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Kurdisk 

 بۆ بەخۆڕاییە کە (Aktivitetsskolen/AKS) قوتابخانە دوای ییکچاال پڕۆگرامی لە بەشداریکردن لەبارەی زانیاری

 2018/2019 خوێندنی ساڵی لە 1 پۆلی مندااڵنی

 مندااڵنەی ئەو هەموو بۆ دەکەین دابین( AKS) قوتابخانە دوای چاالکیی پڕۆگرامی لە بەشداریکردن بۆ خۆڕایی جێگەی ئێمە

 دەتوانیت ـەوە2018 ئابی ی1 لە .Nøklevann skole لە 1 پۆلی خوێندنی بە دەکەن دەست 2018/2019 خوێندنی ساڵی لە کە

 .دەخوێنن 1 پۆلی لە کە مندااڵنەت ئەو بۆ بەرنامەیە لەم وەربگریت سوود

 چین؟ دەکرێن پێشکەش بەخۆڕایی( AKS) قوتابخانە دوای چاالکیی پڕۆگرامی کاتژمێرەکانی لە کە شتانەی ئەو

 لە قوتابخانە وەختی دوای ڕۆژێک هەموو دەتوانێت منداڵەکەت AKS دا هەفتە لە کاتژمێر 12 تا بکات بەشداری دا 

 .دەکرێت دابەش دا هەفتە ینڕۆژا بەسەر یەکسان شێوەی بە کە

 پۆسکێ و کریسمس پشووی ڕۆژانی زستان، و یزپای پشووی ڕۆژانی) قوتابخانە پشووی ڕۆژانی لە (Påske )و 

 .داخراوە AKS کە جوالی مانگی لە بێجگە هاوین، پشووی ڕۆژانی

 و فەرمی پشووی ڕۆژێکی لەنێوان ،دا خوێندن ساڵی ماوەی لە پشوون کە تر ڕۆژانەی ئەو یان پالندانان ڕۆژانی لە 

 .بکات بەشداری دا AKS لە ڕۆژێکنیوە دەتوانێت منداڵەکەت دا، هەفتە کۆتایی ڕۆژانی

 بەشداریکردنی مۆڵەتی هەرزانتر نرخێکی بە دەتوانیت بکات، بەشداری دا AKS لە لەمە زۆرتر منداڵەکەت دەتەوێت ئەگەر

 .بکڕیت بۆ یتەواوکات

 هەرزانتر نرخێکی بە تەواوکات بەشداریکردنی

 لەنێوان مانگانە نرخی و منداڵەکە سەرپەرستی یان ایکد/باوک داهاتی بە بەسراوە تەواوکات بەشداریکردنی مۆڵەتی نرخی

 و پێش کاتژمێرەکانی لە دەتوانێت منداڵەکەت تەواوکات، مۆڵەتی وەرگرتنی بە. یە دا نەرویژی کڕۆنی 972 و کڕۆن 229

 .بکات بەشداری دا AKS لە( جوالی لە بێجگە) قوتابخانە پشووی ڕۆژانی تەواوی هەروەها و قوتابخانە پاش

 

 زمانیەکان شارەزاییە پەرەپێدانی و زۆتر بەشداریکردنی

AKS یاریکردن ڕێگەی لە مندااڵنە کۆمەاڵیەتیی و پەروەردەیی گەشەی دانیێپەرەپ ئامانجی کە فێربوون بۆ دیکەیە شوێنێکی 

 .دەکات پێشکەش هەمەالیەن و گشتگیر بەرنامەیەکی قوتابخانە هاوکاریی بە AKS. فێربوونەوە و

 

 :کە یە ئەوە قوتابخانە دوای کاتژمێرەکانی لە AKS لە خۆڕایی بەشداریکردنی ئامانجی 

 بدات پێ پەرە مندااڵن زمانیەکانی شارەزاییە 

 لە بەشداریکردنیان ئاستی AKS بکات زۆرتر 

 کوالیتیی AKS دەدات بەرابەری و یەکسانی بە پەرە کە بکات پێشکەش بەرنامەیەک و بکات باشتر 
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 AKS لە جێگە بۆ بکەیت پێشکەش داواکاری چۆن

 :بهێنێت کار بە ئۆسلۆ شاری ماڵپەڕی نێو پۆرتاڵی سەرپەرست یان دایک/باوک پێویستە ،AKS لە منداڵ ناوی تۆمارکردنی بۆ

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen 

 ناونیشانە ئەم سەردانی ،4 تا 1 پۆلەکانی بۆ دەکەن دابین خۆڕایی بە AKS کە قوتابخانانەی ئەو لەبارەی زۆرتر زانیاریی بۆ

 :بکە

 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-

skoletid  

 .قوتابخانەوە بە بکە پەیوەندی تکایە هەیە پرسیارێکت هەر ئەگەر
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