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 ئەم الپەره بۆ دایک و باۆک دەمێنێتەوه
 

 لووکی مات -تاقیکردنەوه و لێکولینەوه، پروژەی–ئێکاپێلی 
Ekapeli -kokeilu ja tutkimus, LukiMat-hanke 

 ئینستیتووتتی و زانکوی یوواسکولە–نییلو مەکی 
Niilo Mäki -instituutti ja Jyväskylän yliopisto 

 
 دایک و باۆکی بەریز!

 
             ماتیککا یاری کومپیتەریی تەمرینە سەرەتایەکانی حساب و ریازیاتە. ئێکاپێلی بە هاوکاری-لی هی خۆیندنەوە و ئیکاپێلیئیکاپێ
وەزارەتی  لووکی مات کە یارمەتی پێکراوی -پروژەی ئینستیتووتتی و زانکوی یوواسکولە گەشە پێدەدری، بەشێکە لە–مەکی نییلو 

 www.lukimat.fiلووکی ماتە  -. ئەمە عینوانی خزمەتگووزاری توری ئینتەرنێتی پروژەیکەلتووریەو  -پەروەردە
 

ناوەرۆکەکەی بۆ لە ریگەی نوسخە و نمونەکانی ئیکاپێلیەوە زانیاریە سەرەکیکیانی پێویستی خویندنەوە تەمرین دەکڕن و هەلدەسەنگێندرین. 
لێک چوانەیە، ناسینی بەش کردنەکان و وشەکان و تەمرینە  دەنگە ئەو نینمونە بریتی لە تەمرینێکی زۆری پیتەکان و پێکەوە گرێدا

و پێوەندیدارەکانی رەوان و خۆش خویندنەوە. لە ریگەی ئێکاپێلی ماتیکاوە تەمرینی هەلسەنگاندن، ریکخستن، ژمارە و رەقەمەکان 
 ەره.هەروەها هەژماردە کردن. بەکارهێنانی یاریەکانی ئێکاپێلی بە خۆرایی و بی بەرانب

 
بۆ دەست پێکردن و بە کار هێنانی ئێکاپێلی ئەو زانیاریانە منالەکەتان پێویستە: ئیجازەی سەرپەرەستبۆ یاری کڕدنی ئێکاپێلی، ناوی 

و رەخساندنی یاری کردنی  ەکانگونجاو لە کاتی پێوەندیدان بە رێنمامنالەکە، بەرواری لە دایک بوونی. ئەم زانیاریانە بۆ ناوی بە کارهێنەر
 )بۆ نمونە لە مالەوە و لە خوێندنگە(. اریە کە لە ریگەی رێنمایی کردنی چەندین رێنماوەی

 
ئەو مناالنەی یاری ئێکاپێلی دەکەن بەشداریی لێکۆلینەوەکە دەکەن، کە لەو ڕیگایەوە کاریگەری یاریەکە لە سەر فێر بوون روون 

ی کومپیتەری بەرگری کراو بە وندیدار بە یاریکردنی ئەو لە سەر سێرویردەکڕیتەوە. کاتێک منال یاری ئێکاپێلی دەکات، توانایەکانی پێ
شێوەی ئوتوماتیکی لە ریگەی ئەنتەرنێتەوە خەزن و حیجز دەکرێن. هەروەها پرسیارنامە بۆ سەرپەرەستی یاریکەرەکە سەبارەت بە پێش 

خەزن و حیجز دەکڕین. لە کاتی ەکانی یاری یاریکەرەکە زانیاریەکانی یاریکەرەکە دەنێردڕی. زانیاریەکانی پرسیارنامەکە دەگەل زانیاری
ئاشکرا کردنی لێکۆلینەوەکە دا بە وردی و دەقیق زانیاری کەسی یاریکەرەکە حەشار دەدڕی و بەرگری دەکڕی، هەروەها  یاریکەری 

راون بۆ سەرپەرەستی ێوندی گڕتن کە دبە پی ئەو زانیاریانی پلە گەل فورمی ئیجازە دان تاک لە ناۆ ئەم دا نا ناسڕیتەوە. پرسیارنامەکە 
ری. بە هەر حال ئەگەر ناتانهەوی کە هەموو زانیاریەکانتان بۆ بە کار هێنانێنی لێکولەرەان بدەن، دەتوانن ئەم بەشانەی یاریکەرەکە دەنێرد

 ووی زانیاریەکانتان بکەن.کە دەتانهەوی بە بەتالی بەجیبێلن یان دەتوانن بە تەواوی پێشگیری و موخالیفە دەگەل بەکارهێنانی هەم
 

یندنەوە و کەسی لە م عینوانەی مالپەرە دا لە بەردەم خو -باسکراو شیکراوەی تە سجیل و سەبت کردنی زانیاری سەبت کراوی لێکولینەوە
کە دەتوانن هەر کات  ekapeli@nmi.fiبە خەبەردان و راگەیاندن بەم عینوانە  .http://www.ekapeli.fi/privacypolicyدایە 

 بتانهەوی بەکار هێنانی ئێکاپێلی و بەشداریکردنی لێکۆلینەوە تەواو بکەن. 
 

ەن، داوا دەکەین کە ئیجازەنامەکەی یاریکردنی منالەکەتان بگەڕینەوە بۆ بەهەرحال ئەگەر ئیجازەی یاریکردنی ئێکاپێلی بە منالەکەتان دەد
دن یان کەسی بەرپرس(. رێنما زانیاری ئیجازەنامەکە لە ناۆ یاریەکەدا )مامۆستا، مامۆستای تایببەت، پسپوری عیالجی قسە کر رێنماکە

دەنووسی. لە حالتێکدا ئەگەر منال پێشتر یاری ئێکاپێلی کردو، بە رێنما تازەکە رابگەینن کە منالەکە لە ژێر چاۆدێری رێنمای چ کەسیک 
 پێشتر یاری کردو.دا 
 

وەک بەکار هێنەر ئیوە ئەگەر بتانهەوی ئیمکانی  http://www.ekapeli.fiەری بە خەبەر دان و راگەیاندن لە ریگەی عینوانی مالپ
 دەستپێکردنی یاریکردنی ئێکاپێلی تان هەروەها لە مالەوەش هەیە.

 
 بە دل و خۆشحالییەوە باسی زیاتر سەبارەت بە ئێکاپێلی تان بۆ دەکەین.

 
 دەگەل سالوی دۆستانە،

 
  یارمەتیدەری بەکار هێنەری ئێکاپێلی   Juha-Matti Latvalaماتتی التڤاال -یوها
 ekapeli@nmi.fi:نیکیستی ئەلیکتروپۆ  لووکی مات -پروژەی خەریی پروژە،ریک

 ekapeli@nmi.fi:نیکیستی ئەلیکتروپۆ
 ٠٤٠٠ - ٧٤٣ ٧٩٣تەلەفۆن: 

 
 

 .www.ekapeli.fi و   www.lukimat.fiلووکی مات و ئێکاپێلی: -زانیاری زیاتر سەبارەت بە پروژەی
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(Tämä lomake palautetaan opettajalle) 
 ئەم فۆرمە بە مەبەستی بایەگانی و هەلگرتن بۆ رێنما دەگەریندرێتەوە

 لووکی مات -ئێکاپێلی، پروژەی
Ekapeli, LukiMat-hanke 

 ئینستیتووتتی و زانکوی یوواسکولە–نییلو مەکی 
Niilo Mäki -instituutti ja Jyväskylän yliopisto 

ekapeli@nmi.fi 
 

وینی دیکەی جگە لە مالەوە دەدەن. لە ریگەی ئەم فۆرمەوە ناتوانن لە شگەی ئەم فۆرمەوە ئیجازەی یاریکردنی ئێکاپێلی منالەکەتان لە ری
 داوای یاریکردنی یاری بۆ مالەوە بکەن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فۆرمی ئیجازە
 منالەکەم یاری دەکات / پێشتر یاری ئێکاپێلی کردو. □
 

        :یاریکردن رێنما و شوێنی
 

 منالەکەم دەتوانی یاری ئێکاپێلی بکات و زانیاریەکانی یاریکردن دەتواندڕی بۆ لێکۆلینەوەکە بەکار بهێندری.
 

 (kyllä) □ نەخێر □  بەلی(ei)      
 

 ەهەلبوەشێندرێتەو ekapeli@nmi.fi* ئیجازەکە هەموو کاتێک دەتواندڕی لە ریگەی ئەم پۆستی ئەلیکترونیکیەوە:  
 

        ناوی منال: 
 

     بەرواری لە دایک بوونی منال )رۆژ، مانگ و سال(: 
 

       شوێن و شاری لە دایک بوونی منال:
 

 ئێکاپێلی، کە بتواندڕی لە مەر پێوندی -مامۆستا دەتوانی زانیاریەکانم بدات بە لێکولیرەوەکانی
 .*لێ بکڕی سەبارەت بە گەشە پێدانی ئێکاپێلی بە لێکولینەوەکان پرسیاری زانیاری زیاتر لە سەر منالەکە

 

 (kyllä) □ نەخێر □  بەلی (ei)   
 

. هەلبوەشێندرێتەوە ekapeli@nmi.fi* ئیجازەکە هەموو کاتێک دەتواندڕی لە ریگەی ئەم پۆستی ئەلیکترونیکیەوە: 
 ی گڤتن بە بەتالی بەجێ بهێلن.زانیاریەکان بۆ مەبەستی دیکە نادڕێن. ئەگەر بتانهەوی دەتوانن بەشی زانیاری پێوند

 
        ناوی سەرپەرەست:

 

       سەرپەرەست پۆستی ئەلیکترونیکیعینوانی 
 

       سەرپەرەست: پۆستی عینوانی 
 

       رەقەم تەلەفۆنی سەرپەرەست: 

 

 ئیمزای سەرپەرەست:    شوێن و بەروار:

____/____/20____         

 رێنمایی لێکۆلینەوەی فۆرمەکە:

 دەنێری. لە ریگەی پۆستی ئەلیکترونیکی یان بە کاغەزی چاپکراو . رێنما ئەم فۆرمانە بۆ سەرپەرەست١

ەرەی رێنمایی ( فۆرمەکە پر دەکاتە،ە و دەیگەرێنەتەوە بۆ رێنماکە )مامۆستا یان بەرپرسیار(. الپ٧. سەرپەرەست )الپەرەی ٧

 ( بۆ سەرپەرەست دەمێنێتەوە.١)الپەرەی 

 رێنما زانیاریەکانی فۆرمی ئیجازەکە بۆ ئێکاپێلی دەگوازێتەوە و فۆرمی ئیجازەکە الی خۆی بایەگانی دەکا و هەلیدەگری.. ٧


