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 (MDI)ئامرازی پەرەپێدانی ساڵەکانی ناوەند  :بابەت
 

 ,خێزانە بەرێزەکان
 

، پابەندین بە دەسنیشانکردن و البردنی  Hamilton-Wentworth District (HWDSB)لە دەستەی قوتابخانەی 

هەروەها ئێمە پشتیوانی  .ڕێزلێگرتنەوە فێربنبەربەستەکان، تاوەکو سەرجەم قوتابیان لە ژینگەیەکی پاڵپشتیکار، گشتگیر و 

لە خۆشگوزەرانی فێرخوازان دەکەین لەرێگەی پرۆگرامەکان، پاڵپشتی و خزمەتگوزاریەکان کە باشکردنی تەندرووستیان و  
 .لەخۆ دەگرێت 19-چاک بوونەوەیان لە پەتای کۆڤید

 
قوتابیانی   .تەواو دەکەن (MDI)انی ساڵەکانی ناوەند ئامرازی پەرەپێد 12بۆ  4لە مانگی تشرینی دووەم، قوتابیانی پۆلی 

ئەم ڕاپرسیەیان تەواوکرد و هەندێک قوتابی لە قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی وەشانێکی  2018لە ساڵی   8بۆ  4پۆلی 

لە کاتی   لە مانگی تشرینی دووەم، قوتابیان بە ڕاپرسیە ئۆنالینە .ـیەیان لە وەرزی بەهاردا تەواوکرد MDIکورتکراوەی 

 .وەاڵمەکانی منداڵەکەت تایبەت و نهێنی دەبن و بە هیچ ناوێک ناناسرێتەوە .قوتابخانە بە سەرپەرشتی قوتابخانە ئەنجام دەدەن
 

 مەبەستی توێژینەوەکە چیە؟ 
HWDSB  خۆشگوزەرانی،  دەیەوێت باشتر لە الیەنەکانی گەشەی منداڵ تێبگات لە ساڵەکانی ناوەند کە کار دەکاتە سەر

ڕاپرسیەکە پرسیار لە قوتابیان دەکات دەربارەی بۆچوون، هەست و ئەزموونەکان لە   .تەندروستى و سەركەوتنی قوتابخانە

ئەنجامەکانی توێژینەوەکە بۆ بڕیاردانی گرنگ بەکاردێنێت دەربارەی ئەو پرۆگرام و  HWDSB .قوتابخانە و ناو کۆمەڵگە

 .ەک بۆ مندااڵن دروست دەکاتخزمەتگوزاریەکانەی کەوا جیاوازی
 

 :ڕاپرسیەکە پرسیار لە قوتابیەکان دەکات دەربارەی
 ;هاندان، گەشبینی، دلخۆشی و هاوسۆزی-گەشەی کۆمەاڵیەتی و سۆزداری، وەک خود (1
  ;هەستی وابەستەبوون، خێزان، برادەر، و کۆمەڵگەکان (2
 ;ئەزموونەکانی قوتابخانە (3
 تەندروست خۆشگەزەرانی؛ و  تەندرووستیی جەستەیی و  (4
  .بەکارهێنانی کاتەکان لە دوای قوتابخانە، لەگەڵ ویستی منداڵەکان بۆ کاتەکانی دووای قوتابخانە (5

 
 چۆن نهێنیی منداڵەکەم دەپارێزرێت؟ 

ەستەی وەاڵمەکانی منداڵەکەت بۆ تۆ یان هیچ ستافێکی قوتابخانە یان د .لەم توێژینەوەیەدا منداڵەکەت بە ناو ناناسرێتەوە

هیچ زانیاریەکی  .ئەمە بۆ دلنیابوونەوەی لەوەی کەوا وەاڵمەکانی منداڵەکەت تایبەت و نهێنین .قوتابخانە بەردەست نابێت

 .توێژینەوەکە بۆ تۆماری منداڵەکەت لە قوتابخانە زیاد ناکرێت
 

ەکەت و قوتابخانەی منداڵەکەت بە  لە باڵوکراوەکانی توێژینەوە یان بەڵگەنامەی گشتی بەکاربێت، منداڵ MDIئەگەر زانیاری 

ئەگەر لە هەر کاتێکدا منداڵەکەت نەیەوێت لە ڕاپرسیەکە بەشداری بکات، مامۆستاکەیان   .هیچ شێوازێک ناناسرێتەوە

 .چاالکیەکی جێگرەوەی قوتابخانە پێشکەش دەکەن
 

  (MFIPPA)پاراستنی تایبەتمەندیەتی لە یاسای ئازادی زانیاری و  (2)28بە گوێڕەی بڕگەی MDIزانیاری کەسیی لە سەر 

کۆ دەکرێتەوە کە ئاماژە بەوە دەکات کەوا ئەو ڕێکخراوانەی کەوا چااڵکی رێگەپێدراو لەرووی یاساییەوە ئەنجام دەدەن 
یارمەتیدەرە لە بەدیهێنانی داواکاریەکانی  MDI .دەشێت زانیاری کەسیی لەرێگەیتاکەکان کۆبکەنەوە هەرکات پێویستی کرد
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ساڵێکدا دەربارەی ژینگەی   2تى پەروەردە بۆ دەستەکانی قوتابخانە بۆ ڕاپرسی کردن لەگەڵ قوتابیەکان لە هەر وەزارە

  .قوتابخانەیان
 

 چۆن قوتابخانە و کۆمەڵگە سودمەند دەبن ؟ 
ی مندااڵن  یارمەتی مامۆستاکان، پالندانەرانی پرۆگرامەکان و ئەندامانی کۆمەڵگە دەدات تا دەربارەی ژیانMDIتوێژینەوەی 

قوتابخانە و کۆمەڵگە دەتوانن ئەنجامەکان بۆ باشترکردنی ژیانی مندااڵن   .فێر بن لە ڕێگەى دەنگی خودی منداڵەکان

 .لەو باوەڕەداین توێژینەوەکە چەندین سوودی ئەرێنی پێشکەش بەمندااڵن و خێزانە ناوخۆییەکان دەکات .بەکاربهێنن
HWDSB ەش شاری لەگەڵ هاوبەشەکان کاردەکات لەوانHamilton   بۆ دلنیابوونەوە لەوەی پێداویستی فێرخوازان لە

باڵودەکەینەوەو بۆ   Hamiltonداتای دەسنیشان نەکراوی ڕاپرسیەکە لە ناو شاری  .کۆمەڵگاکەمان دابین دەکەین

 .ئاگادارکردنەوە و دەوڵەمەندکردنی پرۆگرامسازی و خزمەتگوزاریەکانی مندااڵن و گەنجان
 

 زانیاری زیاتر دەست بخەم؟   دەتوانم لەکوێ
، کە لە ناوچەکانی تری کەنەدا بەکاردێت، لەرێگەی ئۆنالین  MDIتکایە زیاتر فێربە دەربارەی 

.www.earlylearning.ubc.ca/mdi 
 

کانی ناوەند لە سەر وێبسایتەکەمان بدۆزیتەوە لە هەروەها دەتوانیت زانیاری و سەرچاوە دەربارەی ڕاپرسی گەشەی ساڵە
being/mdi/-well-and-health-https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental 

ئەگەر هەر پرسیار یان نیگەرانیەکت هەیە دەربارەی بەشداری کردنی منداڵەکەت، تکایە پەیوەندی بە بەشی توێژینەوە و  
 aresearch@hwdsb.on.c  .9055275092شیکاری بکە لەڕێگەی 

 
 

  ,دڵسۆزتان
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