Kurdish (Kurmanji)
NIRXANDINA XULASEKIRÎ
Bi gistî ez ji navenda ku zarrokê min jî besek ji vê bû, razî me.
Min hest kir ku sazî bi gistî bo zarroka/ê min bi ewlehî û parstin bû.
Ez dikarim navenda zarroka/ê xwe pêsnîyar bikem.
NÊRÎNA XWE DERBARÊ ZAROKXANEYA MALBATÎ YAN SEXBÊRÎYA PERWERDEYÎ YA ZAROKÊ XWE
BIBÊJE Bersiva gotinên li jêrê yên derbarê zarokxaneya malbatî yan sexbêrîya perwerdeyî bide bi rêya
ku tu pencereyekê ji heft pencereyan yên ku piştî gotinê hene bi X nîşan bikî. Pencereya 1ê bibijêre
heger tu bawer dikî ku gotin “Bi yekcarî ne weha ye û pencereya 5ê hilbijêre heger gotin “Bi temamî
weha ye û Ez nizanim hilbijêre heger zanîna te li ser gotinê tine be. Pêşveçûn û hînbûn
Ez hest dikem ku çêlûsî û dilxwazîya zarroka/ê min bo hînbûnê, hatîye han dan
Ez hest dikem ku derdora perwerdehî (kerese û berdestbûna wan) ya pês-dibistanî, zarroka/ê min
han daye ser lîstin, pêsveçûn û hînbûnê.
Ez hest dikem ku zarroka/ê min hatîye han dan bo pêsve birina sêyana xwe li damezirandn û sirove
kirina xwe bi rêyên cûda (wekî lîstin, hûner, tevger, dengbêjî û mûzîk, reqis û drama).
Ez hest dikim ku ev xebat îmkanê dide zarokê min ku li hundir û derve - bi rêya dawetkirina
şanogeran yan çûna şanoxaneyan, muzîkê, reqsê, hevkarîya digel kitêbxanê yan çûna muzexane û
cihên wek wê - haya wî ji çalakîyên kulturî çê bibe û wan bibîne.
Ez hest dikim ku zarokê min alavên/navgînên alîkar yên dîjîtal di hînbûna xwe de bi kar tîne.
PÎVAN Û QÎMET
Ez hest dikem ku zarroka/ê min hest bi ewlehîyê kirîye.
Ez hest dikim ku zarokê min tê teşwîq kirin ku şiyan û qabilîyetên xwe yên civakî pêşve bibe (hestdarî,
şiyana pêşberîyê, hesta berpirsiyarîyê, tehemil û baldarîya xwe hember kesên din pêşve birin).
Ez hest dikem ku li sazîyê li zarroka/ê min re derfetek beraber hatîye dayîn bo pêsketinê bê berçav
girtina zayende, netewe, ol yan sêyan.
Ez hest dikem gel zarroka/ê min kiryarrek bi rûmet hebûn.
Tu hest dikî ku di vê xebatê de ferqûcudahî bi zrokê te re hatiye kirin? Mebest ji ferq û cudahîkirinê
ew e ku bi awayekî karkeran ji ber yekî ji bingehên ferqûcudahîkirinê - cins, nasname yan derbirîna
cinsî ya neadetî, mensûbiyeta qewmî û etnîkî, dîn yan bawerîyeka din, seqetî, hesta cinsî û emir neheqî li zarokê te kiribe.
erê

na
hez dikim bersivê nedim
Kîjan ji heft bingehên ferqûcudahîkirinê yên li jêrê bû sebeb ku tu hest bikî ku di vê xebatê de ferq û
cudahî di heqê zarokê te de kiriye?
Cins
Nasnameya/derbirîna cinsî ya neadetî
Mensûbiyeta qewmî û etnîkî
Dîn yan bawerîya din
Seqetî
Hesta cinsî
Emir
Naxwazim bêjim/Nizanim
Gelo we ji karmendên (vira) ra qala wê bûyerê kiriye?
erê
na
hez dikim bersivê nedim
LIHEV KIRINA GEL MALÊ
Min derfeta besdarbûn û bandor xistina ser çalakîyan hebû (wekî besdarbûn bi rêya civînên
pêsveçûnê, civînên dêûbava û civînên dî).
Min hest kir ku ez dikarim taybet bi ev sazîyê pirsan bipirsim yan nêrînên xwe parve bikem.
Liser armancên sazîyê û sêweyên xebatan agahî ji min re hatin pêskês kirin.
Min hest kir ku karmendên sazîyê gel zarroka/ê min kiryarrek bi rûmet hebûne.
Ez hest dikim ku ez bi rêya navgînên dîjîtal bi hêsanî dikarim têkilîyê bi cihê xebata zarokê xwe re
bikim.
Gelo kesî ji xebatê ferq û cudahî di rasta te de - ku tu lênêrê zarokî yî - kiriye dema te têkilîyê bi wan
re kiriye? Mebest ji ferq û cudahîkirinê ew e ku bi awayekî karkeran ji ber yekî ji bingehên
ferqûcudahîkirinê - cins, nasname yan derbirîna cinsî ya neadetî, mensûbiyeta qewmî û etnîkî, dîn yan
bawerîyeka din, seqetî, hesta cinsî û emir - neheqî li te kiribe.
erê
na

hez dikim bersivê nedim
Kîjan ji heft bingehên ferqûcudahîkirinê yên li jêrê bû sebeb ku tu hest bikî ku vê xebatê ferq û cudahî
digel te kiriye dema te têkilyê bi wan re kiriye?
Cins
Nasnameya/derbirîna cinsî ya neadetî
Mensûbiyeta qewmî û etnîkî
Dîn yan bawerîya din
Seqetî
Hesta cinsî
Emir
Naxwazim bêjim/Nizanim
Gelo we ji karmendên (vira) ra qala wê bûyerê kiriye?
erê
na
hez dikim bersivê nedim
MEALS, MOVEMENT AND HEALTH
Ez bi kêfim ser bidestanîna agahîyên taybet bi xwarinên ku li sazîyê min xwarine.
Min hest kir ku xwarina zarroka/ê min xwarinek cûda, sirûstî bû.
Ez hest dikem ku zarroka/ê min hate han dan bo pêk anîna çalakîyên fîzîkî.

