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/٢٨ یەکشەمە  ڕۆژی   . دەستپێکرد   )  ٢٠٢٣  –  ٢٠٢٢( خوێند�ن  ێ 
نو�� سا�ڵ   ، هەول��ێ لە  نێودەوڵە�ت  بەریتا�ن   قوتابخانەی 

قوتابیان کە  چاوەڕواندەکرێت   . بوو  خوێندن  ێ 
نو�� سا�ڵ  دەستپێکرد�ن  و  قوتابخانە  دەوایم  ڕۆژی  یەکەم   ٢٠٢٢  /  ٨ 

قوتابخانەی  . دەبێت  تەواو  قوتابخانە  دەوایم   ٣  :١٥ کاتژم��ێ  لە   ، بن  ئامادە  قوتابخانە  لە  بەیا�ن   ٨  :١٥ کاتژم��ێ   پێش 

پرۆفیشناڵ تاقیگەی  و  نۆژەنکراوەتەوە   قوتابیان  کرد�ن  ف��ێ ئەزموو�ن  کرد�ن  باش�ت و  یارمەتیدان  بۆ  نێودەوڵە�ت   بەریتا�ن 
بە دەستیان  زەردەخەنەوە  و  دڵخۆ�ش  بە  قوتابییەکان  زیادکراوە،.  بۆ  سەردەمیانەی  کتێبخانەی  و  شەترەنج  ژووری   ، 
تۆماربکەن قوتابخانەیان  سەردەیم  ەوەرییەکا�ن   ب�ێ ین  باش�ت قوتابیەکان  هەموو  هیوادارین   . کرد  خوێندن  ێ 

نۆ�� . سا�ڵ 



BISK-Where students  Get  a  Wor ld  Class   Educat ion!BISK

ن بەڕێوەبەری جێبەجێکاری  بەشانازییەوە  ڕایدەگەیەن�ێ
 قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت بەڕێز دڵشاد  هەڵسا

تکرد�ن قوتابییە ناوازەکانمان گابار فەرحان  بەخە�ڵ
  عەبدو�ڵ و نەبیل ئەلعوبەیدییۆ ، بۆ پابەندبوونیان بە

 هەوڵ و کۆشش و ماندووبوونیان و بەدەستهێنا�ن
-Edexcel Inter ئەنجامێیک نایاب لە تاقیکردنەوەکا�ن

national GCSE    بۆ سا�ڵ ٢٠٢٢. بەڕیز دڵشاد 
 پشتیوا�ن تەواوی خۆی دووپاتکردەوە بۆیان تا ئەو کاتەی

 خوێندنیان تەواو دەبێت . هەورەها هیوای خواست
 کە ئەم دوو قوتابییە ئایندەیەیک  درەوشاوە و

 گەورەیان لە خوێنداندا هەبێت  و بەردەوام بن
 لەبەرەوپێشچوون . هەربژی گابار و نەبیل ئەمە
 دەستکەوتێیک نایابە و ئێمە زۆر شانازیتان پێوە

 . دەکەین

ین دەسکەو�ت ژیا�ن خۆتیت  تۆ باش�ت

 کتێب خوێندنەوە 
ۆکەکان تەنها هەر بۆ خۆ�ش نییە، بەڵکو   خوێندنەوەی چ�ێ

 دروستکرد�ن پەیوەندییەیک پتەوە لەنێوان مامۆستایان و
. قوتابییەکان. ئەمە یارمە�ت پەرەپێدان و گەشەسەندن دەدات

 ڕۆژی سێشەمە و چوارشەمە ٢٠ و ٢١ ی ئەیلول ستا�ن
  قونسو�ڵ بەریتا�ن مەشق و ڕاهێنا�ن بە کارمەندەکا�ن

 قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت لە هەول��ێ کرد دەربارەی
ن و تازە پێگەیشتووان. قوتابخانەی بەریتا�ن  پاراست�ن مندا�ڵ

 نێودەوڵە�ت هەموو ئەندامەکا�ن تیمەکەی و منداڵەکان دڵنیا
 دەکاتەوە کە پارێزراون

ن و تازە پێگەیشتووان   پاراست�ن مندا�ڵ



قونسوڵخانەی ئەنداما�ن  ئەیلول  ١٣ی  سێشەمە   ڕۆژی 
و پەروەردە  ی  با�ڵ ڕاوێژکاری  وری  ن م�ێ ڕیڤنگ  و   ئەمریکا 

سەردا�ن ی  ڕۆشنب�ێ ی کاروباری  با�ڵ پسپۆڕی  حەمەد   دل��ێ 
 قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵەتیان کرد . لەگەڵ بەڕێوەبەری
 قوتابخانەکە کۆبوونەوە با� پەروەردەی قوتابییان کرد و
.هەروەها گفتوگۆیان  دەربارەی گۆرانکاری لە پرۆگرامەکان کرد

کلینییک قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت لە هەول��ێ

 ئەنجومە�ن قوتابییان

 بە
گ

 قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت لە هەول��ێ گرنیک
ن ینیان بۆ داب�ێ  قوتابییەکان دەدات و هەوڵدەدات باش�ت

 بکات. لەبەر ئەوە قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت  لەگەڵ
 هاوبەشیکردوو لە  Medical Care   Zone کارمەندەکا�ن

 ڕۆژی پێنجشەمە ١٥ی ئەیلول  پزیشک و پەرستاران و
 کارمەندەکانیان خۆیان بە ستا�ن قوتابخانەی بەریتا�ن

 نێودەوڵە�ت ناساند. لە قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت
 خزمەتگوزاری چاودێری پزیشیک لەناکاو بۆ قوتابیان

 دابینکراوە ، هەورەها شانازی دەکەین بەڕاگەیاند�ن
. زیادکرد�ن خزمەتگوزاری کلینییک ددان بۆ قوتابییەکانمان

 قوتابخانە بەتەواوی لەو باوەڕەدایە کە قوتابییان  سەبارەت بە کێشەی پەیوەندیدار دەبێت قسەی خۆیان لەبڕیارەکاندا
 هەبێت . ڕۆژی چوارشەمە ٢١ی ئەیلول بەڕێز نەس�ێ بەڕێوەبەری قوتابخانە چاوی بە نوێنەری بە�ش ئامادە�ێ کەوت ،
اردبوو . بەڕێز نەس�ێ بەڵێنیدا  هەرکاتێک پێشنیار و گرفتیان هەبێت لە قوتابخانە لەگەڵ ئەو ش  کەهاوپۆلەکانیان هەڵیان�ب

اردن ئەنجامدرا ، هەموو قوتابییەکان ش  نوێنەرانە کۆببێتەوە . ڕۆژی پێنجشەمە ٢٢ی ئەیلول لە خواردنگەی قوتابخانە هەڵ�ب
 دەنگیان بە هەر �� پۆستەکە سەرۆک و جێگ�ێ و بەڕیوەبەری گەنجینە دا. کاندیدەکان هەریەکان کورتە وتارێکیان

 پێشکەشکرد و خۆیان ناساند و ئەو ئامانجانەی کە خوازیارن لەکا�ت خزمەتکردنیان لە ئەنجومە�ن قوتابیان پێشکە�ش بکەن
. باسیان کرد

ن بوون لە : دوای ماوەیەیک کەم ئەنجایم دەنگدانەکە ڕاگەیاندرا و براوەکان بریت�ێ
Alayham  12A2 سەرۆک

ەکەی  Rawan 11A1 سکرت��ێ
  Martin 10a1 گەنجینە  
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قونسو�ڵ ئەمریکا  سەردا�ن  قوتابخانەی بەریتا�ن نێودەوڵە�ت لە هەول��ێ کرد
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 وشە هاواتاکا�ن  زما�ن عەرە�ب
 ڕۆژی پێنجشەمە ٨ی ئەیلول بەرێز عیسام مامۆستای

ڕکێیەیک دەربارەی وشە هاواتاکا�ن  زما�ن  زما�ن عەرە�ب پێش�ب
 عەرە�ب  ئەنجامدا. قوتابییەکا�ن بەسەر چوار گرووپدا

یم پرسیارەکا�ن مامۆستاکانیان دایەوە .  دابەشکرد ، وە�ڵ
ن لە  : براوەکان بریت�ێ

 
 عەبدولڕەحمان

ۆن م�ێ
 محەمەد  

  ڕەوان
 فەهد

ۆزە ئێوە شایستەی ئەوەن براوە بن  !  پ�ێ

Ali Albayjawi                    KG2 Faysal Alramahi                       KG2

Ayla Al shiekh                    KG2 Britan Qader                                      Y01

Milan Darbas                                  Y01 Jana Mutlag                                     Y01

Nilay Ali                                  Y01 Jna Shafeeq                       Y01

Ali Ali                                  Y01                   Hussein Al bayati                       Y01

Dilara Helen Kuday                     Y01 Ahmed  Ghazi                                    Y01

Belasan Yasir Mobarak         Y02 Kinda Alshafeai                       Y02

Elan Ibrahim                    Y02 Roza Firouzi Heidaranlou          Y02

Sultan Al-Nassar                    Y02 Talya Kamal                                    Y02

Lyan Al-Zewani                    Y03 Ravyar Baez                                    Y03

Jood Tahani                                 Y03 Zaid Nabil                                    Y03

Mand Kheder                                 Y03 Maya Mazen                                    Y03

Shazad Khalil                                  Y03 Shano Adnan                                    Y04

Sahand Jabbar                                 Y04 Marya Hatem                                    Y04

Mohammed Alshalosh       Y04 Eidel Kouljian                       Y05

Salam Ramadan                    Y05 Bilal Mahmood                       Y05

Paraw Adil                                 Y05 Dawoud Aldawoud                       Y05

Taraneh   Ghaedi                   Y06 Rahel Abdulla                       Y06

Layan Alsays                                Y06 Basel Anwar Abdelfattah          Y06

Talha Khaleel                  Y06 Salem Al-Batati                       Y07

Emran Ahmed                   Y07 Yaran Smail                                    Y07

Ibrahim  Talal                                Y08 Torin Guli                                    Y09

Ali Subhi                                Y09 Maryam Subhi                                    Y09

Abdullah  Rawdhah                  Y09 Karam Kouljian                       Y09

Mariam  Ahmed                   Y09 Ali Majid                                    Y10

Hast Peshang                   Y10 Majeed Salmeem                       Y10

Balen Azad                                Y10 Zaid Alsays                                     Y10

Misk Alkusairy                   Y12 Amenah Majid                       Y12

Maryam Luaibi                   Y11 Omar Al-azawi                       Y12

Melak Ghazi                                Y12 Mohammed Saad Shaikh          Y12

Gaith Jmma                                Y10 San Ismael                                    Y10

HAPPY BIRTHDAY MAY 
STUDENTS!

ین کارمەندی  ۆزە بۆ ئەوەی بوویت بە باش�ت  پ�ێ
 ئە مانگە . کارەکانت زۆر باش و سەرکەوتوو بوو
 و سەلماندت کە کارەکانت تایبەتن.  ئیش و کارە

نایابەکەت دەریدەخات,کە  تۆ
ن   بەبەردەوایم بۆ هەموومان ئەدایەیک بەه��ێ

ە ن  بەهایەیک گەورەی. ئەمە یارمەتیدەرێیک بەه��ێ
 بۆ سەرکەوت�ن  تیمەکە بۆ بەدەستهێنا�ن زیاتر...

دەست خۆش

ئەیلول  
گ

مانیک ئەندایم  ین     باش�ت


