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RÊBAZ Û RÊZIK 
 

Rêzikên (qaîde) ku di vê belgeyê de têne behs kirin ji bo hemû  xwendekaran e ku di SFI ya 
Xwendina ji bo salmezinan ya bajarê Bodenê de beşdar dibin. Gelekî girîng e kesê ku vê dixwîne, 
tiştê ku jê re ne zelal be, bipirse da ku bizanibe di rewşên têvel de çi muhteber in. 

 
Bi gelemperî 
 

 Xwendin bi dilxwazî ye. Lê, gava ku te dest bi xwendegehê kir, êdî  hem ders û 
hem jî spartekên malê mecbûrî ne.  
 

 Beşdarî hem di xwendinê û hem jî di serdanên dirasetê, staj û geştên klasê de 
mecbûrî ye.  
 

 Li xwendegehê mamoste ders dibêjin. Lê tu bi xwe divê ji xwendina xwe 
berpirsiyar bî.  
 

 Grûpên me yên xwedî astên cuda cuda hene û dê xwendegeh te di grûpeke welê 
de bi cih bike ku ji te re ya herî çêtir be.  
 

 Divê tu bi awayekî çalak xebata grûpê û rêzikên xwendegehê teqîb bikî. Eger tu 
welê nekî, risk heye ku tu ji xwendinê bêyî  dûr xistin.  

 
 Heçî têlefonên destan e, ji bo rêzlêgirtina mamoste û herweha hevalên te yên 

xwendinê, divê di dema dersê de girtî bin.  
 

 
Nehatin 

 
 Eger tu ji ber sedemekê nikaribî bêyî xwendegehê, divê tu herî dereng di ’eynî 

rojê de xwendegehê agehdar bikî.  
 
 Eger tu bêtir ji hefteyekê nexweş bî, divê tu raporekê ji doktor werbigirî û bidî 

xwendegehê.   
 

 Eger tu gelek caran yan jî demeke dirêj nehatibî dersan, dê hingê mamoste yan jî 
gerînendeyê (mudur) xwendegehê bi te re têkeve têkilîyê. Nehatina te ya dersan 
ya yekcar zêde dikare bibe sedemê jidestçûna xwendina te.  
 

 Eger tu liserhev bêtir ji mehekê neçûbî dersan, bêyî ku te xwendegeh agehdar 
kiribe, dê hingê xwendina te ji dest te here. Îstîsna ji bo nexweşîyê derbas dibe.  



 
 Divê tu wext li ba doktor, doktorê diranan, bîroya sosyalê, polîs û hwd li derveyî 

saetên xwendinê veqetînî. Gava ku tu dikî wext veqetînî, ji wan re saetên ku 
dersên te hene bibêje da ku ew bikaribin wextekî li dereveyî saetên xwendinê 
bidine te.   
 

 Divê tu serdana li Entegrasyonê, nivîsîngeha xwendegehê yan jî li ba rêberê 
xwendin û pêşehilbijartinê di wan saetan de bikî ku dersên te tune bin.  

 
 Hem ji bo te û hem jî ji bo hemû kesên din yên di grûpê de girîng e, ku gava ders 

dest pê dike, tu di wextê xwe de têkevî dersê.  Eger tu dereng bêyî, divê mamoste 
wî wextî ji saetên te yên tu hatîyî dersan derbixe.  
 

 Gava ku zarokê te nexweş be, wextê wî li ba navenda lênêrîna zarokan 
(barnavårdcentralen) û PBUyê (Lênêrîna psîkî ya zarok û ciwanan) hebe, tu dikarî 
ji ber VABê (lênêrîna zarok) îzn werbigirî. VAB heta 12 salîya zarokan derbas 
dibe.  

 
 

 
Îzn 

 

 Eger tu ji ber sedemeke taybetî divê rojekê vala bî, mamoste dikare di saleke 
xwendinê (= du nîvsalên xwendinê) de îzneke weha   herî zêde sê rojan bide te.   

 
 Eger tu bawer î ku hewceyîya te bi îzneke ji sê rojan bêtir heye, divê tu hingê 

pêşde li ba gerînendeyê xwendegehê muracaetî îznê bikî. Divê sedemeke te ya 
gelekî xurt hebe da ku tu bikaribî bêtir ji sê rojan îznê werbigirî. Tu dikarî 
bilankêta taybetî ya bi navê  LEDIGHETSANSÖKAN ji mamosteyê xwe werbigirî.     

 
 


