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Lihevkirina Destûra Çapemenîyê ya Salanî 
 

Encûmena Xwandingeha Herêma Hamîlton-Wentworthê (HWDSB) soz dide ew ê zanyarîyên kesanî 
yên xwandinkaran biparêze û gava xwandinkar li ser tore zanyarîyên xwe yên kesanî belav kirin ew ê 
alî wan bike ew “nîşana xwe ya lingên jimarî” yên dihêlin bi awayekî erênî bi hev bixe. Ji bi vegotin û 
nimûneyên ku em zanyarîyên xwandinkaran car caran çawa bi kar tînin û gava pêdivêyên qanûnî pêk 
tînin veşarîbûna wan çawa dibarêzin ji kerema xwe ji bo Nemaya Dêûbavî/Parêzkarî li sîteya înternetê 
ya xwandingeha xwe binihêrin. 
 
Ji ber ku navgînên jimarî hatin pêşkêşkirin û em hê jî zehmetîyên jîyanê û hînbûnê yên gava pandemîyê 
derbas dikin, sinif pir guherîn. Xwandinkar di sala akademîk a pêşîya me de bi hînbûna bi hev re ya tê de 
hem sinifên mecazî û hem jî yên fizîkî hene ve dibin meşxûl bibin.       
Bi pêşîkîyên hînbûnê yên sedsala 21î lihevhatî, encumena birêvebirîyê ji xwandinkaran re keysa gihana 
digel Microsoft Teams, Kataloga Pêkanînê ya HWDSB, posteya elektronîk û teqwîmê, Rewşa Hînbûna 
Mecazî ya Wezîrîya Hînkarîya Millî yan “HUB”ê pêşkêş dike. Di rewşên hînbûnê yên li ser torê de 
hînbûna senkron a divê hemû tevlîbûyî di yek gavê de li ser torê bin hînbûna asenkron a xwandinkar 
kingê bivên xwe bigihînin têdeyîyê hene. Tevlî vê yekê, xwandinkar, bi erêkirina mamhostayê sinifê, 
dibin alavên li ser tore yan sepanên webê û civata sosyal, çawa bixwazin wisa dikarin bi kar bînin. 
 
Xwandinkar li ser babeta welatîbûna jimarî û bi awayekî ewle bikaranîna teknologîyê li gora temenê 
wan tên hînkirin. Ji bo zanyarîya bêtir a li ser siyasetên me û fermanên me yên hikûmetî yên hînkarîya 
sedsalan 21î, li Siyaseta 6.1 Hînkarîya Sedsala 21î, tevlî Prosedura Bikarhatina bi Berpirsîyarî, Prosedura 
Xwedanîyê û Nivîsevanîyê, û Prosedura Nasnameyê, Ewlebûnê û Tevlîbûyîna Erênî binihêrin. Ev siyaset 
û ferman dikarin di sîteya înternetê ya encûmenê de bi bikarhatina fonksîyona lêgerînê bên dîtin 
(https://www.hwdsb.on.ca/). 

 

Xwandinkarên HWDSBê dê li xwandingehê înternetê bi kar bînin û awayê çêkirina bikarhatina sepanên 
em ji bo hînkirinê wan peyder dikin hîn bibin, belav bikin û hevkarîyê bikin. Ew ê tevlî deverên di nava 
sinifê de û dibin li xwandingehê û sîteyên din de di seranserê depê de jî dikarin xuya bibin jî bibin. Bi 
tenê bi destûra we ya di vê formê de dê zanyarîyên naskirî yên destekên li ser torê (anku yên li derveyê 
HWDSBê dibin xuya bibin) hebin. 
 
Em ji bo ku zarokê we ji alî mamhostayên xwe yên sinifê ve li gora temenê wan bi awayê têkildar 
yekser li ser tore tevlî bibin destûra xwe dixwazin. Erêkirina we bi temamî maye li ser xwastina we. 
Bi erêkirina we dibe fotografên/vîdyoyên/qeydên dengî yên zarokê we bi awayê nivîskî û xebatên 
çêker û/yan nave wî ji xwandingehên HWDSBê bi wê de li ser torê xuya bibin) anku ji alî komê ve bi 
awayê ji her kesî re vekirî dibin xuya bibin yan di World Wide Webê de bên dîtin), wek nimûne:  

 
• bultenên elektronîk ên xeberan ên xwandingehê yên ji koma me ya dêûbavan re tên şandin 
• sîteyên înternetê, blogên û procektên vîdyoyê yên sinifê 
• hesabên çapemenîyê civatî yên sinifê/xwandingehê/encûmenê (wek Twîterê, Youtubê filan) 
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• belavkirin yan weşanên çapemenîyê xwandingehê/komê 
• platformên din ên hînkarîyê 

 
(ji kerema xwe vê rûpelê ji bo zanyarîyê veşêrin) 
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Erêkirina eşkerekirina ji zanyarîyên elektronîk ên xwandinkaran re 
 

Erê, ez erê dikim û destûra min heye ku zanyarîya kesanî ya zarokê min di formên xuyandî (yên 
wek fotografan/vîdyoyan/qeydên dengî yên zarokê min, navê wî, karê nivîskî/çêkerî, şandeyên 
çapemenîyê civatî/sîteya înternetê/çapemenîyê xeberan) de bê eşkerekirin ji ber ku ew bi 
rêbertîya mamhostayê xwe yê sinifê ji bo serfirazîyên wî yên çêkerîyê û akademîk ji alî 
xwandingehê/rêncberên encûmena birêvebirîyê û çapemenîya herêmî ya xeberan ve bên 
parvekirin û pîrozkirin tevlî rewşa hînkarîya sedsalan 21î dibe. 

 
 
 

NA, ez erê nakim. Ez erê nakim ku zanyarîyên kesanî yên dikarin bên binavkirin ên 
zarokê min di World Wide Webê de bi awayê her kes karibe bibîne û/yan karibe li wan 
bê gerîn bên eşkerekirin. 

 
 
 
 

Navê Xwandinkarî:   Sinif:    
 
 
 

Îmzeya Xwandinkarî (eger 18 salî yan jortir be):    
 
 
 

Navê Dêûbavî/Parêzkarî:    
 
 
 

Îmzeya Dêûbavî/Parêzkarî:    
 
 
 

Tarîx:    
 

 
Mamhostayê sinifa zarokê we dê ji bo keysa we ya pirsîna pirsan û eger bê xwastin guherandina erêkirina 
we ya li ser teknologîyên xuyandî, li ser tecrîbeyên hînkarîya sedsalan 21î yên ji bo xwandinkaran pîlankirî 
dê di seranserê salê de bi we bide zanîn. 

 
 
 

Eger ji ber bikarhatina zanyarîya kesanî ya li ser ewlehîya zarokê we çi gumanên we hebin ji kerema xwe 
bi mamhostayê xwe yan birêvebirê xwandingeha zarokê we tevlî dibê re biaxife. 


