ليسته ى چیککردن
ته نها ئه م به لگانه له گه ل خوت بهینه که له ناو بازنه که نیشانکراوه تکایه:
هه و یه ی شه خصی -نفوس
به لگه ی شوینی نیشته جیبون
شهاده کان

ئيمه ین ليره دا خزمه تگوزاریتان پیشکه ش ده که ین
Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
)Kommunales Integrationszentrum (KI
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

پشتگیری ئا گاداری وچاولیبونى مندال
الرجاء الحصول على موعد!
تکایه مه وعده ك وه ربگره ،وه له روژی مه وعده که یه کیکی باوه
رپیکراوی خوت له گه ل خوت بینه که وا زمانی ئه لمانی بزانیت.
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له م کاتانه ی خواره وه ده توانیت سه ردانمان بکه یت به بی مه وعد وه رگرتن:

چ پاسیك و شه مه نده فه ريك ده چیت بو ئه م شوینه:
شه مه نده فه رى ژماره  ٤٢٠له گه ل ژماره  ٤٢١هه تا ويستگه ی فیزل،
پاسی ژماره  ٦٤ ،٦٣له گه ل  ٦٦له ويستگه ی شه مه نده فه ری فیزل هه
تا وه کو ویستگه ی راوه ستانی پاس که ناوی "ئاربایتس امته"

دووشه مه له گه ل سیشه ممه سعات ۹ :هه تا سعات  ۱۲به یانیان
پینجشه مه

ناوه ندی خوگونجاندنی شاره
وانی شاروچکه ی فیزل
قوتابخانه له شاروچکه ی فیزل .ئاموژگاری
کردنی ئه ومندال وگه نجه په نا هه ندانه که
وا تازه هاتون ،چون منداله کانیان له قوتابخانه
کان داده مه زرینن.

سعات ۲	:پاشنیوه رو هه تا سعات
 ٤پاشنیوه رو

یاخود ده توا نیت مه وعدیك وه ربگریت
له کاتی پشوی(عطله ی) قوتابخانه ته نها به مه وعد وه رگرتن ده
توانیت سه ردانمان بکه یت.
ئه وفه رمانگایانه ی که وا هه م ئاهه نگن له گه لتان وپرسیاره کانتا
ن جواب ده ده نه وه
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چونیه تی به ریوه چونی گفت وگوی ئاموژگاری ورینماییکردن
تکایه سه ره تا ته له فون بو ئه م ژماره ی خوا ره وه بکه و مه
وعدیك وه ربگره ژماره ی ته له فون:
02 81 / 2 07-42 42

دايك وباوكانى به ريز ،به ريزان ئه وانه ى مافى په روه رده کردنی
منداالنتان پیبه خشراوه ،منداله خوشه ویسته کان ،الوانی خوشه ویست
له هه ریمی نورد راین فیست فالن هه موو مندالیك له ته مه نى  ٦هه
تا  ١٨ساليدا ده چنه قوتابخانه.

تکایه سه ردانمان بکه ن به یه که وه له گه ل مندا له کانتان بو ئه وه ی
رینماییتان بکه ین و ئاموژگاری و زانیاریتان پیبده ین .تكايه ئه وبه لگه
نامانه ی له لسته که نیشانکراوه له گه ل خوتان بهینن.

ناوه ندی خوگونجاندنی شاره وانی شاروچکه ی فیزل ئاماده کا ری
کردوه که وا بو ئه م مه به سته یارمه تی ئه مندال و گه نج و دایك
وباوكانه ی که نوینه و تازه هاتون بدات و رينما ييتان ده كا ت و
ئاموژگاریتان پیده دات بو ئه وه ی بزانن چون مندا له کانتان له قوتا
بخانه کان دامه زرینن.
ماموستای شاره زا له م بواره دا یه ك يه ك ئاموژگاریتان ده کا ت له
م بوا رانه ی خواره وه دا :

ئه گه ر توانیتا ن يه كيك بينن له گه ل خوتان که وا زمانی ئه لمانی
بزانیت وبا وه رپیکراوتانبیت.

• چونیه تی به ریوه بردنی قوتابخانه کان و فیرکردن له
نوردراین فیست فالن

یه ك له دوای يه كى هه نگاوه کان تا چوون بوقوتابخانه
ناوه ندی خوگونجاندنی شاره وانی ناوی منداله که ت له فه رمانگه
ی ته ندروستی بو پشکنینی پیش چوونی بو قوتابخانه ئه نوسیت:

فه رمانگای ته ندروستی ئاگادارتان ده کاته وه وه مه وعیدیکتان بو داده نیت.

سه نته ری خوگونجاندن وپیکه وه ژیانی شاره وانی یارمه تیتان ده
دات بو ئه وه ی منداله کانتان له قوتابخانه دابمه زرین.

• قوتابخانه و ده زگاکانی فیرکردن له شاروچکه ی فیزل
• چونیه تی نه خشه دانانی سه ر که وتن له قوتابخانه دا پله به
پله
• ئاموژگاریکردن بو ئه وه ی بزانی کا مه قوتابخانه باشه بو
ئیوه

نا وه ندی خوگونجاندنی شاره وانی ئا گاداری به ریزتان وقوتابخانه
ده کاته وه که وا منداله که ت له چ قوتابخانه یه ك ناو نوس بكه ى.

• پشکنین له کاتی یه که م جار تازه چون بو قوتابخانه
• یارمه تیدان بو فیربونی زمانی جوراوجور به ره چاوگرتنی
زمانی دایك
• قبولکردنی شهاده ی قوتابخانه ی ووالته که ت
• نیوانیکر ن بو شوینی تر بو ئاماوژگاری کردن
• فیربونی زمانی ئه لمانی له ریگای اینترنت

هه ر له خوشى و به هيواي سه ركه وتن!

• فیرکردن و زیاترپشتوانیکردن
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• خوگونجاندنی کومه الیه تی له ریگای پیشنیاری کلتوری و وه
رزشکردن

