی خوێندن کارنامەی پێ بدرێ .لە ناو ساڵی خوێندندا دەتوانرێ
کارنامەی نێوان ساڵی خوێندن بدرێ بە قوتابی .کارنامەی جیابوونەوە دەدەن بە قوتابییەک ،کە قوتابخانەکەی بگۆڕێ ،دەست لە
خوێندنی سەرەتایی هەڵگرێ ،یان نەتوانێ لە کاتی خۆیدا خوێندنی ئیجباری تەواو بکا .کارنامەی کۆتایی پاش تەواوبوونی قوتابخانەی
سەرەتایی دەدرێ بەقوتابییەک ،کە توانیبێتێ خوێندنی سەرەتایی بە شێوەیەکی قەبووڵکراو تەواو کردبێ.
 /TUKIOPETUSفێرکاریی یارمەتیدەر ،واتە یارمەتیی دەرسی
فێرکاریی یارمەتیدەر شێوە فێرکارییەکە ،کە دەدرێ بە قوتابییانێک ،کە بۆ ماوەیەکی کاتی لە خوێندنی خۆیان وەپاش کەوتوون و یان
وەکی تر پێویستییان بە یارمەتییەکی کورتخایەن دە خوێندنی خۆیاندا هەیە .فێرکاریی یارمەتیدەر دەبێ دەست بەجێ پاش ئەوە کە
گیروگرفتەکانی پێوەندیدار بە خوێندن وەبەرچاو بکەون ،دەست پێ بکردرێ.
 /TURVALLISUUSئەمنیەت
لە قوتابخانەکاندا دەبێ بەرنامەی داڕێژراو و ڕێنوێنی بۆ ئەمنیەتی قوتابخانە ،بارودۆخەکانی فریاکەوتن و نائاسایی و هەروەها
پارێزگاریی ئیش هەبن .قوتابخانە دەبێ لەوە ئەرخەیان بێ ،کە هەموو کارگێڕانی قوتابخانە ،قوتابییەکان و سەرپەرشتانیان لە ناوەرۆکی
بەرنامە وگەاڵڵەکان و ڕێبوێنییەکان ئاگادار بن.
 /VANHEMPAINYHDISTYSیەکێتیی دایکان و باوکان
دایکان و باوکان دەتوانن یەکێتیی دایکان و باوکان لە قوتابخانە دامەزرێنن .لە چاالکییەکانی یەکێتیی دایکان و باوکاندا ،سەرپەرشتانی
قوتابی ،قوتابییان و کارگێڕانی قوتابخانە دەتوانن دەگەڵ یەکتری هاوکاری بکەن.
) /VALMISTAVA OPETUS (VALMOخوێندنی ئامادەیی واتە واڵمۆ
خوێندنی ئامادەییی ،فێرکارییەکە کە تایبەتە بە مندااڵنی تەمەن شەش ساڵ و ئەو کۆچبەرانەی ،کە لەتەمەنی خوێندنی ئیجباریدان.
ئامانجی ئەو فێرکارییە باشترکردنی ئامادەیی بۆ بەشداریکردنی منداڵە لە خوێندنی سەرەتاییدا.
 /WILMAویڵما
ویڵما کاناڵی ڕاگەیاندنی قوتابخانەیە .لە ڕیگەی ویڵماوە قوتابی و سەرپەرشتانی دەتوانن پەیجۆری نمرەکانی دەرسی ،غایب بوونەکانی
قوتابی و هەروەها چاالکیی ناوپۆلی قوتابی بکەن.
 /VÄLITUNTIپشووی نێوان دەرسەکان
پشووی نێوان دەرسەکان کاتێکی حەسانەوەی نێوان دەرسەکانە لە قوتابخانەدا.
 /YHTEISHAKUداواکاریی گشتی بۆ خوێندنی دوای ئاستی ناوەندی
داواکاریی گشتی بۆ خوێندنی دوای ئاستی ناوەندی شێوازی داواکارییەکی گشتیی سەراسەری واڵتە ،کە لەودا داوای شوێنی خوێندنی
دوای تەواوبوونی خوێندنی سەرەتایی دەکردرێ.
 /YTEپلەکانی یارمەتیی قوتابی
پلەکانی یارمەتیی فێربوون و خوێندن لە قوتابخانەدا ئەوانەن (Y) Yleinen tuki :واتە یارمەتیی گشتی(T) Tehostettu tuki ،
واتە یارمەتیی تین پێدراو و  (E) Erityinen tukiواتە یارمەتیی تایبەت.

