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 داخراون  Drammenقوتابخانەکان لە شارەوانی

ەوە. قوتابخانەکان هەڵدەستن بەدابینکردنی سەرپەرشتی بۆ ئەو مندااڵنەی کە -٣ی١٣قوتابخانەکان لەشارەوانی درامێن داخراون لە 

دایك و باوکیان لە دامودەزگاکانی تەندروستی و سەرپەرشتی، یان فەرمانگەی گرنگی تری کۆمەاڵیەتی کار دەکەن. ئەم 

ەوە کە پێویستیان بە سەرپەرشتی تایبەت هەیە کە دایكوباوکەکانیان زۆر مەجبورن بەو خزمەتگوزارییە ئەو مندااڵنەش دەگرێت

 خزمەتگوزارییە. 

، وە مندااڵنی خاوەن پێداویستی تایبەت کە کەس نییە بتوانێت ئاگای ٤هەتا  ١خزمەتگوزاری سەرپەرشتیکردن بۆ مندااڵنی قۆناغی 

 نەکانیان داخراون. لێیان بێت کاتێك قوتابخانە و خزمەتگوزارییە ڕۆژا

 / SFOئەم خزمەتگوزاریی سەرپەرشتییە بۆ منداڵەکانی قۆناغی بچووك لەکاتی کرانەوەی ئاسایی قوتابخانە و ئێس ئێف ئو

، ئەوا AKSئاکس / SFOدەبێت. ئەمە واتای ئەوەیە کە ئەو قوتابییانەی کە لەبنەڕەت دا جێگایان نییە لە ئێس ئێف ئو AKSئاکس

. قوتابخانەکان خۆیان AKSئاکس / SFOخزمەتگوزاریی سەرپەرشتیکردنەدا لە کاتی کرانەوەی ئێس ئێف ئو جێگا وەرناگرن لەم

بکڕن بۆ منداڵ)ەکانیان(. ئەو قوابیانە  AKSئاکس / SFOدەگونجێنن ئەگەر بێت و دایکوباوکەکە بخوازن شوێنێك لەناو ئێس ئێف ئو

  ئەو قوتابیانەی کە لەماڵەوەن. هەمان ئەو خزمەتگوزاریی فێرکارییەیان پێدەدرێت وەك

 مافی وەرگرتنی جیگا لەو خزمەتگوزارییەی سەرپەرشتیکردن بەهۆکاری کار و ئەرکی کۆمەاڵیەتی گرنگەوە

ئەو دایکوباوکانەی کە ئەو مەرجانەیان تێدایە بۆ وەرگرتنی ئەو خزمەتگوزارییەی سەرپەرشتیکردن بەهۆکاری کارەکەیانەوە کە 

سیفاتی گرنگی کۆمەاڵیەتی هەیە، وەاڵم لە قوتابخانەکەیان دەگێڕنەوە بۆ ئەو شتە. ئەم مافە ئەو دایکوباوکانە دەگرێتەوە کە 

 هەیە کە گرنگی کۆمەاڵیەتی هەیە، یاخود بەخێوکەرێکی تەنیایە و کارێکی لەو جۆرەی هەیە.  هەردوکیان کارێکی لەو جۆرەیان

لەبنەڕەت دا، کۆموون ئەوە بەبنەما وەردەگرێت کە دایکوباوکەکە ڕاستگۆیانە مامەڵە لەگەڵ ئەو داوایانە دەکەن کە لەالیەن دامودەزگا 

لەخاوەنکارەکە. مەبەستی سەرەکی کەمکردنەوەی مەترسی توشبوونە بە  نیشتیمانییەکانەوە هاتوون و داوای بەڵگەنامە ناکرێت

 ڤایرۆسی کۆرۆنا لەهەمان کات دا کە کارە گرنگە کۆمەاڵیەتییەکانیش دەچن بەڕێوە.

ان. زۆربەی دایكوباوکان لە بارودۆخێکی وەك ئێستادا دەیانەوێت منداڵەکانیان لەماڵەوە بمێنێتەوە بەگوێرەی داواکارییە نیشتیمانییەک

قوتابخانەکان ئەوە بەبنەما وەردەگرێت کە ئەو دایکوباوکانەی سودوەردەگرن لەو خزمەتگوزارییەی سەرپەرشتی، بەباشی 

هەڵسەنگاندیان کردووە بۆ پێویستبوونیان بەو خزمەتگوزارییە. واتە قوتابخانەکان قوتابییەکان وەردەگرن. ئەگەر بێت و 

ێت پرسیار بکات لە هەڵسەنگاندنەکانی دایکوباوکەکان، ئەوە لەڕێگای تەلەفونەوە بەڕێوەبەرەکە، یان بەرپرسی جێگاکە بیەو

 پرسیاردەکەن. 

 مافی وەرگرتنی جیگا لەو خزمەتگوزارییەی سەرپەرشتیکردن بەهۆکاری پێداویستی تایبەت بۆ سەرپەرشتیکردن

ارییە بەبەراوردکردنی لەگەڵ پێویستی قوتابییەکە یەکەم جار دەبێت دایکوباوکەکە هەڵسەنگاندن بکەن بۆ بەکارهێنانی ئەو خزمەتگوز

لەگەڵ ئەو دەرفەتەی کە دایکوباوکە خۆیان هەیانە بۆ سەرپەرشتی و چاودێریکردنی منداڵەکە. قوتابخانەکان، ئەم خزمەتگوزارییە 

ی کە هەردوو دایکوباوکە مەرجبێت حاڵەتانەی کە دایکوباوکەکە پێویستیان پێیەتی. ئەمە پەیوەندی نییە بەوەوەدەدەن بەو قوتابیانە لەو 

 کە کاری وایان هەیە کە بکەونە ژێر پێناسەی کاری گرنگی کۆمەاڵیەتی. 

دەشێت ئەم خزمەتگوزاریی سەرپەرشتیکردنە بدرێت لەماڵەوە، ئەگەر ئەوە ببێتە هۆکاری کەمکردنەوەی باڵوبوونەوەی توشبوون بە 

ون لەبەرچاودەگیرێت زیاتر وەك لە پێویستی دایکوباوکەکە. قوتابخانەکانیش نەخۆشییەکە. لە حاڵەتی ئاوهایی دا، مەترسی توشبو

دەبێت بەردەستی ڕێژەی کارمەندەکانیان لەبەرچاوبگرن کاتێك پالنیان دادەڕێژن. چاوەڕوان دەکرێت کە ڕێژەی غیابی کارمەندەکان 

نکردنی خزمەتگوزارییەکی لەوجۆرەی زۆربێت لەم ماوەیەی کە بەڕێوەیە کە ئیمکان و تواناکان کەمدەکاتەوە بۆ دابی

 سەرپەرشتیکردن. 

  Tomas Larsen Solaتۆماس الرش سوال
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