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 ئاهەن�
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ئێوارەی٢٥یحوزەیرانی٢٠٢٢قوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرئاههنگومهراسیمێکیبۆدەرچوانیباخچهی
.ساوایانیقۆناغی2وپۆلەکانی)١٢،٨،٦(یقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرڕێکخست

بەئامادەبوونیمیوانانیزۆربەڕێزوتایبەتمان،بهڕێز:ڕزگارتەیبخاوەنیگرووپیکۆمپانیاکانی)ئ.ر.ن(وبەڕێز:دڵشاد
تەیببەڕێوەبەریجێبهجێکاریقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێر،بەڕێز:جەبارجەمالڕاوێژکاریوەزیری

پەروەردەوبەڕێز:فازلمیرانیوبەڕێز:ڕێبازحەملانبەسوپاسێکیزۆرهوه،ئێمەدانبەگرنگیپشتیوانیئەممیوانە
زۆرتایبەتانەدادەنێین.بێگومانقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرنابێتەباشترینقوتابخانهیکوردستانئەگەر

.بۆئەوکەسەدیاروتایبهتانهنەبێت
بەڕێز:نەسیرمایهیشانازیقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێر،پیرۆزباییەکیپێشکەشبەدەرچووانکردو
جەختیکردەوەلەسەرھەموومتمانەپێدانەکانکەبەقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرھەیە،ئێمەتاکە

قوتابخانەینکەخاوەنسیستەمی)پێرسۆن(لەکوردستانداکەباوەڕمانپێکراوە.لەدوایوتارەکەیبەڕێز:نەسیروتارێک
بەزمانیکوردیلەلایەنبەڕێز:جەبارجەمالبەدوایداھات،کەباسیگرنگیبابەتەکوردیەکانوبەدەستھێنانینمرەی

.باشترلەلایەنقوتابیانلەخوێندنیکوردیدابۆدڵنیابوونلەبەدەستھێنانیتێکڕاینمرەیگشتیدهرچوون
دەستەیمامۆستایانیقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێردرامایەکیسەرنجڕاکێشوهەستبزوێننیان

.سەبارەتبەمێژوویئاڵایکوردنمایشکرد،ھەمووئامادەبوانبەمشانۆیهسهرسامبوون
.قوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرجارێکیترئەوەیسەلماندکەئەندامەکانیخاوەنبەھرەیناوازەن
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قوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرئەوشوێنەیەکە
.باشترینپەروەردەیجیهانیتێدابەدەستدەهێنرێت

قوتابیهبەپەرۆشەکانیباخچهیساوایانیقۆناغی1ئاھەنگی
دەرچوونیانبۆئەنجامدرا،لەگەڵئەنجامدانینمایشێکی

وردیلانەیسەما،کەزۆرێکلەدایکوباوکانبەشانازییەوە
دەستلهسهرسنگەوەدانیشتبوون.پۆلیشەشینایابیئێمە
ئاھەنگیدەرچونیبڕوانامەیدیبلۆمیانھەبووکەپێکھاتبوو
لەگۆرانیوچالاکیسەما،شانۆیەکبەناونیشانی)بچکۆڵه
گوڵفرۆشەکە(نمایشکراههستیبینەرانیھێنایەوروژاندن.

ئافەرینودەستخۆشیانلێکرا
عەلیجاف:ئەنجومەنیقوتابیانوتارێکیپێشکەشکرد،

تیشکیخستەسەرئەوڕووداوانەیکەلەماوەیساڵی
خوێندنی٢٠٢٢/٢٠٢١ڕویانداقوتابیانیپۆلی١٢سەرجەم
ئەمبیرەوەرییەتایبەتیانەیانلەناودڵیخۆیانهەڵیدەگرن
بۆئەوساڵانەیکەبەڕێوەنولەبیریانناکەن.تیشکی
درەوشاوەیئێوارەکەبریتیبوولەئاهەنگیدەرچوونی
قوتابییەخۆشەویستەکانیپۆلی١٢،ڕوخسارەکانبە
پەرۆشهوهچرکەکانیاندەژماردوکڵاویدەرچوونیان
فڕێدایەئاسمان،کۆتاماڵئاواییانکردلەپیشەی
قوتابخانەکەیان.ئەوانوەکدەرچوانیقوتابخانەی
بەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرچێژیانلەدوایین

ئاههنگوسەماکردنبەیەکەوەبینیپیرۆزە!نەمانتوانی
.لەوەزیادترشانازیتانپێوەبکەین،پۆلی٢٠٢٢
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ئەوقوتابیانەیباخچهیساوایانیقۆناغی2یانتەواوکردلە
قوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتیلهههولێرلەهۆڵیسپیلە
ڕۆژیشەممە٢٥یحوزەیرانبڕوانامەیدیبلۆمیانپێدرا.بینینی
ئەوبچکۆلانەکەکڵاووپۆشاکیانلەبەرکردبووبەزەردەخەنەی
گەورەلەسەرڕوخسارەجوانەکانیانلەکاتێکدادایکوباوکیان
زۆرسەرنجڕاکێش بەخۆشیوشانازییەوەسەیریاندەکردن
بوون!ئەمبۆنەیە،بەشێکیقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتی
بۆ بوو نایاب ڕێگایەکی و داهێنەر بەڕاستی ، بوو ههولێر له
بەرزکردنەوەیورەوڕۆحیمنداڵهکانمان.قوتابیانیقوتابخانەی
نایابیان سەمای نمایشێکی ههولێر له نێودەوڵەتی  بەریتانی
ڕوخساری سەر لە شوێنێک هەموو لە دڵخۆشی  ئەنجامدا،
و دایک هەموو سوپاسی نەسیر بەڕێز: . دەبینرا  بینەراندا
باوکانیکردبۆبەردەوامیهاوکاریەکانیان،قوتابخانەیبەریتانی

 دەرچوو�ن  باخچه ی ساوایا�ن قۆنا�ن 2 لە قوتابخانەی بەریتا�ن  نێودەوڵە�ت له  هه ول��ێ
گ

ئاھەن�

باشترین بەتەنیا نەیدەتوانی  ههولێر له نێودەوڵەتی
بەدەستبهێنێتبۆقوتابیەکانمانئهگهرپشتگیریدایک
و نهناسهکانمان ماندوو دایکوباوکە  . نهبێت باوکان و
مامۆستایهدڵسۆزهکانمانلەنزیکەوەبەیەکەوەکاریان
پێویستی کە قوتابیەکان   توانای لە دڵنیابوون بۆ کرد
بەشارەزاییئەکادیمیزانستیهەیە،بەتایبەتیتوانای
کارامەی،مۆسیقا،وەرزش،هونەر،بۆیەدەتواننئامادە
٢٠٢٢ ئەیلولی لە یەکەم پۆلی پێکردنی دەست بۆ .بن
 قوتابیه ، دەکەین دەرچوونتان لە پیرۆزبایی
قۆناغی ساوایانی باخچهی ئازیزەکانی
وەربگرن هاوینە پشووی لە چێژ و ، 2.



هیچشتێکلەوەسەرنجڕاکێشترنییەبۆ
قوتابیانیپۆلی٦جگەلەوەیلەقوتابخانەی

سەرەتاییەوەبڕۆنبۆقۆناغیناوەندی
ودواناوەندیلەقوتابخانەیبەریتانی

نێودەوڵەتیلهههولێر.ڕۆژیشەممە25ی
حوزەیرانقوتابیانیپۆلی6یقوتابخانەی

بەریتانینێودەوڵەتیلهههولێر
ڕهفتارێکیناوازهیانبەرامبەرکرالەئاهەنگی
دەرچوونیقوتابخانەیبەریتانینێودەوڵەتی

لهههولێرکەلەھۆڵیسپیبەڕێوەچوو
زیاترلە30قوتابیپۆلی6بڕوانامەی
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دیبلۆمیانبەدەستھێنا
بەڕێز:جەبارجەمالڕاوێژکاریوەزیری
پەروەردەبڕوانامەکانیپێشکەشبە

دەرچوانیپۆلی6کردقوتابیانیپۆلی
٦ئێمەوبینەرانیاندڵخۆشکردبەگۆرانی
ومۆسیقا،وەئاهەنگگێڕانیانبۆچوونە
نێوقۆناغێکینوێیخوێندنلەپیشەی
قوتابخانەکەیان،پیرۆزباییلەدەرچووانی

هیوایسەرکەوتنتانبۆدەخوازینلەھەموو
بوارەکانیژیاندالەڕوویگەشەیزانستیو
کۆمەڵایەتیودەروونیپۆلی٦ماندەکەین




 دەرچوا�ن پۆیل شەش لە قوتابخانەی بەریتا�ن  نێودەوڵە�ت له  هه ول��ێ
گ

 ئاھەن�



مهراسیموئاههنگێیکڕێکخستبۆدهرچوا�ن لهههول��ێ نێودهوڵه�ت ڕۆژیشهممه25حوزهیران،قوتابخانهیبهریتا�ن
،بهڕێز:دڵشادتهیب.بهرێوهبهریجێبهجێکاریقوتابخانهیبهریتا�ن ئاماده�ی

پۆیلههشتهم،کهدهچنهقۆنا�ن
ناوهندیانتهواوکرد قۆنا�ن بهودهرچووانهیکهبهسهرکهوتوو�ی )بڕوانامهیدیبلۆیم(بهخ�ش لهههول��ێ نێودهوڵه�ت
اردهیانلهبهردهمدایهیانبهشداریسیستهیمئهمهرییکدهکهنیانلهگهل ش )پۆیل8(هم،دووههڵ�ب .دهرچووا�ن
پۆیلههشتهمدهخوازین،هیوادارینله بهردهوامدهبن.ئێمههیوایسهرکهوتنبۆدهرچووا�ن سیستهیمبهریتا�ن

سهرکهوتووبن.زانستچرایژیانه ئاماده�ی
.قونا�ن
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ئاههنگیدهرچوانیپۆلیههشتلهقوتابخانهیبهریتانینێودهوڵهتیلهههولێر
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پیرۆزبایلهوقوتابییانهماندهکهینکهههوڵوکۆششیزۆریاندابۆخوێندنی
ساڵی2022/2021ئهمقوتابییانهلهناوپۆلهکانیانداباشترینقوتابیبوونلهڕووی

ئامادهبوونوکاتتهرخانکردنبۆجێبهجێکردنیئهرکهکانیانوههڵسووکهوتو
ڕهفتاریانهوه.بهڕێز:نهسیریونسبهڕێوهبهریقوتابخانهخهڵاتوبڕوانامهی
پێشکهشبهوقوتابییانهکرد،کهفێرخوازیئهمڕۆنوسهرکردهیداهاتووی

.کوردستانن

خه ال�ت  - قوتابخانه ی به ریتا�ن نێودە وڵه �ت – هه ول��ێ

Mohammed Ali Naser
                KG 2  

Hasan Ahmed Hashim 
Grade 06 

Dima Salam 
Grade 08 

Bahar Sevin 
Grade 12
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 دە رچوا�ن پۆیل -12 قوتابخانه ی به ریتا�ن نێودە وڵه �ت له  هه ول��ێ 
گ

.ئاهه ن�

لهسهرانسهری 12 پۆلی قوتابیانی بۆههموو
و ئامادهیی قۆناغی تهواوکردنی ، جیهان
دهرچوونیانلهپۆلی12یادگارییهکهههمیشهله
حوزهیرانی 25 شهممه ئێوارهی دهمێنێتهوه. یاد
نهکراو لهبیر یادگارییهکی تۆمارکردنی بۆ 2022
ئاههنگێکیتایبهتبۆ23دهرچوویقوتابخانهکهمان
بهشانازییهوه .قوتابییان (ڕێکخرا 12 له)پۆلی
کڵاوپۆشاکیتایبهتبهڕۆژیدهرچوونیانپۆشی

بوو،ههروههابهڕێز:فازلمیرانیوبهڕێز:ڕیبازحهملان
به پێشکهش بڕوانهمهیان ، تهیب ڕزگار بهڕێز: و
دهرچوانکرد.بۆههنگاونانبهرهوقۆناغیداهاتوو،
ناوتۆمارکردنلهوزانکۆیانهیکهخۆیانئارهزوویان
لێیه.ڕوونوئاشکرایهئهمهبۆنهیهکیتایبهتبووله
پێوه دڵهراوکێیان کهمێک  ههندێکیان ژیانیاندا،
و زهردهخهنه ئهوانیتر کاتدا لهههمان دیاربوو،
، بهدیدهکرا لهسهردهموچاوان زۆر دڵخۆشیهکی
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تۆمارکرد.ئهم خێزانهکانیان و بۆخۆیان شانازیان
بهرزه پله ئهو بهدهستهێنانی دوای قوتابییانه
درکیانبهوهکردکهخهریکهدهستبهههنگاوی
. دهکهن ئهکادیمیهکهیان گهشته داهاتووی
پیرۆزبێتلهقوتابییان،ئێستائێوهقوتابیزانکۆن
،ئامادهنبهرپرسیارێتیزیاتروکاریقورسترله
لهدهرفهتی کاتداچێژ لهههمان ، بگرن ئهستۆ
بۆی بیرت ئێستا تا که لهوهی ، وهربگرن زیاتر
کۆلێژه بۆ  سهرکهوتنهکانتان لهگهڵ دهچوو.
بۆ کات دا لهسهرهتا ،هیوادارین جیاوازهکانتان

ئارامگرتنتانتهرخانبکهن.ئێوهدهستکهوتێکی
مهزنوبهتوانانکهبێگومانڕۆژێکدێتجیهان
شانازی . دهگۆڕن باشتر بهرهوئاراستهیهکی
دهکهینبهشێکبووینلهکاروانیگهشتهکهتان
بتان گهشدا کی داهاتوویه له خوازین ،ئاواته
ئهم تهواوکردنی بهبۆنهیسهرکهوتنو بینین.
قوتابیه و باوک و دایک له پیرۆزبای قۆناغه
باشی به که بۆکارێک که دهکهین ئازیزهکانمان
داوه  ئهنجامتان .


