
Alîkariya malê bo xwandina ji dûr ve bo zarokan 

 

Niha hemû zarokan demeke taybet yê xwandinê heye. Zarok û ciwan bi piranî niha li malê, ji dûr ve 

dixwînin.  

Xwandina ji nêzîk ve li xwandingehan bo sinifên 1-3 û bo xwandekarên hewcehiyên taybet tê dayîn. 

Herwiha bo xwandekarên bi biryarên taybet û bo xwandekarên erkê xwandekariyê dirêjkirî perwerdeya ji 

nêzîk ve li gor pêwîstiyê tê pêşkêşkirin. Herwiha xwandekarên li perwerdeya amadekariyê ji roja 

14.4.2020an ve dikarin ji nêzîk ve bixwînin. Lê van hemû xwandekaran mafê perwerdeya ji dûr ve heye eger 

dêbabên wan bixwazin. Xwandekariya ji dûr ve li malê bijareya yekem e ku bo hemû xwandekaran tê 

pêşniyazkirin. 

Xwandekarî û perwerde belkî ne hêsan be. Xwandingeh niha pir hewl didin daku perwerdeya ji dûr ve 

serkeftî be. Rewş bo me hemûyan nû ye loma baş e bawerî hebe ku ti kes texsîriyê nake. Berî demeke dirêj 

zarok dê dîsa vegerin xwandingehê. 

Giring e ku bernameyeke rotînî ya rojane bo perwerdeyê û çêkirina dersan li malê were peydakirin. Hinek 

d_îret li vê derê hene ku alîkariya perwerdeya ji dûr ve dikin. 

 

✓ Xwandingeh niha jî ji perwerdeyê berpirsiyar e. Hemû dêbaban imkanên wê yekê nînin ku di 

xwandinê de alîkariya zarokan bikin bo nimûne ji ber nezanîna fînlandî/swêdî. Mamoste di xizmetê 

de ne û alîkariya pêşkêş dikin.  

 

✓ Eger zarokên te kompûter tine bin, ew dikarin bi telefona destan jî di têkiliyê de bin. Eger li malê ti 

amûrên bikêrhatî tine bin, têkiliyê li gel xwandingehê bikin.  

 

✓ Li gel zarokên xwe şîretên ji xwandingehê tên bixwînin. Bibêje zarokan bila guhdariya şîretan bikin û 

ji mamoste dûr bisekinin.   

 

✓ Binêre ku zarok tiştên xwe yên pêwîst li gel xwe dibe xwandingehê.  

 

✓ Li ser demên xwandingehê li gel zarok biaxive û diyar bike. Demên xwandingehê binivîse û wêneyan 

wek alîkar bi kar bîne. Demên xwandingehê li cihekî diyar û berçaw bi cih bike. 

 

✓ Li gel zarok cihekî bibijêrin ku bo çêkirina dersên xwandingehê baş be û piştên wan yên ku di dersên 

xwandingehê de pêwîst in bila li wê derê bin. Ewlehî û aramiya dersçêkirinê peyda bikin.  

 

✓ Lê bifikirin ka zarok dikare demek çend dirêj dersan çêke. Dema dersçêkirinê li malê dikare ji dema 

li xwandingehê diyarkirî kurttir be.  

 

✓ Dibe ku zarok di dersan de hest bi tenêtiyê bike. Loma baş e ku bi têkiliya ji dûr ve li gel hevalan yan 

li malê bi xwişk û birayên xwe re dersên xwandingehê çêke.  Çêkirina bi hev re xweştir e! 

 

✓ Demeke têr bo gerîna li derve diyar bikin. Livîn û werziş û lîstin beşeke giring ji xwandina ji dûr ve 

ne. 

 

✓ Hinek rêbazên zelal bo dema bikaranîna cihazan li derveyî dersxwandinê diyar bikin. 



✓ Rê bide hestên zarokan û armancên mimkin deyne. Eger zarokan bo nimûne bo dersa dawiyê ya 

rojê tine be, ew dikare wê dersê rojeke din wê çêke. Mamoste dê paşî alîkariya zarokan bikin 

bigihin wê merheleyê eger zarok di dersên xwe de jê vemabin. 

 

✓ Her kes li malê divê ihtiramê li dema bo dersên zarokan diyarkirî bigirin. Malbat bi hev re 

berpirsiyar e ji aramiya dil û aramiya karê zarokan. 

 

✓ Eger tu ji hînbûn an rewşa zarokê xwe bitirs an dilgiran bî, têkiliyê li gel xwandingehê bike. Eger 

dilgiraniya te bi piranî li ser hînbûnê be, têkiliyê li gel mamosteyên zarokan bike. Eger dilgiranî ji 

xweşhaliya zarokan hebe, têkiliyê li gel psîkolog an rêberê civakî yê xwandingehê bike.  
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