
 

 

Li Turkuyê xwendina bingehîn li xwendingehan didome, bi berfirehî û bêyî 
nêzîkbûnên zêde 

  
Li Turkuyê xwendineha bingehîn li xwendingehan tê sazkirin 14.–30.5.2020 li gor şîretên 
hikûmetê. Cihên hindir û derve yên xwendingehan bi berfirehî di perwerdeyê de tên bikaranîn.  

  
Li sefên jêrîn rihên xwendingehê yên xwandekaran wisa tên birêkxistin ku kê têkilî di navbera koman û 
xwandekaran de hebin. Komên xwandekaran tevahiya rojê di nav eynî komê de dimînin û di bin 
çavdêriya heman mamosteyan de dibin û nayên têkilkirin. 

 
Li sefên jorîn xwandekar dîsa di eynî komê de dimînin, lê gava ku mamoste ji komekê diçin ya din, heta 
mimkin be nêzîkbûna wan tê kêmkirin. Di meseleya dersên bijare de xwandingeh dikarin ji demnameya 
xwe ya normal cuda dersan bidin daku silametî bête parastin û êş xwandekaran venegire. 
  
Xwandekar divê werin dersan eger sebebên meqbûl nebin   
 
Qanûna bingehîn ferz dike ku xwandekar beşdarî perwerdeyê bibin eger ti sebebekî taybet yê meqbûl bo 
nehatinê nebe. Daxwaza ruxseta nehatinê ji xwandingehê tê kirin û ew biryarê dide ka daxwazê qebûl 
bike yan na. Nabe ku mirov nexweş were xwandingehê. Eger xwandekar nexweş bibe, divê ku 
dêûbavên wî di zûtirîn demê de xwandingehê haydar bikin. Nexweşiya xwandekarî, koma rîska 
nexweşiyê ya xwandekarî yan endamek malbata wî sebebekî meqbûl e bo nehatina xwandingehê. Dok-
torê wan dikare biryarê li ser xweşiyê û koma rîskê ya xwandekar an endamên malbata wî bide. 
Xwandingeh perwerdeya ji dûr ve nade wan xwandekaran yên vê demsalê li malê bimînin.  
  
Tedbîrên taybetî yên perwerdeyê 
 
Ji ber sebebên tenduristiya xwandekar mimkin e ku di perwerdeya wî biryara tedbîrên taybetî bên dayînê 
û perwerdeya wî dîsa ji dûr ve were dayîn. Perwerdeya ji dûr ve mimkinb e bo kesên ji koma rîskî, 
nexweşên demdirêj û kesên ku divê bi taybetî ji iltihaban werin parastin. Biryara li ser tedbîrên taybetî ji 
aliyê doktorê wan ve tê dayîn. 
  
Li xwandingehê hinek ji dersan mimkin e ku bi riya netê were dayîn daku mamoste neçarî 
livîna zêde nebin 
 
Mamoste di navbera xwandingehan de nalivin. Ders li cihekî xwandingehê dikare were dayîn. Eger 
pêdivî be mamoste dikare herwiha dersê bi riya netê bide bi awayekî wisa ku xwandekar li cihekî din yê 
xwandingehê bin hevdem li ber çavdêriya kesekî din yê xwandingehê. Ewy ek dikare bo nimûne bi riya 
mamosteyên dorguhêz be.  

 
Mamosteyê berpirsiyar ji dersekê dikare wê dersê amade bike û bo pêşkêşkirinê bide mamosteyê ber-
pirsiyar ji tevahiyê. Mamosteyê din wê dersê hingê dide gava ku li gor demnameyê dora wê dersê be, 
wisa ne hewce ye ku mamoste bilivin. 
  
Xwarina xwandingehê 
 
Di pêşkêşkirina xwarinê de li xwandingehên Turkuyê hewl didin ku li cihên berfireh û dûrî hev bixwin 
daku gelek kes nêzîkî hev nebin. Xwandingeh awayê pêşkêşkirina xwarinê li gor derfetên xwe diyar dikin 
bi awayekî ku bi silametî be. Xwarina xwandingehê dikar bo nimûne li xwarinxaneyê, sefê yan li cihekî 
din yê hindir an derve be, bi şertê ku li gor şîretên hikûmî be. 
  
Bêhnvedan li xwandingehan 
 
Bêhnvedanên jojên xwandingehê mimkin e li gor hinek bernameyên ji rojên asayî cuda werin diyarkirin 
bo rêgirtina li ber têkilbûna zêde. Li bêhnvedanan komên perwerdeyê dê li hewşên wan yan li cihên din 
yên bêhnvedanê bên bicihkirin. Li xwandingehan mamoste ji çavdêriya bêhnvedanan berpirsiyar in. 
  



 

 

Hatinûçûna xwandekaran  
 
Hatinûçûna xwandekaran ya Föli vê hefteyê tê hazirkirin û hatinûçûn 14.5. dest pê dike. Têra livandina xwan-
dekaran otobûs tên ajotin daku hemû xwandekaran bigihînin cihên wan yên ku divê biçinê. Vê gavê ti fer-
maneke hikûmî nîne derbarê sazkirinên cuda di neqilkirina xwandekaran de. Di pratîkê de gelek zehmet e ku 
ewqas tirimpêlan peyda bikin û pê li gor demnameyên hatinûçûnê bilivînin daku çend xwandekar bi carekê di 
eynî tirimpêlê de nebin. Dêbav dikarin bi xwe zarokên xwe bînin û bibin û dikarin alîkariya diyarkirî ya gihan-

dinê jî bistînin. Agahiyên zêdetir derbarê neqilkirina Seija Aitala (…@turku.fi), telefon: 040 7751731, her-
wiha şîret ji lînka: 
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/peruskoulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset 
 

Seredanên naskirina xwandingehan 
 
Seredana naskirina xwandingehên destpêkirî li biharê tên betalkirin eger şîret kombûnê wek niha 
bimînin. Xwandingeh dikarin seredanan li hefteya 33 saz bikin li gor şîretên emniyetê. Seredanên xwan-
dingeha navîn li meha yek hatine sazkirin. 
  
Alîkarî ji xizmeta çavdêriya perwerdeyê 
 
Ji ber şertên neasayyî yên vê biharê diyar bûye ku hewcedariya xwandekaran bi xizmetan zêde bûye û ji 
xwandingehan hatiye dawakirin ku alîkariyê bikin. Dereceya zanîna xwandekaran, alîkariya hînbûnê û 
dersxwandinê û çavdêriya perwerdeyê dê herwiha tesîrê li awayê sazkirina perwerdeyê li payiza bêt jî 
bikin. 
  
Dema mayî ya vê werza xwandinê 14.–30.5.2020  
 
Li xwandingehan li gor demnameya normal ya xwandina dersan diçin li gor şertên ku hene. Xwandekar 
dê wan dersan bixwînin û perwerdeyê wergirin yên ku di bernameyan wan de hene û tek roja istisna 
29.5 e ku dikare rojeke mijarên taybet be. 
 
Dema perwerdeya bingehîn 30.5.2020 bi daw tê. Bo rêgirtina li ber rîska êşvegirtinê cejnên derçûnê yên 
wek demên normal nayên sazkirin. 
 
  
Agahiyên zêdetir yên xwandekariyê: ji midûrê xwandingehê 
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