
،  Vårres، باخچەی منااڵنی Sverresbog، باخچەی منااڵنی Ilabekkenوباوکان لە باخچەی منااڵنی  بۆ هەموو دایک

 . Uglaو قوتابخانەی مێرمنااڵنی  ressurssenterو  Åsveienقوتابخانەی سەرەتایی 

 

 

 .Tett- på pilotوباوکان سەربارەت بە دەستپێکردنی بەرنامەی زانیاری بۆ دایک

 

 SFOمناڵ دەبێ ئاسانکارییەکی باشتریان هەبێ لە باخچەی منااڵن، قوتابخانە و هەروەتر لە 

 

و   Åsveien، قوتابخانەی سەرەتایی Vårres، باخچەی منااڵنی Sverresbog، باخچەی منااڵنی Ilabekkenباخچەی منااڵنی  

ressurssenter  و قوتابخانەی مێرمنااڵنیUgla  هەوڵ ئەدەن دەگەڵ حەولی بەرنامەیTett på-pilot  .خۆ بگونجێنن 

 

باشتر کردنی سیستمی ئەمڕۆیە لە ڕێگای دامەزراندنی هاوکارێکی چڕ و باشتر لە نێوان  Tett på-pilotئامانجی گشتی لە 

 وباوکانە. کەسانی پسپۆڕ، منااڵن و دایک

 

Tett på-pilot   هەوڵ ئەدات لە نزیکەوە سیستمێکی پشتگیری گشتی لە منااڵن، قوتابیەکان، باخچەی منااڵن، قوتابخانە و

ـە بەم مانایەیە کە ڕاوێژکارەکانی خزمەتگووزاری  pilotهەڵسەنگێنێ. لە کردەوەدا ئەم وباوکان/سەرپەرەشتیارەکان دایک

(، گرووپی قوتابخانە و قوتابخانەی ڕۆژانە ئامادە بوونێکی سابیتیان دەبێ لەو باخچەی منااڵن و  PPTدەروونی پەروەردە )

ی هەیە سەبارەت بە خزمەتگووزارێکانی دیکەی  ڕۆڵی ڕێکخستن PPTلەخۆ دەگرن. ناوەندی  pilotقوتابخانانە کە بەرنامەی 

 شارەوانی بە مەبەستی دڵنیا بوون لە ڕێکارێکی گشتی. 

 

ـەوە مناڵ و مێرمنااڵن دەتوانن باری پەروەردەیەکی تایبەت و گوونجاو وەدەست بخەن و ڕێژەی تێکەاڵو بوون    Pilotلە ڕێگای 

ەم هەوڵە پارێزگاری دەکات لە مافی یاسایی بە مەبەستی یارمەتی  بەرز بکەنەوە. ئ SFOدەگەڵ باخچەی منااڵن، قوتابخانە و 

 پەروەردەی تایبەت و خوێندنی تایبەت بەمجۆرەی کە هەیە یان بە پێی پێویست لیکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت. 

 

 . Pilotدا بەشدار دەبێ بۆ پێدانی زانیاری زیاتر سەبارەت بە وباوکانلە کۆبوونەوەکان دەگەڵ دایک PPTناوەندی 

 

و لە الیەن بەرپرسی قوتابخانە/لێژنەی بەڕێوەبەرییەوە بە جیاواز  Pilotوباوکان بەشێکی گرینگە بۆ بەرنامەی تەئسیراتی دایک

وباوک دەتوانن بەردەوام بن لە پێوەندی گرتن دەگەڵ کارمەندەکان یا سەرپەرەستی پارێزگاری لێدەکرێت. وەک دایک

 باخچەی منااڵن یا قوتابخانەی خۆتان. قوتابخانە/لێژنەی بەڕێوەبەرایەتی لە

 

Tett på-piloten دا لەبەرچاوی بگرن. ناوەندی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵگا واتە بەرنامەیەکی نەتەوەییە کە دەبێ لە لێکۆڵینەوەکان

NTNU  و ئەنستیتۆیNordisk ( بۆ خوێندنەوەی نوێخوازی، لێکۆڵینەوە و پەروەردەNIFU بە پشتگیری لە الیەن )

 ـە لێکۆڵینەوە بکەن.pilotوی گشتی پەروەردە و بارهێنان حەول ئەدەن لە سەر چۆنیەتی کارکردنی ئەم ڕێکخرا

 

 ڕادەگەیەنێت.  pilot( زانیاری زۆرتر لە سەر بەشەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە سەبارەت بە NIFUناوەندی لێکۆڵینەوە و پەروەردە )

 


