قوتابخانەی کۆمەڵی یەکگرتووی ئۆمنیا لە دەوروبەری ئیسپۆ لە  ٢٠١٩/١/١بەکارهینرا

بەنداکانی دەستوری ڕێکخستن لە ئۆمنیا

بەندا بناغەیەکانی نیزامی ریکخستن لەقوتابخانەی ئۆمنیا
خاڵەکانی بەرنامەی بناغی نیزامی قوتابخانەی ئۆمنیا  ،مەفاکان و ئەرکاکانی قۆتابیانی تێدایە و بەپێ یاساکانی پەروەردەی تازە
دەڕێژراوە .ئامانجی ئەم جورە سیاسەتەش ئەوەیە کە پشتگیری خوێندن بکەن بەبێ هێچ ڕێگریەک و مسۆگەرکردنی
ژینگەیکی ئاسودە و دڵگیر و ئارام بۆ خوێندکارەکان و راهێنەران و کارمەندان ومامۆستایان و هەموو کارمەنداکانی تری
قوتابخانەکە .دەبێت ئەم خااڵنەی یاسای بناغەی نیزامی لە ناو ولەگۆڕەپانی خوێندنگای ئۆمنیا پەێرەوبکریت وهەروەها لە
شوێنەکانی تر و دەوروپشتی خوێندنگاکە  .دەبێت ئەم یاسایانە لەهەموو ئەو بۆن و هەالنەی رێککدەخرێت پەێرەوبکریت
وقوتابیەکان وەکو نوێنەری ئۆمنیا دەردەکەون  .لەخاڵەکانی بناغەی نیزامی ووشەی خوێندکار بەکار دەهێنین هەموو ئەوانە
دەگریتەوە کە لە ئۆمنیان وەکو قوتابیان و خوێندکاران و ڕاهێناران و گەنجەکانش ئەوانەی لە تاقیگە کاردەکان لەکاتی پراکتیککا
.

١ـ ژینگەیکەی ئارام و دڵگیر بۆ فیربوون و ڕاهێنان
قوتابیان مافی ئەویان هەیە بخوێنن لە ژینگەیەک پڕبێت لە خۆش و سەالمەتی  .ئۆمنیا بەرپرسیارە لە جێبەجێکردنی ژێنگەیەک
ئارام و
تەندروست بۆ خوێندکاران لە رێگای بەرێوەبردنی گۆنجاو
ـ دەبێت خوێندکار هەڵسوکەوتی باش و پۆزەتیڤ و پێشەوایی بنوێنیت.
ـ ڕێگای پێ نادری بە هێچ شیوەی توندوتیژیی گیانی و بەدنی و
گێچەڵکردن و ئیزعاجکردن هەبێت لە قوتابخانە .
ـ ئەگەر خوێندکاری تووشی گێچەڵبوون بو ئەوە یەکسەر دەبێت جارەسەربکریت .
ـ خوێندکار بەرپرسە لەبەرکارهێنانی شوینەکانی باخچە و گۆرەپان بە رێک وپێکی  .خوێندنگای ئۆمنیا کامیرای چاودێری
تێدایە .
ـ ئەرکی سەرشانی خوێندکار ئەوەیە کە دەبێت ئاشنابێت بە یاسا و نەخشەی نیزامی پارێزراو وسەالمەتی خوێندنگاکە وپێرەوی
بکات .هەروەها ئامۆژگاری بەرپرسانی خوێندگاکە پێرەوبکات .
ـ خوێندکار دەبێت ئامۆژگاریەکانی ئارامی وسەالمتی لە پۆل ولە شوێنی کار پەیرەوبکات  ،وەکو جلوبەرگی و هەموو
شێوەکانی داپۆشین لەبەربکات .بۆدڵنیای زیاتر دەبێت بەدواداچوون بکرێت کە جلوبەرگی گونجاو لەبەر بکەن یاخود
هەر جلیکی تر کە ڕیگیر نابێت لەکارکردن و مەترسی دروست ناکات بۆ خۆی و کەسانی تر .ئەو خوێندکارانی کە
لە شوینی کارە دەخوێنن دەبێت پەیرەوی یاسای جلوبەرگ بکەن .

-

ـ بۆ بەدی هێنانی مەرجەکانی پاک وخاوێنی وتەندروستی خوێندکار دەبێت جلوبەرگی گۆنجاو لەگەڵ شیوەی کارەکەی لەبەر
بکات بۆنموونە بۆ کارمەندانی لەبەشی خورادن دروست کردنە یاسای جلوبەرگی تایبەتی خۆی هەیە دەبێت لەبەر چاوبگیرێت
.
ـ خوێندکار دەبێت کارمەندانی بەرپرسیار ئاگاداربکەتەوە بەهەر نوقسانی لە پێداویستی یەکانی فێرکردن یاخود لە نەبوونی
شوینی گونجاو بۆ کارکردن وهەروەها هەر کامتەرخەمییەک لە نەبوونی ئارام و سەالمەتی کار .
ـ خوێندکار دەبێت نهێنی بپارێزێ سەبارەت بەو زانیاریە بە نرخ و گرنگانی وەری دەگری لە کاتی خویندن و لە شەوێنی کار .
ـ لە قوتابخانەی ئۆمنیا شوینی تایبەت هەیە بۆ پارک کردنی سەیارە.
دەبێت ئەو یاسا و ئامۆژگاریەنە تایبەتانە پەیرەو بکەێت لە دەوروبەری باڵەخانەی ئۆمنیایە .

ـ خوێندکار دەبێت ناسراوبێت ( ناسنامەی هەبێت ) بۆ ئەوەی کاتی کارێکی دەبێت لە خوێندنگاکە یاخود لە بەرێوبەرایەتی ـ
خوێندنگاکی هەروەها لەکاتی تاقیکردنەوە ولە محازەرەکانە ئەتوانن ئەو ناسنامەیە بەکاربهێنیت  ،هەروەها بۆ نموونە
کەدەچی بۆ نانخواردن لە چێشتخانەی خوێندنگاکە یاخود لەکاتی کە ئێشێکی دەبێت لەالی مامۆستا و کارمەندانی خوێندنگاکە
وە لەکاتی تاقیکردنەوە وکاتی نرخاندنی پلەی توانای و فێربوونی ولەکاتی کە پێویست دەکا کە کارمەندانی خوێندنگاکە
کوبونەوە بکەن چونکە بەپەرۆشن لە ڕەوشتی خوێندکار .داپۆشینی دەم وچاو قەدەغەیە لە ئۆمنیا  .ئەم بابەتەش پەیوەندی نیە
بە ناسنامەی خوێندکاران باڵکو بۆ دابین کردنی ژینگەیکی ئارام و سەالمەت بۆ خوێندن وکارکردن وەبۆ هەمووان  ،ئەم
کارەش هیچ پەیوەندی نیە بە سنوردانان بۆ پێشیل کردنی ئازادی بیروباری ئاینی و بڕیاری خۆ نواندن .
ـ دابین کردنی دەوروبەرێکی سەالمت و ئارام بۆ خوێندکاران لەکاتی خوێندن وکارکردن  ،ئەم خاڵە بەشێکی سەرەکییە لە
نیزامی ویاسای خوێندگاکە چونکە لە ڕیگای ئەم خاڵەوە دەتوانین خۆهەڵقورتاندن بکەین لەجۆرێتی جل وبەرگ لەبەرکردن
چونکە جل وبەرگش بەشێکی گرنگە لە فێرکردن وخوێندن بۆیە ئەگەر پێچەوانەی ئەم خاڵە بکرێت ئەوە مەترسی دروست
دەبێت بۆ خوێندکار وئەوانی دەوروبەری .
ئۆمنیا پەیرەوی نیزامی گەشەکردن وسیاسەتی دابین کردنی ژینگەیەکی ئارام و هێمن گرتوتە ئەستۆی خۆی
www.omnia.fi
پێشگیری لە گێچەڵ پێکردن ویەکسانی لە بەرخۆدەرکردن لەگەڵ قوتابیان و پێکەوە گۆنجاندن .لە سایدی ئۆمنیا دەتوانن زیاتر
ئاشنابێتەوە .
www.omnia.fi

 ٢ـ جگەرەکێشان  ،نوسککە  ،ماددەی مخەدەرات
ـ ئۆمنیا بەبێ دوکەڵە  .جگەرەکێشان و یاخود بەکارهێنانی هەرجوری لە توتنی جگەرە قەدەغەیە هەرەوها جگەری الکترونیش
 ،لەناو بنایی ئۆمنیا و حەوشەو دەورپشتی بەپێی یاسای ژمارە  ٧٦٥/٩٤ل ویاسای  ٦٣٩/٧٦ل
ـ هێنانی یاخود هەڵگرتنی وبازرگانی کردن ولەزت کردن یاخود کارتێکردن بەو ماددە مخدرانە قەدەغەیە بە پێی ئەم یاسانی
خوارەوە
(  ١٣٠٤/١٩٩٣ل  ١٢٨٩/١٩٩٣ ،ل  ١١٤٣/١٩٩٤ ،ل ) .
ـ ئۆمنیا بەرنامی خۆی هەیە بۆ جۆنیەتی وازهێنان لە بەکارهێنانی .
مخەدەرات )(www.omnia.fi

 ٣ـ یاسا نیزامی یەکانی تری
ـ هێنانی هەر ماددەیەک یاخود ئامیریەک بۆ ناو ئۆمنیا قەدەغەیە بەپی یاسا  ،جونکە ئەو ماددەیە یاخود ئەو ئامیرە مەترسی
درووست دەکات بۆ خوێندکار وئەوانی تر کەلە دەوروپستین ،هەروەها دەنانی هەرروونکردنەوەیک وهویەک قابیلی قبۆڵ
کردن نیە ئەگەر کەسەکە بێاوی بیدات .
ـ دەبێت هەموو ئەو بابەتەی پەیوەندی بە تەواوکردن و بە چێهینانی خوێند و وانەکانە بە بێ سەخت و بەراسگۆیی روانەی
ماموستای بکەی .
ـ بۆ بەکارهێنانی شبکەی ئنترنیت و بەرنامەکانی کۆمپیوتەر لە خوێندگای ئۆمنیا کە بەرنامە و نیزامی خۆی دارشتوە بۆ
جونیەتی بەکارهێنانی بۆیە دەبێت خوێندکاران و ڕاهێناران پەیرەوی ئەو یاسایە بکەن .
ـ دەبێت ڕوخسەت وەربگرێت لە ماموستای بەرپرس بۆ وێنەگرتن یاخود تۆمارکردنی ڤدیو بە تەلەفۆن یاخود بە ئامێری تر

ـ ئەگەر وێنە یاخود ڤدیوت گرتبوو لەناو قوتابخانەی ئۆمنیا یاخود لە هەر بۆنەیەک ئەوە دەبێت ڕوخسەت وەربگری لەو
کەسانی لە ناو وێنەکان یاخود لەناو ڤدیوکان  ،بۆ زانیاری زیاتر لە سایدی ئۆمنیا هەموو رێوینیەکانی و فۆرمەکانی تیدایە
) (www.omnia.fiسەبارەت بەم بابەتە .
ـ ئۆمنیا بەرپرس نێە لە هەر کەل و پەلی کە خۆت بەجێ ئەهێلی
ـ لەکاتی فێرکردن یاخود ئەگەر بتەویت ڕاهێنان بکەی لە پرۆژی خۆت ئەوە دەبێت پێشتر ڕوخسەت وەربگری لە خوێندنگای
ئۆمنیا

 ٤ـ بەشداری کردن لە خویندن
ئەم خااڵنەی خوارەوە هەموو ئەو کەسانە ئەگرێتەوە کە لە(ئۆمنیان) وەکوو  :خوێندکاران وئەوانەی کە پێکهاتون لەگەڵیان
کە بەشیک لەخوێندن تەواوبکەن و ئەوانەی ئامادەیی دەخوێنن یاخود ئەوانەی کاری ڕۆشنبیری ئازاد دەکەن یاخود لە
کورسەکانی پەیمانگی گشتی یە دەخوێنن یاخود لە وەرشەی کارن بۆ گەنجان .
خوێندکار مافی تەواوی هەی ە کە بەرنامە وپالنی فێرکردنی بۆ دارێژرێت جونکە ئومنیا بەرپرسە لە پەیرەوکردنی بەرنامەی
فیرکردن و گەشەپێدان.
ـ دەبێت خوێندکار بەرپرسانا ئەرکەکانی جی بەجێ بکات وخۆی ئامادە بکات بۆ فیربوون و گویگرتن لە رێنویەنی یەکانی
ماموستا وەبۆ بەکارهێنانی ئامیر و پێدەویستییەکانی وانەکان .
ـ خوێندکار دەبێت ئامەدەبیت بۆ بەرنامە وپالنە تایبەتەی بۆی دەریژراوە .بەاڵەم هەندی خوێندکار هەیە زۆر لێهات و زیرکن
لەهەندی لە وانەکانە بەخشراون  ،وەهەندی خوێندکار هەیە بەرنامە و پالنی فێرکردنیان بۆ دانانێژرەوە لەبەر ئەوەی بەرنامەکە
جێ بەجێ ناکن .
ـ کاتی خوێندکار ڕیککەوتن دەبەستی لەگەڵ شوێنی کار بۆ کارکردن یاخود بۆ ئاشنابوون بەشێوەی کارکردن لەو کاتە دەبێت
خوێندکار پابەندبێت بە یاسا و کاتی کار .
ـ نەبێ قوتابی بەبێ هۆکارێکی گونجاو لە خوێندنکای دوابکەوێت یان دابڕێت  ،بۆیە دەبێت یەکسەر ڕاپۆرتی دوکتور یاخود
پەرستار بهێنیت بۆ ماموستا ئەگەر زیاتر لە  ٥ڕۆژ دابڕا یاخود بەپێ پیویست.
ـ ئەگەر خوێندکار کیشەیەکی گەورێ هەبێت وناچاردەبێت کەدابڕیت لەخوێند ئەوکاتەدەبێت لەگەڵ ماموستا وتووێژبکات بۆ
ئەوەی مۆڵەتی پی بدرێت وپشۆوەربگرێت لە خوێندن .
خوێندکار بۆی نێە جوری فێربوون و کارکردن هەڵ ببژێری بە گوێرەی بیروباوەری ئایینی و کلتوری خۆی ،
بەلکوهەڵدەبژیردرێت وئامدەیی هەبێت بۆ فێربوون لەو بوارای کە دەستی پی کردوە.
ـ بەدەر لە جیاوازی بیروباوەر ئاینی  ،ڕەگەز( نێر یان مێ ) هاوڕەگەزباز ( میول جنسیە )  ،نەتەوەی یاخود خاون قناعەت و
بیرەباوری تر  ،ئەم کەسانە دەتوانن لەهەمان شوینی کار یاخود هەمان پیشەیان هەبێت وبەیەکەوە کاربکەن بەدەر لە
جیاوازیەکانیان .
ـ دەبێت تاوتوکردنی خواردن و ژەم رێکخستن بۆ نەخۆش وداواکار ئاسایبێت وەهەروەها دەبێت یارمەتی کەسانی نەخۆش
وداواکار بدەێت لەکاتی نان خواردن بەدەر لەوەی خواردنەکەیان جوری لە ماددەی تیدایە قەدەغەبێت بەگویرەی بیروباوەری
ئاینی یەکەی .
زانیاری وئامۆژگاری زیاتر سەبارەت بە فیربوون وبەشداری کردن لە خوێندن لە سایدی ( ئۆمنیا )هەیە  /لە الپەری
خوێندکاران
www.omnia.fi

 ٥ـ تاوتوێ کردنی سەرپێچی یاسا ( دەستور )
دەبێت هەلی بدرێت بە خوێندکار بەگفتوگۆکردنی و ئامۆژگاری کردنی بۆ ئەوەی بڕیاری بەردەوام بوون بدات لە خوێندن و
فێربوونە  .کاتی خوێندکار زۆر دادەبڕی لە قوتابخانە یاخود دەمەقاڵیێ دەکەن لەوکاتەیە گروپی ڕێبەران وبەڕێوبەرانی
خوێندگاکە و بەریوبەری بەشی کار کۆبوونەوە دەکەن بۆ تاوتۆکردنی بابەتەکە  .لەکاتی پێویست کۆبوونەوەیەک سازدەکەێین
پێکهاتبی لە شارەزایانی پیشەیی جۆراوجۆر لە بواری چاودێری کردن و پەروەردەکردنی خوێندکاران بەگشتی ،وەبۆ
تاوتۆکردنی کێشەی ئەو خوێندکارە
پێش ئەوەی هەر بڕیاریەکی تەمێکاری بدرێت دەبێت گوێ لە خوێندکارەکە بگرین و پیداجوونەوە بکەین لەسەر بەتایبەتی.
بارودۆخێ وکێشەکانی. .کاری هاوبەش لەگەڵ بەخێوکارانی هارزەکار زۆر گرنگە .خوێندگای (ئۆمنیا) بەرنام و ئامۆژگاری
زۆر گرنگی داڕشتوە سەبارەت بە تەمێ کردن و شێوەکانی .ئەم بەرنام و ئامۆژگاریانە هەموو ئەو خوێندکارانە دەگریتەوەکە
لە ( ئۆمنیا ) دەخوێنن بۆنموونە لەکاتی ناوبژیکردنەوەی خوێندکاران لە خوێندنگاکە یاخود لە شوینی کارکردنی خوێندکاری
گەورەتەمەن لە قۆناغی ئامەدەیی یە یاخود لەکاتی کاری ڕۆشنبیری ئازادە ،لەکاتی دەورەکانی فێربوونە و هەروەها لەکاتی
کارکردنی گەنجان لەوەرشەکانە .
ـ مامۆستا دەتوانی هەموو نێشانەکانی ئامادەبوون و غایب بوون وتاخیربوونی خوێندکار تۆماربکات لە سیستەمی ئیدارەی
خوێندنگاکە .
ـ مامۆستا یاخود بەرێوبەری وەرشە دەتوانن خوێندکارەکە لەناو وانەکە یاخود لەهەموو ڕۆژی کارکردن دەربکەن بەهۆی
کردەوی ئیزعاج و توندوتیژ .
ـ مامۆستا یاخود کارمەندیکی تر دەتوانن تێبینی بە خوێندکار بدەن بە دەمی کاتی پێجەوانی یاسای نیزامی خوێندگاکە دەکات .
ـ پێ دانی تێبینی دەمی بۆ جاری دووەم بەهەمان شێوەی جاری یەکەم دەدرێت .
ـ بەرێوەبەری قوتابخانە دەتوانی ئاگاداری نوسینی بدات ئەگەر هات و خوێندکار لەدوای چەند جار ئاگاداری دەمی پی دان
بەردەوام بوو لە کردەوەکانی ،بەاڵم ئەم جارە پێچەوانەبوونی یاسایی زۆر گەورەتربێت .
ـ بەرێوەبەری قوتابخانە دەتوانی خوێندکار ڕەت بکاتەوە بۆ ماوەی سێ رۆژ لەکارکردن و خوێندن ئەگەر بوونی ئەو خوێندکارە
مەترسی درووست دەکات بۆ کەسانی تر بەهۆی رەوشتی توندوتێژە وە کەلەئانجامە دەبێتە هەڕەشە لەسەر خوێندکارەکانی تر
یاخود کاردەکاتە خوێندن وخوێندکارانە بە هۆی هەڵسوکەوتە ئیزعاجەکانی.
ـ بەرێوەبەری خوێندنگا دەتوانی بڕیاری البردنی خوێندکار بدات لە جێ ی کار و خوێندنگاکە چونکە خوێندنەکەی تەواو ناکرد
لەو ماوەیی بۆێ دیارێکراوە  .ئەو خوێندکارە دابڕا لە خوێندنگا بۆ ماوەێکی زۆر بەبێ ئەوەی پێش وەخت هێچ
روونکردنەوەیەک بدات بە خوێندنگاکە یاخود هۆێەکی درووستی هەبێت بۆ وازهێنان لە خوێندن چونکە ئەم جۆرە ڕەوشتانە
نێشانەی ئەوەیە کە خوێندکار ناێەوێ بەردەوام بێت لە خوێندن .
ـ بەرێوەبەری خوێندگا بۆی هەیە ئەوپەری سێ مانگ خوێندکار البەرێت لە خوێندنگا .
ـ مافی یاسایی بەشی کار دەتوانی خوێندکار البەرێت لە خوێندنگا بۆ ماوەی یەک ساڵ .

دەزگاو و ئامیری قەدەغەکراو
ـ بەرێوەبەری  ،بەرێوەبەری بەشی پیشەێی  ،سەرۆکی زانیاریەکان  ،بەرێوەبەری وەرشەی کار و هەروەها مامۆستا دەتوانن
بە گشتی یاخود بە جیا هەر ئامێریەک یاخود دەزگاێەک یاخود ماددەیەکی قەدەغەکراو لە خوێندکار وەربگرن لەکاتی کارکردن
.
ـ بەرێوەبەری خوێندنگا ،بەرێوەبەری بەشی پیشەێی  ،بەرپرسی زانیاریەکان  ،بەرێوەبەری وەرشەی کار و هەروەها مامۆستا
دەتوانن هێز بەکاربهێنن بۆ پوچەڵکردنی ئامێر یاخود ماددەی قەدەغەکراو ئەگەر خوێندکار بەرنگاری کرد  .بەتایبەت ئەگەر
ئەو ئامێرە یاخود ئەو ماددە قەدەغەکراوە مەترسی داربێت بۆ سەالمەتی خوێندکار و ئەوانی تر کەلەدەوروبەرین .

ـ ماموستا وبەرێوەبەری خوێندنگا  ،بەرێوەبەری بەشی پیشەێی  ،سەرۆکی زانیاریەکان  ،بەرێوەبەری وەرشەی کار مافی
ئەوەیان هەیە کە ئەو شوینانە پشکنین بکەن کە چیگای هەڵگرتنی جلوبارگی خوێندکارانە لەناو ( ئۆمنیا ) لەکاتی کارکردن و
خوێندنە  ،ئەگەر هات و ئەو خوێندکارانە ئامێر و شتی قەدەغەیان لە ناو مخزنەکانیان هەڵگرتبێت وڕێگا نادان ئەو شتانە بدەن
بەدەسەوە یاخود وانێشان بدەن کە ئەو چۆرە شتانەیان هەڵناگرتوە .
ـ ئەو ئامێر و ماددە قەدەغەکراوانە کە دەستیان بەسەرە گێراوە دەدرێنەوە بە خوێندکارەکە یاخود بە بەخێوکەرەکەی ئەگەر
هەرزەکاربێت یاخود بە نوێنەری یاسایی لە کۆتایی ڕۆژی خوێندنە .
ـ ئەو ئەشیانەی وەکو ماددەی هۆشبەر و کەرەسەوئامرازی جاک و تەقە کەمەترسێ و خەتەرناکە دەستمان بەسەرێ گرتوە ،
دەتوانین بێدێنەوە بە پۆلیس .
ـ دەتوانین ئەو ئەشیانە بفۆتێنین دوای سێ مانگ لەو ماوەی کە ئاگاداریەمان داوە کە ئەشیاکان دەست بەسەر گێراون .

لەدەست دانێ مافی خوێندن
ـ کومێتەی کارگێڕی پاراستنی مافی خوێندکاران دەتوانی بڕیاربدات بۆ سەندنەوەی مافی خوێندن لەو خوێندکاران هیچ ئامادەیی
نێە بەشداری خۆی نێشان بدات لەبەردەوام بوون لە خوێندن یاخود ئامادە نێە کارەکەی جێ بە جێ بکات لە شوینی کار .
ـ کومێتەی کارگێڕی پاراستنی مافی خوێندکاران دەتوانی بۆ ماوەییکی دیارێ کراو ئەوپەری یەک ساڵ بڕیاری البردنی
خوێندکار بدات .ئەگەر خوێندکار سەرپێچی زۆر ترسناک بکات لە یاسای خوێندگاکە یاخو ئەگەر بەردەوامبێت لە نواندنی
ڕەوشتی ناگونجاو ونابابەتێی بەشەرتێک پێشتر ئاگادری نووسینی پێدراوە  .بەاڵەم پیش البردنێ گوێ لە خوێندکار و
بەخێوکەرەکەی دەگرین .
ـ ئەگەر خوێندکار ناهێڵێت پشکنین و لێکوڵێنەوەی تەندروستی بۆ بکرێت ( بۆ نموونە پشکنینی ماددەی مخدارت ) ئەوە
بەرپرسانی خوێندنگا دەتوانن بڕیاری ڕاگرتنی خوێندکار بدەن لە خوێندنە تاوەکو ڕازی دەبێت بەو پشکنینە گرنگەی بۆ بکرێت
.

ئەرکی بژێردانەوە ( تەعویزکردن)
ـ ئەگەر بویتە هۆی ونکردن و شکاندنی کەرەسا و سامانی (ئۆمنیا) ئەوە دەبێت ئەو زارەرە ببەخشێ کە گەیاندوتە
بەپێ یاسای بژاردن ژمارە ( ) ٤١٢/ ١٩٧٤
ـ خوێندنگای ( ئۆمنیا ) خوێندکارەکانی تەئمین کردوە کە نەخشە و پالنی خوێندن و فیربوونی بۆ دەڕێژراوە  .ئەگەر خوێندکار
بەبێ ڕوخسەت وەرگرتن دەرچێت لە خوێندنگاکە و دەوروبەرەکەی یاخود ڕەوشتی ناگونجاوی نواند لەکاتی فیربوونە ئەوە
لەوکاتە تەئمینی خوێندکارەکە نامێنێ .
دەلیلی تەمێکردن وبەکارهێنانی شیوەکانی تەمێکردن وە شێوازی بەرێوەجوونی لە  ٢٠١٩/١/١وە دەست بەکارە .

زانیاری زیاتر
هەر خوێندنگایەک  /یاخود لەشوینی کاریییەک شیوەی کاری خۆیان هەیە بەاڵم سەرباری ئەوەش زانیاری دیاریکراو
ودەلیلی تایبەتی کاری تر هەیە کە دەبێت ڕای بگەێنین بە بەشداربوان .
دەلیل و بڕیارەکانی وەزارەت و ناوەندی یاسادانان
دەستور و یاساکانی پەیوەند بە قوتابخانەی پیشەیی
( / ٢٠١٧ئا ) ٦٧٣و  /٢٠١٧ل ) ٥٣١
یاسا ودەستوری ئامادەیی (  ٨١٠ / ٢٠١٨ئا و  ٧١٤ / ٢٠١٨ل )

دەستور ویاسای خوێندنی سەرەتایی (  ٨٥٢ / ١٩٩٨ئا و  ٦٢٨ / ١٩٩٨ل )
دەستور و یاسای کاری روشنبیری ئازاد  ٨٠٥ / ١٩٩٨ئا و  ٦٣٢ / ١٩٩٨ل )
 ١٢٨٥ / ٢٠١٦ل ) یاسای گەنجان
(  ١٨٩ / ٢٠٠١ل ) یاسای کار وچاککردنەوی تەندروستی
داڕشتنی یاسای نیزام و دەلیلی بەرێوبەریەتی پەروەدە
١ / ٠١٢ / ٢٠١٦

بەدوادەجوونەوە و تێڕوانینی یاسای نیزامی
مامۆستای بەرپرس  /بەرێوبەر دەبێت لەگەڵ خوێندکارەکان پێداجوونەوە بەسەر هەموو خاڵەکانی یاسا و دەستوری نیزامی
خوێندنگاکە بکات لە سەرەتای دەست پێ کردن بە خوێندن  .خاڵەکانی و بەندەکانی یاسا ودەستوری نیزامی خوێندگاکە هەموو
ساڵی یاخود بە پێ پیوەیست بەدوادەجوونەوە دەکرێ  .ئەو بەندانەی یاسا و دەستوری خوێندنگاکە لە سایدی ( ئۆمنیا ) هەیە
www.omnia.fi.

بڕیاری بەرێوبەرانی شارەوەنییەکان قەبوڵکرا لە برواری  ٢٠١٩/١١/١بە پێ یاسای ژمارە ٦٣

