ثيَوةرةكانى قوتاخبانةى هاوريَى
منداأل لة هةريَمى كوردستان
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بةريَوةبردنى قوتاخبانة

بالَةخانةى قوتاخبانة
ثيَوةر

بالَةخانةى قوتاخبانة ثاكء تةندروستة
ئاماجنةكانى كؤتايى

 سةرجةم بةشةكاني بالَةخانةي قوتاخبانةكة (وةك :طؤرةثانء
زةمينةء بنميضء ديوارو ثةجنةرةو دةرطاكان .. ،هتد) ثاكو خاويَنن.

 سةربانةكان ثاكء سوالوكةكان كراوةن.
 كةس ثامشاوة فرِيَناداتة سةر زةوى.
 هةلَكةوتةى قوتاخبانة لةشويَنى كؤكردنةوةى خؤلء خاشاكةوة دوورة.
 ليَذنةيةكى كارا هةية بؤ ثاكراطرتنى بالَةخانةى قوتاخبانة.
ثيَوةر

مندالَ دةتوانىَ بطاتة بالَةخانةى قوتاخبانة
ئاماجنةكانى كؤتايى

 هةلَكةوتةى قوتاخبانة لة شويَنيَكة منداأل بةبآ مةترسى دةتوانيَت
بيطاتىَ.
 مندالَى كةمئةندام دةتوانيَ بةئاساني بطاتة ئةو شويَنانةي كة
ثيَويسيت ثيَيةتي.
 ليَذنةيةكى كارا هةية بؤ ثاكراطرتنى بالَةخانةى قوتاخبانة.
ثيَوةر
بالَةخانةى قوتاخبانة ثيَداويستية سةرةكيةكانى فيَربوونى مندالَ دابني
دةكات.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 يةك دةوام خويَندنى تيَدا دةكريَت
 دوورة لة ذاوةذاو (دةنطى بيَزاركةر)
 طؤرةثانى ياريكردن هةية ،ثانتاييةكةى بة طويَرةى ذمارةى قوتابيانة
(بؤ منونة دوو مةتر دووجا بؤ هةر قوتابيةك).
 ثانتاييةكى سةوز (سةوزاييةك) هةية لة ضوارضيَوةى قوتاخبانة
 ئاودةستى كورِان وكضان بةجيا دروستكراون.
 ذمارةى ئاودةستةكان بة طويَرةى ذمارةى قوتابيانة (يةك ئاودةست بؤ
 03-52قوتابى)
 قةبارةى ثؤلةكان بة طويَرةى ذمارةى قوتابيانة (رووبةرى  1,2-1مةتر
دووجا بؤ هةر قوتابيةك لةثؤليَكدا)
ثيَوةر

بالَةخانةى قوتاخبانة ،مندالَ لة كاريطةريةكانى كةشء هةواو مةترسى
سروشتى يان دةرةكى دةثاريَزيَت.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 سةرجةم بةشةكانى بالَةخانةى قوتاخبانةكة (وةك :بناغةو ديوارو
بانء دةرطاو ثةجنةرة.. ،هتد) تؤكمةو طوجناون ،ئةطةرى مةترسيان
لةسةر ذيانى منداأل نية.
 رووناكى سروشتى هةيةء ثلةى شىَ ئاسايية
 ثةرذينيَكى سادةء شةفاف.
 ليَذنةيةكى كارا هةية بؤ ضاوديَرىء ضاكردنةوةى طرفتةكانى
بالَةخانةى قوتاخبانة.

ثيَوةر

بةريَوةبةر بةردةوام لة هةولَى ثةرةثيَدانى قوتاخبانة داية بةبةشدارى
كارمةندانء مامؤستايانء قوتابيانء كةسء كارى قوتابيان بة
هةماهةنطى لةطةأل سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 بةريَوةبةر راهيَنراوة (بةرضاوى روونة  /ريَنمايي كراوة) لةسةر
بةريَوةبردنء رابةرايةتيكردن.
 ثالنى كار داريَذراوة بؤ ثةرةثيَدانى قوتاخبانة بة بةشدارى
بةريَوةبةرو مامؤستايانء قوتابيانء كةسء كارى قوتابيان.
 لةثالنى كار بؤ ثةرةثيَدانى قوتاخبانة ،رؤلَى بةريَوةبةرو
مامؤستايانء قوتابيانء كةسء كارى قوتابيان بة روونى دةستنيشان
كراوة.
 ثالنى كار بؤ ثةرةثيَدانى قوتاخبانة لة بوارى جيَبةجيَكردنداية
 ثةرةثيَدانى تواناى مامؤستايان بةطويَرةى ثيَويستيان بةشيَكة لةثالنى
ثةرةثيَدانى قوتاخبانة
 مامؤستايان بةريَزةوة دةرواننة بةريَوةبةرى قوتاخبانةء متمانةيان
هةية بة بريارة كارطيَريةكان.
 قوتابيان بةريَوةبةرى قوتاخبانةيان خؤش دةويَتء ريَزى ليَدةطرن
 بةريَوةبةر شان بةشانى كارطوزارء قوتابىء مامؤستايان بةشدارة لة
كارى بةكؤمةلَ بؤ ثةرةثيَدانى قوتاخبانة.
 طشت تؤمارةكانى قوتاخبانة لةكاردانء بةردةسنت.
 تؤمارى كؤنووسى كؤبوونةوة كارطيَريةكان بةردةسنت.
 لة كؤبوونةوةكاندا ،بةشداربووان دةرفةتى تةواويان ثيَدراوة كة لة
بريارةكاندا رؤلَى كارايان هةبيَت .
 ئةجنومةنى دايكء باوكانء مامؤستايان ثيَكهيَنراوةو بةشيَوةيةكى كارا
بةشداريدةكات لةبةريَوةبردنى قوتاخبانةو دارشنتء جيَبةجيَكردنى
ثالنى ثةرةثيَدانى قوتاخبانة.

بودجةى قوتاخبانة
ثيَوةر

بودجةيةكى تايبةت بؤ ثةرةثيَدانى قوتاخبانة لةطةأل سيستةميَكى
شةفاف بؤ سةرفكردنى بودجةكة هةية .
ئاماجنةكانى كؤتايى

 بودجةيةكى تايبةت بةردةستكراوة بؤ ثةرةثيَدانى قوتاخبانة.
 سةرضاوةو برِى بودجة روونء ئاشكراية
 ريَنمايى تايبةت بؤ سةرفكردنى بودجة دةركراوة .

 ليذنةى تايبةت بؤ سةرفكردنى بودجةكة دانراوة .
 راثؤرتء ثسوولَةى رِوونء ئاشكرا بؤ خةرجكردني ثارةو تيَضووةكان
هةية.
 دةرخستةى ثيَداويستيةكانى قوتاخبانة ئامادةكراوةو نويَكراوةتةوة.

ئةجنومةنى دايكء باوكانء مامؤستايان/
بةشداريكردنى كؤمةلَطة

ئاوء ئاوةرِؤ (ئاودةست)
ثيَوةر

ئةجنومةنيَكى كاراى دايكء باوكانء مامؤستايان هةيةء هاريكارة لة
ضارةسةركردنى كيَشةء كةمء كورِيةكانى قوتاخبانة.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 ئةندامانى ئةجنومةن لةضينة جياجياكانى كؤمةلَطةن
 ثرؤسةو مجوجؤلةكانى ئةجنومةنى دايكء باوكانء مامؤستايان
تؤماركراوة
 كؤنووس بؤ كؤبوونةوةكانى ئةجنومةنى دايكء باوكانء مامؤستايان
هةية.
 ضاالكيةكانى ئةجنومةنى دايكء باوكانء مامؤستايان بةرضاوو ديارن.

 لةكاتى بوونى هةر كيَشةك كة رووبةرووى قوتابى دةبيَتةوة ،ئةندامانى
ئةجنومةن سةردانى مالَى قوتابى دةكةن بؤ طفتوطؤكردن لةطةأل
كةسءكارى قوتابى.
 ئةجنومةن هاريكارة لة ضارةسةركردنى ئةو كيَشانةى رووبةرووى
قوتابيانء مامؤستايانء كارمةندانء بةريَوةبةرايةتى قوتاخبانةء
دايكءباوكان دةبيَتةوة.

ثيَوةر

سيستةميَكى ثاكء تةندروست بؤ ئاوو ئاوةرِؤكان لةكاراداية .
ئاماجنةكانى كؤتايى

 سةرضاوةيةكي ئاوى ثاكى خواردنةوة لةقوتاخبانةداهةية
بةبةردةوامى( .جؤريةتى ئاوةكة سةمليَندراوة بة طويَرةى راثؤرتى
ثشكنينى تاقيطةيى)
 تانكىء تؤرةكانى ئاو ثاكء تةندروسنت
 ئاودةستةكان لة كاردان
 دةستشؤرةكان لةكاردان
 رؤذانة ئاودةستةكانء دةروبةرةكةيان ثاك دةكريَنةوة

 منداآلن فيَركراون (راهيَنراون) لةسةر ثاك راطرتنى ئاودةستةكانء
دةستشؤرةكان
 ليَذنةي ثاكءخاويَنى لة قوتاخبانةدا هةية.
 ليَذنةى ثاكءخاويَنى بةضرِى ضاوديَرى ثاكراطرتنى ئاودةستء
دةستشؤرةكان دةكات
 كارطيَرى قوتاخبانة ثيَداويسيتء كةلءثةىل ثاككردنةوةى
دابينكردووة.
ذينطةى فيَربوون  /توندوتيذى /ثةيوةندى نيَوان قوتابيان
 /ضاآلكى وةرزشىء هونةرى  /دابرِان لة قوتاخبانة

فيَربوونى كارا (ضاآلك)  /بةرزكردنةوةى
تواناى مامؤستايان

ثيَوةر
ثيَوةر

مامؤستايان شيَوازى فيَركردنى كارا (بةطروث) جيَبةجيَدةكةن لة ثؤلداء
منداآلن تةوةرى سةرةكني لة ثؤلداء ضيَذ لةخويَندن وةردةطرن.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 مامؤستايان راهيَنراون (بةرضاويان روون كراوة  /ريَنمايي كراون)
لةسةر شيَوازى فيَركردنى كارا.
 مامؤستايان هانى قوتابيان دةدةن هةولَ بدةن خؤيان خؤيان فيَربكةن.
 مامؤستايان ثرسيارى كراوة لة قوتابيان دةكةن بؤ ختوكةدانى ميَشكء
فروانكردنى بازنةى بةشداربوون.
 مامؤستايان بة ناووناتؤرةى نةخوازراو منداآلن بانط ناكةن.
 مامؤستايان دةرفةتى بةشداربوون بة هةموو قوتابيان دةدةن بةبىَ
جياكارى.
 مامؤستايان بىَ كيَشة ثؤلةكان كؤنرتؤلَ دةكةن
 مامؤستايان يارمةتى قوتابيان دةدةن بتوانن خؤيان كيَشةكانى خؤيان
ضارةسةر بكةن.
 مامؤستايان لة ريَطةى ضاالكيةكانى دةرةوةى ثؤل وناوثؤل
بابةتةكانى ثرؤطرام بة ذيانى رؤذانةيانةوة دةبةستنةوة.
 قوتابيان لةثؤلدا رؤلَى كاريطةريان هةية .
 مامؤستايان ئاسانكارن لة ثؤلدا .
 كةلوثةىل فيَربوون لة ثؤلدا هةية.
 ريَذةى دةرضوونى قوتابيان لة زيادبوونداية.
 قوتابيان ضيَذ لة فيَربوون وةردةطرن

ذينطةيةكى ئارامء يةكرتقبولَكردن دامةزراوة ،دوور لة توندوتيذىء دابران
لةقوتاخبانة بة جةختكردن لةسةر ضاالكى وةرزشىء هونةرىء دةرةوةى
ثؤل.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 نةبوونى حالَةتى توندوتيذى دذى منداأل
 نةبوونى دابران لة قوتاخبانة
 كيَشةكانى قوتابيان بةدواداضوونيان بؤ دةكريَتء ضارةسةر دةكريَن
 كتيَبخانة هةيةو قوتابيان كةلَكي ليَوةردةطرن.
 تاقيطةى زانستى هةيةء بةكارديَت

 هؤلَى كؤمبيوتةر هةيةو لةكارداية
 ضاآلكية جؤراوجؤرةكانى دةرةوةى ثؤل ،بة شيَوةيةكى بةردةوام،
ئةجنامدةدريَن.
 ضاآلكيةكانى وةرزشى بة شيَوةيةكى بةردةوام ئةجنامدةدريَنء تؤمار
دةكريَن.
 ضاآلكيةكانى هونةرى بة شيَوةيةكى بةردةوام ئةجنامدةدريَنء
تؤماردةكريَن .
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طشتطريى (بةرفراوانى) جؤرى كؤمةآليةتى
(جةندةر)  /بةشدارى منداآلنى كةم ئةندام

ثرؤطرامةكانء هؤيةكانى فيَركردن /
كارامةييةكانى ذيان
ثيَوةر

ثرؤطرامةكانى خويَندن داريَذراوة لةسةر بنةماكانى ثيَويستيةكانى تاكء
كؤمةلَطةو بازارِى كار بة لةبةرضاوطرتنى جؤرى كؤمةآليةتى
ئاماجنةكانى كؤتايى

 لة ثرؤطرامةكانى خويَندن رةضاوى جؤرى كؤمةآليةتى (جةندةر) كراوة
 ثرؤطرامةكانى خويَندن برةو دةدات بة ئاشتى (بةدةرة لة برةودان بة
توندوتيذى)
 ناوةرؤكى بابةتةكانى ثرؤطرام رةنطدانةوةى مافةكانى مرؤظء مندالَة.
ثيَوةر

ثرؤطرامةكانى خويَندن داريَذراوة لةسةر بنةماكانى ثيَويستيةكانى تاكء
كؤمةلَطةو بازارِى كار بة لةبةرضاوطرتنى جؤرى كؤمةآليةتى
ئاماجنةكانى كؤتايى

 هؤيةكانى فيَركردن بةردةسنتء ثراكتيكني
 ثرؤطرامةكانى خويَندن جةخت لةسةر كةسايةتى منداألء
كارامةييةكانى ذيان دةكات.
 كتيَبةكانى ثرؤطرامةكانى خويَندن بةرةنطاورةنط ضاثكراون.

ثيَوةر

منداآلن بةبىَ جياوازى [جؤرى كؤمةآليةتى ،كةم توانايى (كةمئةندامى)،
ئايينى ،نةتةوةيى ،بريوباوةرِ] وةردةطرييَنء بةردةوام دةبن لةسةر
خويَندن.
ئاماجنةكانى كؤتايى

 هةموو مندالَيَك دةتوانيَت لةقوتاخبانة وةربطرييَت بةبىَ جياوازى
(جطةلةمةرجى تةمةن ،كة بة ريَنمايى ريَكخراوة)
 مامؤستايان بروايان بة تواناكانى منداأل هةيةء متمانةيان هةية كة
جياوازيةكان ريَطرنني لةبةردةم ثرؤسةى فيَربوونى منداالَندا.
 مامؤستايان راهيَنراون (ريَنماييكراون) لةسةر ضؤنيةتى مامةلَةكردن
لةطةأل منداآلنى كةمئةندامدا.
 نةبوونى جياكارى جيَندةرى (جؤرى كؤمةآليةتى) بة طفتارو بة كردار

 مامؤستايان بريوراى سياسى ،ئايينى ،نةتةوايةتى خؤيان ناسةثيَنن
بةسةر قوتابياندا.
 مامؤستايان ورياو هةستيارن لةكاتى منوونة هيَنانةوة ,بة هيض جؤريَك
هةستى منداأل بريندار ناكةن.

-

خؤراكثيَدان لة قوتاخبانة
ثيَوةر

لة ضوارضيَوةى ذينطةى قوتاخبانةدا ،منداآلن دةتوانن خؤراكى سةرةكىء
طوجناوو تةندروست بةدةستبهيَنن .
ئاماجنةكانى كؤتايى

 فرؤشطة هةية لة ضوارضيَوةى ذينطةى قوتاخبانة
 فرؤشطة ثاكوخاويَنء ريَكء ثيَكة.
 فرؤشطة خؤراكى خاويَنء تةندروست دةفرؤشيَت .هةموو مندالَيَك
دةرفةتى هةية شتى ثيَويست لة فرؤشطة بكرِيَت.
 ليَذنةيةكى كارا هةية بؤ ضاوديَريكردنى فرؤشطةى قوتاخبانة كة
بةردةوامى راثؤرت بةرزدةكاتةوة لةسةر ضؤنيةتى كاركردنى فرؤشطة.

ثيَوةرةكان ( )Standardsضني؟
ثيَوةر ئةو ئاستةية كة ثيَويستة بة دةست بيَت بؤ طةيشنت بة ئامانج.
ثيَوةرةكان لةاليةن شارةزايان دادةريَذريَن بةلةبةرضاوطرتنى
ئاماجنةكانء ديدى كةرتى مةبةست .ضةسثاندنى ثيَوةرةكان ثيَويست
دةكات ريَنمايى روونءثيَوست دةربكريَت .ثيَوةرةكان ئامرازى سةرةكى
؟
ضني
)(Targets
َسةنطاندن ئةجنام
كؤتايىهةل
ئاماجنةكانى سةختة
هةلَسةنطاندنن .بةبىَ بوونى ثيَوةرةكان زؤر
بدريَت.
ئاماجنى كؤتايى ئةو ئاستةية كة ثيَويستة بةدةست بيَت بؤ دلَنيابوون

.

لة بةرجةستةبوونى ثيَوةر.
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