
ŞAREZATÎ RÊBERA
NIRXANDINA XWENDEKARAN

Hûn ê biryara nirxandinê û 
sedeman ji nirxandinvanan 

bistînin. Mafê we heye ku hûn 
agahdarî bistînin ka pîvanên 

nirxandinê ji bo nirxandina 
şarezatiya we çawa hatine 

sepandin. 

Eger hewce be, hûn ê ji mamosteyê 
xwe agahdarî bistînin ka meriv çawa 
ekranê nûve dike an notê zêde dike
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Şert pîşeyî, armanc û 
pîvanên nirxandinê yên 
sinifa beşê re nas bikin.

Fêr bibin ka hûn dikarin di 
kîjan karên xebatê de 
şarezatiya xwe nîşan 
bidin.

Di karên kar ên lihevkirî û bi awayê 
lihevkirî de şarezatiya xwe nîşan bidin. 

Amade bin ku hûn bijartinên ku we kirine 
û bi wan re têkildar ji nirxanderan re 

rastdar bikin. 

Temamkirina xwe binirxîne we çawa  
bi ser ket û gelo we bi pîvanên  

nirxandinê re gihaşt armancên xwe. 

Lê xwenirxandin tesîrê li biryara  
nirxandinê nake.   

Plana pêşkeftina şareza-
tiya xwe ya kesane 
(HOKS) bi plansaziyek 
pêşîn ji bo pêşandanê û 
armancên xwe yên ji bo 
serfiraziyê bi mamoste re 
nûve bikin.

Şert pîşeyî, armanc û 
pîvanên sinifa beşê re nas 
bikin. Bawer bikin ku hûn 
wan fêm dikin.

Bi şêwirmend û 
mamosteyê cîhê kar re li 
ser karên ku hûn dikarin 

şarezatiya xwe nîşan bidin 
bipeyivin.

Piştrast bin hemî tiştên ku 
hûn ê li ser ekranê nîşan 
bidin dizanin.  
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Plana pêşkeftina 
şarezatiya kesane 
(HOKS) bi plansaziyek 
pêşîn ji bo pêşandanê û 
armancên xwe yên ji bo 
serfiraziyê nûve bikin. 

Ji serpereştyarê cîhê 
kar û xebatkarên din 
re bersivê bipirsin. 
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Bi mamoste û çavdêrê 
cîhê kar re demên 
pêşandan plan bikin, 
hûn ê çawa şarezatiya 
xwe nîşan bidin û 
şarezatiya we dê çawa 
bêne nirxandin û kî dê 
wan binirxîne. 

Piştrast bikin ku we 
jêhatîyên pîşeyî yên ku 

we armanc dikir fêr bûne 
û li ser ekranê amade ne. 
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Eger hûn dixwazin ku nirxandin ji 
nû ve were nûve kirin, hûn dikarin 
di nav 14 rojan de piştî wergirtina 
encamên nirxandinê bi nivîskî ji 
nirxanderan daxwaz bikin.

Eger hûn bixwazin serrastkirina 
biryara vekolînê bixwazin, divê 
ew di nav 14 rojan de piştî ku we 
agahdariya li ser guherandina 
nirxandinê wergirtiye were kirin. 

Ji mamosteyê xwe re rêwerzên 
berfirehtir bipirsin ka meriv çawa ji 
komîteya jiyana xebatê bi nivîskî 
daxwazek rastkirinê bixwaze. 

Eger komîteya kar bibîne ku di 
nirxandinê de xeletiyek hatiye 
kirin, dikare biryara nirxandinek 
nû bide û ji ber sedemek maqûl 
jî dikare nirxanderên nû ferman 
bide. 

Pêdeçûn û verastkirina 
nirxandinê

Rêbernameyên nirxandina şarezatiyê ji bo xwendekar, cîhên kar 
û mamosteyan piştgirî didin plansazkirina nirxandina şarezatiyê û 
nirxandina şarezatiyê li gorî pîvanên bingeha polê. Belkî naverok 
û xuyangê pelê ku di projeya torê ya şarezatiya çêtirîn de hatiye 

afirandin neyên guherandin an jêbirin, lê logo û agahdariya têkiliya 
rêxistina we eger hewce be li pelê zêde bikin.
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