
 

 
 

کاتوسا  گشتی کاونتی   قوتابخانەی   
 
 

ڕینگۆلد ناوەندی قوتابخانەی   

 

چاککردن  خوێندن پالن   2022-23   
 



 

 پێویستی گشتگی   
 
پرۆفایل/داشبۆرد شیکردنەوەی داتای  -هەڵسەنگاندن   

 

کردنی  ەدا چەند   بەکارهێنانی  پرۆفایل/داشبۆردی دابینکراو بۆ قوتابخانەکەت،  تییم باشتر ر
قوتابخانەکەت زانیاری   دابینکراو شی  بکەوە.  لت 

 :پێشنیارێک بۆ گفتوگۆ
؟ئایا ناوچە ڕوونەکان  دەبینیت بۆ چاکبوونەوە لەسەر بنەمای    پێداچوونەوەی  داتای ستۆنتس  ●  
بابەت؟ هەمان بۆ  ئایا   ناتەبایەک   دەبینیت لە نێوان داتاکانی ئاستر  نمرە ●  
ساڵ؟ بەدرێژانی  دەدات  پێوانەنی تۆ  شێوازەکانی گەشەکردن نیشانداتای  ئایا    ●  
؟ بەراورد دەکات  EOG/EOC  چۆن  پێوانەی داتاکانت بە داتای  ●  
ئاراستەکان دیاری بکەیت؟ دەتوانیت   هەموو  پێداچوونەوەی  داتای دەستکەوتەکانی  تر بکە و بەراورد بکە لەگەڵ  سەرەوە.  ●  
ی  پرۆفاییل ئایا زانیاری    ● ی دەکات کە شێوازی   ڕێنمانی تتر 2تۆ پشتگتر  (reteach) ؟تۆ  سەلماندنی کاریگەرە  
ی   ●  چاودێری گەشەی پێوانەنی بکەیت لە داتای قوتانی تتر

؟3دەتوانی  
ی کانر تەرخانکراو دەکات بۆ ڕیز  ● ی 1ئایا خشتەی  سەرەیک تۆ  پشتگتر ی 2، تتر ؟3، و ڕێنمانی تتر  

 

شێوازەکان ئاراستەکان و  
 

 وە شێوازەکان ئاراستەکان پپپپپپ 4 یان 3 ناسینەوە داتا، (پرۆفایل/داشبۆرد هەڵسەنگاندن پێویستیەکان تۆ شیکردنەوە و پێداچوونەوە دوای
ئەمانە ئەو ناوچانەن کە ئەگەر باشتر بکرێت، لەوانەیە کاریگەری ئەرێتی هەبێت لەسەر دەستکەونر قوتابیان ئەمانە ئامانجەکان و هەنگاوەکانی  
 .کرداری پالنی چاککردن لێدەخوڕن
 د ددددددد( دددددددددد) دددددد  دددددددددد د ددددددددد 

کردنی  ددددددد دددددددددد ددددددددد  دددددد  دددددددددددد تییم باشتر
ددددددد/ددددددد ددددددد دددددددددد . 

زیادی کردووە 8بۆ  6 لە پۆیل  یان سەرووی نمرە دەخوێننەوە کە لێهاتوونی  نمرە  ئاستر  لە  ی قوتابیەکان   ٪    75.1 #1   .  
-2021٪ (33.8٪)   قوتابیەکان سەرەتا تۆمار دەکەن، 21.2-2021٪ (17.7بە گشتر  ڕێژەی ڕێژەی ئێل ئەی بۆی دەردەکەوێت کە 

30٪) 
٪ لە خوارەوەی لێهاتوونی 51.5 -گشتر   بە  ٪) جیادەکرێنەوە. 9.1-2021٪ (10.8٪) لێهاتوون و  39.8-2021٪ (37.8 ،پەرەپێدان  

 (لە خوارەوەی لێهاتوو 2021-51.2٪)

 



 

 

کاریدا    54.9٪ ) قوتابیەکان  لە  ئاستر نمرە یان سەرووی نمرەدان  لە بتر وونەکانی لەسەر ست 4و  3ئاستر   GA) 
کاریدا 45.1٪ ن لە بتر

 .ی قوتابیەکان لە ئاستر نمرە نزمتر
کاری     ٪)44.3-2021٪ (29.8٪)  ی خوێندکارەکان سەرەتا تۆمار دەکەن، 21.2-2021٪ (15.2بە گشتر  ڕێژەی ڕێژەی بتر  

لە خوارەوە ٪45 ٪) جیاکراوەتەوە. بەگشتر  5.6-2021٪ (21.3٪) لێهاتوو و  28.9-2021٪ (33.7پەرەپێدان،   
لێهاتوو) ٪ لە خوارەوەی65.5 - 2021زۆر لێهاتووە  (  

 

 بگۆڕە 2021 2022 ئێل ئەی

 %3.5 - %21.2 %17.7 سەرەتا

 %3.8 + %30 %33.8 پەرەپێدان

 %2 - %39.8 %37.8 لێهاتوو

 %1.7 + %9.1 %10.8 جیاکراوە

کاری  بتر
   

 %6 - %21.2 %15.2 سەرەتا

 %14.5 - %44.3 %29.8 پەرەپێدان

 %4.8 + %28.9 %33.7 لێهاتوو

 %15.7 + %5.6 %21.3 جیاکراوە

، ئێل ئەی تا ڕادەیەک نەگۆڕاوە لەسەر بوونی  بە گشتر قوتابیان باشتر .  
کاری  گەشەی   ، بتر نیشان دا جیاکەرەوەی ٪ ی  تۆمارکردنێیک  لێهاتوو  یان20.5بە گشتر . 

کاری لە پۆیل لە رێگەی هاوکاری بە فراوانی قوتابخانە زیاد  دەکەین ٨و  ٦،٧، ئێمە ئەدای  قوتانی لە ئێل ئەی و بتر . 



 

 

، سۆزداری، دەروونییەوە کە کاریگەری لەسەر پێشکەوتتی  #2 یەنر
ا
دوای پشکنیتی    ئەکادیمییان هەیە، تێدەکۆشن  خوێندکارەکان بە باشی کۆمەڵ

کاتێکدا هەنگاونان بۆ   لە  شەشەمدا ڕوویدا، ساڵێک لە گواستنەوەی زۆر گەورە.  لە پۆیل  کانی خەمداتای ئێم ئێس ئێم، ناوچە ئەکادیمییە
ی هەیە کە دەکرێت ئاماژە بەوە بکرێت کە یارمەنر قوتابیەکان  ی ئەکادییم بۆ قوتابیان، ڕووبەری تری پشتگتر  پشتگتر

دەستەبەرکردنی
یەنر و سۆزداری ودەروونییەکانی   ە یان نمرە بۆ نمرە. دەدات بۆ گواستنەوەیان لە قوتابخانە بۆ قوتابخان

ا
بە کارکردن لەسەر بەستەرە کۆمەڵ

بوون و لەگەڵ ئەکادیمییەکاندا خوێندکاران دەتوانن ئەزموونی ئەرێتی و گەشەیان لە چەندین بواردا هەبێت ر
 فت 

بوون البرد  دەرەوەی  پۆل  لە ئەنجایم کەیم ئامادەبوون و  لە    قوتابیان  نەبوونی   #3 ر
ی بوو کە قوتابیەکانی لە ژینگەی فت  کێشەی دیسپلیر . 

 
 
 
 
 

 

 :ئاڕاستە/شێوازی دیاریکراو  1# 

 

 نمرە  یان سەرووی نمرە دەخوێننەوە کە لێهاتوونی لە پۆیل     ٪    75.1
زیادی کردووە 8بۆ  6ی قوتابیەکان لە  ئاستر   .  

٪)30-2021٪ (33.8٪)   قوتابیەکان سەرەتا تۆمار دەکەن، 21.2-2021٪ (17.7بۆی دەردەکەوێت کە  بە گشتر  ڕێژەی ڕێژەی ئێل ئەی  
لە خوارەوە ٪51.5 -٪) جیادەکرێنەوە. بەگشتر   9.1-2021٪ (10.8٪) لێهاتوون و  39.8-2021٪ (37.8پەرەپێدان  ،   

لێهاتوو) ٪ لە خوارەوەی51.2 - 2021لێهاتوو (  
کاریدا (ئاستر قوتابیەکان      54.9٪ ٪ ی 45.1یەن لە گا) 3لەسەر  4و  3لە  ئاستر نمرە یان سەرووی نمرەدان  لە بتر
کاریدا ن لە بتر

 .قوتابیەکان لە ئاستر نمرە نزمتر
کاری     ٪)44.3-2021٪ (29.8٪)  ی خوێندکارەکان سەرەتا تۆمار دەکەن، 21.2-2021٪ (15.2بە گشتر  ڕێژەی ڕێژەی بتر  

لێهاتوونی  ٪ لەخوارەوەی45٪) جیاکراوەتەوە. بەگشتر   5.6-2021٪ (21.3٪) لێهاتوو و  28.9-2021(٪ 33.7پەرەپێدان،  . 
لێهاتوو لە خوارەوەی 65.5٪ - 2021) ) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوونی  نەگۆڕاوە لەسەر بە گشتر ئێل ئەی تا ڕادەیەک قوتانی  باشتر .  
کاری  گەشەی   نیشان دا جیاکەرەوەی ٪ تۆمارکردنێیک  لێهاتوونی یان20.5بە گشتر بتر . 

کاری لە پۆلەکانی  لە  لە رێگەی هاوکاری قوتابخانەوە، ئێمە ئەدای  قوتانی  دەکەین زیاد  ٨ و ٦.٧ئێل ئەی و بتر .  

 

 بگۆڕە 2021 2022 ئێل ئەی

 %3.5 - %21.2 %17.7 سەرەتا

 %3.8 + %30 %33.8 پەرەپێدان

 %2 - %39.8 %37.8 لێهاتوو

 %1.7 + %9.1 %10.8 جیاکراوە

کاری  بتر
   

 %6 - %21.2 %15.2 سەرەتا

 %14.5 - %44.3 %29.8 پەرەپێدان

 %4.8 + %28.9 %33.7 لێهاتوو

 %15.7 + %5.6 %21.3 جیاکراوە

 
 
 
 
 
 

 

1# هۆکاری ڕەگ ی  قوتابیەکان کەم   .  بۆ  و چاوەروان  دەکرێت نیر
ا

 درێژ، ئاست بەرز، نی  خەیاڵ
ر
و  کۆڤیدقوتابیەکان بە هۆی  خوێندنەوەی دەق

ی و دڵەڕاوکت ر پەیوەست بە گەڕانەوە بۆ قوتابخانە کردنیان لە دەست دا  نەخۆشی و کۆرانتیر ر
، فت  . 

2# هۆکاری ڕەگ لەگەڵ تێکۆشان هەموو ساڵێک لە  بە شارەزانی بنەڕەنر ونبووەوە بەردەوامن ئەو خوێندکارانەی   دەچنە ناو بیناکە    



 

 

 
کاری قوتابخانەی  .  چەمکە  قوتابیەکان  ناتوانن  ناوەندی  بتر ی ر

کارییەکان دابنی  و  وەردەگرن  مامۆستاکان  لە  لە  مۆدێلکردن  سوود  بتر
ە شیکردنەوە و شیکردنەوە و  ی کارنی پراکتتر  بتر

مدانەوەی دۆخی
ا
قوتابیەکان رێنمانی دەموچاویان لە دەست دا لەسەر   دەکەن  وەڵ

کاری  کۆرانتیتی زۆرەملت ر کۆڤید، بەم شێوەیە تێکۆشانەکان زیاتر تێکەڵ دەکەن  بنچینەنی بەهۆی  کارامەنی بتر . 

3# هۆکاری ڕەگ کە دەبێتە هۆی نائومێدی بە هۆی مامۆستایانی   بوونەوە  ناوەندی نزیک یەک قوتابخانەی  لە  ش   قوتابخانەی جیاوازی فیدەر 
اتیج و شێواز و وشەگەیل جۆراوجۆری ڕێنمانی 

 .سەرەتانی جیاواز بە بەکارهێنانی ستر
هەبێت هەموو الیەنەکانی پیشەی قوتابخانەی ناوەندییان  خراپیان لەسەر  ئەم نائومێدییانە دەتوانن  کاریگەری   . 

لە ڕێگەی سەرنجە ئامانج کراوەکانەوە  لە هەموو خولەکاندا، مامۆستایان هاوکاریەیک پەروەدەیان  دەبێت  بۆ زیادکردنی   گۆیل ئێس ئێم ئاڕ نر 
ئێل ئەی و  قوتابیەکان زیادبوونێک نیشان دەدەن لە تێگەیشتتی پێوانەکراو لە ڕێگەی  دەستکەونر قوتابیان لە هەموو بوارەکاندا. 

کاری ، لە هەر جۆرجیا ستۆنتس8، و 7، 6لە پۆلەکان،  بتر . 

*  زیاتر  بەپت ر 
ی

پێویست زیادکردنی  هۆکاری ڕەیک . 

 
ی  1#  ژ اتی 

 :ئامانج   سیی

 
 

1# کردار   هەنگاوی   

وەسفی هەنگاوی  
1کردار #  

بوونی درێژکراودا بۆ ئامانجگرتتی  پێداویستیەکانی خوێندنەوەی ر
تاک  .  قوتابیەکان بە  هەفتانە بەشداری دەکەن لە خوێندنەوەی کۆس لە کانر  فت 

ی  بۆ  ی کردنی  دەستێوەردانەکان بۆ  لێکسیا بۆ  ئەو قوتابیانەی کە ئامادە نیر ێت.  کانر  ئێڵ نر   بەکاردێت  بۆ دابیر خوێندنەوەی کۆ بەکار دەهێتی
 .قوتابیەکان کە دوو یان زیاتر لە ئاستر نمرەی خوارەوەی نمرەی ئێستا لە خوێندنەوە و نووسیندا ئەنجام دەدەن

 
سیک & هاوکارەکان بۆ بە تایبەنر بە ئامانج گرتتی مامۆستایانی ئێل ئەی بەشداری دەکەن لە هاوکاری لەگەڵ کێڤن ڕاسین  Writ writ Standards 1, 

لە جۆرجیا  ستانداردەکانی  3و  ,2   Excellence.   ەکردنی ی   GA تاقیکردنەوەی پراکتتر
ستۆنتس  دەدرێت و تۆمار  دەکرێت  بۆ پێوانەکردنی

 قوتانی و پێشکەشکردنی کاردانەوە
 .پێشکەوتنەکانی

 
  ئێل ئەی بە  هاوکاری نەخشەی مەنهەخی خۆیان بۆ  مامۆستایانی  ن   

ا
دادەڕێژن  ٢٠٢٣-٢٠٢٢خوێندنی  ساڵ . 

کاری لە پۆیل   قوتابخانە، ئێمە ئەدای  قوتان  لە ئێل ئەی و بی 
 
دەکەین زیاد  ٨و  ٦،٧لە رێگەی هاوکاری بە فراوان . 



 

 

ی بۆ ئێل ئەی و ڕێنمانی بتر     پشتگتر
کاریمامۆستاکان بە  ستونی پالن دادەڕێژن لە هەموو  بەشەکان بۆ دیاریکردنی هەلەکان بۆ دەستەبەرکردنی .  

 
 و نمرە  لە ئێل ئەی و زانست 

ا
مدانەوە بۆ دەرماڵەی ئاستر نا خەیاڵ

ا
و  قوتابیەکان دەرفەتیان  پێدەدرێت  بۆ خوێندنەوە و شیکردنەوە و وەڵ

یەنر 
ا
 توێژینەوەی کۆمەڵ

 
ی  ی  ٢ڕێنمانی تتر بوونی فراوان  لە قوتابخانە  بۆ ئامانجی  ٣و    تتر ر

ی دەکرێت لە ڕێگەی کانر  فت  خوێندنەوەی تاک، هونەری زمان، و   هەفتانە دابیر
کاری  .کەیم بتر

 
کاری پێشکەش    دەکرێت دوای قوتابخانە بۆ قوتابیە تێکۆشەرەکان ر

  فت 

پارەدان سەرچاوەی  ڕێنمانی  دەرماڵەی و 1دەستوور، پەروەردەی تایبەت، ناونیشانی    

گرونی الوەیک 
 ئامانجدار (ەکان)

بەدەستهێنانی گەشەی  ئەکادییم.  گرووپە   ئامانجدارەکان هەموو گرووپە الوەکیە دیاریکراوەکان دەگرێتەوە  هەموو قوتابیەکان  تەحەدا دەکرێن بۆ 
، دوای خوێندنەوەی قوتابخانە و یارم ەنر لە ڕێگەی بەکارهێنانی پارچە پارچەکردن، خوێندنەوە لەگەڵ قوتابیان، خوێندنەوەی کالسەکانی ئێڵ نر

، و کالش سەرچاوەی تا ی یبەت بە ئێل ئەینووسیر .  

 کات بۆ 
ا

جێبەخی   هێڵ
 کردن

2023 تا ئایاری 2022ئانی   

پڕۆسە بۆ 
 چاودێریکردن

، ش ئێف ئەی، تاقیکردنەوەکانی ستوونی خی ئەی،  و هەڵسەنگاندنی دروست کراوی  لە ماوەی نی ئێڵ سیدا، مامۆستایان لە   داتای پێوانەنی
بوون، و پێویستیەکان بۆ نوێکردنەوە شی دەکاتەوە ر

 .مامۆستا بۆ هەڵسەنگاندنی پێشکەوتتی قوتابیان، بۆشاییەکانی فت 
 
ن کە بۆ ئەو ئەو  خوێندکارانە     دەکەنە ئامانج کە  گەورەترین کەم و کورت پیشان دەدەن  لەگەڵ دەستێوەردانە تایبەتەکا ASIT کۆبوونەوەکانی  
یە   .خوێندکارانە دیزاین کراون کە پێویستیان بە گەورەترین پشتگتر

شوێن/بەرپرسیار 
 ی ڕۆڵ

ی  و ASIT  مامۆستایانی پۆل و ڕاهێنەری ئەکادییم و دەستێوەردانی خوێندنەوە و ئەندامانی   پشتگتر
ڕی  و ستافەکانی ر

کارگت   

 
 
 

 

2# کردار   هەنگاوی   



 

 

هەنگاوی   وەسفی 
2کردار #  

بوونی درێژکراودا-ئەو خوێندکارانەی کە لە  خوار دوو یان زیاتر ئاستر نمرە ئەنجام  دەدەن بەشداری دەکەن  لە ئای  ر
ئامادە هەفتانە لە کانر فت  . 

کاری بە  هاوکاری نەخشەی مەنهەخی خۆیان بۆ     بتر
  مامۆستایانی

ا
دادەڕێژن  2023-2022خوێندنی  ساڵ . 

 
ێت بۆ پێوانەکردنی پێشکەوتن، وە چاککردنەوە پالن بۆ دانراوە   لەسەر بنەمای  ئەو هەڵسەنگاندنانە      .هەڵسەنگاندنە باوەکان بەکار دەهێتی

 
کاری ی  بۆ ڕاهێنان لەگەڵ ئاستر نمرە و بۆ دەستەبەرکردنی  تەحەدا بۆ  قوتابیەکان کاتێک ئەوان لە ئاستر     IXL قوتابیەکان  بتر  ئێستای نمرە بەکاردێیی
 .دەجوڵێنەوە

 
کاری و ڕێگەدان بە ما  مدانەوە لە ڕێگەی نووسینەوە بۆ باری  بتر

ا
مۆستایان بۆ قوتابیەکان دەرفەتیان  پێدەدرێت  بۆ شیکردنەوە و ڕوونکردنەوە و  وەڵ

 .پێوانەکردنی تێگەیشتتی ڕاستەقینە لە چەمکەکان
 

ی  ی  2ڕێنمانی تتر کاری بە  فراوانی قوتاب 3و     تتر  بتر
بوونی فراوان  بۆ  ئامانجگرتتی کەم و کورتهێنانی ر

ی  دەکرێت لە ماوەی کانر فت  خانە دابیر
 .تاکەکەش

کاری. دو  ی بۆ ئێل ئەی و  بتر   پشتگتر
ای ئەوەی مامۆستاکان بە  ستونی پالن دادەڕێژن لە هەموو بەشەکان بۆ دیاریکردنی هەلەکان بۆ دەستەبەرکردنی

 خوێندنی 
ا

ی دەکرێت2023-2022لە ساڵ کردنی قوتابخانە دابیر ر
دا فت  . 

پارەدان سەرچاوەی  ڕێنمانی  دەرماڵەی و 1دەستوور، پەروەردەی تایبەت، ناونیشانی    

گرونی الوەیک 
 ئامانجدار (ەکان)

ئاستر پێوانە یان نمرە وەردەگرن نمرەکانی  ئەو خوێندکارانەی کە  لەخوارەوەی  

 کات بۆ 
ا

جێبەخی   هێڵ
 کردن

  بەدرێژانی  هەفتانە
ا

خوێندن ساڵ  

پڕۆسە بۆ 
 چاودێریکردن

گەورەترین کەم   داتای پێوانە، تێبینیەکانی مامۆستا، و نمرەکانی مامۆستا/پۆل.  کۆبوونەوەکانی  ئەی ئێس ئای نر ئەو خوێندکارانە دەکەنە  ئامانج  کە  
 .و کورت پیشان دەدەن

شوێن/بەرپرسیار 
 ی ڕۆڵ

ڕاهێنەری ئەکادییم و ئەندامانی  مامۆستایان و    ASIT ی  و  پشتگتر
ڕی  و ستافەکانی ر

کارگت   



 

 

* پێویست بوو وەک هەنگاوەکان کردار زیادە زیاد بکە  

 
 
 
 
 

 

 :ئاڕاستە/شێوازی نارساو  2# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1# هۆکاری ڕەگ نی  
ا
یەنر  قوتابخانەی ناوەندیدا  قوتابیەکان لە ماوەی ساڵ

ا
، سۆزداری، و کۆمەڵ ، جەستەنی

ئەزموون  ڕێژەیەیک زۆر لە گەشەی دەروونی

و  بکەوێت  کە دەتوانی   پەیک  دەبن  دڵەڕاوکێیەیک زۆر تووشی  زۆربەی قوتابیەکان   .  دەچن  پۆلەوە بەرەو نمرە پێش کە لە   کاتێک   دەکەن 
پێشکەوتتی قوتابیان لە ئاستر هەمەجۆردا لە  ڕێگرە  . 

2# هۆکاری ڕەگ   "   قوتابیەکان هێشتا دەگوێزنەوە بۆ  "ئاسانی
ا

 ڕابردوودا، قوتابیەکان خ لە  خوێندن.  ساڵ
ا

ۆیان بە ماوەی  دوو بۆ ش  ساڵ
قوتابخانەی ماڵەوە هەڵدەبژێرن، لە قوتابخانە ئامادە دەبن، یان ئامادەنەبوونێیک زۆریان هەیە لە هەوڵدان بۆ دەربازبوون لە 
 .ژینگەی قوتابخانەکە

 و جەستەنی    گۆیل ئێس ئێم ئاڕ نر 
یەتییەوە کە و  یارمەنر قوتابیان بدەن لە  باری دەروونی

ا
سەرەتاییەوە و لە ڕێگەی قوتابخانەی  لە  سۆزدارنی و کۆمەڵ

 ئامادەنی بەرەو
ی

پێش دەچن ناوەندی و دواتر بۆ قۆناغ . 

*  زیاتر  بەپت ر 
ی

پێویست زیادکردنی  هۆکاری ڕەیک . 

، سۆزداری، دەروونییەوە   کە  کار دەکاتە سەر هەموو بوارەکانی  ژیانیان بە پێشکەوتتی ئەکادیمییەوە  یەنر
ا
، قوتابیەکان بە باشی   کۆمەڵ

.   لە  کاتێکدا کە دا ڕوویانداوە   6بە دوای پشکنیتی داتای ئێم ئێس ئێم، ناوچە ئەکادیمییەکانی نیگەران بوون بە بەردەوایم  لە  پۆیل   تێدەکۆشن 

ی هەیە کە دەکرێت ئاماژە بەوە بکرێت   ی ئەکادییم بۆ هەموو قوتابیان، ڕووبەری زیاتری پشتگتر  پشتگتر
ە کهەنگاو دەنرێت   بۆ دەستەبەرکردنی

، سۆزداری، تە یەنر
ا
ندروستر یارمەنر گواستنەوەی قوتابیەکان دەداتلە قوتابخانە بۆ قوتابخانە یان نمرە بۆ نمرە.  بە کارکردن لەسەر باری کۆمەڵ

، لەگەڵ ئەکادیمییەکاندا، خوێندکاران دەتوانن ئەزموونی ئەرێتی و گەشەیان هەبێت لە چەندین ناوچەدا  دەروونی



 

 
 
 

اتیج   ئامانج 2#  :سیی
 
 
 
 
 

1# کردار   هەنگاوی   

وەسفی هەنگاوی  
1کردار #  

  نی ئێڵ ش  لە ئاستر نمرەدا  بۆ ئەوەی نەک تەنها پێویستییە ئەکادیمیەکان بەڵکو الیەنەکانی  
تری هەموو  منداڵەکە نیشان بدەن  .  گفتووگۆکانی

ی زیادە پیشان داوە لە دەرەوەی ئەکادیمیەکان  .چاودێری ئاستر نمرە بۆ ئەو خوێندکارانەی کە پێویستییان بە پشتگتر

ەرەکە دەروونناسانی قوتابخانەکە   دەگرێتەوە بۆ ئەو خوێندکارانەی  کە زۆرترین مەترسییان لەس ASIT کۆبوونەوەکانی خشتەکراوی  . 
 
ی نی نی ئای ئێس/چێکاوت لەو شوێنەی کە تەمەنی هەرزەکاری حەوا  یەک، دوو، یان ش  قوتانی هەیە کە دەتوانن پەیوەندی 

ی اتتر
پشکنیتی ستر

 خوێندندا هاوبەش بکەن
ا

 .تایبەتیان لەگەڵ ساڵ

یەنر کە لەالیەن  مامۆستایەیک پەروەردەنی تایبەت  
ا
و ڕاوێژکاری  قوتابخانە  پەرەسەندنی  پۆلێیک کارامەنی  کۆمەڵ

ان ی ر
 پلە دروست کردنی هەستر خاوەنداری و خت 

ی
 .بەڕێوەدەبرێت. ڕووداوی چارەیک

پارەدان سەرچاوەی  پەروەردەی تایبەت دەرماڵەی ، نی نی ئای ئێس، و1دەستوور، ناونیشانی     

گرونی الوەیک 
 ئامانجدار (ەکان)

خەم خەمۆکییان کردووە   بۆ ئاستر جۆراوجۆری هەموو گرووپە الوەکیەکان   هەست بە دڵەڕاویک  و  .  

 کات بۆ 
ا

جێبەخی   هێڵ
 کردن

2023 ئایاری - 2022ئانی   

پڕۆسە بۆ 
 چاودێریکردن

ڕی و ر
کاردانەوەکانی دایک و باوک  ، مامۆستایان، کاردانەوەکانی خوێندکاران چاودێری  ڕاوێژکار و کارگت   

ڕی ڕاوێژکاران و مامۆستایان و ستاقی  شوێن/ڕۆڵ ر
پشتیوانی و کارگت   

 و جەستەنی  
 
 قوتابیان بدەن لە   باری دەروون

ی
یەتییەوە کە و  یارمەن

ا
سەرەتاییەوە و لە ڕێگەی قوتابخانەی ناوەندی و  لە  سۆزدارنی و کۆمەڵ

 ئامادەنی بەرەو
 

پێش دەچن دواتر بۆ قۆناغ . 



 

 

 بەرپرس
 

 

2# کردار   هەنگاوی   

وەسفی هەنگاوی  
2کردار #  

ی لە   ڕۆژی  پۆیل   6ی پۆیل 6ئەو ڕووداوانەی  کە بۆ بەرز بوونەوەی پۆیل   و   6ی پڵنگ و شەوی دایک و باوکانی پۆیل 6ئەنجام دەدرێت  بریتیر
 خوێندنی پۆیل  6 و  5کۆبوونەوەی مامۆستایانی پۆیل  

ا
کردنی هەندێک الیەنی دروستکەری دڵەڕاوکت ر ئەم کۆبوونەوانە بۆ چارەسەر    5لە  کۆتانی ساڵ

 قوتابخانەی سەرەتانی و یەک چەمیک سەرەیک قوتابخانەی قوتابخانە و گواستنەوەیان بۆ قوتابخانەیەیک نوێ لەگەڵ کەسانی 
 جێهێشتتی سەالمەنر

 .نوێ و چەند مامۆستایەک
 

، ئەو متمانەیەی کە بۆ دەرچوون، و مەرجەکانی دەرچلە    ئێمەیە بۆ گواستنەوە بۆ ئامادەنی
وونی کۆتاییەکەی تری سپێکتەرەکە ئامادەکاریپۆیل هەشتر

  قوتابخانەی  ئامادەنی دەگرێتەوە کە  تێکەڵ  بە خشتەی پۆیل   هەش
دەبێت  تدەوڵەت پێویستە.  بەردەوام بوونی پرۆگرامەکانی گواستنەوە سەردانی

بۆ ئەو خوێندکارانەی کە پێداویستر تایبەتیان هەیە 9و  8لەگەڵ کارمەندانی  ئار ئێچ ئێس  و کۆبوونەوەی مامۆستای پۆیل     

 
بۆ گواستنەوە بۆ  ستۆنت کە قوتابیەکان ئامادە دەکات GA وەرزی بەهار   یەکەی قوتابخانەی  ئامادەنی  تێگەیشتتی دەبێت  دوای تاقیکردنەوەی 
 .قوتابخانەیەیک نوێ

پارەدان سەرچاوەی  دەرماڵە 1دەستوور و ناونیشانی    

گرونی الوەیک 
 ئامانجدار (ەکان)

سەرجەیم خوێندکارانی  پۆیل 
 ئامادەنی سەرجەیم

 شەشی
پۆیل هەشت خوێندکارانی    

 کات بۆ 
ا

جێبەخی   هێڵ
 کردن

2023 تا ئایاری 2022ئانی   

پڕۆسە بۆ 
 چاودێریکردن

قوتانی و دایک و باوک کاردانەوەکانی    
ناوەندی و ئامادەنی  قوتابخانەی فیدبایک  مامۆستاو ڕاوێژکار لەهەردوو    

شوێن/بەرپرسیار 
 ی ڕۆڵ

ڕی ر
 ڕاوێژکاران و مامۆستایان و ستاقی پشتیوانی و کارگت 

 
 

* پێویست زیادکردنی  هەنگاوی کرداری زیاتر وەک . 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

اوە ئاڕاستە/شێواز 3#  :ناسێی 
 
 
 
 
 

 

1# هۆکاری ڕەگ ت  نەکرا هەروەک تەواو  ئامادەبوونێیک      
ا
درا لە ڕێگەی تاقیکردنەوەی کۆتانی و/یان چارەسەرەکان پێشتر ئەنجام  خەڵ .  

 

     
ا

لە ئامادەنەبوونی  هەبووە  نەبوونی ڕێنوێتی  دایک و باوکان هانی قوتابیان دەدات بۆ ئەوەی بچنە قوتابخانە هەروەها ڕۆڵ
 قوتابیان

2# هۆکاری ڕەگ گۆڕانکاریەکانی ستافەوە ئەزموونیان کرد  بەهۆی  انسپلیتی  ناتەواوەکانی  ئەنجامە       . 

ی  دەرکردنەکانی          گۆیل ئێس ئێم ئاڕ نر   خوێندن   تا  کە دەبێتە هۆی دەرکێشانی قوتابیان لە پۆل،  دیسپلیر
ا

٪ کەم دەبێتەوە2.0کۆتانی ساڵ . 

*  زیاتر  بەپت ر 
ی

پێویست زیادکردنی  هۆکاری ڕەیک . 

 
اتیج   ئامانج 3#  :سیی

ی لە پۆلەوە    ی اتتر
ی لە  ئەنجایم دەستێوەردانی  ستر کەم دەبێتەوە   ئامادەنەبوونی قوتابیان  و سپاردنەوەی دیسپلیر  

بوون الدەب  ر
ی بوو  کە لە ژینگەی فت  اتئامادەنەبوونی قوتابیان لە  دەرەوەی  پۆل  ، نەک   تەنها  کەیم ئامادەبوون، بەڵکو  کێشەی دیسپلیر . 



 

 

 
 
 

 

1# کردار   هەنگاوی   

وەسفی هەنگاوی  
1کردار #  

کردنی   ر
ێیک  نوێ لەسەر فت  ی ێت  .   لە  ڕێگەی  بەکارهێنانی  پرۆگرایم نی نی ئای ئێس، تەرکتر  نی نی ئای ئێس بەکار  دەهێتی

پێشبینیەکان و هاندانەکانی
ێت ییەکانڕێنما دەرئەنجامە لۆژیکییەکان بەر لە  البردنی قوتابیان لە نەهێشتتی کێشەکان و بەکارهێنانی  بەکار  دەهێتی   

 
  قوتابخانەی شەممە وەک   پێوەرێیک پەڕاوێزی جێبەخی  دەکرێت  ،   بۆیە خوێندکارەکان لە پۆلەکەدا  ئامادە دەبن  بۆ ڕێنماییەیک بەنرخ 

پارەدان سەرچاوەی  بەخشینەکان کۆمەیک نی نی ئای ئێس، و  چارتەر گرانت، کۆکردنەوەی    

گرونی الوەیک 
 ئامانجدار (ەکان)

هەرچۆنێک بێت، هەموو خوێندکاران هەوڵ و کۆششی چڕوپڕ دەخرێنە سەر ئەو خوێندکارانەی کە بە شێوەیەیک نەریتر  ئەنجامیان وەرگرتووە کە      
 لەگەڵ مامۆستاکانیان لە ڕێنمانی ڕاستەوخۆ دووریان خستونەتەوە

 کات بۆ 
ا

جێبەخی   هێڵ
 کردن

2023 ئایاری - 2022ئانی   

پڕۆسە بۆ 
 چاودێریکردن

نەی نی نی ئای ئێس، ڕاوێژکارانی قوتابخانە، ئ
ی  مامۆستا لەالیەن لتر

، و تێکردنی ێس ئاڕۆ، و تییم  داتای ئێس دەبلیو ئای ئێس، ناردنەکانی کامتی بێکۆتانی
ێت.  ڕی کەڵکیان یل  دەگتر ر

ی   کارگت 
کۆبونەوە مانگانەکان ڕێگە بە  خاوەنکارەکان دەدات کە چاودێری ڕاپۆرنر دیسپلیتی قوتابیان بکەن و تاوتون 
یکردن بۆ ڕەفتاری ب ر

ێت وەک قوتابیەکان تایگەر بەکس کۆ دەکاتەوە کە وەک بەهت   نی نی ئای ئێس دەبەخشی
اش دەستێوەردانەکان بکەن.    پاداشتر

ێت  .بەکار دەهێتی

شوێن/بەرپرسیار 
 ی ڕۆڵ

ی کاتێک ڕۆژانە  لەگەڵ خوێندکاراندا کار دەکەن   هەموو گەنجەکانی  ناو بیناکە لە  بەشی پێشەو       ەی هەموو مامۆستاکان ڕۆڵێیک  کارا  دەبییی
یا کار دەکەن بۆ دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ ارانخوێندک سەرپەرشتیاری  ئۆفیسەوە بۆ ستافەکەمان و کارمەندانی کافتر   

 

2# کردار   هەنگاوی   

وەسفی هەنگاوی  
2کردار #  

  .نی نی ئای ئێس پشکنیتی  پرۆگرایم چوونەناو/چێکاوت   بە فراوانی  قوتابخانە جێبەجێکرا
 نی نی ئای ئێس لە نێوان هەردوو گفت و گۆ و پۆستەری  ڕاڕەوی ماتریکش ئار ئێم ئێس بۆ بەرزکردنەوەی ڕێز، مۆدێل،

خزمەتکردن.  بینیتی
 قوتابیەکان تێدەکۆشن بۆ پیشاندانی ئار ئێم ئێس تایگەر تایگەر

  نی نی 
 نی نی ئای ئێس و جێبەجێکردنی  پرۆتۆکۆلەکانی

 ئای ئێس دەبێتەهۆی کەمبوونەوەی غیانی مامۆستا بۆ ئەنجامە ئیدارییەکان   پەرەسەندنی
 .قوتانی 



 

 

پارەدان سەرچاوەی  بەخشینەکان چارتەر گرانت، کۆکردنەوەی  کۆمەیک نی نی ئای ئێس، و   

گرونی الوەیک 
 ئامانجدار (ەکان)

لەگەڵ قوتابیەکان  
وونی   پێویستر   ●

ی ر
خاڵە بە  البردن هەیە لە ڕێنماییەکان یان توانای بەرزبوونەوە بۆ ئەو کێشەی دیسپلیتی مت  .  

ان  کە لەوانەیە پەیوەندی  بە کێشەی ماڵەوە یان نەخۆشیە پزیشکیەکانەوە هەبێت  ● ی ر
 .  خەمەکانی خت 

تەقینە بۆ ماوەی دوو بۆ ش  کێشەکانی گواستنەوە بۆ   ناو بینای قوتابخانە  بە هۆی  کۆڤید، قوتابخانەی ماڵەوە، یان قوتابخانەی ڕاس ●
 ڕابردوو

ا
 .ساڵ

 کات بۆ 
ا

جێبەخی   هێڵ
 کردن

  خوێندن
ا

ا  بۆ بەردەوام بوون  بە  درێژانی ساڵ ر
 .جێبەخی  کردنی خت 

پڕۆسە بۆ 
 چاودێریکردن

،  و تێکردن لە هەموو  ،SWIS داتای  الیەنە پەیوەندیدارەکان ناونانەوەی کامتی بێکۆتانی . 

شوێن/بەرپرسیار 
 ی ڕۆڵ

 .هەموو گەورەکانی ناو بیناکە  ڕۆژانە  لەگەڵ یەک، دوو، یان ش  قوتانی کار دەکەن

 
 

* پێویست زیادکردنی  هەنگاوی کرداری زیاتر وەک . 


