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Diyarkirina asta zimanî salekê beriya navnivîsîna li dibistanê  

 

 

Dêbavên hêja, 

 

Bi vî awayî hûn dor anku nobeya diyarkirina asta zimanî ya zarokê xwe werdigirin. Bi alîkariya ezmûnên 

"Cito"yê salekê beriya navnivîsîna zarok li dibistanê diyar dibe ku gelo zarokê we hewcetî bi piştevaniya tekmîlî 

jibo pêşketina zimanî heye an na. Beşdariya li ezmûna diyarkirina asta zimanî pêwîst û neçarî ye (Qanûna 

Perwerdehiya Birêmênê, Xala 36, Benda 1). 

Ji ber vê yekê ez li 

Dibistana seretayî: Nav, şûn 

 

Li: datum Di siet: Roj 

Nobeteke ezmûnê jibo zzarokê we xwedan dikim. Pêkanîna ezmûna Zimanî ya "CITO"yê hema bêje 25 

deyqeyan dikişîne. Zarok dikarin di her demekê da bêhnvedaneke kurt hebin. Ji ber vê yekê ji kerema xwe, jibo 

hevrêtiya zarokê xwe hinekî zêdetir demê texan bikin. 

Di babetên awarte da îmkana paşdaxistina têlêfonî ya vê nobetê tune. 

Enzama Ezmûna zimanî ya Cito bi rêya nivîskî ji we ra tê ragihandin. Encama ezmûna zimanî ya CITO'yê 

tu tesîrek li ser navnivîsîna li dibistanê tuneye. Eger ku hewcetiya bi piştevaniya zêdetirê derbarê zarokê we were 

pêderxistin, ew piştevaniya zimanî bi awayekî belaş werdigire. 

 

Li paş nameya hevrê digel vê nameyê hûnê gellek agahiyan derbarê şandina encaman bo zarokxaneyê, her wiha 

derbarê encama nirxandina pêderxistina zimanî ya (Sprachdiagnostischer Befund) wek desgira ezmûna Zimanî 

ya "Cito"yê bibînin. 

 

Digel rêz û silavan 

Ji aliyê 

Îmze / Lêna Hoxiştayn ((Lena Hochstein)) 

 
 

RÊNÎŞANDAN DERBARÊ DAXWAZA VENİHÊRÎNÊ 

Di heyama mehekê piştî ragihandina vê biryarê hûn dikarin li dijî wê li dadgeha rêvebiriyê ya bajarê Hanzey 

Azad a Birêmênê (Bi navnîşana Am Wall 198, 28195 Bremen) bi awayê nivîskî an tomarkirina bi riya kedkarê 

berpirsê belgeyên ofîsa dadgehê dozê vebikin. 
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Çi dewsgir jibo ezmûna Zimanî ya Cito hene? 
 

îmkana dewsgirkirina beşdariya li ezmûna zimanî ya Cito an qaşo encama nirxandinan diyarkirina zimanî heye. 

Tu divê vê îmkanê ji Sênatorê berpirsê karên zarokan û perwerdehiyê daxwaz bikî. Xercên têkildar li ser ustiyê te 

ne. Agahiyên zêdetir li rûpela sereke ya malpera Sênatorê berpirsê karên zarok û perwerdehiyê bi navnîşana 

(www.bildung.bremen.de → Lêgerîna nasyar → Ezmûna Ziman dibênî Cito) anku dikarî bi rêya têlêfonê ji xetê 

piştevaniyê bipirsî (0421 10100). 

 

Encama nirxandina Zimanî divê heta roja 30ê Nîsana 2019an jibo hilkolandinê bo Sênatorê berpirsê karên 

zarokan û perwerdehiyê bi navnîşana Rembertiring 8-12, 28195 Bremen were raberkirin. 

 

 

 

Şandina encamê bo Zarokxaneyê 

 

Ji ber ku piştevaniya Zimanî li zarokxaneyê pêk tê, zarokxane jibo organîzekirina komên piştevanî û 

plandarêştinê, û piştevaniya munasib jibo zarokan, hewcetî bi encama Ezmûnê heye. Ji ber vê yekê encama 

ezmûnê ji riya Sênatorê berpirsê karên zarok û perwerdehiyê va bo Zarokxaneyê tê şandinê. 

 

Eger we meyl û meraqa şandina encama ezmûnê bo Zarokxaneya zarokê xswe tune ye, hûn dikarin bi 

awayê nivîsîkî nerazîbûna xwe ragihînin. Eger hûn neraazîtiya xwe ragihînin, dê tu dûhatek ji we ra neyê. 
 

 

Ji kerema xwe vê formê herîpirr heta roja 30.04.2019 bişînin 

Bo 

Sênatorê berpirsê karên zarokan û perwerdehiyê 

Rembertiring 8-12 

28195 Bremen 

Peyvên kilîtî: Cito 
 

 

 

 

 

 

Dijayetiya digel şandina encama ezmûnê 

 

Ez bi vî rengî nerazîtiya xwe digel şandina encama ezmûna diyarkirina asta zimanî ya 2019 

ji aliyê Sênatorê berpirsê karên zarokan û perwerdehiyê bo zarokxaneya zarokê xwe 

Vorname Name (Hejmara naskirina zarok: ID) radigihînim. 

 

 

 

 

Şûn,roj Wajoya sergêrê qanûnî * 

* Desthilata min a Tam heye ku ez vê daxûyaniyê ji aliyê her du sergêrên qanûnî yên zarokê xwe ve wajo bikim. 

http://www.bildung.bremen.de/

