
وێڵزی )Welsh( بۆ منداڵەکەت هەڵبژێرە.

خوێندن بە زمانی وێڵزی )Welsh-medium( چییە؟

ڕەنگە پێشرت بیرت لە خوێندن بە زمانی وێڵزی نەکردبێتەوە. کەوایە چی پێشکەشی منداڵەکەت دەکەن؟

ئەو قوتابخانانەی بە زمانی وێڵزی دەخوێنن زمانی پیادەکردنیان زمانی وێڵزییە. مندااڵن هان دەدرێن بە درێژایی ڕۆژانەی 

قوتابخانە زمانی وێڵزی بەکاربهێنن و وانەکان بە دوو زمان دەوترێنەوە.

قوتابخانەکانی خوێندن بە وێڵزی شانازی بە ئەوە دەکەن فرە زمانین، وە دەرفەتی ئەوە بە مندااڵن دەدەن چەندین شارەزایی 

بەدەستبهێنن.

وێڵزی زمانی سەرەکیییە و لە فێرکردنی ڕۆژانەی قوتابخانەکانی خوێندن بە وێڵزی بەکاردەهێرنێت، هەروەها دوای قۆناغی 

بنچینەیی )foundation phase( ئینگلیزی وەک زمانی یەکەم بە هەموو تەمەنەکان دەوترێتەوە.

ئەو مندااڵنەی قوتابخانە سەرەتاییەکانی خوێندن بە وێڵزی بەجێدەهێڵن لە وێڵزی و ئینگلیزیدا پاراو دەبن، وە دەرفەتی 

ئەوەیان پێ دەدرێت بەدرێژایی پەیڕەوەکە هەردوو زمانەکە بەکاربهێنن. سەملێندراوە ئەمە کاریگەرترین ڕێگایە بۆ فێربوونی 

زمان.

98%ـی قوتابیان کە لە قوتابخانەکانی خوێندن بە وێڵزی دەردەچن لە نیوپۆرت، لە خێزانە نا-وێڵزیەکانەوە هاتوون.

 بۆ ئەو دایک و باوکانەی بە شێوەیەکی سەرەکی بە وێڵزی قسە ناکەن، قوتابخانەکان هەموو شتێک بە ئینگلیزی و وێڵزی 

دابین دەکەن. قوتابخانەکانی نیوپۆرت هەروەها پشتگیریی ئەو خێزانانە دەکەن کە زمانی یەکەمیان نە ئینگلیزییە و نە وێڵزی.



وێڵزی )Welsh( بۆ منداڵەکەت هەڵبژێرە.

ئەگەر منداڵەکەم بنێرم بۆ قوتابخانەی خوێندن بە وێڵزی، سوودی هەیە؟

ەگەر منداڵەکەت بنێریت بۆ قوتابخانەکانی خوێندن بە وێڵزی، چەندین سوودی هەیە. ئەو سوودانە ئەوانەن کە دەبین بە 

بەشێک لە کۆمیونیتیی قوتابخانەیەک کە سەرمەشقە لە فێربوونی زمان.

توژینەوەکان دەریان خستووە گەورەبوون و چاو و گوێ کردنەوە لەگەڵ فرە زمان گەشەکردنی منداڵ لە قۆناغی سەرەتادا 

باشرت دەکات و ئەگەری سەرکەوتنی ئەکادیمی بەرز دەکاتەوە.

فێربوونی زمان لە قۆناغی سەرەتادا وادەکات ئاسانرت فێری زمانی دیکە ببیت. مندااڵنی قوتابخانەکانی خوێندن بە وێڵزی لە 

نیوپۆرت لە چەندین پاشخانی جیاوازەوە هاتوون و دەشێت خۆیان بە زمانی جیاواز قسە بکەن. ئەو شارەزاییانەی زمانی زیادە 

یارمەتیی منداڵ دەدەن لە قوتابخانە فێریی هەردوو زمانی وێڵزی و ئینگلیزی ببێت.

توێژینەوەکان پێشنیازی ئەوە دەکەن ئەو کەسانەی بە چەندین زمان قسە دەکەن مێشکێکی تەندروسترتیان هەیە. ئەو 

مندااڵنەی بە زیاد لە زمانێک قسە دەکەن باشرت سەرنج دەخەنە سەر شتەکان و ئەگەری پێبڕین و سەرقاڵکردنیان کەمرتە.

قسەکردن بە زمانی وێڵزی هەلی دۆزینەوەی کار زیاتر دەکات لە وێڵز، وە 25%ـی کارمەندان کە لە نیوپۆرت لە کەرتی گشتی 

کار دەکەن مەرجە خزمەتگوزاریی بە زمانی وێڵزی پێشکەش بکەن.

هەروەها لە چاو قسەکەرێکی نا-وێڵزی، ئەگەری زیاترە بڕوانامە بەدەستبهێنیت و کارێکی نایابی وەک پزیشکی پەیدا بکەیت.

 ئەزموونی شیرین

“دایک و باوکی زۆر هەن لە قوتابخانەکان کە بە وێڵزی 

قسە ناکەن. دەست لە ناو دەست گەشتەکە دەستپێدەکەن. 

قوتابخانەکان هەمیشە هاوکارن، هەموو شتێکت بە دوو زمان 

بۆ دەنێرنەوە. هەمیشە هاوکاریی بەردەستە کە دەتوانیت 

پشتی پێ ببەستیت!”
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وێڵزی )Welsh( بۆ منداڵەکەت هەڵبژێرە.

دەتوانم چی قوتابخانەیەکی خوێندن بە وێڵزی هەڵبژێرم؟

هەموو قوتابخانە هەنووکەییەکانی خوێندن بە وێڵزی لە نیوپۆرت سەر بە پۆلبەندییە یەکەمەکانی وێڵزن کاتێک لە ڕووی 
ئەداوە بەراوردیان دەکەیت بە قوتابخانەکانی دیکە.

قوتابخانەیەکی سەرەتایی تەواو نوێی خوێندن بە وێڵزی لە مانگی نۆی 2021 ـەوە دەکرێتەوە لە قوتابخانەی منااڵنی کاریلیۆن 
لۆج هیڵ Caerleon Lodge Hill Infant School ی پێشوو، لەبنەڕەتدا وەک بوارێکی ساوا تەنها بۆ قوتابیانی باخچەی 

ساوایان و ڕیسێپشن. قوتابخانەکە ناوی: Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli دەبێت.

یەکسەر دوای ئەوەی کە دامەزرا لە Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli دواتر دەگوێزرێتەوە بۆ  ئەو شوێنکاری تازە 
نۆژەنکراوەی قوتابخانەیە کە ئێستا قوتابخانەی سەرەتایی پیڵینگوێنلی Pillgwenlly Primary school لێیە.

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli یەکەم قوتابخانە دەبێت کە بناغەیەکی سەرچاوەی فێربوونی تەرخانکراوی هەبێت بۆ 
پشتگیریکردنی ئەو منااڵنەی کە پێداویستی زیاتری فێربوونیان هەیە. 

هەروەها یەکەیەکی تایبەتی فێرکردنی تێدایە، کە یارمەتیی ئەو مندااڵنە دەدات لە قوتابخانەکانی خوێندن بە ئینگلیزیەوە 
هاتوون بۆ ئەوەی بەخێرایی بچنە سەر سکەی زمانی وێڵزی تا دەست بە خوێندن بە زمانی وێڵزی بکەن.

دەرفەتی نوێ لە قوتابخانەی نوێی خوێندن بە وێڵزی بەردەستە بۆ پێدانی هاوکاریی خەڵکی ناوچەکە لە ناو دڵی گەڕەکی پیڵ 

Pill دا وەک دابینکردنی وانەی فێربوونی زمانی وێڵزی بۆ دایک و باوکان.

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر قوتابخانە سەرەتاییە دیاریکراوەکان پەیوەندی بەو ژمارانەوە بکە: 


