
  ( رەزامەندینامەی دایك و باوك لە ویالیەتی بادن ورتێمبێرگSPATZپشتیوانی تەواوكەری زمان لە باخچەی ساوایانی )

 رەزامەندینامەی دایك و باوك بۆ ساڵی خوێندنی باخچەی ساوایان

 (SPATZپشتیوانی زمان لە باخچەی ساوایانی)بۆ بەشداری كردن لە 

 لە ویالیەتی بادن ورتمبێرگ

 
 

 

 دایك و باوكی بەڕێز

 

 باخچەی ساوایانی ئێمە ________________________________________________________

 ورتمبێرگ بۆ پشتیوانی تەواوكەری زمان لە باخچەی ساوایان وەرگرێت.-پێی خۆشە یارمەتییە ئابوورییەكانی زیاتر لە ویالیەتی بادن 

 

بۆ  (" SPATZساوایانی رۆژانە بۆ مندااڵنی خاوەن پێداویستی زیاتر )یاساكانی  یارمەتی بۆ پشتیوانی زمان لە باخچەكانی بەرنامەی پشتیوانی" 

پشتیوانی لە مندااڵنی خاوەن پێداویستی زیاتر لە بواری زمان، لە درێژەی زمانی باخچەی ساوایان و لە رێگای پێشكەش كردنی 

 ێوەی پشتیوانی گشتی زمان لە باخچەی ساوایاندایە.خزمەتگوزارییەكانی تەواوكەری پشتیوانی زمان لەبەرچاو گیراوە، كە لە چوارچ

www.sprachfoerderung-زانیاری زیاتر سەبارەت بە پشتیوانی تەواوكەری زمان لە باخچەی ساوایاندا دەتوانی لە رێگای ماڵپەڕی  

.bw.de .وەدەست بێنیت 

 

لە الیەن وەزارەتی فەرھەنگەوە بۆ بەڕێوەبردنی رەوتی یارمەتییە ئابوورییەكان دیاریكراوە.  بەڵگەكانی پەیوەندیدار  L-Bankبانکی ویالیەتی 

 لەبەردەستدان. bank.de/SPATZ-www.lلە رێگای 

 

زمانی بەسوود و باشە و بەوپێیە پێویستی بە پشتیوانی تەواوكەری زمان سەبارەت بە منداڵەكەت، زانیمان كە پشتیوانی تەواوكەر بۆ گەشەی 

لەسەر بنەمای فێربوون لە گرووپدا ھەیە. بەو پەڕی خۆشییەوە توانیم زانیاری زیاتر سەبارەت بەمە لە وتووێژێكی ئامادەبوونیدا پێشكەشت 

 دەكەین.

 

رێكخراوەی ئێمەدا بەشداری بكات. بەمەبەستی داخوازی و وەرگرتنی خۆشحاڵ دەبین ئەگەر منداڵەكەت لە پرۆژەی تەواوكەری زمان لە 

م یارمەتی ئابووری لە ویالیەت بۆ ئەم پرۆژە، دەبێ ھەلومەرجی تایبەتی ھەبێت. ئەمە رەزامەندی دایك و باوك بۆ بەشداری كردنی مندااڵن لە

 پرۆژەشدا لەخۆدەگرێت.

 

ەندی خۆت بۆ بەشداری كردنی منداڵەكەت لەم پرۆژەدا رابگەیەنە. ئێمە دڵنیایی دەدەین زۆر بەگەرمی خوازیارین تاكوو بە واژۆی خۆت، رەزام

كە لە چوارچێوەی پێشكەش كردنی داخوازی، ھیچ جۆرە زانیارییەكی كەسی منداڵەكەت ناگوازرێتەوە بۆ دەرەوە و رێساكانی پەیوەندیدار بە 

 ورتمبێرگ رەچاو دەكرێن. یاساكانی پارێزگاری كردن لە زانیارییەكانی ویالیەتی بادن

 

 

 لەپێشدا سپاسی رەزامەندییەكەت دەكەین.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ


  ( رەزامەندینامەی دایك و باوك لە ویالیەتی بادن ورتێمبێرگSPATZپشتیوانی تەواوكەری زمان لە باخچەی ساوایانی )

 

 رەزامەندینامە
 

 من رازیم، كە منداڵەكەم __________________________________   

 ورتمبێرگەوە پشتیوانی لێدەكرێت،-لە پرۆژەی پشتیوانی تەواوكەری زمان كە لە الیەن ویالیەتی بادن      

 من ئاگادارم كە ئەم بەشداری كردنە دڵخوازانەیە. ( بەشداری بكات.SPATZلە باخچەی ساوایانی )      

من رازیم كە بۆ داخوازی یارمەتی ئابووری بۆ ئەم پرۆژەی پشتیوانییەی تەواوكەری زمان، رەنگە باخچەی ساوایان ناو   

یەتی لە ویالیەتی بادن ورتمبێرگ و رێكەوتی لەدایكبوونی منداڵەكەم لە حاڵەتی پێویستدا بنێرێت بۆ بانكی رێژەیی ویال

(L-Bank .) 

زانیارییەكانی منداڵەكەت لە بنەڕەتدا تەنیا لە الیەن باخچەی ساوایانەوە جێبەجێ دەكرێت. تەنیا لە تاقیكردنەوەیەكی       

یالیەتی لە نموونە ھەڵگرتنی بەھەڵكەوت و لە حاڵەتی پێویستدا، زانیارییەكانی منداڵەكەت دەنێردرێت بۆ بانكی رێژەیی و

پێویستی بە زانیارییە دیاریكراوەكانە بۆ جێبەجێ كردنی ئەركی  L-Bank(. L-Bankویالیەتی بادن ورتمبێرگ )

باسكراو لە سەرەوەی خۆت بۆ پشتڕاست كردنەوەی پێش مەرجەكانی پێشكەش كردنی ئاسانكاری. من ئاگادارم كە 

 ی زمان بەبێ ئەم رەزامەندییە شیاو نیە.بەشداری كردنی منداڵەكەم لە پرۆژەی پشتیوانی تەواوكەر
 

ئەم رەزامەندییە دڵخوازانەیە و دەكرێ لە ھەر كات لە داھاتوودا ھەڵوەشێتەوە. دەكرێ ھەڵوەشاندنەوە تەنیا پەیوەندی بە بەشێك لە  
ەزامەندی و تاكوو كاتی رەزامەندی سەرەوە بێت. یاسایی بوونی جێبەجێ كردنی زانیارییەكانی كەسی كە لە سەر بنەمای راگەیاندنی ر

ھەڵوەشاندنەوە جێبەجێ كراون، ناكەوێتە ژێر كاریگەری ھەڵوەشاندنەوەی رەزامەندییەوە. پێشكەش نەكردنی رەزامەندی یان 
 ھەڵوەشاندنەوەی نابێتە ھۆی دەرەنجامی نەرێنی.

 
 انە.وەزارەتی كەلتور، گەنجان و وەرزش، بنكەی بەرپرسیاری جێبەجێ كردنی زانیارییە كەسییەك

  
 زانیارییە كەسییەكان لەسەر بنەمای رەزامەندی تۆ جێبەجێ دەكرێن. 

زانیارییە كەسییەكان پاش تەواوبوونی پرۆژەی پشتیوانی تەواوكەری زمانی منداڵ بە ھۆكاری یاسایی پاشەكەوت دەكرێن و دواتر 
 دەسڕێنەوە.  

 

تۆ مافت ھەیە سەبارەت بە زانیارییەكانی كەسی خۆت لە بەرانبەر باخچەی ساوایاندا زانیاری وەدەست بێنە، ھەروەھا تۆ بەنیسبەت 

چاكسازی، البردن یان سنووردارێتی مافت ھەیە، ھەروەھا مافی ناڕەزایەتی دەربڕین بەنیسبەت جێبەجێ كردن و مافی گواستنەوەی 

لەگەڵ، تۆ مافی داخوازی پێداچوونەوەت ھەیە لە فەرمانگەی چاوەدێری پارێزگاری لە زانیارییەكان، نوێنەری زانیارییەكانت ھەیە. زێدە 

 ویالیەتی پارێزگاری كردن لە زانیارییەكان و ئازادی زانیارییەكان لە ویالیەتی بادن ورتمبێرگت.

 
 

 .………………………………………………………………………………………………… 
 2, 1رێكەوت، واژۆ )واژۆكان( 

 

 

مافی سەرپەرشتییان ھەیە جیا لە یەكتر دەبێ واژۆكان ھەمیشە لە الیەن ھەموو ئەو كەسانەوەی كە خاوەن مافی سەرپەرشتین جێبەجێ بكرێن، مەگەر ئەوی كە ئەو دایك و باوكانەی كە  1

الی یەكێكێتر لە دایك و باوك دەژی. لەم بابەتەدا، واژۆی دایك و باوكێك كە منداڵەكە لەگەڵی  دەژین، و منداڵ زۆر جار بە رەزامەندی یەكێك لە دایك و باوك یان لەسەر بنەمای بڕیاری دادگا لە

 دەژی بەسە.
 

 ئەگەر رازی نەبن، پێویست بە گەڕاندنەوەی ئەم فۆرمە )واژۆكراوە( نیە. 2
 

 

 
 

      

 .L-Bankرەزامەندینامە لە الی رێكخراوە دەمێنێتەوە و لە حاڵەتی داخوازیدا دەخرێتە بەر دەست      
 
 
 
 


