
Pejirandina welîyan (bi „Dê û Bav“ têne binavkirin) 
Guft û Goha navbera Dibistana zarokên hûr û Dibistana bingehîn li ser Zarokê  

(Dê û Bav û Dibistan her yek nushayekê ji pejirandinê werdigrin)  

Perwerde, Terbîye û Lênêrîna zarokan di sereke de di bin pirsyarîya Dê û Bavan de ye.  
Mala Dê û Bav, Dibistana zarokên hûr û dibistana bingehîn bona zaroka ku herê dibistanê 
hevalbendin. Pejirandina Dê û Bavan fersendeke shirîkatî dide û dan û standina hertishtî, li ser 
zarokê, yên kesên bi wê ve girêdayî,ne . Mirov bi hev û din re serkeftina zarokê bi ser bixe û bimeshe, 
da ku destpêkirina xwe ya dibistanê serfirazî bidome..  

(1) Tevlîbûyîna zarokê  „kursa pêshîn ya fêrbûyîna elmanî berîya destpêkirina dibistanê“ (heke 
hewce neke, bidin xîshkirin)  
Bona pîlana kursê girînge, her zaroka ku tevlî bibe, tevî yên di dibistana bingehîn de ne, bi 
nasnameya xwe werin nivîsandin: Pashnav, Nav, Rojbûn û di malbatê de chi ziman tê (têne) axaftin. 
Di derbara hevparvekirina rêvebirina pisporê civakî yên karmendê dibistana zarokên hûr û 
mamosteyên dibistana bingehîn dîtinên xwe li ser fêrbûyîn û hînbûyîna ziman û pêshvechûyînên 
zarokê hertim di têkilî de ne û li ser pêshxistina zarokê kar û barên girîng pêshneyaz dikin û bi hev û 
din re dimeshin. Dê û Bav her wext li ser pêshvechûyîna fêrbûyîna zimanê zaroka xwe têne 
aghdarkirin.  

(2) Derbasbûyina zarokê di dibistana bingehîn de  
Bona her zarokê derbasbûyîn serpêhatîyeke nejibîre, herwusa ji Dê û Bavan re jî. Xwestekên nû ji 
zarokên têne kirin. Vanan girînge di demeke kin de biser bixe. Karê karmendê pispor û mamoste eve 
ku, vî wextê hasas de pêre bimeshin, zarokê û Dê û Bavan li ser derbasbûyînê bash agahdar bikin û 
bona serkeftina wê jî alîkar bin. Pêwîste ku, bona serkeftina vê prosedürê herkes bihevre be, da ku 
derbasbûyîn biserbikeve. Hevdîtin , heke derfet hebe, pispor û mamoste bi tevlîbûyîna Dê û Bavan 
were kirin, da ku Dê û Bav jî tecrûbe û dîtinên xwe li ser zarokê bînin ziman.  

Derbarê tomar û qeydkirin dibistanê de heye bona dibistana bingehîn pêwist be û biryar were dayîn 
(mînak: Devokê an Devoka hevkarîyê, Rêvebirîya dibistanê) ku, bi dibistana zarokên hûr re dan û 
standin hebe, bi teybetî jî, da kû hev û din shêwr bikin, ma gelo alîkarîya kurahî bona zarokê berîya 
ketina dibistanê an jî pishtî wê girînge an na ( mînak: zêdezîrekî, Alîkarîya pêshvebirina ziman, 
Tevlîbûyîna jûra fêrbûyîna ziman), an go, pashxistina derbasbûyîna zarokê ya chûyîna dibistanê an jî 
tevlîbûyîna dibistana pêshvebirinê, hewceye. Di sala 1. mîn de ya dibistanê de heye ku bona 
Rêvebirîya jûra yekem pêwîst be, hevdîtinek bi pispora dibistana zarokên hûr re were kirin, da ku 
hereketên serfirazîyê di dema derbasbûyînê de û hevmeshîna serkeftî bi zarokê re bê hevpeyvandin û 
dîtinên pisporê jî werin girtin. Tecrubeya pisporên dibistana zarokên hûr, yên ku bi salanin zarokê re 
nêzîk dimeshin, heye ku bona dibsitanê alikar bin, da ku zarokê bashtir fam bikin, jêhatbûyîna zarokê 
nasbikin û bona fêrbûyîna wî jî dikaribin bashtir amade bin û bi wîre bimeshin.  

Berîya ku axaftinên wusa chêbin an jî belgeyen li ser zarokê werin rêkirin, dê û Bav agahdar 
dibin, da naveroka wê ( Mînak: Zanistî û hêzên zarokê, merhela gîhan û pêshvechûyîna zarokê, 
alîkarên pêshxistinê yên berê û yên hewce, shekla biserketina derbasbûyînê) û hevpeyvînê radin û 
bikin. Berî ku tomar û qeyda Dibistanê bibe Belgeya „ Agahîyên Dibistana Bingehîn“ ya ji alîyê 
wezaretê hatiye derxistin, tevî Dê û Bavan werê dagirtin.  

Di dawîya pola / klasa 1. (yekemîn) de hevmeshandina serdem bi dawî dibe. Zorîya Dibistana 
Bingehîn heye ku, wan Ewraq û dokumanê dosya Dibistanê , yên ku di derbareya têkilî bi Dibistana 
Zarokên Hûr (KîTa) re li ser zaroke dane hev û herwusa jî Belgeya „Agahîyên Dibistana Bingehîn, wê 
demê tune bike û bishewitîne.  

Pejirandina Dê û Bav bi riza dile, di wateya destûra guf û gohkirina pisporî de. Heke vê 
chavkanîyê nexwazin û nepejirînin, kêmasî ji zarokan wan re chênabe. Pejirandin her dem dikare 
were vegerandin.  

Zarok:________________________________________________________________ (Nav- û Pashnav)  

Dibistana Zarokên Hûr (KîTa): _______________________________________________________  
Dibistan:_________________________________________________________________________  

(heryek Nav, Navnîshan, Telefon / Navê hevkar)  

Ez dipejirînim, da ku Dibistana Zarokên Hûr (KîTa) û Dibistan di charchova û derbarê ku 
hate ragihandin û behskirin li ser zaroka min agahîyan bidin hev, heke ku ji kar  re hewce be. 

______________,  _________ ________________________________________________________  
(Cîh)  (Dem)   (Îmzeya Dê û Bav) 


