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FKA XizmetêN Zarokan rêkxistineke hikumet pereyan jêre didit  
bo pêşkêşkirina harîkarîyê bo hemû xizmetên çavdêrîya zarokan.  
Ev harîkarîye bo ewe bo harîkarîya stafê çavdêrîya zarokan bikin  
bo peydakirina programan ewên hewcadarîyên zimanî û çandîyê  
yên zarokan bi cih dikin 
 
Xizmeta çavdêrîya zarokan ewa tu bikardi înî pir peroşe ku ew 
zêdetir fêrbibite çandî û zimanê te û dixwazit ruxsetate da vku  
ew bikare peywendîyê ligel FKA XizmetêN Zarokan bikin bo  
wergirtina alikarîyê ewa harîkarîya wan dikit bo peydakirina wî  
programî ewê hewcedarîyên zarokê te bi cih di înin. Ev harîkarîye  
evene: 
  

Karmendê Duzimanî 
 
Ew kesê zimanê te yê yekem di axivit dê hêtê Xizmeta çavdêrîya  
zarokan bo piştgîrîya te û zarokê te bi vî awayî: 
 

•  Dilnîyakirina zarokê te di zimanê wan yê yekem ku tu dê 
vegerî. 

 

•  Parastina zimanê zaroê te yê yekem û harîkarîya 
pêşvebirina zimanê Îngilîzî wek zanê duyê bi rêka hûn 
herdem lgel  zaroê xwe biaxivin bi zimanê wî yê yekem. 

 

•  Eger zaroê te xebar bit û bigirît karmendê duzimanî dikare  
      alîkarîya zarokê te bikit  ku ew niştecêbit di  jîngeha nû de. 

 

•  Alîkarîya stafî kirin ku ew rewişt û nirxên çandîyê te 
nasbikinû wekî xwarinên tu bêtir hez lê dikî, tiştê 
avdestxanê û rotînên nivistinê. 

 

•  Piştgîrîkirina zarokê te bo pêşvebirina hevalbendîyan ligel 
staf û Zarokan 

 
•  Wergêrvanî bo stafî da ku ew bikarin rêzik û qanûnên  

xizmetên çavdêrîya zarokan bo te da ku tu bikarî  
peywendîyê bikî bo hewcedarîya xwe. 

 

Şîretkarê Xizmetên zarokan 
 
Şîretkarê Xizmetên zarokan dê karkit ligel stafê çavdêrîya 
zarokan û karmendên duzimanî bo pêşkêşkirina alîkarîyê 
bo wan bo pêşêxistina programan ewên ji layê çandê ve 
minasib bin bi rêya 
 

•  Alîkarîya stafî û ISFs kirin bo naskirina binekûka 
çandeyî ya zarokê te û malbatê. 

 

•  Peydakirina rê bo derametan û agahîyan ewên ji 
layê çandê ve minasib bin 

 

•  Karkirin ligel stafî bo pêşêxistina programên têdaxistî 
ewên alîarîya zarokan û malbatan dikin ji binekûkên 
hemereng. 

 
•  Peydakirna alîkarîya  berdewam bo arendên 

duzimanî da ku dabîn bikin ku ewan piştgîrî ya hey di 
rolê xwede. 

 

Rolê Asankerê Alîkarîya Têdaxistin 
 
Alîkarî ya FKA Xizmetên Zarokan pêşkêşdikin bo demekî 
kurte.Karmendê duzimanî nikare alîkarîya zarokê te bikit bo 
hemi wextê ew li melbendê çavdêrîya zazrokan. Stafê 
xizmetên çavdêrîya zarokan berpirsîyarin ku ew alîkarîya 
berdewam pêşkêşbikin bo zarokê te. Ew dikarin vî tiştî bikin 
bi piştgîrîya Asankerê Alîkarîya Têdaxistin (ISF). 
 
Asankerên Alîkarîya Têdaxistin kar nakin ji layê FKA 
XizmetêN Zarokan. Ew kardkin ji layê rêkxistina binyat 
civakî û ew berpirsîyarin bo pêşkêşkirina alîkarîyê bo  
demekî dirêj bo xizmetan,her du caran wextê FKA 
Xizmetên Zarokan alîkarîyê dikin û piştî harîkarîya wan 
xelas bû. 
 


