
  ئەنجامە سەرەتاییەکان   1فیدباکی فێربوون لە ماڵەوە: ڕاپرسی #

 ئێمە بۆچی ڕاپرسی دەکەین؟*

 بۆ تێگەیشتن لە چۆنیەتی باشتر بەدیهێنانی پێویستیەکانی قوتابی، مامۆستا و خێزان لە ماوەی فێربوون لە ماڵەوە

 بۆ بینینی ئەوەی پێویستیەکان بە تێپەڕبوونی کات چۆن دەگۆڕێن لەگەڵ ڕاپرسیەکانی بەدواداچوون

 بۆ باشترکردنی پرۆگرامەکان و تەکنەلۆجیا بۆ پشتیوانیکردنی فێربوون

 کۆکرایەوە 2020ی نیسانی 10-3داتای ناو ئەم ڕاپۆرتە لە ماوەی ڕاپرسی یەکەمدا لە 

 ئۆنالین دابەشکرا و بەردەست بوو* ڕاپرسیەکە تەنها بە شێوەی 

 کێ وەاڵمی دایەوە

 4,267  ئەندامی خێزان 

 1,692 وانەبێژ 

 1,344 مامۆستا 

 366 سەرکردەی قوتابخانە 

 46 ستافی ناوەندی 

 137 ستافی تر 

 ئایا ئەم هەفتەیە خۆت/خێزانەکەت لە کاری قوتابخانە بەشدار بوون؟

 % خێزانەکان99%ی قوتابیان بەڵێ  97

 اڵمدەرەکان باسیان لە بەشداریکردنی ماڵەوەی فێربوون کرد لە ڕێگەی:زۆرینەی وە

 پێشکەشکردنی ئەرکەکانی قوتابخانە 

  تەواوکردنی چاالکیە پۆستکراوەکان بە ئۆنالین 

 ئیمەیلکردن یان چاتکردن لەگەڵ مامۆستایەک 

 چۆن بەڕێوەدەچێت؟ 

 70ون لە دوورەوە باش/زۆر باش بەڕێوە چووە.%ی ئەوانەی بەشداریان لە ڕاپرسیەکە کرد ووتیان کە کە فێربو 

 هەستت چۆنە دەربارەی فێربوون لە ماڵەوە؟ 

  ووتیان باش نەبووە یان کاتێکی سەختیان 30زۆرینەی قوتابیان و خێزانەکان ووتیان هەست بە باشی دەکەن، بەاڵم نزیکەی %

 هەبووە.

 ئایا قوتابیان پێویستیان بە چەندە یارمەتیە بۆ کاری قوتابخانە؟

  .زۆرینەی قوتابیان باس لە پێویستی کەمێک یارمەتی دەکەن. خێزانەکان ووتیان یارمەتی زیاتریان بە منداڵ)ەکان(یان داوە

 کەمێک زیاتر لە نیوەی وانەبێژەکان ووتیان قوتابیەکان پێویستیان بە کەمێک یارمەتیە.

 %ی مامۆستایان81  ی قوتابیان 75% 

 %ی خێزانەکان لەو باوەڕەدان فێربوون لە ماڵەوە پێویستە لەم کاتەدا بەردەوام بێت87 

 سەرکەوتنی فێربوون لە ماڵەوە

 نزیکەی گشت قوتابیان و خێزانەکان کە وەاڵمی ڕاپرسیەکەیان دایەوە ووتیان کە توانیویانە لە ماڵەوە کاری قوتابخانە بکەن 

 ی قوتابیان، دایبابەکان و مامۆستایان لەوباوەڕەدابوونەوە فێربوون لە ماڵەوە باشەزۆرینە 



 نزیکەی هەموو کەسێک ڕازی بوون کە فێربوون لە ماڵەوە پێویستە لەم کاتەدا بەردەوام بێت 

 زۆرینەی قوتابیان ووتیان کە پێداچوونەوەیان بە بابەتەکان کردووە لە کاتی فێربوونی شتە نوێیەکان 

 ئاستەنگانەی قوتابیان و خێزانەکان دووچاری دەبنئەو 

 ڕاپرسیەکە تەنها بە شێوەی ئۆنالین بوو؛ بۆیە، گشت قوتابیان و خێزانەکان ڕەنگە نەیان توانی بێت وەاڵم بدەنەوە 

 هەندێک قوتابی، خێزان، و مامۆستایان ووتیان فێربوون لە ماڵەوە بە باشی ناڕوات 

 وتابیان بۆ کاری قوتابخانە ئاستەنگێک بووەخێزانەکان ووتیان یارمەتیدانی ق 

 گروپێکی بچووكی قوتابیان کاتێکی سەختیان هەبووە و ویستیان قسە لەگەڵ کەسێک بکەن دەربارەی کارەکە 

 هەنگاوەکانی داهاتوو

 کەسێک بکەن  قوتابخانەكان ئاگادارکراونەتەوە دەربارەی ئەو قوتابیانەی دەڵێن کاتێکی سەختیان هەیە و دەیانەوێت قسە لەگەڵ

 دەربارەی کارەکە

 جێفکۆ سەرچاوە و پشتیوانی زیاتر بە خێزانەکان دەدات بۆ یارمەتیدانی قوتابیان لە فێربوون لە ماڵەوە 

  جێفکۆ هەموو دوو شەمەیەک بەردەوام دەبێت لە پێشکەشکردنی فێربوونی پیشەگەرانە بۆ پشتیوانیکردنی مامۆستایان و

 ۆنالینسەرکردەکان لەبارەی فێربوونی ئ


