
 

ی                                    پرۆژه  
ردوو زمانی سویدی و کوردی هه کان به گۆرانی وردیله  

 17 نمایشکردنی   له  بریتیه که مه رهه ی به  بیرۆکه. مندان  به ته مکی تایبه رهه به
ر   سه ته رگاونه میان وه رجه سه  منانی سویدی و جیھانی که ناوبانگی   بهگۆرانی

 و  بھاتایهم رهه  زۆر زووتر به بوایه  ده هی م پرۆژه  ئه دیاره. زمانی کوردی سۆرانی 
کانی  زمانه ک چۆن به  وه، ند بوونایه منانی کوردی دانیشتووی سوید لی سوودمه

دواجار  .  یه  هه ندین ساه ند زمانکی دی چه بی و فارسی و چه ره ک عه تری وه
ردوو مامۆستایانی    هه تیف وه ج و دالیا له ره مگین فه هوی موزیسیۆن غ هه  به

 ش  پشکه یه  گچکه ته م خزمه تیف توانرا ئه الل و دالیا له  جه زمانی کوردی سروه
 و  وه  زیندوویی بھنه یش بکرت تا بتوانن زمانی دایکیان به منانی کورد به
 گرنگی زمان و وتی  هست ب  منانی تری وتانی دی هه ک له ریه ک هه وه

لتور و موزیکی   که تی خۆیان پ گرنگ بت و شانازی به هسای ن و که خۆیان بکه
  ووترن وه  زمانی سویدی ده تا به ره کان سه  گشتی گۆرانیه به. ن   بکه وه خۆیانه

  ی تکسته ووترت ، زۆربه  زمانی کوردی ده مان گۆرانی به پاشدا هه له
   ، وه رگاوه ڵ وهیای منا دن ی نزیک به خۆ بۆ زمانکی سادهو کان ڕاسته سویدیه



گری   هه  که ڵ تکستکی کوردیدا گونجنراوه گه کان له گۆرانیه ندکی تر له هه
م  رجه تکستی سه  . که  سویدیه  گۆرانی یان تکسته  بهرۆککی لکچوون ناوه
ی  وه  هیوای ئه به  . ش کراوه  پشکهدا که   پاکته نی له نوسینی التی کان به گۆرانیه
  .  بۆ منانی قۆناغی پش خوندنگه سوود   ماتریالکی به  ببته مه رهه م به ه ئ که

 
 
   کان به می سی دی گۆرانی وردیله رهه وتنی به ستکه ستی ده به  مه به 

  8  واتا مانگی  وه ی مانگی ئاگۆستیهڕاست  ناوه  لهزمانی سویدی و کوردی سۆرانی
                                  :  وه ی خواره درسه م ئیمل ئه  به ندی بکه یوه په
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 پۆست   به  کرۆنی سویدیه100نھا   وتی سوید ته  سی دی  له1 نرخی 
.    کرۆنی سویدی 140  بته کانی سوید ده  بۆ شاره وه کردنه  

 
   


