Wezareta Kar û Civakî, Malbat û Jin ya Hikûmeta Baverya
Wezareta Perwerdekirin û Chand ya Hikûmeta Baverya

Agahî bona Dibistana Bingehîn
___________________________________
(Navê Zarokê)

Ev Belge, li ser bingeha hevpeyvîna Dibistana Zarokên Hûr (KîTa) û Dê û Bavan, di derbarê derbasbûyîna Zarokê ya Dibistanê, bi hev û
din re hate dagirtin. Dê û Bav, di dema tomarkirina di Dibistanê de, vê ango van Belgeyan didin xuyakirin. Dagirtina Belgeyê û
pêshwazîkirina wê Dê û Bav li gora dilê xwe dikin.
Bersivê bi nîshana * dikarin li ser rupela pash werin bersivdan.

1.Zarok diche Dibistana Zarokên Hûr (KîTa)…………………………………………………...
Ji (Dem) ……………………………………… heya (Dem)…………………………………..
2. Dilxwazî û/ an jî zanistîya xwezayî ya zarokê evin:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.Zarok par û berîya derbasî Dibistanê bibe him di nava dibsitana Zarokên Hûr (KîTa) û him jî ji
derveyî wê tevlî van bernameyan bû:
O Pêshxistina zû
O Dersa pêshîn „Fêrbûyîna elmanî berîya derbasbûyîna Dibistanê“
O Tedawîya shexsî ya kar û barên mirov ( Tedawîya Ergo)
O Tedawîya Axaftinê (Logopedî)
O ……………………………………………........
O Alîkarîya Terbîyedana taybet (pedagojîya taybet) ya gerok/seyyar (mobil)
Ji alîyê dîtina Dê û Bavan û Dibistana Zarokên hûr (KîTa) alîkarîyek zêde bona van shaxan girîn tê
dîtin:
………………………………………………………………………………………………
4. Ev shaxên han girîngin ku ji alîyê Dibistanê bash werin shopandin, ji ber ku zansiteke xwezayî /
êtenek heye an jî alîkarîyeke bi teybet hewce dibe:
O Gihan û Pêshvechûyîna Gewdeyî*
O Gihan û Pêshvechûyîna Hesh û aqil*
O Gihan û Pêshvechûyîna Ziman *
O Gihan û Pêshvechûyîna civak û hestên wî/wê*
O Di tu yek ji van shaxan shopandina kûr ne girînge û hewce nîne.
5. Derbasbûyîna Zarokê ya Dibistanê
Xwesteke dê û Bav: Pêshneyaza Dibistana Zarokên Hûr (KiTa):
O Derbasbûyîna Dibistanê di dema xwe de
O Derbasbûyîna Dibistanê di dema xwe de
O Zûtir derbasbûyîna Dibistanê, ji ber ku* .
O Zûtir derbasbûyîna Dibistanê, ji ber ku* ………...
O Pashxistin, ji ber ku* …………………..
O Pashcistin, ji ber ku*…………………….
O Neketina Dibistana Sprengelschule,
O Neketina Dibistana Sprengelschule,
bila here*:…………………………….. bila here*: ……………………………….
...............................…………………… ...............................………………………….
Cîh, Dem,
Mohr û îmzeya Kîta‘ yê
............................................................. ……………………………………………….
Cîh, Dem,
Îmzeya Dê û Bavan
___________________________
1 Dema

ku di sala derbasbûyîna Dibistanê de KîTa ya xwe guherti be, zêdetir Belge dikarin werin dagirtin.

