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بۆ /ماڵەوە
زانیاری دەربارەی تاقیکردنەوەی نیشتیمانی لە قوتابخانەکان
پێویستە منداڵەکەتان لەماوەی چوونی بۆ قوتابخانە دە تاقیکردنەوە ئەنجام بدات .هەر
تاقیکردنەوەیەك  ٥٢خولەك دەخایەنێت .ئەو دە تاقیکردنەوانەش ئەمانەی خوارەوەن:
● زمانی دانیمارکی ،خوێندنەوە لە پۆلەکانی  ٦ ،٥ ،٥و .٨
● بیرکاری لە پۆلەکانی  ٩و .٦
● زمانی ئینگلیزی لە پۆلی .٥
● جوگرافیا ،زیندەوەرزانی و فیزیا/کیمیا لە پۆلی .٨

هەموو ئەم تاقیکردنەوانە دەتوانرێن بەشێوەیەکی ئارەزوومەندانە ئەنجام بدرێن ئەگەرهاتوو قوتابخانە
ئەم شێوەیە هەڵبژێرێت .لەم حاڵەتە تاقیکردنەوەکان بۆ ئەو پۆالنەی کەوا لە سەرەوە ئاماژەیان پێکراوە
ئەنجام دەدرێن .هەر تاقیکردنەوەیەك دەتوانرێت سێ جار ئەنجام بدرێت .هەروەها دوو تاقیکردنەوەی
تریش هەن سەبارەت بە زمانی دانیمارکی وەکو زمانی دووەم کەوا تەنها بەشێوەیەکی ئارەزوومەندانە
ئەنجام دەدرێت.

تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان ئامرازێکن بۆ هەڵسەنگاندن
تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان ئامرازی فێرکارین کەوا مامۆستاکانی منداڵەکەت دەتوانن بەکاریان بهێنن
بەمەبەستی ئامادەکردنی وانەکانی خوێندن .هەروەها تاقیکردنەوەکان ڕۆشنایی دەخەنە سەر ڕەوشی
منداڵەکەت لە هەندێ بواری وانە جیاوازەکان.
تاقیکردنەوەکان یەکێك لەو ئامرازانەن کەوا لەکاتی خوێندنی منداڵەکەت لە قوتابخانەدا وێنەیەکی وا
پیشان دەدەن کە ئایا منداڵەکەت بەرەو پێشەوە دەچێت یانیش نا .ناتوانرێن هەموو ووردەکاریەکان لە
وانەکاندا تاقیبکرێنەوە .هەندێك بەشی هەڵبژاردە لە وانەکان بە کەڵکی ئەوە دێن کەوا وەکو تاقیکردنەوە
بەڕێگای کۆمپیوتەرەوە ئەنجام بدرێن.
دەتوانیت لە ماڵپەڕی  www.testogprøver.dkهەموو تاقیکردنەوەکان ببینیت و تاقییان بکەیتەوە
ئەگەر مەبەستت بێت کەوا زانیاری دەربارەی ناوەڕۆکی تاقیکردنەوەکان بزانیت.

تاقیکردنەوەکان لەگەڵ ئاستی زیرەکی منداڵەکەت دەگونجێنرێن
پرسیارەکان لە تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان لەگەڵ ئاستی زیرەکی منداڵەکەت دەگونجێنرێن بەشێوەیەك
کە پرسیارەکانی داهاتوو ئاستەمتر دەبن ئەگەرهاتوو پرسیارەکانی پێشوو بەڕاستی وەاڵم بدرێنەوە وە
بەپێچەوانەشەوە پرسیارەکان ئاسانتر دەبن ئەگەرهاتوو بە هەڵە وەاڵمی پرسیارەکانی پێشووتر بدرێنەوە.
هەموو قوتابیەکان پرسیاری وایان ئاڕاستە دەکرێن کەوا بتوانن وەاڵم بدەنەوە وە هەروەها پرسیاری
ئەوهاشیان ئاڕاستە دەکرێن کەوا نەتوانن بەڕاستی وەاڵمیان بدەنەوە.

دایکان و باوکان ئەنجامەکان وەردەگرنەوە
کاتێك کە منداڵەکان تاقیکردنەوەیەکیان ئەنجامدا ،ئەوا دایکان و باوکان وەاڵمێك دەربارەی ئەنجامی
تاقیکردنەوەکە وەردەگرنەوە .بۆ ئەو تاقیکردنەوانەی کەوا بەشێوەیەکی ئارەزوومەندانە ئەنجام دەدرێن،
قوتابخانە سەرپشك دەبێت لەوەی کەوا ئەنجامەکان بنێرێت بۆ دایکان و باوکان یانیش نا.
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مامۆستا دەتوانێت بڕیاری ئەوە بدات کەوا گفتوگۆ لەگەڵتاندا ئەنجام بدات دەربارەی ئەنجامی تاقیکردنەوەکان
وە هەروەها دەربارەی پێشکەوتنی ئاستی منداڵەکەت لە وانەکاندا .ئەم کارە دەتوانرێت بەپەیوەندی لەگەڵ
گفتوگۆی نێوان قوتابخانە و ماڵەوەدا ئەنجام بدرێت.
ئەنجامەکان چ شتێك دەردەخەن؟
ئەنجامەکانی تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان دەتوانرێن بە دوو شێوە پیشان بدرێن:
● بە بەراوورد لەگەڵ موعەددەلی (نمرەی تێکڕایی) گشتی لەسەر ئاستی واڵت
● بە بەراوورد لەگەڵ ئاستی خوێندکار لە وانەکان
کاتێك کە ڕاپۆرتەکە ئەنجامەکە پیشان دەدات بە بەراوورد لەگەڵ نمرەی تێکڕایی گشتی لەسەر ئاستی واڵت،
ئەوا دەتوانیت ئاستی منداڵەکەت بزانیت کەوا بەڕاددەیەکی باش لە سەرووی نمرەی تێکڕایی گشتیەوە ،لە سەرووی
نمرەی تێکڕایی گشتیەوە ،لە دەورووبەری نمرەی تێکڕایی گشتیەوە ،لەژێر نمرەی تێکڕایی گشتیەوە یانیش
بەڕاددەیەکی زۆر لەژێر نمرەی تێکڕایی گشتیەوەیە.
کاتێك کە ڕاپۆرتەکە ئانجامەکان پیشان دەدات بە بەراوورد لەگەڵ ئاستی خوێندکار لە وانەکان ،ئەوا دەتوانیت
ببینیت کەوا ئاستەکەی زۆر زۆر باشە ،زۆر باشە ،باشە ،مامناوەندییە ،کەموکوڕی هەیە یانیش خراپە.
ئەنجامەکانی تاقیکردنەوەکان سەبارەت بە ئاستی خوێندکار لە وانەکان تەنها دەربارەی زمانی دانیمارکی،
خوێندنەوە و بیرکاری دەبێت .قوتابخانە خۆی بڕیار دەدات کام شێوەی ڕاپۆرت بۆ دایکان و باوکان بنێرێت.

ئەنجامی تاقیکردنەوەکان بەشێوەیەکی نهێنی دەبێت
ئەنجامی تاقیکردنەوەکان نهێنی دەبێت بۆ خوێندکارەکان ،پۆلەکان ،قوتابخانەکان و شارەوانیەکان .ئەمەش مانای
ئەوەیە کەوا ئەنجامەکان نابێت باڵوبکرێنەوە و تەنها ئەو کەسانەی پەیوەستن بەم کارەوە دەتوانن ئەنجامەکان ببینن.
یەکێك لە هۆکارەکان ئەوەیە کەوا کەس توانای ئەوەی نەبێت ڕیزبەندی تایبەت بۆ قوتابخانە یانیش شارەوانی
دروست بکات کە پشت بە ئەنجامەکان ببەستێت.

تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان ئیجبارین
تاقیکردنەوە نیشتیمانیەکان ئیجبارین .ئەمە مانای ئەوەیە کەوا منداڵەت دەبێ تاقیکردنەوەکان ئەنجام بدات ئەگەر
ئەم منداڵە بڕواتە قوتابخانەیەك کەوا یاسای قوتابخانەکان بیگرێتەوە .تاقیکردنەوەکان هەروەها ئیجبارین بۆ ئەو
ئەو خوێندکارانەی دەچنە قوتابخانەی تایبەت یانیش پۆلی تایبەت.
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