
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 کانتۆنی زیۆرخ
 پھروەردە\بھرایھتی فێرکردنوبھرێ

خوێندن بھ زمان و کۆلتوری والتی  خۆیى یوانھ ییوک لھبارەودایک  و باپێزانین بۆ   
HSK      

خوێندنی گشتی سھرپھرشتی   
 پھرەپێدانی تایبھت بوکولتورەکانی جیھانی و شێوەی فێرکردن 

ikp@vsa.zh.ch 
 ۲۰۲۰مانگی شھشی 

 ۲۰۲۰نوێکراوە لھ مانگی شھشی  ۲۰۱۳نوسراوە بھ زمانی المانی لھ مانگی دە 
 
 

 چیھ؟  HSKوانھیی 
کھ  مناالن\وانھدان بھ زمان و کولتوری وەالتھکھیی خۆیی تھواوکھری وانھی زمانھ  بو ئھو کھسانھیی 

 گشتی\ئھو مناالنھیلھ باخی مناالنن یان خوێندنی سھرەتاییزمانی یھکھم یان دووەمیان المانی نھبێ. 
 .بکھن  HSKی ئھم وانھ دەخوێنن تا کۆتایی ماوەیی خوێندنی پێویست دەتوانن بھشداری

لھسھرناوچھی زمان  کراو، زانیاری نھبھرچاوپالدەرێکی یارمھتیدەرە بھ ئامانجی زمانی یھکھم HSKوانھی 
ژیان ێکھوە پ و  باری سیاسی و ئاین بێالیھنھ، چونیھتی ژیان لھگھل  جیھانێکی تریھ. وانھ لان دەداتپیشانی

انھوایی مزبابھتی وانھکان دەبن. ئھم وانھ یارمھتیدەر دەبێت بو بھھێزکردنی  ھکانی ترپێکھوایھت لھگھل 
 ات.اماژی بھ خوێندنی یھم وانھ دەدئ فێرکردن، دەزگاکانی  پێکھوەژیان\ردنیککھسایھتی و خوج قوتابیھکان

 
 

 چونھ؟   HSKشێوەی رێکخستی وانھی 
 

بھ یاسا رێکخستووە. دەزگاکانی خوێندنی  خ کانتونی زیور لھالی دامو دەزگاکانی خوێندنی   HSKوانھی 
 ).   HSKو رێکخستنی ئھم وانھ ( ی فھرمیبھرپرسھ بھ قھبولکردن   (VSA)خوێندنی پێوەست\سھرەتاىی

و  HSKانھ وانھیی م، ئھ نکۆمھلھکان فارەتھکان، کونسولیھکان یانیشسھپێشکھشکردنی ئھم وانھ  الیھنھ 
 دەزگایی دابینکھر ھھبێت. پێشکھش ئھکرێت ئھگھر HSKلھبھر ئھمھ وانھیی  .ماموستایان بو دابین دەکھن

کرێت، ئھگھرەکھ دەگھرێتھوە بو ئھوە تا چ دەوانھ لھ ھھمو کالسھکان(رێز) یان لھ چھند رێزێک دابین  ئھم
 م وانانھ دابین ناکات. ھخۆیی ھیچ ل VSA. ھھیھ رادەیھک ئھو خزمھتگۆزاریھ دابینکراوە

 
ئھم  وەردەگیرێن ئھگھر)HSK-Kursen) کھ مھرجھکانی کانتون تیا ھھن وەکو(HSK-Kursenانانھیی (ووئھ
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تھنھا بھ بو جێبھجێکردنی امانجی سودمھندی ئابوری تیا نھبێت، وەرگرتنی پارە ئ کھ وانھ •
 .بێتپێداویستی وانھکان

ماموستایھکان شارەزایی وانھدان بن، زمانی المانیشیان وەکو پێویست باشبێت و ھھمو ئھو  •
 کۆرسانھیی لھالیی دەزگاکانی خوێندن بوویان تھرخان کراوە وەرگرتبن.

  
ورەکانی قوتابخانھکان بھ بێ ژدابونکھرەکھی وانھ رێگا ئھدرەت بھ  دن بھفھرم بو وانھکھ قھبولکر 

) لھ بھلگھنامھ یی قوتابخانھیی فھرمی HSK-Noteبھکاربێنن و پلھکانی ئھم وانھ( وانھ بھرامبھر بو ئھم 
 بنوسسن.

 
 .ئامادەبونن و بھرێوەچو\کاتی وانھدان

 
ی مارەیی وانھکان بھ یاسا رێکخستووە، لھ قوناگی باغی مناالن تا رێزی یھکھم دوو وانھن، لھ رێزژ

 تا چوار وانھن لھ ھھفتادا. ھوەدووەم
لھ کاتی وانھکانی  وانھکھ لھدەرەوەیی کاتای یاسایی وانھکانی قوتابخانھ دەبێت، ئھگھر  HSKوانھکھنی 

دو وانھی تری قوتابخانھی فھرمی   HSK، منال مافی ئھوەیی ھھیھ بو ئامادەبون بو وانھیی قوتابخانھدا بێت
 وتابخانھ بنوسن،بھالم ئھبێت پێشی قداوایھک بو  ھکھدایک و باوکی منالھبێت سھرەتا ئ، ئامادەنھبن، 
لھم بارەوە بو ئھوە بزانی کامھ وانھ بو مولھتھکھ وەربگرێت.  کھ بکرێت وقوتابخانھەستھیی اداوایھک ئار

ەکھ (کالسھکھ)  پھیوەندی زیی رێابھ باشی ئھزانێت لھگھل ماموست  VSAبھرژەوەندی منال باشترە،  
 .بکھیی

 
  ئۆنالیینجێگای وانھ وەرگرتن پالنی وانھکان بھ 

 
زیکی ھبێ نئلھ ژورەکانی قوتابخانھکانی گشتی ببھسترێت،  تاکو ببێ  HSKچاوەروان ئھکرێت وانھکانی 

 ئھدەن جێگا و ژورەکانی خۆیان ھھیھ. HSKنیشتھجێیی منالھکانبێت، ھھندێک ئھوانھیی وانھ شوێنی 
 

بوسھیرکردنی ھھەمو زمانھکان و جێگایی وانھدان و کاتھکان بھ اونالیین لھ بھرنامھیی وانھکانی  
 لێرە دەتوانی ئھوەیی جھنابت دەتھوێ لھ /https://www.hsk-kantonzuerich.ch کانتون(پارێزگا): 

 پێویست بو منالت بیدۆزی.وەکو  HSKوانھدان لھ وانھکانی قوناغی وانھدان جگایی ن و زما
 
 

 لھ بروانامھیی قوتابخانھیی فھرمی HSKپلھکانی وانھیی 
 

پھیی  ٦-۱تواناو پێشھوەچونی منالھکھ لبابھتی زمانی ھھلئھسھنگێنێت و پلھی  HSKماموستایی وانھی 
م ھئئھوەیی بھرپرسھ بو رێزەکھ  ،قوتابخانھیی ائھینوسێت. ماموست HSK یفۆرمی تێستھکان رئھدات و لھسھ

نھی نپێدان بھ وااپلھیھ السھر بروانامھیی قوتابیھکھ دائھنێت. زوربھی ئھو والتانھی کھ منال لێی ھاتون د
HSK .بھفھرمی ئھدەن  

 
 

 چون منالھکھم لھوێ تومارئھکھم؟
 

 وێندن بێت.ختومارکردن وەکو چاوەروان ئھکرێت ئھبێ لھسھرەتایی سالی 
VSA    بو ھھمو قوتابخانھکان لھسھرەتایی مانگی کانونی دووەم رێپیشاندەرەکان بووانھییHSK  و ئھو

 کاری دایک و ردنکۆرسانی(وانانھی) بھفھرمی قھبولکراون دەنێریت. ئھمھ بھ منالھکان ئھدرێت. تومارک
ھبێ منال لھوێ گ پێش دەسپێکردنی قوتابخانھ  ئانسێیھم واتھ چوار م یتا مانگ کھیھ.باوکی منالھ

ەرەکان رێپیشاندپێزانینی توماربکرێت، خوتان دەتوانن لھ راستھوخو منالھکان لھالیی ئھو الیھنانھ یی لھ 
)HSK-Anmeldeflyerکراوون توماربکھن. ) یان لھ اونالیین دەسنیشان 
 

بێ بھرامبھرن لھبھر ئھوەیی سھفارەت یان کونسولخانھکان پارەکھ  HSKێک لھ کۆرسی وانھکانی دھھن
لھگھل ئھو کھسھ بیکھ کھ پھیوەندی ھگھر بھرامبھرەکھ زۆر بێت، ئکیشیان بھ بھرامبھرن، دئھدەن، ھھنێ

https://www.hsk-kantonzuerich.ch/


رێپیشاندەرەکان دەستنیشان کراوە.  بو ئھو کھسانھی یارمھتی لھسوشیال وەرئھگرن، زور لھ پێزانینھ ر ھلھس
 ن.ەیھکان پارەی ئھو وانھیھ  بویان ئھیدشارەوان

 
 

 چین؟ HSKقازانجھکانی وانھی 
 

 باش ئھم قازانجھیی تیایھ. HSKوانھیھکی 
 یھکھم  لھباری تێگھییشتن، قسھکردن، خوێندن و نوسین  ییی ورد لھ زمانی خۆمنالھکان زانیار

 وەرئھگرن ئھمھ خویی بھھایھکھی زورە.
 
  زمانی دووەم و المانی زمانانی بێگانھ بھ فێرببێتئھو کھسھیی زمانی یھکھمی خۆیی باش ،

 ئاسانتر فێرئھبێت.
 
  وانھیHSK  کارێکی باشی(پۆزتیڤ) لھسھر فێربون لھ قوتابخانانھیی گشتی ھھیھ لھبھر ئھوەی

 ایی منال بھ خۆیی و زانیاری گشتی لھالیی منال زیاتر ئھبێت.وبرو
 
 ئێستا سھرچاوەیێکی زور بھ بھھایھ بو  یلھ زمانێک لھ ژیانی کراوەی (گلۆبال) زانینی زیاتر

 \بھپێشھوەچوونێکی سھرکھوتو لھ باری پیشھییدا.
 

 ر وتھپھیوەندی لھناو خێزان پت ،زانین و زانیارێکی باشی زمانی یھکھم یارمھتیدەرن بوو منال
 یان شوێنی زمانھکھ.سانکھرە بوکاتێ  گھرانھوەی منال بو ئھ وەالتھ ارێت و ئدە

  
 

 ؟ن لھالیی منالھکان ازمان پێشھوەچونیربن بو ادییارمھت دایک باووک چون دەتوانن
 
ھو زمانھ لھگھل منالھکھت قسھ بیکھ، بھو زمانھیی کھ دەتوانی لھ خۆیھوە بھ ھھستێکی سروشتی ھئب

ئھگھر لھگھل منالھکھت بھ المانی قسھ بکھی لھ قوتابخانھ  ،یھ کھ دەلێنن کھی. ئھوە راستیب ھجوانترین قس
 بویی ئاسانتر دەبێت.

لھگھل منالھکھت زمانی خوت  و زمانی المانی تێکھالو نھیکھی، کاتی کردن ھقس یکاتھھھولی بدە ل
منالھکھت بھ المانی وەالمت دەدات ھھر خوت بھ زمانی خوت قسھ بکھ، با منالھکھی خوت ئازاد بێ بھ 

 زمان وەالمت بدات.کامھ 
 یھبھو شێوەبن، گرنگ ئھوەن ئگھر دایک و باووک زمانیی جیا جیان ھھبێت ، دەتوانن لھگھل منالھکا

دەکات،  ھک بھم زمانھ قسیدا ئھگھر پێکھوە لھسھر خواردن قسھ بکرێت چون تێگھیشتنێکی تھواوتا ھھبێ،
 کات ،.ب ھباووک بھو زمانھی تر قس

 
وت تێکھالو مھکھ، جاران وا ھھیھ منالھکھت تھنھا المانی قسسھ داکات ناخوشیھک ھھبێت لھ خ یکات

 ھھرچھندە خۆیی زمانھکھت باش تێئھگات.
، بھ بێتھئرئھگھر خوت ھھر لھسھر ھھلوێستی خوت بمێنی منالھکھت زمانھکھت لھ جوێگرت لھ جھنابت فێ

 دەکات. ھزمانی تویی قسبھدلنیاییھوە دوایی ئھویش دەگھرێتھوە 
 

زمانی بوھاورێکانی منالھکھت بدە، ئھوەش بھ سھیرکردن بو کتابی وێنھکان، بھ ستران،    یارمھتی
 جوێگرتن لھ موزیک. چیرۆکێک بوویان بلێی یان بخوێنی.

 
ھھولی بدە کھ منالھکھت ھھر لھ منالییھوە پھیوەندی زۆری لھگھل ئھوانھی کھ زمانیییان المانییھ ھھبێت، 

 زمانی المانی، ھھر خوت نمونھیی بو منالھکھت. خوتش ئھبێ کراوەبی بو فێربونی
 

وت باسی بمھجالی بھ منالھکھت بیدە با HSKبنێرە بو وانھ  ئھگھر توانات ھھبێ منالھکھت ھھر لھ منالییھوە
 لھوێ چی فێرئھبێت. ،بکات

 یپھیوەندی بھردەوام لھگھل مامۆستایانی منالھکھت دروستی بکھ چی مامۆستای قتابخانھبێ یان مامستای
HSK .بێت 

 


