Armanc

Pêwendî

Navenda Hevahengiya Dibistanê - Koçberî

Sandra Haats

Li Almanyayê, hemû zarokên ji 6 salî gerek biçin

Telefon

05221 13 - 1180

dibistanê. Ev heya 18 saletiyê didome.

E-name

s.haats@kreis-herford.de

Navenda Hevahengiyê bo Dibistanû Koçberiyê

Tanja Schürmann

rawêjkariyê dide zarokên temenê dibistanê û

Telefon

05221 13 - 1115

kesên ciwan ên ku li dirêjahiya sala xwendinê ji

E-name

t.schuermann@kreis-herford.de

derve tên Devera Herford`ê û zimanê Almanî

Christine Busse

nizanin an kêm dizanin.

Telefon

05221 13 - 1110

Armanca rawêjkariyê ew e bi zûtirkê zarok û

E-name

c.busse@kreis-herford.de

kesên ciwan li dibistanê cîwar bikin.

Navenda Hevahengiyê

Ew li wir waneyên zêde yên zimanê Almanî wer-

Dibistan - Koçberî

digirin yan li klaseke navneteweyî perwerdeyê
dibînin.

Bo zarok û kesên ciwan ku nû
koçber bûne

Fînanseker :

©Ad

Kurdisch

Rawêjkarî

Nivîsok

Malbatên ku bi zarokên temenê dibistanê nû ji der-

Di axaftineke ferdî bi malbatê re, dayîkbav ji per-

bo dayîkbavan

ve hatine ji KI re tên raporkirin.

gala dibistana almanî, girîgiya bawernameya

Ji kerema xwe zaroka temenê dibistanê û

kutabûna dibistanê û derfetên heyî yên malî

wergêrekî bo rawêjkariyê bînin.

Rêbaz

Malbat bo civîna rawêjkariyê gazînameyeke nivîskî
werdigirin. hevpeyvîn.
Hevahengiyeke digel dibistanan bo pejirandina
mimkin ji pêş ve tê kirin.

agahdar dibin.

cûreya muqatebûna rojane ya berê û
beşdarbûna li dibistanê, şiyanên din ên zimanî û

Li gor pêdiviyên ferdî û şiyanên dibistanê, malbat

şiyan û hezkirinên din jî bi bikaranîna forma

cihekî dibistanê û roja navnivîsiyê li dibistanê wer-

pejirandinê tomar dibin.

digirin. Malbat zarokên xwe bi awayê serbixwe li
dibistanê navnivîsî dikin.
Encamên rawêjkariyê bo her dibistanê tên şandin

Herwihapêdiviyame bi belgeyên jêrê heye:

Ji bilî diyarkirina pêdiviyên xwendinê, dirêjahê û

Bo zarokên ku ji 12 saletiyê mezintir in, bi gelem-



Pênaseya zarokê / pasaport



Pênase / pasaportên dayîkbavê



Tomarkirina bawernameyê ji nivîsgeha tomarkirina niştecihan



perî karmendekî Jugendmigrationsdienst

(eger hebin)

(xizmeta koçberiya ciwanan) jî amade ye.


û bo piştevaniya ji hevpeyvîna pejirandinê li wê

bawernameyên herî dawîn ên dibistanê

Bawernameya derzîlêdanê (eger hebe)

dibistanê bi kar tên.
KI demeke hevdîtinê bo azmûna ketina nava
dibistanê ya zû dide malbatan.
Lêpirsîn li vê cihê pêk tê

Gesundheitsamt Herford

Jugendmigrationsdienst -

Bo dibistanan

Diakonisches Werk im Kirchenkreis Herford

Eger malbatên nû hatine rasterast bo navni-

Leitung Migrationsfachdienst

vîsiyê bi dibistanê re pêwendiyê çêbikin, ji

Fabian Drosselmeier

kerema xwe bi yek ji karmendên li Navenda

Telefon 05221 5998 - 32

Tevlêbûna Şaredariyê re pêwedniyê çêbikin.

Amtshausstraße 2

Erka dawîn bo dibistanê ji aliyê nivîsgeha

32051 Herford

dibistanê ve tê diyarkirin.

