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Studium ڕؤئیای 
ێ لە جیاکاری و خەونمان  ئەوەیە تا قوتابخانەیێک و شوێنی کار دروست بکەین کە دوور ب 

ی.  ژ ی و هەر هەڕەشەی توندوتێ  ژ  ، دوور لە توندوتێ 
ەوبی ی  

چارەسەری قێێ

 
ی
ئێمە دەمانەوێت قوتابخانەیێیک گشتگێ  دروست بکەین و شوێنی کار  ئەو شوێنەی ماف

ێن.   بەها و یەکسابی خەڵک رێز دەگێ 

وانینێیک نەریت ئێمە دەمانەێت  
گرنگ لە کاروبارماندا تا بەرچاو -تا کار بکەین لە گەڵ تێێ

ؤکانە و نەریت کە بنەمای جیاکاری، هەراسان کردن   ئەو بێ 
ە و گۆڕابی ی بکات، پرۆبلەماتێ 

ی چارەسەر بکات.  ەوەن پێک دەهێنی ی  
رەفتاری قێێ

، دؤخی کار کردن لە قوتابخانەکانمان دەبێت شیاو بن بۆ هەموان، بێگوێد انە رەگەز، ئیتنی

وباوەڕ، گەندەر و دەربڕینی رەگەز، کەمئەندایم، خەسلەبی سکیس و تەمەن.  ی و بێ   ئاین 

ێ مامەڵەی بە شێوەییک جیاواز لە گەڵ بکرێ بەهۆی:   هیچ کەسێک ناب 



تۆ هەروەها نابێت کەسێک بخەیتە بەر... 

عاج کردن(، هەڕەشە کردن یان لێدان. ، وەک ئازار سووکایەت   ی  دان)ئێ 

ی کە بە قوویل یەکێک  هەروەها دەتوانێت ئەوە بێت وەکوو گۆتن یانووسن 

و کردنەوەی قسەڵۆک نموونەی دیکەن
ا
.  ئازار بدات. بەڵ  

 تر هەست هەراسان کردن،   
ن
 کارێک کە ئەوات

ن
ن یان ئەنجامدات وەک گۆتن، نووسی 

 دڵتەنگ  کردن بکات. ئەوە دەتوانێت ڕووبدات لە پۆلەکە یان بە تڕۆ، تووڕە یان

 . ن   قاوەخانەی قوتابخانە، لە سەر ئینتەرنێتەکە یان لە نامەیێیک نووسی 

 وەک گۆتن یان کردەوەێک لە گەڵ لەش یان جنسهەراسان کردتن جنیس، 

   کە هەست بە ناخۆشی بکات. 

عاج(، هەڕەشە، ڵێدان ز  
یا سووکایەبی  هیچ کارمەند یا قوتاب  بۆی نیە ئازار)ئێێ

 پێکردن بە هەر ڕێگایێیک تر



www.studiumgbg.se              زیاتر بخوێنەوە لە
.          بینیت هەیە؟ێئایا ت  

ێ بهێلیت بو  ی بە خ  تو دەتوانیت لە گەڵ یەکێک قسە بکەیت لە ستودیوم و یا خاڵێیک روانن 

 بەرێوەبەرویەتن  پەروەردە. تؤ دەتوابی ئەمە بکەیت لە: 

پەرەی یەکەمەکە لە خوارەوەی "بۆچوونەکان"
ا
   لە ڵ

www.studiumgbg.se 
 بەهای یکسان بۆ هوموان بە تەواوی بخوێنەوە. 

ن
پالت  

. ژێر زانیاربی خوێندن ەل  www.studiumgbg.se لە  ئەوە بەردەستە بە تەواوبی 

ڕە ە بێ   
ئێێ

لە  تێگەیشتووم  واتاکەیە وەرگرتوۆە و ل نامیلکەکەممن گەوایه دەدەم کە 

        بی بۆ هەموانکسابارەی جیاکاری بەهاکابی یە

Datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Underskrift elev Namn elev, textat

 ئەگەر شتێک روو بدات 

باس بکە لە بارەی ئەوەی رووی داوە .   

ی. تو دەتوابز قسە بکەیت لە گەڵ ماموەستاکەت، راوێژکار، بەرێوەبەر      
، پە ٣نووسینگە لە نۆهۆیم   بەرێوەبەر یان بگەرێوە بۆ روەردەبی

    وەی ئەوەئە پێکەوە ئەوەی پێویست بێت دەدوزینەوە کە بکرێت بۆ . 
 روو نەدرێت. 
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