
و دەست پێکردن لە هەفتەی  Gottsundaڕوونکردنەوە دەربارەی گۆڕینی شوێنی خوێندنگەی 

 !داهاتوودا

شارەوانی لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا گەڕاوە بە دوای دۆزینەوەی چارەسەرو شوێنیکی تر بۆ ئەوەی 

بووترێنەوە لە بزانن کە خوێندکاران وە کارمەندەکان لە کوێ دەست بە کار بن و وانە کان لە کوێ 

 هەفتەی داهاتوودا پاش ئەوەی دوای ئەو ئاگر کەوتنەوەیە خوێندنگەکە بە تەواوەتی لە ناو چوو.

وانە وتنەوە. جگە لەوەی بە هۆی گەلێک هۆکارەوە زۆر گرنگە کە بە زوترین کات دەست بکرێت بە 

ێکی دڵنیابوونە لە خوێندنگەش شوێن ،نەکەوتن لە  خودی خوێندن و زانیاری بە دەست هێنان کە دو

ژیانی خوێندکاراندا، هەربۆیەش لە م چوارچێوەیەشدا رۆتین وشێوازی  ژیانی ڕۆژانە دەورێکی 

 گرنگ دەبینێ. 

 Birgittaبەڕێوەبەر و سەرپەرشتیاری خوێندن  ١٠ / ١١سەرلە بەیانی رۆژی پێنج شەمە  ئەمڕۆ

Pettersson    قۆناخە سەرەتاییەکان )پۆلەکان بە بڕیاری دا کە ژمارەیەک لە خوێندکاران واتە سێ

لە لۆکاڵە جێگیرەکانی خوێندنگەی   Götagatan لە   Sverkerskolaیەکەوە( ڕۆژانە وانە بخوێنن لە 

خوێندکار دەبن ڕۆژانە( وانەیان پێ  ١٠٠بنەڕەتی لەوێ. هەرچی خوێندکارەکانی تر کە )نزیکەی 

 و ئەو هۆڵی وانە ووتنەوانەی  کە ماونەتەوە) وەرزش، ، نان خواردن Tiundaskolanدەوترێتەوەلە 

کار لە دەوروبەری خوێندنگەکە خوێند اتە  هەردەم ژمارەیەکی سەرەکیو Gottsunda( لە و هتد....

 . ئە مێننەوە

 بڕیارەکە واتاکەی ئەوەیە کە پۆلە کان و قۆناخە جیا جیاکان لە یەک جیا نەکرێنەوەو باڵو نەبنەوە.

 و هۆڵە کاتی یە جیا جیاکاندا.  Gottsundaە پاسی خوێندنگە خوێندکاەرکان ئەگوێزرێنەوە لە نێوان ب

کە هەموو  بار پەیدا بکرێت  لە وهیواو گووڕێکی وا هەیە کە بەم زوانە شوێنی دیاری کراوی گونجاو

و لەیەک  ەوە بوون،ئەمەش هەنگاوێكە بۆ بەیەک .Gottsundaهەر  لە  خوێندکارەکان بگرێتە خۆ

نگەی نوێ ی و ئەگوێزرێنەوە بۆ خوێند دکارەکان  تا ئەو کاتەی کە هەمودانەپچڕانی خوێن

Gottsunda . 

کە دراوە ئێستا خەرێکی ڕێکخستن و دانانی نەخشەی بەکاربردنین هەر لە پاسی  یبە پێی ئەو بڕیارە

 وانە ووتنەوە. خوێندنگە ، نان خواردنی خوێندنگە، پیالن دانان بۆ وانە وتنەوە ، هٶڵی

ۆر بە ئاسانی و بە تەواوەتی داوای ئەوەتان لێ دەکەین کە بە سەبر بن چونکە ئەم کارانە هەمووی ز

بۆ ڕۆژی دووشەمە. هەر بۆیە ئاگادارتان ئەکەینەوە بە زۆترین کات دوا   م و کوڕی ساز نابێتبێ کە

 کات ڕۆژی هەینی کە چ ئامادە سازییەک پێویستە بکرێت پێش ڕۆژی دوو شەمە.

نیگەرانییەی وهەروەها ئەمانەوێ پێتان ڕابگەیەنین کە ئێمە سۆپاس گوزاری ئەو هەموو پشتگیری 

کە پێشانی ئەدەن بۆ حاڵەتە سەختە. ئێوەی ش ەیشتنەی ئێوە ئەو ڕادە زۆرە تێگبۆ  ئێوەین تەنانەت 

کتان ڕەنگ دانەوەی خوێندنگەکەو کە ڕوحی پابەڕێزو هاو خەمیتان تاقی کردنەوە بوو  پیشانی دا 

یە. ئەمە گەرمیمان پێ ئەبەخشێ و ئەم گەرمیەش هەڵ ئەگرین بۆ بەردەوامی   Gottsundaگەڕەکی 

 .ودابە یەکەوە کارکردنمان لە داهاتو


