
چاوپێکەوتنی دایک و باوکانی فرەزمان
لەالیەن ئامێزەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی

01.12.21



بەخێربێیت بۆ درامێن ڤیدرێگۆەندە





چی ئاساییە لە قوتابخانەی درامێن؟

• هەمەجۆری

• هەموو کلتورەکان

• زمان

• فێرکاری



!لێرە دەتوانی خۆت بیت



پەیوەندی باش

+

بە گشتی تێگەشتن

=

بناغەی فێربوون



گروپەکانی بەرپرسیارێتی هاوبەش



دوو ئەرکی قوتابخانەکەمان

• پەروەردەکردن

• فۆرم



گۆڕەپانی کراوە و یانەکان

• چوارشەممە هەموو هەفتەیەکی تر لە نیوەڕۆ

• 2چوارشەممە لە هەفتەی یەکساندا کاتژمێر 

• 21:00قوتابخانەکەمان کراوەیە لە دووشەممەوە بۆ پێنج شەممە تا کاتژمێر 



TEAMS og VIS                                  
Teams: 
- خوێندکارەکە یەک تیمی هەیە بۆ هەر بابەتێک بە زانیاری مامۆستاوە

- یەک تیم لەگەڵ زانیاری بۆ هەموو قوتابیەکانی قوتابخانەکە

Visma InSchool (VIS):

ئامادەنەبوون، نمرە، تێبینیەکان، بەرنامەکان، خشتەکان-

- ساڵ دەبێت18دایک و باوکان دەستگەیشتنیان هەیە بە خوێندکارەکان کە تەمەنیان 

- ساڵی خوێندکار دەستیان پێنەگەیشتووە، بەبێ ڕەزامەندی 18دایکان و باوکان پاش تەمەنی 
خوێندکار



Visma InSchool



دەستگەیشتنی دایک و باوک
بۆ قوتابیەکانی خوار تەمەن 

ساڵ18

• هەفتە بە هەفتە نوێکرایەوە-خشتە 

• پۆاەکان و گروپەکان

• کاراکتەرەکان دەرەجەکان/

:تایبەتمەندی مانای ئەوەیە کە تۆ دەستگەیشتنت نیە بۆ

• ئامادەنەبوون لە قوتابخانە

• ڕێکخستن و ڕەفتار

• کاربەرنامەکان

Visma InSchool



یاسا و ڕێساکان ئاوایە-ئامادەنەبوون 
•   –هەموو ئامادەنەبوونێک لەسەر دیپلۆما 

ڕۆژ و کاتژمێ 

• ەویی ئامادەنەبوویی خۆیان دەکەن  ڕ
لەبەر ئەوەی-خوێندکاران پێش 

• هیچ جێنەهێشتنێک لە غیاب

• ڕۆژ لە دیپلۆما10کەم کردنەوە تا 

• (نەخۆشیی جدی، پرسە)هۆکاری خۆشگوزەرانی 

• کاری سیاسی

• وەرزش لەئاستی نەتەوەییدا

To regnskap:

- :دوو ئەژمێ   

- نەبوویی دیپلۆم

- ٪10ئامادەنەبوون لەگەڵ نەبوویی سنوری 

-  بەڵگەنامەیی هەبێت 10نمرە بەدەست ناهێنیت ئەگەر زیاد لە 
٪ نەبوویی

(بڕوانامەی پزیشیک نمونەی بەڵگەنامەیە) Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


جیاکاری بۆ پالنی ئامادەنەبونی ئەمساڵی خوێندن بەهۆی 
کۆرۆنا

• جێبەجێ 2022-2021لێخۆشبوون لە یاسای ئامادەنەبوون بۆ تەواوی ساڵی خوێندنی 
.دەکرێت

• ر ئەو خوێندکارانەی بەهۆی نەخۆشییەوە لە قوتابخانە نین پێویستیان بە چوونە الی دکتۆ
نییە بۆ بەڵگەنامە

• ساڵن، دەبێت لە دایک و باوکەوە دووپاتکردنەوە 18ئەو قوتابیانەی خوار تەمەنی 
ساڵ دەتوانن ئاگانامەی خۆیان 18پێشکەش بکەن، لە کاتێکدا خوێندکارانی سەرووی 

.پێشکەش بکەن



ئاگانامە
• لەحاڵەتی مەترسیی بەدەستنەهێنانی هەڵسەنگاندن

لە بابەتەکاندا

• لەحاڵەتی نزیکبوونەوەی سنووردا

• لەحاڵەتی نەبوونی بنەمای هەڵسەنگاندندا

• ڕێکخستن و ڕەفتار

• ک ئاگانامەکان لە ئیمەیڵی دیجیتاڵی نێردران بۆ دای
18و باوکی قوتابی ژێر 

• ات پێویستە ئاگادارکردنەوە یارمەتی قوتابیەکە بد
بۆ ئەوەی بتوانیت چاکی بکەیتەوە

• ئاگادارکردنەوە مافیەکە بۆ قوتابیەکە



Viken viser vei. viken.no

خزمەتگوزاری قوتابی
ڕاوێژکاران و پەرستارانی تەندروستی گشتی 
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پرۆگرامی خوێندن

Vg1

Vg2+Vg3 علیم/دەریس زانست

Vg2+Vg3  زمانەکان، زانستە

یەتیەکان و ئابووری
ا
(ئەدەب  )کۆمەڵ

Vg1-Vg3 ئیلهامۆ، هێڵی توێژەر، درامێن ئینتەرناشناڵ

Vg1-Vg3 وەرزش و هونەر و دیزاین و تەالرسازی

Vg1-vg2 

فرۆشتن و خزمەتگوزاری و 

گەشتوگوزار

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Studiespesialiserende

Vg1  ابەتی کۆتایی لە
ساڵی یەکەمدا

tیان  pبیرکاری 

زانست

ئینگلیزی

کۆمەاڵیەتی

جوگرافیا

بابەتی کۆتایی لە ساڵی 
دووەمدا Vg2

بیرکاری  2P / R1 / S1

زمانی بیانی

Programfag

Programfag

Programfag

Andre fag på Vg2:

نەرویجی

وەرزش

مێژوو

بابەتی کۆتایی لە ساڵی 
Vg3سێیەمدا

نەرویجی skriftlig/muntlig/sidemål

مێژوو

ئایین

وەرزش

Programfag

Programfag

Programfag

NB!  ئەو بابەتانەی لەدیپلۆما دێن

ڕەنگی سووریان هەیە

Andre fag på Vg1:

نەرویجی

زمانی بیانی

وەرزش



علیم/دەریس زانست

• زیندەوەرزان

• فیزیا

• کیمیا

• جیۆساینس

• زانستی کۆمپیوتەر

• بیرکاری (S-matte/R-matte)



› بازاڕکردن و بەڕێوەبردن

› ئابوری

› دۆکترینی یاسایی

› دەروونناسی

› کۆمەڵناسی

› زانیاری کۆمەاڵیەتی

› سیاسەت و مافەکانی مرۆڤ

› مێژوو و فەلسەفە

› کارپێکردنی

› ئینگلیزی

› گەشت و گوزاری زمانەکان

› یان زمانی )ئیسپانی /فەرەنسی/ئەڵمانی
(ڕەسەنی تایبەت

› وەرزشی پانی

› گرافیکەکان& وێنە 
› دیزاین و خۆڕاگری

یەتیەکان و 
ا
زمانەکان، زانستە کۆمەڵ

(ئەدەب  )ئابووری



• دەتوانێت تاقیکردنەوەی تایبەتی بە زمانی ڕەسەنیان زمانی
دایک بکات

• VG2و  VG1دەتوانێت شوێنی زمانە بیانییەکان بگرێتەوە لە 

• جێگۆڕکێ  VG3هەروەها دەتوانێت بابەتەکانی بەرنامە لە 
بکات

• بەڵگەنامەی ئەو لێهاتووییەی قوتابی هەیەتی

• کاتی زیاتر بۆ بابەتەکانی تر

• پەیوەندی بکە بە ڕاوێژکارەکەت

تاقیکردنەوەی تایبەتی بە زمانی ڕەسەن



خوێندکار دەبێت خودی خۆی بابەتەکە هەڵبژێرێت

• Barneloven § 32.Utdanning, medlemskap i foreiningar.

• ساڵەوە بۆ خۆیان بڕیار دەدەن 15ئەو مندااڵنەی تەمەنیان 
پرسیار لەبارەی هەڵبژاردنی پەروەردەوە پەیوەستبوون 
یان جێهێشتنی کۆمەڵەکان



هەموو ماددە گشتیەکان
ەکانی زانکۆ ژ  

شیاوی خوێندنە لە زانکۆ و کۆلێ 

مەرجەکانی وەرگرتنی تایبەت

ی بەڕوانامەی وەیک پزیژک و پارێزر پێویست دەکات بۆ بەدەست هێنانی 

چەندین ماددەی جیاواز بەخوێندرێت

Førstegangsvitnemål

ساڵدا هەموو بابەتەکایی تێپەڕاندووە3لە ماوەی 
کۆلێ    /ئاسانێر بۆ چوونە ناو زانکۆ

خوێندنی لێهاتوویی و دیپلۆما



کەناڵەکانی قوتابخانەکە بۆ زانیاری بۆ دایک و باوکان
وێب سایتەکە
• Drammen videregående skole (viken.no)

• دایک و باوکان دەربارەی قوتابخانەکە/ زانیاری بۆ خوێندکارە نوێکان 

• چاوپێکەوتنی دایک و باوکان

• ئامادەبونی فریاگوزاری، بۆ نموونە کۆرۆنا

سۆشیاڵ میدیا
‒ Facebook og Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

smsتەنها زانیاری گرنگ بە - ئیمەیڵ  

- ئامادەباشی لەناکاو، کۆبوونەوەی دایک و باوک، هتد

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

