هوون بخێرهاتن ژبوو بەرناما ئینرتووداکشن
BADINI

بەرنامەیا ئینرتووداکشن چێیە؟

بەرناما ئینرتوو بەرنامەکا پەروەردەییە کو هاریکاریا تە دکەت ژبوو بەشداری
کرنا ژیان وخەباتێ لە نەرویج .هەمی پەنابەرێن کو دەربازی نەرویج دبن و
تەمەنێن ڤان  ١٨بۆ  ٥٥سااڵنە  ،الزمە بەشداریێ بەرناما ئینرتوو کەن .ئەندامێن
مالباتێ کو پشتی وەرە دەربازێ نەرویج دبن ،دکارن بەشداریێ ڤێ بەرنامێ
کەن.
ل رێکا بەرنامە ئینرتووداکشن تە دکاری زمانێن نەرویجی فێر ببی و جڤاکا
نەرویجێ باشرت ناس کەی .یەعنی پەروەردە و زانست سەر ژیان و خەبات ل
نەرویجێ ددرێتە بەشدار بووان .تە دکاری خاندن و مەکتەب وەرگری هەکەر
تە الزم بت .پشتی تەواو کرنا بەرنامە ئینرتوو ئارمانج ئەون کو تە ئان شۆلێک بۆ
خۆ هەبت ئان بەردەوامیا خاندنێ باال بنب.
الزمە کو بەرناما ئینرتوو بدەمـێکی زوو ،یەعنی پشتی نیشتە جێ بوون لە
باژێرڤانیێ بەری سێ هەیڤان بهێت دەست پێ کرن.
بەرناما ئینرتووداکشن پێنج رۆژێن هەفتێ دهێت رێوە چوونێ.

چاڤەروانی ژێ تە وەکێن بەشدار
گەلێکی گرنگە ئەو کاتژمێرێن کو وەكی ئەرک و
چاالکی ژێ بوو وەرە هاتییە بەرچاو کرن ،ل هەمیان
بەشدار بنب .ئەڤ تشتێن کو الزمە فێر بنب هوون بخوە
بەر پڕسیارن ژێ فێربونێ ڤان رە  .رێڤەبەر(بەرپرس) و
مامۆستا ژبوو هاریکاریێن پێوست بەردەوام د گەل وە
دان .رێنڤێنی و ڕیبەریا وە ئەرکێت وانە .هەکەر پڕسیار
سەر چشتێکن تایبەت تە رە چێ بوو ،گەلێکی گرنگە
ڤان پڕسیاران ،د گەل رێڤەبەر و مامۆستاین خوە بەحس
کەی.

هاریکارێن ئابووری

وان کەس کو ناڤ بەرناما ئینرتووداکشن بەشدار دبن ،پارە دێ وەر گرن .وێ
هاریکارێ دبێژن ئینرتوو ستووناد .یەعنی مەعاش ژی هەمبەر بەشداری کرن
ناڤ بەرناما ئینرتووداکشن.
هەکەر تەمەنێن بەشدار بووێ خاری  ٢٥ساڵ بت و گەل دایک و بابێ خوە
بژیت ،پارە دێ کێمرت وەرگرت.

مەعاشین ئینرتوو باج(زکات) لێ سەر هەنە .ئەو باج ب شێوازی ئومتات ل
مەعاشێ وە دهێت کەم کرن.
هەکەر تە هاریکاریا ئابوورێن دن وەر دگرن ،معاشین ئینرتووێ تە دێ کێمرت
بت .هەما ڤێ پارە کو وەکی هاریکارێ ژ بوو زارۆکان وەردگرن ئان تە شۆلێک
دەری بەرنامەیا ئینرتوو هەیە ناهێت حیساب کرن.
مەعاشێن بەرناما ئینرتوو باژێرڤانی ددەتە وە .هەکەر تە مەعلوماتین خەلەت
دەیە باژێرڤانیێ و باژێرڤانی ئیزافە پارە بوو تە رەوان کەت ،ئەو ماف هەیە کو
ڤێ پارە ،ل تە بستێنت.

پشوو ،غیابات و ئیجازە

پشووێن فەرمی ل ساڵ دا پێنج هەفتەیە .ژ بوو نەخۆشیێ ،دووگانیێ ،دایک
بونێ ئان سەبەبێن دێن گرنگ کو نەکارن بەشدارییا بەرنامائینرتوو بنب ،هوون
مافێ پشوو وەرگرتنێ هەنە .وێ شیواز دبێژن پەرمیشوون(ئیجازە) .الزمە کو تە
ژ بوو ئیجازە پڕسیار ل بەرپرسێ خۆ کەی.
هەکەر ئیجازە ل الیان بەرپرسێ تە نەهێت قەبول کرن و تە بەشدارییا بەرناما
ئینرتوو نکەی ،مەعاش ژێ تە دهێت کەم کرن و کاتێن دەست چوی ل بەرناما
ئینرتوو ناهێت حیساب کرن.

هەکەر تە بەرنامائینرتووێ خوە بێ سەبەب بهێنت وەستاندنێ ،ئەو ماف نینە
کو جارێن دی بەرناما ئینرتوو بەردەوام کەی ،هەروەها مەعاشێ تەشی دهێت
وەستاندن.

ناڤەرۆکا بەرناما ئینرتووداکشن
چنە؟

بەرناما ئینرتووداکشن ناڤەرۆکا هەڤپەر هەێە ژ بوو هەمێ بەشداربووان ،هەما
ناڤەرۆکێن تایبەت بوو تەشی وەکین تاک هاتییە بەچاو کرن.

• هەمی بەشداربوو الزمە زمانێ نەرویجی فێر بنب .ئارمانجا فێرکاریێ زمانێ
نەرویجی ل الیەن مامۆستا دهێت دیاری کرن بوو تە .ئەو ئارمانج گرێدراییە
ب ڤان سالێن مەکتەبی کوو تە دەرباز کرییە ل والتێ خوە.

• هەمی بەشداربوو الزمە زانست سەر کۆمەڵگەها نەرویجێ وەرگرن .وان
زانست باشرت هاریکاریا تە دکەت ژبوو داخل بونا ناڤ کۆمەلگەها نەرویجێ.

• هەمی بەشداربوو الزمە بەشداریا کۆرسێن» سەروەریا ژیان لە والتێن نوێ»
بنب .ئەڤ کورس هاریکاریا تە دکەت لە هەلبژاردنێن باش لە نەرویجێ ئان تە
ب خوە باشرت بکاری ئاریکاریا خوە کەی.

هەکەر تە زارۆک هەنە ئان ئینتزاری دایک بوونا زارۆک دکەی ،ئەو ماف هەن
کو بەشداریا کورسێن رێنڤێنیا دایک و بابان کەی .ئەڤ کۆرس زانیاری ددەتە تە
ل سەر ئەرکێن دایک و بابێ ل واڵتێ نەرویجێ .هەروەها زانیاری سەر مافێن
زارۆکان و دیک وبابان ل نەرویجێ دێ وەرگرن.
الزمە کو ناڤەرۆکا بەرناما ئنیرتوو گونجاو دگەل ئارمانجا تە بت .هەکەر بڤێ
شێوازێ نبت ،بەشداری کرن بە مەبەستا شۆل ئان خاندنێ بەالش دبت.
زووربەی بەشداربووێن بەرناما ئینرتوو هاوکات بەشداریا شۆل و خاندن ب
هەڤ رە دکەن.
تە دگەل بەرپرسێ خوە وەکین تیم ب هەڤ رە ئیک پالن ژ بوو بەرناما
ئینرتووێ خوە درست دکەن ،کا ئەڤ ناڤرۆک چنە و چ دەم الزمە ژ بوو دەرباز
کرنێ.

کاررێرە وای لێدنینگ
(رێنڤێنیا گونجاو و سەریع)

بەری دەست پێ کرنا بەرناما ئینرتوو الزمە کو رێنڤێنا گونجاو بدرێتە تە .رێنڤێنی
گونجاو رێنڤێنیە سەر وان ئیمکانێن گونجاو ژ بۆ شۆل ئان خاندنێ ل پاشەرۆژێ.

رێنڤێنێ گونجاو سەر زانیارێن بەردەست وەکی تەجربا شۆل و ئەو سالێن
دەرباز کرنا مەکتەب ل والتێن خوە دهێت دارشتنێ .ئەڤ زانیاری ئیش ل سەر
هاتێە کرن ،بەری تە رێنڤێنێ گونجاو وەرگری.

کۆتا ئارمانجێن بەرناما
ئینرتووداکشن

پشتی وەرگرتنا رێنڤینێ گونجاو الزمە دگەل بەرپرسێن خوە بگەهێن نەتیجە
سەر ئەڤ ئارمانج کو تە دخازی ل رێگەها بەرناما ئینرتووێ دەست بهێنی .ئەو
ئارمانج دکارت خاندنێ باال بت ،ئان وێ شۆل کو تو حەش دکەی .هەروەها
دکارت تەواو کرنا بەشێک ئان قۆناخەک بت ل خاندنێ .ئەو ئارمانج دبێژنێ
کۆتائارمانج .کۆتائارمانج ناڤ بەرناما ئینرتوو سەر ئەساسێن تەجروبا شۆل و
خاندن ل والتێن خوە دهێت دارشتنێ .هەروەها ئارەزو (حەش) کرنا ل شۆلێک
تایبەت کو تە دەخازی پاشەرۆژ هەبت ،دهێت بەر چاو کرن.

بەرناما ئینرتوو چ دەم دکارت
بەردەوام دبت؟

کۆتائارمانج قەرار ددەت کو بەرناما ئینرتووداکشنێ وە چ دەم بەردەوام دبت.
هەکەر تە شەهادەیا دواناوەندی ل والتێن خوە هەبت و کۆتائارمانج ئامادە کرنا
تە بت ژ بۆ خاندنی باال ئان شۆل ،دکارت بەرناما ئینرتووی تە هەتا شەش هێڤان
بەردەوام بت.
هەکەر کۆتائارمانج وەرگرتنا شەهادەیا دواناوەندی بت ،بەرناما ئینرتوو دکارت
سێ ساڵ بەردەوام بت.
هەکەر کۆتائارمانج شۆل بت ،بەرناما ئینرتوو دکارت دوو ساڵ بەردەوام بت.
هنەک رەوشێن تایبەت دکارت سەبەب بت ژ بۆ نوێ کرن ئان ئیزافە کرنا کات ل
بەرناما ئینرتوو.

دەمێن بەرنامێ

کۆتائارمانج
تەواو کرنا خاندنا دواناوەندی

هەتا سێ ساڵ

شۆل ،ئامادە کرن ژ بۆ خاندنێ باال

هەتا شەش هیڤان

شۆل ،تەواو کرنا خاندنا بەشێک ل
ناوەندی ئان دواناوەندی

هەتا دوو ساڵ

ئەم هیڤیا سەرکەتنێ ل بەرناما
!ئینرتوداکشن بووە رە دخازین
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