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زانیاری سەبارەت بە مافی خوێندنی زمانی نەرویژی بە شێوەیەکی تایبەت بۆ
قووتابیانی کەمینە زمان
مافی خوێندنی تایبەتی زمان بۆ قووتابیانی کەمینە زمان بە پێی مادەی  ٢-٨لە یاسای خوێندنی سەرەتایی ،مادەی  ٣-١٢لە
یاسایی خوێندنی ئامادەیی و مادەی  ٣-٥لە یاسای خوێندنی قووتابخانەی تایبەتی یا شەخسیدا جێگیر کراوە.
لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا مافی خوێندنی زمانی نەرویژیت بە شێوەیەکی تایبەت هەیە:



زمانی دایکی تۆ نەرویژی یا زمانی سامی نەبێت
نەتوانی بە هۆی الوازی ئاساتی زمانی نەرویژی کەڵک لە وانە ووتنەوە وەربگریت.

ئەمە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ئەبێت تا ئەو کاتەی توانایی زمانی نەرویژیت ئەگاتە ئاستێک کە بتوانی کەڵک لە خوێندنی
ئاسایی وەر بگری .خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژی یەکەمین کەرەسەیە بۆ ئەم قووتابیانەی کە ناتوانن کەڵک لە وانە
ووتنەوە بە زمانی نەرویژی وەربگرن.
قووتابخانە بۆ ئەوەی باشترین دەرفەتی خوێندنت بۆ بڕەخسێنێت ئەبێ ئاستی توانایی زمانی نەرویژیت هەڵبسەنگێنێت.
ئەم هەڵسەنگاندە بە شێوەی ژێرەوە ئەنجام ئەدرێت:
 لە کاتی دەستپێکی خوێندنی قووتابخانەی ئامادەیی
 لە ماوەی خوێندندا بۆ ئەوەی بزانرێت کە ئاساتی زانینی زمانی نەرویژیت گەیشتۆتە ڕاددەیەک کە بتوانرێ خوێندنی
تایبەتی زمانی نەرویژی کۆتایی پێبهێنرێت.
ئەگەر پێویست بکات تۆ هەروەها مافی خوێندنی زمانی دایک ،خوێندنی وانەکان بە زمانی دایک یا هەردووی ئەمانەت
هەیە .ئەمە تەنیا بۆ ئەو قووتابیانەیە کە تازە هاتوون بۆ واڵت یا قووتابیانی تری کەمینە زمان کە ئاساتی زمانی
نەرویژیان ئەوەندە الوازە کە ناتوانن کەڵک لە وانە ووتنەوە بە زمانی نەرویژی وەربگرن.
خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژی و خوێندنی وانەکان بە زمانی دایک لەو قووتابخانەی کە لێی ئەخوێنیت بەڕێوە ئەچێت.
خوێندنی زمانی دایک ئەتوانرێ لە قووتابخانەیەکی تردا بەڕێوە بچێت.
ئەگەر بێتوو خوێندنی زمانی دایک و خوێندنی وانەکان بە زمانی دایک نەتوانرێ لە الیەن مامۆستایەکی شیاو ئەنجام
بدرێت ،تا ڕاددەی ئیمکان هەوڵ ئەدرێت کە دەرفەتی خوێندنێکی ترت بە پێی پێداویستیەکانت بۆ بڕەخسێنێت.
ئەگەر مافی خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژیت هەبێت ،هەروەها مافی ئەوەشت ئەبێت کە دوو ساڵ زیاتر بۆ تەواو
کردنی خوێندنی ئامادەیی بەکار بهێنیت ئەگەر بێتوو پێویستیت بەمە هەبێت.
ئەگەر هەڵسەنگاندنەکە نیشانی بدات کە تۆ پێویستیت بە خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژی هەیە ،نامەیەکت بە دەست
ئەگات ،ئەبێ واڵم بدەیتەوە کە خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژیت ئەوێت یا نا.
بەڕێوەبەری قووتابخانە بڕیاڕێک دەرئەکات کە تێیدا دیاری ئەکرێت کە تۆ مافی خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژی،
خوێندنی زمانی دایک و یا وانە ووتنەوە بە زمانی دایکت هەیە.
خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژی هەنگاوێکە کە دوای ئەوەی توانایی زمانی نەرویژیت گەیشتە ئاستێکی شیاو ،کۆتایی
پێئەهێنرێت.
ئەو قووتابیانەی کە تەمەنی  ١٥ساڵیان پڕ کردۆتەوە ،بۆ خۆیان بڕیار لەسەر وەرگرتنی پێشنیاری شێوەی خوێندن ئەدەن.
ئەمە هەروەها بە پێی مادەی  ٣٢لە یاسای پاراستنی مناڵ خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویژیش ئەگرێتەوە.
پرسیار سەبارەت بەم خوێندنە ئەتوانرێ ئاراستەی قووتابخانە بکرێت.
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ئەگەر تۆ وەک قووتابی یا وەک دایکوباوک لە بڕیاری دەرچوو ڕازی نەبی ،ئەتوانی لەسەر ئەم بڕیارە سکااڵ یا شکات
بکەیت.
شکات ئەبێ بە شێوەی نووسراو بێت و ئیمزا بکرێت .ئەگەر تەمەنت لە  ١٨ساڵ کەمتر بێت ،ئەبێ دایکوباوک ئیمزای
بکەن .ئەم سکااڵیە بۆ بەڕێوەبەری قووتابخانە ئەنێررێت .لەم سکاالیەدا ئەبێ بە کوورتی ڕوون بکرێتەوە کە تۆ لە کام
خاڵی بڕیارەکە شکات ئەکەیت و دیاریشی بکەیت کە پێتوایە چی گۆڕانکارییەک باشترە بە سەر بڕیارەکەدا بهێنرێت.
دواترین دەسەاڵت بۆ سکااڵکردن پارێزگاری ئۆسلۆ و ئاکێرسهوسە.

