Çalakîya Agahdanê

BI HEV RE BI RÊYA PERGELA PERWERDEYÊ LI ELMANYAYÊ:
DÊBAV PIŞTGIRÎYA ZAROKÊN XWE DIKIN

BERNAME
1630

Pêncşemê, 29ê çirîya paşîn a 2018an
Katjimêr 16.30 – 19.00
Internationales Zentrum
Flachsmarkt 15, 47051 Duisburg

Perwerde ji bo pêşerojeke serkeftî li Elmanyayê kilîd e. Lê erê pergala xwendinê li Elmanyayê

li ser pergala perwerdeya li herêma Nordrhein-Westfalenê we serwext bikin û vebijêrkên

cihêreng ên ji bo xwendinê wekî perwerdeya dualî û xwendina berz bi we bidin nasîn. Em

dixwazin we bi hemû agahîyê girîng girêdin, da ku di vê rêyê de hûn rêhêvalên zarokên xwe

1645

Piştî gotaran derfeta we heye ku bi rêya gotûbêjên di komên biçûk de hûn ji gotarvanan û

ZIMAN
BEŞDARÎ
ZAROK

Çalakî pirzimanî ye – bi zimanên elmanî, kurdî, erebî û ku pêdivî hebe

1715

1745
1800

Ev çalakî ji alîyê Zentrum für Integrations- und Migrationsarbeit (ZIUMA) e.V. û NAVEND – Navend
ji bo Lêkolînên Kurdî ve tê piştgirtin.

T: 0203 72836635 ● M: info@ziuma.de

T: 0228 652900 ● M: info@navend.de

Gera pirs û bersivan

Bi hev re serkeftî:
Gelo ez çawa dikarim piştgirîya zarokên xwe bikim?

Peter Ivankovic
(Elternnetzwerk NRW - Integration miteinander e.V.)

Markus Möller
(Elternschaft Duisburger Schulen (EDuS))

Beşdarîya çalakîyê bêpere ye.
Di heman dema çalakîyê de lênihêrîn ji bo zarokan bêpere ye, ji bo ku hemû

Û niha?
Derfet û gengazî piştî bidawîbûna xwendinê

Schewa van Uden
(Navenda Întegrasyonê ya Şaredarîyê (KI) Duisburg)

înglîzî.

dêbav bikarin beşdar bibin.

Ji dibistana seretayî heta dibistana jorîn (abîtûr):
Rêyên Perwerdeyê li Elmanyayê

Melanie Schelhas û Julia Rombeck
(Navenda Întegrasyonê ya Şaredarîyê (KI) Duisburg)

bin, pend û şîretan li wan bikin û ji wan re piştgir bin.

birêveberên dêbavên Duisburgî pirsan bikin û bi dêbavên din bidin û bistînin.

Dagmar Kaplan
(NAVEND – Navend ji bo Lêkolînên Kurdî)

Nimîner
(Zentrum für Integrations- und Migrationsarbeit (ZIUMA) e.V.)

tevlihev e û gelek rêyên cihêreng hene, ku mirov digihînin xwendina berz an jî perwerdeyên

din. Ji bo ku hûn bikarin piştgirîya zarokên xwe bikin, em dixwazin di vê civîna agahdanê de

Silavdan

1815

Gotûbêjên komikî: Pirs ji pisporan

1900

Dawîya çalakîyê

Birêveber

Jasmin Caspary
(NAVEND – Navend ji bo Lêkolînên Kurdî)

