
1 

 

    
  p1  

 

 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت  

 

 

 

 

 

 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت

 
 لەناو   16خوێندنی دوای تەمەنی 

ی
ساڵ

 بەریتانیا 
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 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت  

 پێشەیک
ن بۆ بەریتانیا ر

بێ  ر
 بەخێ 

بوون وە   ر
ئامانجی ئەم نامیلکەیە ئەوەیە بۆ ئەوەی زانیاریت پ   بدرێت دەربارەی چۆنیەپی دەستگەیشتنت بە خوێندن و فێ 

ۆکەیەکت پ   بدات سەبارەت بەو ڕێڕەوە جیاوازانەی کە دەتوانیت بیگریتە بەر.   بێر

ە ڕەنگە هەندێك جار کەمێك ئاڵۆز بێت و هیوادارین کە ئەم ڕا ر
بەرە واتا ڕێنماییە بۆت ئاسانێی بکات  سیستەیم خوێندن لێ 

   تاکو تێبگەیت سەبارەت بەوەی هەموو ئەمانە چۆن کاردەکەن. 

 

 ناوەرۆکەکان 
 ڕێنماییەکە ڕێکخراوە لەو حەوت بەشانەی خوارەوە:  

 

وانینێیک. 1 ڕ ر
خوێندنسیستەیمبەسەبارەتگشتی تێ 

 16دوایتەمەپن بۆخوێندنڕێڕەوینموونەی. 2
 

ساڵ

تۆخوێندپن لەبەشدارنکەسەرەکیەکاپن گەورەکەسە. 3

ر  لەناودەرفەتەکان. 4
کۆلێ 

 ساڵنامەی. 5
 

22/21خوێندپن ساڵ

ر  کاپی خشتەینموونەی. 6
کۆلێ 

سوودەکانبەپەیوەندییەولینك. 7
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وانینێیک گشنی سەبارەت بە سیستەیم خوێندن. 1 ڕ  
 تێ 

 ! ی  
بێ   
 بەخێ 

ی ناوچەکەت و نزیك لە ماڵەکەت.  ر 
تە، تۆ دەپی  هاوکاری بکرێیت لە ناو تۆمارکردنت لە کۆلێ 

 
 دوای گەیشتنت بۆ ناو ئەم وڵ

 حەوتدا کۆتاییان پ   دێت. 
ی

 نۆ دەست پ   دەکەن و لە مانیک
ی

ر  بەشێوەیەیک ئاساپی لە مانیک
یەکەم کۆرس کە    کۆرسەکاپن کۆلێ 

ی بۆ ئەو کەسانەی بە زماپن تر قسە دەکەن یان کورتکراوەکەی پت ر دەووترێت ئیسۆل   ن  ئینگلێر
دەیخوێنیت بریتیە لە زماپن

ESOL.    ،سێپتەمبەر دەستپێدەکات 
ی

کۆرسەکاپن ئیسۆل نەرمێی و ئاسانکاری زیاتر دەکەن چونکە هەندێك جار لە دوای مانیک

 جانیوەری
ی

 . بۆ نموونە لە مانیک

 

ی ناوچەکەت ئەوا هەڵسەنگاندنت بۆ دەکرێت سەبارەت بە شارەزاییەکانت لە زماپن   ر 
کاتێك کە ناوت تۆمار دەکەیت لە کۆلێ 

کاری.  ی و بێر ن کاری وە تۆ دادەنرێیت لە سەر   ئینگلێر ی و بێر ن  ئینگلێر
ئەمەش دەکەوێتە سەر ئەوەی تۆ لە چ ئاستێیک لە زماپن

(،    . ئاستەکاپن کۆریس ئیسۆل  4ی  1ئاستی   ن ن و قسەکردن، خوێندنەوە، و نووسێر ی )بیسێی ن  ئینگلێر
لە کۆرسێیک ئیسۆل تۆ زماپن

کاری و   تۆ هەروەها هەندێك جار ئەزموپن ئیش کردن دەکەیت یان    تەکنۆلۆژیای زانستی کۆمپیوتەر( دەخوێنیت.   ICTو بێر

   هەروەها چاالکیەکاپن تر. 

 کۆریس ئیسۆل ئەو ڕاستیەیە کە ئاسانکا
ی

لەماوەی یەك    2بڕوات بۆ ئاستی    1رە کە قوتاپی دەتوانێت لە ئاستی  بەشێیک گرنیک

 سێپتەمبەر  
ی

 خوێندن )مانیک
 

 قوتابخانەی ئاساپی گشتی ئەم بژاردەیە نیە.   جوالی(.   -ساڵ
بۆ کۆریس ئیسۆل    لە کۆرسەکاپن

قوتابیەك دەتوانێت بڕوات بۆ ئاستێیک بەرزتر لەماوەی ساڵەکە کە ئەوەش دەکەوێتە سەر بەشداربووپن قوتابیەکە وە ئاستی  

  تەواوکردپن کارەکاپن لە خوێندن. 

کەیت، بۆ  لە کۆریس ئیسۆل تۆ ڕينگە دواتر بتوانیت کۆریس پیشيتر یان قوتابخانەی ئاساپی ب  Entry Level 3دوای ئاستی  

، خوێندپن میدیا، بیناسازی وە زۆری زۆرتر.  ، بۆڕیج   کارەباپی
 نموونە پیشەی دامەزراندپن

ێریت کە دەتەوێت!  ێیک تر جیاوازن وە تۆ دەتوانیت ئەو کۆرسە هەڵێی  ر 
ێکەوە بۆ کۆلێ  ر 

 کۆرسەکاپن پێشکەش دەکرێن لە کۆلێ 

کەکۆرسیەکەم...
لەیەبریتدەیخوێنیت

یزماپن  ن ئەوۆبئینگلێر
رتزماپن بەکەسانەی

یاندەکەنقسە
پت ر کورتکراوەکەی

ئیسۆلدەووترێت
ESOL...
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ۆریس ئیسۆلە کە هەتا تۆ ئامادە دەکات زیاتر بۆ ئەوەی  بکەیت لە کۆریس ئیسۆل کە بەرزترین ئاستی ک  1دەتوانیت ئاستی  

 .  ئامادە بیت بۆ خوێندن لە کۆریس پیشەپی

   دوای کۆریس ئیسۆل

 دوای کۆریس ئیسۆل  

ی.  ن کاری و ئینگلێر  بێر
 پیشەپی /قوتابخانەی ئاساپی بەردەوام دەبێت بۆ خوێندپن

   دوای کۆریس ئیسۆل کاتێك کۆرسەکاپن

 ئەمە بەرەو پێش دەچ   بەم ڕێگایانەی خوارەوە: 

  

  

  

 

 ئامادەپی  
ن بۆ خوێندپن بڕوانامەی خوێندپن قۆناغن ی بە تێکڕای نزیکەی  GCSEبۆ ڕۆیشێی ن کاری و ئینگلێر  کارکردن    6- 5ی بێر

 
ساڵ

   دەخایەنێت. 

ئاستی    بۆ  ن  تۆ    2و  1دوای ڕۆیشێی کاری  بێر ی و  ن ئینگلێر لە  پیشەپی   
واتا خوێندپن فەرمان   بڕوانامەی شارەزاییەکاپن کار و  ی 

لە خوێندپن ڕاهێنان لەسەر کار  هەروەها دەتوانیت ب بکەیتەوە  تێیدا تۆ ئیش    .apprenticeshipێر ئەمە بڕوانامەیەکە کە 

  دەکەیت و لە هەمان کاتدا دەخوێنیت. 

 قوتانی 
  PEPکۆبوونەوەکانی پالنی خوێندنی

  )  قوتاپی
ئەنجام دەدرێت بۆ هاوکاری کردپن تۆ سەبارەت    PEPکاتێك تۆ دەگەیتە سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەیک )پالپن خوێندپن

 قوتاپی   بە نەخشە ڕێگای خوێندن. 
جار ساز دەکرێن و بۆ    3هەموو ساڵێیک خوێندن    PEPئەم کۆبوونەوانەی پالپن خوێندپن

کردنەوە  تەئکید کردنەوەیە لەوەی تۆ بە بایس  کارەکا ر  وە دەرفەتێکت پ   بدرێت بۆ پرسیتن پرسیارەکان، بێر
نت بکەیت لە کۆلێ 

 . ر 
ۆکەت پ   بدات سەبارەت بە چۆنیەپی بەڕێوەچووپن کۆلێ     دەربارەی هەر هاوکارییەیک زیاتر وە بێر

 

 

 کاراپی ئاستی 
کاری1شارەزاییەکاپن ی و بێر ن  ی ئینلێر

ەزاییەکاپن کاروفەرماپن ئاستی   کاری 2ش  ی و بێر ن  ی ئینلێر

 ئامادەپی 
کاری GCSEبڕوانامەی خوێندپن قۆناغن ی و بێر ن  ی ئینگلێر
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  16نموونەی ڕێڕەوی خوێندن بۆ تەمەنی دوای . 2
ی

 ساڵ
 ئەوەی خوارەوە ببینە نموونەیەکە سەبارەت بە نەخشە ڕێگای خوێندن کە تۆ ڕەنگە بەردەوام بیت تێیدا: 

 

 
ی

  لە کۆریس ئیسۆل  Pre Entryقۆناغ
ی

    Pre-Entryقۆناغ
ی
ی شارەزاییەکان

کاری   پیشەنی بێ 

  
ی

 Entry Level 1کۆریس ئیسۆل قۆناغ
 

   
ی

   Pre-Entryقۆناغ
ی
ی شارەزاییەکان

کاری   پیشەنی بێ 

  
ی

    Entry Level 2کۆریس ئیسۆل قۆناغ
ی

   Entry Level 2قۆناغ
ی
ی شارەزاییەکان

کاری   پیشەنی بێ 
 

  
ی

 Entry Level 3کۆریس ئیسۆل قۆناغ
 

   
ی

   Entry Level 3قۆناغ
ی
ی شارەزاییەکان

کاری   پیشەنی بێ 

   Level 1کۆریس ئیسۆل قۆناغی  
 ( )ئارەزوومەندانەیە

ی شارەزاییەکانی پیشەنی  Level 1قۆناغی   
کاری   بێ 

 
 
 

/قوتابخانەی ئاسانی 1ئاسنی  کاری 2+1شارەزاییەکانی پیشەنی ئاسنی  ی کۆریس پیشەنی ی و بێ  ی  ی ئینگلێ 

/قوتابخانەی ئاسانی 2ئاسنی   ئامادەنی  ی کۆریس پیشەنی
ی

ی و  GCSEبڕوانامەی خوێندنی قۆناغ ی ی ئینگلێ 
کاری   بێ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 

 

 ڕاهێنانی پیشەنی ناوەندی 
ی کۆریس  3ئاسنی 

/قوتابخانەی ئاسانی   پیشەنی

 زانکۆ
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 . کەسە گەورە سەرەکیەکانی کە بەشدارن لە خوێندنی تۆ 3
 ژمارەیەك کەیس گەورە هەن کە بەشدارن لە هاوکاری کردپن تۆ سەبارەت بە خوێندنت: 

 

 کارمەندی سۆشیاڵ/ئامۆژگاریکەری کەیس 
ی

 ڕۆڵ
دەووترێت  پت ر  واتا کاونسڵ کە  ئەنجومەپن شارەواپن  بەشێیک   / پی خۆجت ر

 
دەسەڵ بۆ  دەکات  کارمەندی سۆشیاڵ کەسێكە کە کار 

ن )هەر کەسێك کە تەمەپن لە خوار    خزمەتگوزارییەکاپن سۆشیاڵ. 
 
 ئەوان بۆ دڵنیابوونەوەیە لە منداڵ

 
ساڵیدا بیت لەناو   18ڕۆڵ

با بە  بکرێن  یان دایك و باوکیان بەریتانیا( سەرپەرشتی  نەبن  لەوێ  باوکیان  بژین وە دایك و  تێیدا  نەبێت  یس  کە هیچ شوێنێکیان 

بکەن.  سەرپەرشتیان  و  بکەن  بەخێویان     نەتوانن 

  ) قوتاپی  
خوێندپن پالپن  سۆشیاڵەکەت کۆبوونەوەکاپن  دەکات    PEPکارمەندی  لەگەڵ   3ئامادە  خوێندن  ساڵێیک  ماوەی  لە  جار 

/قوتابخانە بۆ د ر 
ڵنیابوونەوە لەوە کە خوێندنت بە بایس  بەڕێوە بچێت، وە دەرفەتت هەبێت بۆ بەرزکردنەوەی نیگەرانیەکانت کۆلێ 

و گرفتەکانت.  دوای   یان کێشە  دەکات  تۆ  هاوکاری  وە  خزمەتگوزارییەکاپن سۆشیاڵ  بۆ  هەروەها کاردەکات  ئامۆژگاریکەری کەیس 

.  18تەمەپن 
 

   ساڵ

   سەرپەرشتیارەکەت
ئەوان هاوکاریت دەکەن سەبارەی بە گرنگیداپن و    سەرپەرشتیارەکەت کەسێکە کە تۆ لەگەڵیدا دەژیت بەشێوەیەیک ڕۆژانە. 

ر   
سەرپەرشتی ڕۆژانە شان بە شاپن کارمەندی سۆشیاڵ بۆ نموونە تۆ دەبات بۆ مەوعیدەکاپن الی پارێزەر، دکتۆر، قوتابخانە/کۆلێ 

لەت هەبێت دەربارەی خوێندن، دەتوانیت پرسیار لە سەرپەرشتیارەکەت بکەیت کە  ئەگەر تۆ هەر پرسیارێیک بە پە  هتد. 

   دەتوانێت دواتر یارمەپی بدات یان زانیاری وەربگرێت لە پسپۆڕاپن تر. 

/مامۆستا ژ  
 وانەبێ 

ی
 ڕۆڵ

ر  
مامۆستا/وانەبێ 

کارمەندی
ریئامۆژگاریکە/سۆشیاڵ
کەیس

سەرپەرشتیارت

دیاریکراومامۆستای
تن ئۆنالیبەقوتابخانەی

بارنێت
!تۆ
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 . ر 
/مامۆستا کەسێکە کە وانەکاپن کۆریس ئیسۆلت پێدەدات ڕۆژانە لەناو کۆلێ  ر 

/مامۆستا کەسێیک   وانەبێ  ر 
گەورەی    وانەبێ 

ر  وە یارمەتیت دەدات دەربچیت لە تاقیکردنەوەکان بە سەرکەوتووپی بەرەو  
سەرەکیە تۆ زۆربەی جار دەیبیتن لەناو کۆلێ 

   پێش بچیت بە درێژاپی قۆناغەکاپن کۆریس ئیسۆل. 

 مامۆستای دیاریکراو
ی

 ڕۆڵ
پن چاودێری کراو )خۆت( کە  

 
 مامۆستای دیاریکراو  بریتیە لە هانداپن بەدیهێناپن سەرکەوتن لە خوێندپن گشت منداڵ

 
ڕۆڵ

ی خۆیانن.  ر 
ئەوان بەرپرسیارن لە دڵنیابوونەوە لە پێویستیەکاپن خوێندنت جێبەچی  بکرێن، کە تۆ   لە قوتابخانە یان کۆلێ 

ین هەوڵ  . هاوکاری دەکرێیت بۆ ئەوەی باشێی ر 
ێت لەناو قوتابخانە یان کۆلێ  مامۆستای دیاریکراو   بدەیت و گوێت ل  بگێر

 :  دەپی 

  

  

  

  

  

  

 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت 
ی

 ڕۆڵ

شان بە شاپن ئامادەبوون لە کۆبوونەوەکاپن پالپن   تۆ هاوکاری دەکرێیت لەالیەن کارمەندی کەییس قوتابخانەی بە ئۆنالین. 
 قوتاپی  

:   PEPخوێندپن  وە نوێنەرایەپی کردنت سەبارەت بە خوێندن ئەم کارمەندی کەیسەت دەپی 

  

  

  

   

پن چاودێری کراو
 
 هاپن کەلتوور بدات بە پێشبیتن کردن و خواستی بەرز بۆ منداڵ

ر  
 دڵنیابێتەوە لەوەی دەنگێکت هەبێت لە کۆلێ 

پن چاودێری کراو لە قوتابخانەکانیان/  
 
دڵنیابێتەوە لەدابینکردپن کوالیتی بەرز و هاوکاری کە هەیە بۆ گشت منداڵ

ەکانیان ر 
 کۆلێ 

پن چاودێری کراو
 
 دڵنیابێتەوە لە وەی پێشینە و ئەولەویەت بدرێت بە پێویستیەکاپن منداڵ

 بۆ کەسە گەنەجەکە و ستافەکان کار بکات وەك سەرچاوەیەیک ئامۆژگاری و ڕێنماپی 

 )  قوتاپی
ساز بکات بۆ ئاگاداربوون لەوەی کارەکانت چۆن بەڕێوە دەچن لەناو   PEPکۆبوونەوەکاپن )پالپن خوێندپن

/قوتابخانە ر 
 کۆلێ 

ت قوتابخانەکەت تێبگەن لەوەی چۆن یارمەتیت بدەن بۆ ئەوەی بەرەوپێش  ر 
دڵنیا بێتەوە لەوەی کۆلێ 

 بچیت و ئامانجەکانت بەدی بێتن 

ی زیادە  ن  ئینگلێر
 هەندێك جار یارمەپی زیادە ڕێك بخات بۆ هاوکاری کردنت وەکو وانەکاپن

 ئامۆژگاری و ڕێنماپی بدات دەربارەی خوێندنت و پالنەکانت بۆ داهاتوو

بووپن بە ئۆنالین لە ماڵەوە  ر
 دابینکردپن الپتۆپێك بۆ هاوکاری کردنت سەبارەت بە فێ 
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ژ  . 4  
 دەرفەتەکان لەناو کۆلێ 

ر  بۆ تۆ دەستت پت ر بگات. 
 ئەمانە هەندێك لەو دەرفەتانەن:   زۆر دەرفەت هەن لە ناو کۆلێ 

  
 

  
 

ر  بەشێوەیەیک ئاساپی  دەتوانیت بەشداربیت لە تیمە وەرزشیەکان و   - وەرزشەکان 
لە کۆلێ 
 جیم بۆ بەکارهێنان! 

 
 
 
 
 

 
 
  

ر  هەن تاکو کتێتی ل  داوا بکەیت بۆ   -کتێبخانە 
نزیکەی هەمیشە کتێبخانەکان لە کۆلێ 

 خوێندنەوە بۆ کات بەسەربردن یان بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات لە خوێندن! 
 
 
 
 
 
 

 داراپی خوێندن 
ێك دەرماڵەیەك    - Bursaryدەرماڵەی پشتیواپن ر 

نزیکەی هەموو کۆلێ 
قوتابیان بۆ ئەوەی   پاوەند لە هەفتەیەکدا( بۆ قوتابیان.  30دەدات بە قوتابیان )نزیکەی 

 ئەو دەرماڵەیە وەربگرن پێویستە ڕێژەی بەرزی ئامادەبوونیان هەبێت! 
ە حسابێیک بانیک هەیە لەبەرئەوە ڕەنگە کێشەکان  ئەمە بەشێوەیەیک ئاساپی پێویستی ب

م ئەوان بەشێوەیەیک ئاساپی چارەسەر دەکرێن. 
 
 لەوێ دەست پ   بکەن، بەڵ

 
 

 
 
 

ئەگەر تۆ دڵنیا نیت دەربارەی ئەوەی چ  بکەیت لە داهاتوو هەموو    -ئامۆژگارپی پیشەپی 
 ڕێنماپی پیشەییان هەیە بۆ یارمەتیدانت لە پالن دانانت. 

ێك کارمەنداپن ر 
   کۆلێ 
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 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت  

 خوێندن5
ی

 . ساڵنامەی ساڵ
 خوێندن لەناو بەریتانیا

ی
 ساڵ

 
ی

ر دەبیت و دەخوێنیت بەشێوەیەیک گشتی ئەنجام دەدرێت لەناو بەریتانیا کە بەڕێوە دەچێت لە مانیک
 خوێندن کە تێیدا فێ 

 
ساڵ

 لە ماوەی ساڵەکە تۆ وچان و پشووەکانت هەیە لە کاتە جیاوازەکان:  جوالی.  -سێپتەمبەر 

ی  ی  )یەکەم ماوەی خوێندنی ساڵەکە(  2021وەرزی پایێ 

ی   ی  بەروارەکان  2021وەرزی پایێ 

 ی ئۆکتۆبەر  22هەیتن    -ی سێپتەمبەر 1ڕۆژی چوارشەمە  وەرزی یەکەم )دەستپێکردپن قوتابخانە( 

 ی ئۆکتۆبەر29هەیتن  - ی ئۆکتۆبەر 25ڕۆژی دووشەمە  نیوەی ساڵ )پشوو( 

 ی دێسەمبەر 17هەیتن     -ی نۆڤەمبەر 1ڕۆژی دووشەمە  وەرزی دووەم 

 ی جانیوەری 3دووشەمە     -ی دێسەمبەر 20ڕۆژی دووشەمە  پشووی قوتابخانە 

 2022وەرزی بەهاری 

 بەروارەکان  2022وەرزی بەهاری 

یوەری 11هەیتن    -ی جانیوەری 4ڕۆژی یس  شەمە  وەرزی یەکەم   ی فێێی

یوەری 14ڕۆژی دووشەمە  نیوەی ساڵ )پشوو(  یوەری 18هەیتن     -ی فێێی  ی فێێی

یوەری 21ڕۆژی دووشەمە  وەرزی دووەم   ی ئەپریل 1هەیتن    -ی فێێی

  - 15ی ئەپریل )کۆتاپی هەفتەی ئیستەر 18دووشەمە  - ی ئەپریل 4ڕۆژی دووشەمە    پشووی قوتابخانە 

 ی ئەپریل(   18

ی ماوەی خوێندنی ساڵەکە!( 2022وەرزی هاوینی   )دوایێ 

 بەروارەکان  2022وەرزی هاوینی 

ی مەی )پشووی بانیک ڕۆژی مەی لە ڕۆژی  27هەیتن    -ی ئەپریل 19ڕۆژی یس  شەمە  وەرزی یەکەم 

 ی مەی(  2

ی    2ی جون )پشووی بانك لە بەهار لە ڕۆژی  3هەیتن  - ی مەی 30ڕۆژی دووشەمە  نیوەی ساڵ )پشوو( 

 (  ی جون3جون دەبێت، لەگەڵ پشووێیک تری بانك لە ڕۆژی   

 ی جوالی 22هەیتن   -ی جون 6ڕۆژی دووشەمە  وەرزی دووەم 

  ی سێپتەمبەر  1ی جوالی بۆ پێنج شەمە  25ڕۆژی دووشەمە  پشووی قوتابخانە 
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 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت  

ژ 6  
 . نموونەی خشتەی کانی کۆلێ 

بوون دیاری کراوە.  ر
ر  کە پێشاپن دەدات چۆن ڕۆژەکاپن فێ 

لە زۆربەی    لەو وێنەیەی خوارەوە نموونەیەکە لە خشتەی کاپی کۆلێ 
ەکان پێویستە چوار ڕۆژ لە هەفتەیەکدا بخوێنیت:  ر 

 کۆلێ 
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 قوتابخانەی بە ئۆنالینی بارنێت  

 . لینکە بەسوودەکان7

 پەیوەندییە بەسوودەکان
 قوتابخانەی بە ئۆنالیتن بارنێت

Barnet.virtualschool@barnet.gov.uk  
02083594534 
 

Gateway)نوێ )خزمەتگوزارپی پەنابەری بارنێت 
پی
 
 ی هاوڵ

 Gateway پی نوێ
 
پی نوێ )Gateway - ی هاوڵ

 
 ( ncgateway.org.ukی هاوڵ

info@ncgateway.org.uk 
07983437425 
 

 Refugee Councilئەنجومەپن پەنابەران 
https://www.refugeecouncil.org.uk 
info@refugeecounci.org.uk 
02073466700 
 
 

بوون و زانیاری   
 لینکە بە سوودەکان بۆ فێ 

https://elt.oup.com/student/headway/?cc=gb&selLanguage=en  
Headway English Online -  سەرچاوەکانی لە دەستپێکەرBeginner   بۆ پێشکەوتووadvanced    ، کە بریتین لە ڕێزمان

 ووشەکاری، ئینگلیزی ڕۆژانە و تاقیکردنەوەکان.  
 
https://www.britishcouncil.org/school-resources/find 

یکردنەوەی ئینگلیزی بەخۆڕایی بۆ یارمەتیدانی دۆزینەوەی ئاستەکان. کەرستەکانی بیستن و خوێندنەوە کۆرسی ئۆنالین لەگەڵ تاق

 ی هەبێت.  EALبۆ کەسێك  UMC’sو بەشەکانی  ڕێزمان و وشەکاری. بەتایبەتی باشە بۆ  
 
https://www.perfect-english-grammar.com 

 ڕێزمانی ئینگلیزی تەواو کۆڕسەکانی ڕێزمانی ئینگلیزی کە هەموو الیەنەکان دەگرێتەوە.  
 
https://www.gamestolearnenglish.com 

ەمەکانە کە ئەمە ماڵپەڕێکی بەخۆڕاییە بۆ فێربوونی ئینگلیزی بەخۆڕایی  بۆ فێربوونی ئینگلیزی بە ئۆنالین. هەڵبژاردنێکی گ

 قوتابیان دەتوانن بەکاری بێنن بۆ ڕاهێنان لەسەر فێربوونی ئینگلیزی بە ڕێگایەکی خۆش.  
 

 پۆلەکانی ئینگلیزی بەخۆڕایی بۆ پەنابەران | گفتوگۆ لەسەر سنوورەکان
داواکارانی پەنابەری و پەنابەران  دەبەستێتەوە بە وانەبێژانی   Conversation Over Bordersگفتوگۆ لەسەر سنوورەکان 

خۆبەخش بۆ پۆلەکانی گفتوگۆی ئینگلیزی ڕووبەڕوو بە ئۆنالین. ئەمە پردێك دروست دەکات بۆ سنوورەکان بە ڕێگای پەیوەندی 

 مرۆیی لەوکاتەی یارمەتی دەدەن بۆ بنیادنانی متمانە  لە قسەکردن بە ئینگلیزی. 
 

 ( youngasylumguide.org.ukسەفەری پەنابەری )  - Right to Remainمافن مانەوەی پەناخوازی 
   ڕێنماییەیک بەسوودە بۆ سەفەری پەنابەری

mailto:Barnet.virtualschool@barnet.gov.uk
http://www.ncgateway.org.uk/
mailto:info@ncgateway.org.uk
https://www.refugeecouncil.org.uk/
mailto:info@refugeecounci.org.uk
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felt.oup.com%2Fstudent%2Fheadway%2F%3Fcc%3Dgb%26selLanguage%3Den&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291708564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PJ77fkK5ipnvA8JvLXw44ms1xahnHJq6EiidZa582WA%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Fschool-resources%2Ffind&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291718522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=apVaumSAxnMlBMcnV5ehbOaRoia5bkFHUE5JCUzUbRo%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.perfect-english-grammar.com%2F&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291728480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4tUtlL%2FA47k88%2BKpNfxW96xU6gkUiD7oHJX2E%2F8I3fs%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gamestolearnenglish.com%2F&data=04%7C01%7CFrazier.Stroud%40Barnet.gov.uk%7C7413e13174074473d7b008d9ab4ed2c7%7C1ba468b914144675be4f53c478ad47bb%7C0%7C0%7C637729177291738436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6gxZDJN1Uh9EhVxqWePCX6bCTshuBLuRuUtL3KRNpNM%3D&reserved=0
https://www.conversationoverborders.org/#:~:text=Conversation%20Over%20Borders%20connects%20asylum%20seekers%20%26%20refugees,while%20helping%20to%20build%20confidence%20in%20English%20speaking.
https://youngasylumguide.org.uk/

