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بخێر بێن بۆ باخچێ ساڤایان ل سوێدێ!
باخچێ ساڤایان ل سویدێ ژبۆ وان زارۆکانە یێت ژییێ وان د ناڤبەرا { ١ئو } ٥ساالندایە دیسان
گراناهییێ د ئێخیتە سەر پەروەردەکرن و پێشڤەچون و خواندینێ
بوچی باخچێ ساڤایان یێ باشە بو زاروکێن هەوە.

لدوف ڤەکولینێت باش ئەوێت هاتین کرن کو باخچێ ساڤایان کارتێکرنەکا باش لیسەر پێشڤەچونو فێربونا زاروکی یا هەی .ئەو زاروکێ چویە
باخچێ ساڤایان شیانێت زمانی باشرتن د زمانێ سویدیدا وە ئە نجامێت زانستی یێت وان ل قوتابخانێ باشرتن وە هەروەسا ژیانەکا باشرت دبەنە
سەر ژوان زاروکێت نەچوینە باخچێ ساڤایان!
کار کرن ژ بو پێشڤەبرنا زمانی ل باخچێ ساڤایان گەلەکا گرنگە بو زاروکان بەلێ یا هەرا گرنگ بو وان زاروکا کو زمانێ وان یێ مالێ یان زمانێ
دایکێ نە زمانێ سویدی بیت.
بو بەشەکێ زاروکان کو ئەوێت زمانێ وان نە سویدی بن باخچێ ساڤایان باشرتین دەلیڤەیە بوفێربونا زمانێ سویدی.
بەشەکێ گەلەک گرنگ ژ کاری ل باخچێ ساڤا دهێتە کرن وهكو پشتەڤانییا زاروکا د هێتە کرن کو شیانێت وان هەردەم زیندی بن،ژ بو
رێکخسنت،دەربرینا هەستا،ئێمناهی ئو گرێدانا پەیوەندیا ئو دیتنا دەوروبەرێت خوە.

Burlövs

kommun

برێڤەبرنا بەلگێت دیمۆکراتیێ!
باخچێ ساڤا دهێتە ب رێڤەبرن ل دیف لێروپالنێ ئوLPP
لێرۆپالنا باخچێ ساڤایان یا تایبهته بۆ وان .وەکی بریار کو ژ
پەرلەمانێ سوێدێ ئو لگەل سیاسەمتەدارێت سویدی دەرکە
ڤتی{. }٨٠٠..٢٠١٠
هەمی کارۆبارێن لباخچەی دهێنە کرن گرێدای ب یاسایێت
جڤاکا سوێدێ ڤە وەکی پرسێت گرێدای ب بهایێت
دیمۆکراتییەتێ ڤە ئو لدویف بریارێت دەولەتێت ئێکگرتی
کو هەمی مرۆڤ دڤێت وەک یەک بن ئو وەک ئێک بژین.

باخچە بۆ هەمیا یە!
ژبو وان زارۆکەت ئهوێت لوەرزێ پاییزێ ژییێ وان دبنە ٣
سال ماف یێ هەی کو خوە لوێرە قەیت بیکەن د ماوێ ٥٢٥
دەمژمێرادا د سالەکێ ئانکۆ دبنە  ١٥دەمژمێر د هەفتیەکێدا
و خوە قەیت کرن هەروەیە بێ پارەیە.
هەلبژارتن و خوە قەیت کرن بو باخچێ ساڤان!
لێگەرهان بو قەیتکرنا زاروکان ژالیێ دایک و بابا ڤە دهێت
کرن  .دڤێت زاروك چار هەیڤا بەری دەست پێ کرنێ بهێت
قەیت کرن ئو داخاز کرن دڤێت ب ڤی رەنگێ خارێ بیت
درێکا دیگیتال لدۆر ڤان ناڤ ئو نیشانێت ل خوارێ
www.burlov.se/ansokanforskolan

باخچێ ساڤایان یێ ڤەکرییە!
ناڤەندا خێزانی یا {سامۆڤارن} جهێ ئێک دیتنا وان دایک ئو
بابا نە ئەوێت زارۆکێت دناڤبەرا{ ٠هەتا  }٦ساالندا هەین.
ناڤۆنیشان
سڤێنس هۆگس ڤێگن  ٦نەفسا ئاڤاهیدا ئەوا سخلەمخانا
ئارلۆڤ دایە.
Svenshögsvägen 6 Arlöv
ل وێرێ زاروکێت هەوە دێ شێن یاریا ل گەل زاروکێن دی
کەن ئو دێ شێن لگەگ دایک و بابێن زاروکێن دی باخڤن .
چونا وێرێ بێ پارەیە ئو پێتڤی ناکەت خوە لوێرێ قەیت
کەن ئان ناڤێت خوە بنڤێسن.
مالپەرا وان ئهڤەیە
www.burlov.se/samovaren
facebook
facebook.com/familjecentralenSamovaren

