Lernen in
Bremen

•
NAVNÎŞAN

HÛN JI VÊ RIYÊ DIKARIN ALÎKARIYA ZAROKÊN XWE BIKIN

Dibistanên Seretayî

Ne riya herî kurt, belkî riya herî dilniya û guncan hi9lbijêrin. Gellek ji dibistanan cihê hevdîtina kesê Peya “ Schulexpress” çêkirine. Li vir
zarok hevdu dibînin û ji wir bi hev ra diçin.

Eger pirseka we derbarê navnivîsîna li Dibistana Seretayî
an jiyana rojane li dibistanê heye, bi awayê rasterast serî
li dibistana xwe ya seretayî bidin. Hûrgilliyên têkillîgirtinê
dikarin li name û navnîşana jêrê bibînin
www.bildung.bremen.de/schulwegweiser

Rawêjkar li beşa Karzanên karên zarokan û perwerdehiyê



Agahiyên derbarê pêvajoya navnivîsînê
Aniya Horstmen
0421 361-18389
anja.horstmann@bildung.bremen.de
Nûnerê welatîbûnê
Ankê Warnêkê
0421 361-4786
anke.warneke@bildung.bremen.de



WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

Bala xwe bidin ser saeta razana zarokê xwe.
Zarokê we nabe ku dereng bikeve nav nivînan. Di
temenê Dibistana Seretayî da, derdora 10 saet razan
jê ra pêwîst e. Wî/wê di beyaniyê da di dema munasib
hişiyar bikin da ku ser wextê xwe bigihêje dibistanê.
Taştêyeka saxlem bidinê







û têra xwe vexwarinkê, baştir e av be.

Bi hev ra li çenteya dibistanê binêrin.
Divê hemî tiştên pêwîst di nav çenteyê
da hebin; Lê nabe bêsebeb giran be.

Weşan
Karzanên karên zarokan û perwerdehiyê
Rembertiring 8-12
28195 Bremen

Derbarê roja dibistanê bi hev ra biaxivin.
Di vê rewşê da hûn bûyerên li dibistanê bi başî
berçav digirin û pişta zarokê xwe digirin da
ku bala xwe bide ser hemî xalên girîng.

Peyaçûna bi hev ra bo dibistanê temrîn bikin.

Erk û meşqên malê jî hewcetî bi cihekî hene.
Ji bo erkên malê, zarokê we hewcetî bi cihekî
aram û munasib heye, baştir e digel maseya wî/
wê bixw ebe. Baştir e ku hertim demeka diuyarkirî jibo sererastkirinê diyar bikin.



Meyl û meraqa xwe nîşanî hînbûna zarokê xwe bidin.
Ev sîgnaleka girîng jibo zarokê we ye, eger
hûn dibistanê ciddî bibînin û meyl ûmeraqê
nîşanî tiştên ku fêr dibe, bidin.

Di têkilliyê da bin
.. tev fêrkarên zarokê xwe,
Di vê heyama seretayî da, ev gellek girîng e.
Beşdar bibin li

... di şevên Dêbavan û rûdanên agahkirinê li dibistana
xwe. Ji billî vê yekê, hûn dikarin alîkariya zarokan wek
mînak di dema xwendinê da bikin, li cejnên dibistanê
alîkariyê bikin an hevrêtiya polê li gerr û seredanan bikin.

Bikaranîna medyayê kêm bikin.

Werziş û tevger dikare alîkariya zarokê we di warê hînbûnê
da bike, temaşekirina gellek zêde li têlêvîziyonê û lîstikên
Kampiyûterê hiş û bala wî/wê sînordar dikin.

Kurdische
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch,
Französisch, Russisch, Bulgarisch, Türkisch, Arabisch, Persisch

Ji zarokxaneyê heta

DIBISTANA SERETAYÎ
Agahiyên jibo destpêka serketî û derbasbûna nav jiyana dbistanê

BI XÊR HATÎ
DIBISTANA SERETAYÎ!
Bi navnivîsîna li Dibistana Seretayî, qonaxeka girîng li jiyanê jibo
zarokê we dest pê dibe. Agahiyên li vê danezana nivîskî ji bo
hêsankirina destpêkirina Dibistana Seretayî hatine raberkirin.
Tevahiya zarokên ku heta 30ê. Hezîrana îsal dibin 6 salî, divê
navê wan li Dibistana Seretayî were tomarkirin. Zarokên
ku heta 30ê. Îlonê, dibin 6 salî ji wabn ra „Zarokên Heyama
Çaverêbûnê“ tê gotin. Li vir dêbav dikarin biryarê bidin
ku gelo zarok di sala îsal da an sala tê biçin dibistanê.
Tevahiya dêbavan zarokên xwe piştî betlaniyên payîzê jibo
Dibistana Seretayî navnivîsî dikin. Li vî warî da di dema pêwîst
da hûnê nameyek digel tevahiya agahiyên girîng û agahiyên
têklildarî Dibistana Seretayî ya têkildar werbigirin. Her kolaneka
Birêmênê ji Dibistaneka Seretayî ya hatiye terxankirin, bi awayekî
ku tevahaiya zarokan riya herî kurt ji bo çûyîna bo dibistanê
hebin. Mirov dikare pirsnameya qeydkirinê pêşwext ji malpera
www.bildung.bremen.de/grundschule peya bike û tije bike.

JIBO DESTPÊKIRINA
BAŞ A DIBISTANÊ
Zarokxane û Dibistanên
Seretayî li Birêmênê
hevkariyeka nêzik hene. Bi vî
rengî, zarok dikarin dibistana
xwe beriya navnivîsînê
nas bikin. Ev yek ewlehiyê
dide wan ûb destpêkirina
Dibistana Seretayî hêsan dike.
Gellek ji dibistanan rêûrisma
agahkirinê beriya navnivîsînê
raber dikin. Eva girîng e, bi
awayekî ku zarokê we bi
başî tê piştgirîkirin û dikare
bi awayekî serketî were
perwerdekirin.

Li Dibistana Seretayî hûnê
hin agahiyan derbarê
pêvajoya rojane, hevkarî û
xizmetên taybet ên dibistanê
werbigirin.
Ji kerema xwe re ji ber mijara
pandemya Korona hay ji
rêbazên parastinê yên halê
hazir misogir hebe û li gorî
wan zaniyariyên li dibistanê
dalaqandî tev bigere.

JI BO JIYANA ROJANE LI DIBISTANÊ



ÇI CÛRE DIBISTAN HENE?

Heger zaroka te pêdivî bi piştevaniyeke perwerdeyî qebûlkirî
hebe, ji kerema xwe re li dema qeydkirinê vê yekê ji me re
bêje. Hêdî wê li dibistanekê cihek ji zaroka te re were peyda
kirin, ku bi kêrhatî be ji bo piştevaniya zaroka te di vî warî de.



Divê tu bi şexsî zaroka xwe qeyd bikî:

Bi tena serê
xwe were cihê
qeydkirinê

Hay ji dûrbûna di
navbera xwe û
xelkên din hebe

Maskekê deyne ber
dev û bêvila xwe

Van kaxet û belgeyan bi xwe re bîne:

Nameya
derbasbûna
dibistanê

Belgeya
jidayikbûna
zaroka te

Û heger hebe
biriyara mafê
xwedîkirina zarok

Dibistanên Seretayî yên pêbawerkirî

Dibistanên Seretayî yên vekirî

Dibistana seretayî ya bi sozdarî

Dibistanên Seretayî yên pêbawerkirî
ji saet 8 heta 13 ne. Piştî wê gellek ji
dibistanan komên xebatê raber dikin.
Wek mînak li warê werziş, mûzîk û şano.
Beşdarî bi dilxwazî ye.

Li vir hin zarok beşdarî xizmetên zêdetir
dibin û navrojeka germ werdigirin.
Dêbav ji pêş va diyar dikin ku gelo zarokê
xwe heta saet 15 an 16 (Îniyan heta saet
14) navnivîsî bikin.

Ev dibistan ji saet 8ê Sibehê heta saet
15 an sê rojan heta saet 16 û du
rojan heta set 14 ne. Ji billî vê yekê,
miqatebûna bi dilxwazî heta saet 16 ye.
Tevahiya zarokan navrojê dixwen.

Eger jibo dibistaneka tevahiya rojê vekirî hewcetîya we bi cîgehek heye, hûn dikarin dema navnivîsînê wê yekê daxwaz bikin.
Zarokên dibistana tevahiya rojê vekirî her wiha dikarin jibo miqatebûna zûdem ji saet 7ê Sibehê heta 8 an miqatebûna derengdem ji saet 16 heta saet 17 û ehr wiha miqatebûna di betlaniyan da navnivîsî bikin.
Ev xizmetguzariyên guhdana zarokan bi pare ne û tenê hingî têne encamdan, heger hijmarek baş ji zarokan were qeyd kirin.





Destûra mirexesiyê / betlanî
Ji bo zarokê we çûyîna bo dibistanê ji hêla
qanûnî ba neçarî ye. Ew divê hemî rojan
Biçe dibhistanê, eger nexweş nebe.
Tenê di babetên awarte yên bi hincet da renge
bi raberkirina daxwazeka nivîskî ji amadebûna
li dibistanê were miafkirin. Tevî vê yekê, ev
yek d rojên pêş û piştî betlaniyan cih nayê.

Ragihandina nexweşiyê
Eger zarokê we nexweş e, ji kerema xwe
derdem li ofîsa dibistanê ra bêjin. Eger baştir
bû, hincetek an belgeya dixtor bidine wî/wê.

Sîgortaya bûyeran
Tevahiya zarokan di heyama dibistanê da dikevin
bin sîvana sîgortayê. Ev yek riya çûyîna bo dibistanê
û gerrên ji aliyê dibistanê jî digire ber xwe.

Bremen-Pass
Eger „ Bremen-Pass“a we heye, ji kerema xwe wê
nîşanî ofîsa dibistanê bidin. Ew derbarê qebûlkirina
xercê navrojê û rêûrismên cûrbicûr li dibistanê
weke seredana şanoyê an gerrên polî cih tê.

