
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەخێربێن بۆ قوتابخانە
 
 
 

 زانیاری بۆ دایک و باوکان :
  
 
 
 
 
 
 

                         چۆن قوتابخانه لهئهڵمانیا بهڕێوەدەچێت؟    
 چۆن مناڵهکهم لهقوتابخانه وەردەگیرێت؟                
 مناڵهکهم چی پێویسته لهقوتابخانه؟           
 کێ گرنگه له قوتابخانه؟    
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 بەخێربێن بۆ قوتابخانە
 

؟چۆن قوتابخانە لە ئەڵمانیا و زاکسن کاردەکەن و بەڕێوە دەچن  
ڕێکخراوو دەزگاکانی سەر بە پەروەردەن وەک ئەڵمانیا لە شازدە هەرێم پێکهاتووە، 

تابخانەپیشەییەکان پابەندن بەبڕیاری هەرێمەکانیان، بەم باخچەی منااڵن، قوتابخانەو قو
کخرابن. سیستەمی قوتابخانەکان لە هەرێمی ێهۆیەوە لەوانەیە بەشێوازێکی جیاواز ڕ

بەم شێوەی خواراوە بنیادکراوە :ک زاکسن و هەروەها لە الیپتز  
 
 
 
 
 
 
 
 

خولی پیشه یان 
 قوتابخانه پیشهییهکان

 
 

خوێندنی زانکۆ یاخوت 
 پیشهیی

خوێندنی داهاتوو کاتی دەرچون لهقۆنا غی سهرەتایی، قوتابخانه پێشنیاری ههنگاوی 
داهاتوو ئهم مناڵه سهردانی کام قوتابخانه دەکات. ئهگهر  دەکات به نوسراو، که له

نیار هاتوو ئهم مناڵه له قوتابخانهدا زۆر باش بوو، ئهوە بۆ ئاستی ئامادەیی پێش
 دەکرێت.

ئهگهر ئاستێکی وا بههێزی نهبو و بهپشتگیری و بههێزکردن باشتر فێردەبوو، ئهوە بۆ 
 ئاستی دواناوەندی پێشنیار دەکرێت.

 
 

Hauptschul- 
abschluss 9پۆڵی 

Realschul- 
abschluss 10.پۆڵی 

 
 
 
 
 

بۆ دیاریکراو ههیه   کهالخستنیو چهند   [ جێگرەوەئهلتراناتیف]ەها ئۆفهری وههر
خوێندن و پهروەردە، بهاڵم لێرە باسی لێ  کاروانیشێوازەکانی قوتابخانهکان و گشت 

 نهکراوە.

 

قوتابخانهی 
پۆڵی  دواناوەندی

5 - 10  
[ 16 – 10تهمهن ]   

 

 ئامادەیی له پۆڵی
12-5  

( 18 -10تهمهن  ) 

 

 
 

 بڕوانامهی قوتابخانهی دواناوەندی بریتیه له
] Realschulabschluß ][ یان   Hauptschulabschluss[ 

یهم یان دەیهم تا بتوانێت له خوێندنی به قوتابی دەدرێت دوای دەرچونی له پۆڵی نۆ
 پیشهیی وەربگیرێت.

پاش دەرچوون له پۆڵی دوازدەم بڕوانامهی ئامادەیی وەردەگرءت که بریتیه له 
شایهنی ێت یان له له خوێندنی پیشهیی وەرگیرێت.ۆ بخوێنبهکهلۆریا، تا بتوانیت له زانک

نه خوێندنی جۆراوجۆر لهخۆوەدەگرنباسه ههردوو قوتابخا

ساڵیهوە [   6سهرەتایی ] له قوتابخانهی   
4 - 1پۆڵی   

. ئهوە له زکسن بۆی ههیه  مانگی شهش 30 بگات به شهش ساڵی تاههر مناڵێك تهمهنی 
.تۆمارداکرێن قوتابخانهی سهرەتایی له قوتابخانه. مناڵهکان گشتیان پێکهوەبچیت بۆ   

    

 
 
 
 

دەکرێت شێوازی خوێندن و قوتابخانه بگۆڕێت بهاڵم له ژێر چهند مهرجێکی دیاریکراو، بۆ زانیاری زۆرتر و نزیک دەربارەی شێوازەکانی 

تابخانهکهتان له ڕێگای بهڕێوبهری پۆڵ، ههروەها مامۆستای ڕاوێژکار له قوئێوە دەتوانن  . ڕێگایه جۆراوجۆرەکانی خوێندن و فێربوون و قوتابخانهکان

  وەرگرن.
 
 
 
 
 
 

 مناڵ مافیان هەیە : پەروەردەیەکی بێ توند و تیژی
زا وە. مناڵ له ژێر پاراستنی تایبهته. سناو ماڵ و قوتابخانهش دەگریته زادان دەبتهوە.هکی الشهیی ڕوبهڕوی سله ئهڵمانیا ههموو جۆرە توند و تیژی

پهروەردەکردن نهک لهقوتابخانه قهبوول نهکراوە بهلکو له ماڵهوەش. سونگهیدانی الشهیی وەک   
 

https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen : ربۆ زانیاری زۆرت   



 

 

ی
ساڵ

 1
8 

ی
ەن

ەم
 ت

 تا
ێ

مل
رە

زۆ
ی 

دن
ێن

خو
 

 

 بەخێربێن بۆ قوتابخانە
 

؟چۆن قوتابخانە لە ئەڵمانیا و زاکسن کاردەکەن و بەڕێوە دەچن  
ڕێکخراوو دەزگاکانی سەر بە پەروەردەن وەک ئەڵمانیا لە شازدە هەرێم پێکهاتووە، 

تابخانەپیشەییەکان پابەندن بەبڕیاری هەرێمەکانیان، بەم باخچەی منااڵن، قوتابخانەو قو
کخرابن. سیستەمی قوتابخانەکان لە هەرێمی ێهۆیەوە لەوانەیە بەشێوازێکی جیاواز ڕ

بەم شێوەی خواراوە بنیادکراوە :ک زاکسن و هەروەها لە الیپتز  
 
 
 
 
 
 
 
 

خولی پیشه یان 
 قوتابخانه پیشهییهکان

 
 

خوێندنی زانکۆ یاخوت 
 پیشهیی

خوێندنی داهاتوو کاتی دەرچون لهقۆنا غی سهرەتایی، قوتابخانه پێشنیاری ههنگاوی 
داهاتوو ئهم مناڵه سهردانی کام قوتابخانه دەکات. ئهگهر  دەکات به نوسراو، که له

نیار هاتوو ئهم مناڵه له قوتابخانهدا زۆر باش بوو، ئهوە بۆ ئاستی ئامادەیی پێش
 دەکرێت.

ئهگهر ئاستێکی وا بههێزی نهبو و بهپشتگیری و بههێزکردن باشتر فێردەبوو، ئهوە بۆ 
 ئاستی دواناوەندی پێشنیار دەکرێت.

 
 

Hauptschul- 
abschluss 9پۆڵی 

Realschul- 
abschluss 10.پۆڵی 

 
 
 
 
 

بۆ دیاریکراو ههیه   کهالخستنیو چهند   [ جێگرەوەئهلتراناتیف]ەها ئۆفهری وههر
خوێندن و پهروەردە، بهاڵم لێرە باسی لێ  کاروانیشێوازەکانی قوتابخانهکان و گشت 

 نهکراوە.

 

قوتابخانهی 
پۆڵی  دواناوەندی

5 - 10  
[ 16 – 10تهمهن ]   

 

 ئامادەیی له پۆڵی
12-5  

( 18 -10تهمهن  ) 

 

 
 

 بڕوانامهی قوتابخانهی دواناوەندی بریتیه له
] Realschulabschluß ][ یان   Hauptschulabschluss[ 

یهم یان دەیهم تا بتوانێت له خوێندنی به قوتابی دەدرێت دوای دەرچونی له پۆڵی نۆ
 پیشهیی وەربگیرێت.

پاش دەرچوون له پۆڵی دوازدەم بڕوانامهی ئامادەیی وەردەگرءت که بریتیه له 
شایهنی ێت یان له له خوێندنی پیشهیی وەرگیرێت.ۆ بخوێنبهکهلۆریا، تا بتوانیت له زانک

نه خوێندنی جۆراوجۆر لهخۆوەدەگرنباسه ههردوو قوتابخا

ساڵیهوە [   6سهرەتایی ] له قوتابخانهی   
4 - 1پۆڵی   

. ئهوە له زکسن بۆی ههیه  مانگی شهش 30 بگات به شهش ساڵی تاههر مناڵێك تهمهنی 
.تۆمارداکرێن قوتابخانهی سهرەتایی له قوتابخانه. مناڵهکان گشتیان پێکهوەبچیت بۆ   

    

 
 
 
 

دەکرێت شێوازی خوێندن و قوتابخانه بگۆڕێت بهاڵم له ژێر چهند مهرجێکی دیاریکراو، بۆ زانیاری زۆرتر و نزیک دەربارەی شێوازەکانی 

تابخانهکهتان له ڕێگای بهڕێوبهری پۆڵ، ههروەها مامۆستای ڕاوێژکار له قوئێوە دەتوانن  . ڕێگایه جۆراوجۆرەکانی خوێندن و فێربوون و قوتابخانهکان

  وەرگرن.
 
 
 
 
 
 

 مناڵ مافیان هەیە : پەروەردەیەکی بێ توند و تیژی
زا وە. مناڵ له ژێر پاراستنی تایبهته. سناو ماڵ و قوتابخانهش دەگریته زادان دەبتهوە.هکی الشهیی ڕوبهڕوی سله ئهڵمانیا ههموو جۆرە توند و تیژی

پهروەردەکردن نهک لهقوتابخانه قهبوول نهکراوە بهلکو له ماڵهوەش. سونگهیدانی الشهیی وەک   
 

https://www.unicef.de/informieren/infothek/kinderrechtskonvention-verschiedene-sprachen : ربۆ زانیاری زۆرت   

 

 

 

 
 
 
 
 

 ئەبێت مناڵەکەم بچێت بۆ قوتابخانە؟ بەڵێ: خوێندن پابەندییە
 

له نێوئهرکهکانی قوتابخانهش بهژداربوونه له وانهی وەرزش و مهله، گهشتهکانی  له زاکسن ههموو مناڵهکان ئهبێت بهبهردەوامی بچن بۆ قوتابخانه.

دایک و باوکان پابهندن بهوەی که پاڵپشتی مناڵهکانیان  کردنی ئهرکهکانی خوێندنی ماڵهوە قوتابخانه، پڕۆژە و چاالکیهکانی قوتابخانه، جگه له جێبهجێ

و پێداویستیهکانیان ڕێکبخهن.رخوێندن و کابن بۆ   
 

 چۆن مناڵەکەم لە قوتابخانە وەردەگیرێت؟ تۆمارکردن لە قوتابخانەیەک
 

 ئهم بابهته. بۆ ئهمبهرایهتی پهروەردە بۆ گفت و گۆ دەربارەی وخوێندنی دێت، ئهوە بانگهوازێکت بۆ دێت له بهڕێکاتی مناڵهکهتان تهمهنی 

، گرنگهکان ئهمانهن، ] بۆ نمونه: پاسپۆرت، ناسنامه، بهڵگهی له تههموو دۆکۆمێنته پێویست و گرەنگهکان لهگهڵه خۆت دەبهی ڕۆژەش

. [ لهوێ قوتابخانهک بۆ مناڵهکهت دەستنیشان دەکرێت، دەکرێت قوتابخانهک بێت کهمێک له ماڵهوە دوور بێت و هتد..دایکبوون، بڕوانامهکان 

چاوەڕوانبیت.کاتێکی زۆر  بۆ دۆزینهوەی شوێنێکی بهتاڵ دەشکرێت  



 

 

 
 مناڵەکەم چی لە قوتابخانە فێردەبێت؟ وانەی ئەڵمانی 

 
زمانی ئهڵمانی دەبن بۆ خوێندن و کاری ڕۆژانه. مایهکانیله سهرتا مناڵهکانتان فێری بنه  

.ئاساییی لئاست بۆ ئاستی پۆ پلهییئهمه مهرجێکه بۆ گونجاندنی قوتابخانهو گۆڕینی   
 وانهی قۆناغی ئهڵمانی وەک دووەم زمان]DaZ[ بریتیه له سێ قۆناغ.   

 
ی تایبهت ئامادەکراوون.لقۆناغ، پۆسهبارەت به یهکهم و دووەم   

.پلهیی، بهشێوەیهکی  ئاساییی للهکۆتایی دووەم قۆناغ بهژداربوو دەچیته قۆناغی پۆ  
، لهگهڵ ئهمهش ئهبێت جارێکی تر قوتابخانهکه بگۆڕێت. ئاساییی بۆ پۆلهڵ مناڵه ئهڵمانهکان دەچێت لهگ انلهقۆناغی سێیهم مناڵهکهت  

   
 
 
 
 
 

  .DaZ     • DaZ 1 :  ی لهڵمانی له پۆپێکهوە فێربونی زمانی ئ
DaZ دیاریکراوەکان.  وانه  له ئاساییی لو بهژداربوون له وانهی پۆ  ی لپێکهوە فێربونی زمان له پۆ:   DaZ 2 •  

.نمرەی وەردەگرێت، له ههمان کاتدا مناڵهکهتان  DaZ ، به پشتبهستن به چهند ئۆفهرێکی مامۆستای ئاساییبهژداربوون له وانهی :   DaZ 3 •    
 
 
 
 
 

قوتابخانەی سەرەتایی:  \ ئاساییی وانەکانی خوێندنی پۆل  
 

ئهڵمانی   •    
بیرکاری  •    
زانست   •    
هونهر \وێنهکێشان   •    
میوزیک  •    
ئینگلیزی  •    
وەرزش  •    
ڕەووشت و ڕۆشهنبیری \ئاین   •    
کاری دەست  •    

 
  \وانەکانی خوێندنی دواناوەندی 

 ئامادەیی
ئهڵمانی  •    
بیرکاری  •    
زیندەوەرزانی \فیزیک  \کیمیا   •    
سیاسه \ ومێژو  •    
زمان پاش ههڵبژاردن   •    
ئیتالی [ \ئیسپانی  \التینی  \فرەنسی  \ئینگلیزی ]      

هونهر \     •  میوزیک  
ڕەووشت و ڕۆشهنبیری  \ئاین   •    
وەرزش    •    
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 چی ڕوودەدات، ئەگەر من شوێنی دانیشتنم بۆ شارێک یان ناوچەکی تر گواستەوە؟

لە قوتابخانەک دەست کێشانەوە  
 

 دەست کێشانهوەیخانه ئهگهر مناڵێک نهیتوانی له قوتبخانهیهک بهردەوام بێت ] بۆ نمۆنه، له بهر گواستنهوەی شوێنی دانیشتن [ ئهبیت له سکرتاریهتی ئهم قوتاب
 بۆ بکرێت.

 
 
 

 چی بکەم، کاتی ماوەی خوێندنی سەرەتایی کۆتایی دێت؟
لپێنجەم پۆ 5چوارەم بۆ  4گواستنەوە لە    

 
 

تێیدا نوسراوە ئایه بۆ ئاگاداری: مناڵهکهتان چوارەم پۆڵ تهواو دەکات، پێش ئهم کاته پێشنیاری خوێندنی قۆناغی داهاتووی وەردەگرێت   •    
سهر قوتابخانهیهک که له پێشنیارەکه ڕێی پێدراوە و سهربهخۆ رکراوە. لهو کاتهدا ئێوە بڕیاردەدەن لهئامادەیی یاخوت دواناوەندی پێشنیا  

.دەکهنلهوێ تۆماری    
ئهبێت پێشنیاری خوێندن، فۆرمی تۆمارکردن و بڕوانامهکانی مناڵهکهتان جگه لهو پێداویستیانهی کهپێشتر  انبۆ تۆمارکردنی مناڵهکهت  •   

ببهن.باسمان لێکردبوو، ههمووی لهگهڵه خۆتان      
دەربارەی ئهمهش قوتابخانه سهرەتاییهکه زانیاریتان پێ ئهدات.ئاگاداری کاته دیاریکراوەکانی تۆمارکردن به ساڵێک زوتر،   •   



 

 

 
 

 5 ئامۆژگاری بۆ دایک و باوکان
 

وانهکان له قوتابخانه  یردندەسپێکخولهک بهر له  10، واتا ووردیبهبهردەوامی و  ان: زۆر گرنگه مناڵهکهتووردی له کات و شوێن دا.  1

 ئامادەبێت.

 

: ئهبێت دڵنیابیت که قوتابخانه ههلی پهیوەندیکردنیان به ئێوە ههردەم بهردەستبێت و له کاتی پێویست و ڕووداوی ههبێتکردن پهیوەندیههلی .  2

بهتایبهتیش پێویسته زانیاریهکانی پهیوەندی نێوانتان بهبهردەوامی تازە بکرێتهوە و  بکهن.وەیان لهکاتی ستهم بتوانن پهیوەندیتان پێنهخوازراودا 

 کاتی گۆڕانکاریان بهسهر دێت، باشتریش وایه بهنوسینبێت.

به م هۆیه نهیتوانی بچیت بۆ قوتابخانه، بۆ نمونه، نهخۆشی. تکایه وەاڵمی ان. قوتابخانه ئاگادار کهوە، ئهگهر شتێک ڕوویدا و مناڵهکهت 3  

 قوتابخانه بدەوە کاتی پهیوەندیکردنیان.

مناڵهکهتان بن و دڵنیابن له جێبهجێ کردنی ئهرکهکانی: بهبهردەوامی ئاگاداری پێداویستی خوێندنی نی مناڵهکهتانچاودێری کاروباری خوێند.  4  

پهیوەندیه سونگه یکیاوە ڵهوەی گرنگه، لهبهر ئهوەی ئهم پهڕاوی ] دفتر [ ئهرکهکانی خوێندنی ماخوێندنی ماڵهوەی و بۆ ئهمهش پهڕ  

اوە یهکتر ئاگادارکهنهوە.لهڕێگهی ئهم پهڕ تا، ئێوە دەتوانننێوان ئێوەو مامۆس  

بهشێوەیهکی گشتیش گرنگه بۆ . لهپهیوەندیدابن: ئامادەبن له کۆبونهوەی دایک و باوکان، لهوی گفت و گۆ لهگهڵ یهک دەکهن و یهکتر ئهناسن.  5

یان به پسپۆری کۆمهڵناسی قوتابخانه بکه. هری پۆلپهیوەندی به بهڕێوبقوتابخانه لهگهڵ ئێوە بدوێت: کاتی بوونی گیر و گرفت ، تکایه 
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 ڕۆژانی قوتابخانە
 
 

 چۆنە، کاتی مناڵەکەم نەخۆشە یاخوت ناتوانێت بچیت بۆ قوتابخانە؟
ه یان بڕیار له دەست بهڕێوبهری پۆلێت و هتی بۆ بکرۆڵمناڵهکهت بهبوونی بۆنهی گرنگ دەکرێت نهچێت بۆ قوتابخانه، بهاڵم ئهبێت بهنوسین داوای م

.ی بووک گواستنهوە یان چونه نێژتنی مردوو، ئاههنگپزیشکو  فهرمانگه مەوعدیقوتابخانه. بۆنه گرنگهکان ئهوانهن بۆ نمونه   
 

 
 

 ئاگادارکردنەوەی نەچونی مناڵ بەهۆی نەخۆشییەوە
وەاڵمبهری کی دەنگی لهسهر یهپێش دەستپێکردنی وانهکان [ دەتوانن ههواڵ به نامهمناڵهکهتان نهخۆشه، ئهرکته قوتابخانه ئاگادارکهیهوە ] باشتره 

ی مناڵهکهتان و ماوە پێشبینیهکهی که مناڵهکهتان ناتوانێت ، پۆلتلفۆنهکه تومارکهن و ئهم زانیاریانه به دەنگ جێهێڵن: ناوی خۆتان، ناوی مناڵهکهتان
نهبوون ئهبێت بهنوسراو داوای لێبوردن بکرێت و بۆ نهخۆشی درێژ خایهنیش پێویسته ڕاپۆرتی له وانهکان ئامادەبێت. بۆ ههر ڕۆژێکی ئامادە 

بێت.تبهردەس یپزیشک  
 
 
 
 

ی داوای لێبوردن بۆ مناڵهکهت دەکهیت له قوتابخانه، دەتوانی بڵێی: کات  
Guten Tag, hier ist Herr/Frau   ناوی خۆت.  
Mein Sohn/meine Tochter  ناوی مناڵهکهت aus der Klasse پۆلی مناڵهکهت ist krank und kann nicht in  
die Schule kommen.  
Er/ Sie ist am   مێژووی گهڕانهوەی بۆ خوێندن  wieder da. 

 
 

Beispiel  بۆ نمونه 
Guten Tag, hier ist Herr Rashad. Mein Sohn Hamid Rashad aus der DaZ-Klasse ist krank und kann  
nicht in die Schule kommen. Er ist am Mittwoch wieder da.  

 
 
 
 

 رێگای قوتابخانە
له کاته دیاریکراوەکان بۆ چون بۆ قوتابخانه یان لهوێوە بۆ ماڵهوە. ئهرکی ئێوەیه مناڵهکهتان ههموو ڕۆژێک  یهوا ڕێکخراوە که ئۆتۆمبێل یان پاس ن

    گواستنهوەی گشتی بهکاربێنن ] ئامێریله ماڵهوە، دەبی مناڵهکان  ور بووقوتابخانهکهش دو ئهگهر بگهینن بۆ قوتابخانهو له قوتابخانهش بۆ ماڵهوە.

LVB ( Leipziger Verkehrsbetriebe )  شهمهندەفهری ناو شار، پاس، ... [ بۆ ئهمهش پێویسته پلێتی مانگانهی 

ڕۆژانه.تاکه و  بکڕێت، لهبهر ئهوەی ههرزانتر و ئاسانتر ئهبێت له پلێتی تاک  

پلێتی مانگانهتان بهنهرخێکی گونجاو بهردەست دەکهوێت  . Leipzig-Pass ئێوەش وەک ههڵگری 

تا ئهو کاتهی دڵنیا دەبن که شارەزای ڕێگایهکه بووە و به تهنیا دەتوانێت بهردەوام  له چون و هاتنی بۆ قوتابخانه باشتر وایه هاوەڵی مناڵهکهتانبن 

 بێت.



 

 

 
 پێداویستیەکانی قوتابخانە

 

پهیدای بکهن و ههموو ڕۆژێک لهگهڵه خۆتان  ۆمناڵهکان چهند پێداویستیهکیان ههیه بۆ ئهوەی له قوتابخانه باش فێربن، ئهمانهش دەبێت ب

پێداویستیهکانی ههموو وانهکانتان پێ دەدات.خۆیان بیهێنن بۆ قوتابخانه تا بتوانن باش فێربن، بۆ ئهمهش قوتابخانه لیستێکی   

 
 مناڵەکەتان چی لەقوتابخانە پێ دەدرێت ] بۆخۆی یان تەنیا بۆ بەکارهێنان [

 

اوی ئەرکەکانپەرتووکی خوێندن و فێربوون و پەڕ  
کهکانی قوتابخانه لهالیهن قوتابخانهوە پێدەدرێت بۆ بهکارهێنانی، ئهبێت پهرتوو اوی ئهرکهکانڕپهرتووکی خوێندن و فێربوون و پهمناڵهکهتان 

ی خوێندن ئهبێت بگهڕێندرێنهوە بۆ ر ئهوەی پێش کوتایی ساڵن و بههیچ شێوەیهک وون نهبن، لهبهنبێیانن و بهپاکی بهکارزۆر ئگاداریانب

ی داهاتوو بهکاربێت.لهپۆلقوتابخانه و بۆ ساڵی نوێ   

ریارئامێری ژمێ  

به مناڵهکهت دەدرێت بهاڵم تهنها بۆ بهکار هێنانی. ئامێری ژمێریارههروەها له قوتابخانه   

 



 

 

 
 پێداویستیەکانی قوتابخانە
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 مناڵەکەتان چی لەقوتابخانە پێ دەدرێت ] بۆخۆی یان تەنیا بۆ بەکارهێنان [

 

اوی ئەرکەکانپەرتووکی خوێندن و فێربوون و پەڕ  
کهکانی قوتابخانه لهالیهن قوتابخانهوە پێدەدرێت بۆ بهکارهێنانی، ئهبێت پهرتوو اوی ئهرکهکانڕپهرتووکی خوێندن و فێربوون و پهمناڵهکهتان 

ی خوێندن ئهبێت بگهڕێندرێنهوە بۆ ر ئهوەی پێش کوتایی ساڵن و بههیچ شێوەیهک وون نهبن، لهبهنبێیانن و بهپاکی بهکارزۆر ئگاداریانب

ی داهاتوو بهکاربێت.لهپۆلقوتابخانه و بۆ ساڵی نوێ   

ریارئامێری ژمێ  

به مناڵهکهت دەدرێت بهاڵم تهنها بۆ بهکار هێنانی. ئامێری ژمێریارههروەها له قوتابخانه   

 

 

 

 
 
 
 

 چی پێویستە بۆ مناڵەکەتان پەیدای بکەن:
 

وانەکان [بوتلی خواردنەوە ] بۆ نانی بەیانیان لەکاتی پشووی نێوان  \قوتوی خواردن \جەنتای وەرزش \پشتێکی گونجاوجەنتای  \جەنتا  
 
 

 جزدان
: باشتر وایه: هکه ئهوانهن: پێداویستیهکانی نوسین و وێنهکێشان و پارچهی ترجزدانپهیدا بکهن. شتهکانی ناو جزدانێک تکایه،   

2 Füller (mit blauen Tintenpatronen), 
2 Bleistifte, 1 Lineal, 1 Geodreieck, 1 Anspitzer für die Bleistifte, 1 Radiergummi, 
ca. 5 farbige Stifte (Buntstifte oder Filzstifte, z.B. in gelb, rot, blau, grün, braun), 1 Schere, 
1 Klebestift, 1 Zirkel. 

بوو، داوای یارمهتی پێبهخشینی بکه.توانای پهیداکردنت نهت نهبوو یان ئهگهر پێداویستیهکان  
 
 

 پێداویستی وەرزش
گی وەرزشه، پێاڵوی یهک له وانهکانیش وەرزشه، بۆ ئهم وانهیهش مناڵهکهتان پێویستی به جل و بهر

و هۆڵی وەرزش ] ئهبێت پاک بن [ و پێداویستی خۆ شوشتن بۆ بهکارهێنانی له  وەرزش بۆ شوێن
 کردن ههیه له وانهی وەرزش، بۆیه ک جاریش مهلهپاش وەرزش کردن، ههندێخۆشوشتن دا 

 مناڵهکهتان پێداویستیهکانی خۆ شوشتن و خاولی پێویست دەبێت.
 
 

اوی ئەرکەکانی خوێندنی ماڵەوەپەڕ  
پهیداکردنی پهڕاوی ئهرکهکانی خوێندنی ماڵهوە دەکهوێته سهر شانی دایک و باوکان، ئهم پهڕاوە 

ئهوەی گرنگه لهم پهڕاوە . قوتابخانه خوێندن و مناڵهکهتانه بۆ ڕێکخستنی ڕۆژانییارمهتیدەری 
دەنوسرێتهوەو تێبینی دەکرێت بۆ نمونه: خشتهی وانهکان، ئهرکهکانی خوێندن له ماڵهوە، 

 سونگهیهکییان ههر گۆڕانکاریهک بهسهر خشتهی وانهکان بێت. ئهم پهڕاوە  تاقیکردنهوە
وگۆڕ دەکرێت اڵک و باوکان و قوتابخانه، تێیدا نامه و ههواڵ و تێبینی ئپهیوەندی کردنه نێوان دای

پهیوەندیدارن به دایک و باوکان تێیدا دادەندرێت. تکایه، ههموو ڕۆژێک کۆنترۆلی و پۆستهکانی 
ئهم پهڕاوە بکهن و ئهگهر نامهیهکی مامۆستای تێدابوو ئهبێت ئێوە واژۆی بکهن بۆ ئهوەی 

هکهت به دەستی گهیشت و خوێندیتتهوە و ئاگاداریبووی.مامۆستا بزانێت تۆ نام  
 
 

 پەڕاو، فایەل و قاقەز 
ن. قاقهزەکان، ههر وەها قاقهزیش بکڕفایهل بۆ لهناو دانانی قاقهزەکانی ئهرکهکان و ههموو جۆرە   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 خشتەی وانەکان و خشتەی گۆڕانکاریەکان

دەچن بۆ قوتابخانه، ههر قوتابیهک پالنی وانهکان وەردەگرێت و تێیدا نوسراوە کهی وانهکان دەستپێدەکهن و کاتی  مناڵهکان له دوشهممه تا ههینی
گۆڕانکاری به سهر دێت بۆ هفتهدا ههن، ئهمه خشتهی یهک ساڵی خوێندنه، بهاڵم جاری وا ههیه ێوانیان و کام وانه له چ ڕۆژێکی هپشووەکانی ن

ۆش دەکهوێت. ههر گۆڕانکاریهکیش ڕۆژێک زوتر له قوتابخانه ههڵئهواسرێت و قوتابیان ئهبێت خۆیان سهربهخۆ نمونه کاتی مامۆستایهک نهخ
 ئاگاداری ئهم گۆڕانکاریانهبن. زۆر جاریش ئهم گۆڕانکاریانهش لهسهر الپهڕە ئهلیکترۆنی قوتابخانه تێبینی دەکرێت.

 
 
 

بروانامەکان و دەرچوون، نمرەکان  
مناڵهکان به  دەمبۆ ئهوەی بزانن چۆنه ئاستی مناڵهکانتان ئهوە به نوسین و به 

:6بۆ  1ههڵدەسهنگێنن له  نمرە  
جۆراو جۆریشمان ههیه بۆ توانا  نمرەیخهراپترینه.  6و  نمرەیه باشترین 1 

 پیشاندان له وانهکان و دەتوانین بڵێین ] کۆپف نۆتن [به گشتی بۆ فێربوون و
ڕێک و  \کۆشش کردن \پێکهوە کارکردن \ڕەووشتی لهناو خهڵک] ههڵوێست

 پێکی [.
، زانیاریهکی نیو ساڵی وەردەگرێت ههرقوتابیهک پاش نیو ساڵی خوێندن 

کۆتایی ساڵی خوێندن قوتابیهکان بڕوانامهیهک وەک بڕوانامهیهک و له 
انهکان و ههڵسوکهوتن  نوسراوە. ئهگهر نمرەی ووەردەگرن که تێیدا ههموو 

ههبێت کهواتا ناتوانێت ی  5یان زۆرتر  6قوتابیهک له بڕوانامهکهی  یهک 
بچیت بۆ قۆناغێکی بهرزتر و دەبێت ساڵه خوێندنهکهی دووبارە بکاتهوە ] 

، زانیاری زۆرتر له بهڕێوبهری پۆل و ڕێکخهر ههن کهالخستنزۆر 
[. بڕوانامهکان دۆکۆمێنتی زۆر گرنگن، بۆیه ئهبێت زۆر به چاکی  وەرگرن

، 9، 4ی ] ایبهت بڕوانامهکانی دەرچون له پۆلههڵگیرێن و بهشێوەیهکی ت
بۆ بهردەوامدان به خوێندن له قوتابخانهیهکی [ لهبهر ئهوەی پێویسته  12، 10
زانکۆ. \ه ئاستی فێربوون و خوێندنی تریان ل تر  
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 خشتەی وانەکان و خشتەی گۆڕانکاریەکان

دەچن بۆ قوتابخانه، ههر قوتابیهک پالنی وانهکان وەردەگرێت و تێیدا نوسراوە کهی وانهکان دەستپێدەکهن و کاتی  مناڵهکان له دوشهممه تا ههینی
گۆڕانکاری به سهر دێت بۆ هفتهدا ههن، ئهمه خشتهی یهک ساڵی خوێندنه، بهاڵم جاری وا ههیه ێوانیان و کام وانه له چ ڕۆژێکی هپشووەکانی ن

ۆش دەکهوێت. ههر گۆڕانکاریهکیش ڕۆژێک زوتر له قوتابخانه ههڵئهواسرێت و قوتابیان ئهبێت خۆیان سهربهخۆ نمونه کاتی مامۆستایهک نهخ
 ئاگاداری ئهم گۆڕانکاریانهبن. زۆر جاریش ئهم گۆڕانکاریانهش لهسهر الپهڕە ئهلیکترۆنی قوتابخانه تێبینی دەکرێت.

 
 
 

بروانامەکان و دەرچوون، نمرەکان  
مناڵهکان به  دەمبۆ ئهوەی بزانن چۆنه ئاستی مناڵهکانتان ئهوە به نوسین و به 

:6بۆ  1ههڵدەسهنگێنن له  نمرە  
جۆراو جۆریشمان ههیه بۆ توانا  نمرەیخهراپترینه.  6و  نمرەیه باشترین 1 

 پیشاندان له وانهکان و دەتوانین بڵێین ] کۆپف نۆتن [به گشتی بۆ فێربوون و
ڕێک و  \کۆشش کردن \پێکهوە کارکردن \ڕەووشتی لهناو خهڵک] ههڵوێست

 پێکی [.
، زانیاریهکی نیو ساڵی وەردەگرێت ههرقوتابیهک پاش نیو ساڵی خوێندن 

کۆتایی ساڵی خوێندن قوتابیهکان بڕوانامهیهک وەک بڕوانامهیهک و له 
انهکان و ههڵسوکهوتن  نوسراوە. ئهگهر نمرەی ووەردەگرن که تێیدا ههموو 

ههبێت کهواتا ناتوانێت ی  5یان زۆرتر  6قوتابیهک له بڕوانامهکهی  یهک 
بچیت بۆ قۆناغێکی بهرزتر و دەبێت ساڵه خوێندنهکهی دووبارە بکاتهوە ] 

، زانیاری زۆرتر له بهڕێوبهری پۆل و ڕێکخهر ههن کهالخستنزۆر 
[. بڕوانامهکان دۆکۆمێنتی زۆر گرنگن، بۆیه ئهبێت زۆر به چاکی  وەرگرن

، 9، 4ی ] ایبهت بڕوانامهکانی دەرچون له پۆلههڵگیرێن و بهشێوەیهکی ت
بۆ بهردەوامدان به خوێندن له قوتابخانهیهکی [ لهبهر ئهوەی پێویسته  12، 10
زانکۆ. \ه ئاستی فێربوون و خوێندنی تریان ل تر  
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 کێ بەرپرسیارە بۆ من لە قوتابخانە؟

 سکرتاریەت
ڕۆژ چهند کاژمێرێک بهردەستنسکرتاریهتی قوتابخانه له کاتی ئاساییدا ههموو   

 ئێوە لهوێ دەتوانن بۆ نمونه:
منااڵن لهقوتابخانه تۆمارکهن و به پێچهوانهش.  •    
ئاگاداریان کهنهوە کاتی نهخۆشکهوتنی مناڵهکهتان ] به پهیوەبدی تلفۆنیش ئهبێت [  •    
مۆر کردنی ناسنامهی قوتابی   •    
پێدانی دۆکۆمێنت  •    
بهڵگهی خوێندنبهدەست هێنانی   •    
ئاگادارکردنهوەی گۆڕانکاریهکان و نوێ کردنهوەی شێوازی پهیوەندی کردنی نێوانتان  •    
داواکردنی پهیوەندی کردن لهگهڵ مامۆستایهکان  •    

 
 
 

لبەڕێوبەری پۆ  
دەگرێت و : رپرسیارەتی سهرەکی پهروەردەیی پۆل لهخۆبه بهرپرسی پۆل  

دایک و باوکانبهرپرسی پهیوەندیه لهگهڵ   •    
نمرەکانهئاگاداری   •    
بروانامهی نیوەو کۆتایی ساڵی خوێندن دەنوسێت  •    

گونجاو تایبهتمهند وئهنێرێت بۆ الیهنێکی و دایک و باوکان  یهک کێشه ههر کاتی بوونی دەکات له نێوەندگیری •    
فێرکردن تی پرسیار کردن دەربارەی خوێندن وئامۆژگاری دایک و باوکان دەکات کا دانیشتنه گرنگهکان بهڕێوەدەبات و •  



 

 

 
 کۆبونەوەی دایک و باوکان

 تن به خوێندن و فێربوون ئاڵ و گۆڕکی بهردەوام بابهتهکانی پهیوەسیه، مامۆستا، دایک و باوک و قوتابی بهیهکهوە بهشێوەباوەله ئهڵمانیا وا 
بۆیه دوو جار بهالی کهمی کۆبونهوەی دایک و باوکان دەکرێت، لهم کۆبونهوانه باس له ڕووداوە تایبهتهکان یان دەکهن، کاری لهسهر دەکهن.

دایک و باوکان ههموو مناڵهکان یهک یان دوو گوتهبێژ] نوێنهر [ بۆ دایک و خشتهی چااڵکیهکانی قوتابخانه دەکرێت، ههروەها له ڕێگهی 
و قوتابخانه. جار بهجاریش ڕۆژێک له قوتابخانه دەستنیشان دەکرێت بۆ دایک و  وەک نوێنهرێک نێوان مامۆستای پۆل باوکان ههڵدەبژێردرێن

کارو باری  پێشکهوتنیچۆنیهتی باوکان یان بۆ ئێوە، بۆ ئهمهش مامۆستا ئاگادارتان دەکاتهوە، لهوی مامۆستا زانیاریتان پێدەدات دەربارەی 
هتان و ئامۆژگاری خوێندنتان پێدەدات و ههر وەها کێشهکانی قوتابخانهو خوێندن باس دەکرێت، تکایه لهکاتی خۆیدا قوتابخانهو خوێندنی مناڵهک

بۆ کاری وەرگێڕان لهگهڵه دەکرێت داوای وەرگێڕ ] مترجم [ بکهیت یان یهکێک  ماوەله قوتابخانه ئامادەبن. ئهگهر هێشتا کێشهی تێگهیشتنتان 
.خۆت ببهی  

 
تی قوتابخانەکاری کۆمەاڵیە  

نێوان قوتابیهکان چارەسهردەکات و به بێ الیهنانه  زۆر قوتابخانه کارمهندی کاری کۆمهاڵیهتیان ههیه، کێشهکانی ڕۆژانی خوێندن له قوتابخانه
 لهگهڵ دایک و باوکان و مامۆستایان کاردەکات.

  
 
 

 کارمهندی کۆمهاڵیهتی ئهمانه پێشکهش دەکات:
ڕاوێژکاری  •    
پڕۆژەی پاراستن، بۆ نمونه: بۆ بابهتی توندوتیژی یان مادە هۆشبهرەکان   •    
نێوەند کاری له کاتی کریزە و ملمالنێدا  •    

و [  ASD سهنتهرەکانی ڕاوێژکاری پهروەردەیی که برییتین له خزمهتگوزاری کۆمهاڵیهتی گشتی ]  هاوکاری ] پێکهوەکارکردن [ له گهڵ   •    
ڕاوێژکارە هاوپیشهکان.هاوپهیمانی     

نێوەندگیری له کاتی بوونی ئۆفهری زۆرتر  •    



 

 

 
 کۆبونەوەی دایک و باوکان

 تن به خوێندن و فێربوون ئاڵ و گۆڕکی بهردەوام بابهتهکانی پهیوەسیه، مامۆستا، دایک و باوک و قوتابی بهیهکهوە بهشێوەباوەله ئهڵمانیا وا 
بۆیه دوو جار بهالی کهمی کۆبونهوەی دایک و باوکان دەکرێت، لهم کۆبونهوانه باس له ڕووداوە تایبهتهکان یان دەکهن، کاری لهسهر دەکهن.

دایک و باوکان ههموو مناڵهکان یهک یان دوو گوتهبێژ] نوێنهر [ بۆ دایک و خشتهی چااڵکیهکانی قوتابخانه دەکرێت، ههروەها له ڕێگهی 
و قوتابخانه. جار بهجاریش ڕۆژێک له قوتابخانه دەستنیشان دەکرێت بۆ دایک و  وەک نوێنهرێک نێوان مامۆستای پۆل باوکان ههڵدەبژێردرێن

کارو باری  پێشکهوتنیچۆنیهتی باوکان یان بۆ ئێوە، بۆ ئهمهش مامۆستا ئاگادارتان دەکاتهوە، لهوی مامۆستا زانیاریتان پێدەدات دەربارەی 
هتان و ئامۆژگاری خوێندنتان پێدەدات و ههر وەها کێشهکانی قوتابخانهو خوێندن باس دەکرێت، تکایه لهکاتی خۆیدا قوتابخانهو خوێندنی مناڵهک

بۆ کاری وەرگێڕان لهگهڵه دەکرێت داوای وەرگێڕ ] مترجم [ بکهیت یان یهکێک  ماوەله قوتابخانه ئامادەبن. ئهگهر هێشتا کێشهی تێگهیشتنتان 
.خۆت ببهی  

 
تی قوتابخانەکاری کۆمەاڵیە  

نێوان قوتابیهکان چارەسهردەکات و به بێ الیهنانه  زۆر قوتابخانه کارمهندی کاری کۆمهاڵیهتیان ههیه، کێشهکانی ڕۆژانی خوێندن له قوتابخانه
 لهگهڵ دایک و باوکان و مامۆستایان کاردەکات.

  
 
 

 کارمهندی کۆمهاڵیهتی ئهمانه پێشکهش دەکات:
ڕاوێژکاری  •    
پڕۆژەی پاراستن، بۆ نمونه: بۆ بابهتی توندوتیژی یان مادە هۆشبهرەکان   •    
نێوەند کاری له کاتی کریزە و ملمالنێدا  •    

و [  ASD سهنتهرەکانی ڕاوێژکاری پهروەردەیی که برییتین له خزمهتگوزاری کۆمهاڵیهتی گشتی ]  هاوکاری ] پێکهوەکارکردن [ له گهڵ   •    
ڕاوێژکارە هاوپیشهکان.هاوپهیمانی     

نێوەندگیری له کاتی بوونی ئۆفهری زۆرتر  •    

 

 

 
 چیتر گرنگە لە چوارچێوەی قوتابخانە

 
 

GTA- ئۆفەری 
که مناڵهکانتان دەتوانن بهخۆڕایی و بهبێ بهرامبهر لێی بهژداربن، بۆ  زۆر قوتابخانه ههن پاش تهواوبوونی وانهکان ئۆفهری تایبهتیان ههیه،

نمونه: خولی وێنه کێشان، ئۆفهری وەرزش وەک تۆپی باله یان تێنسی سهر مێز، ههر وەها ئۆفهری زمان زانین. مناڵهکهتان دەتوانێت به 

ابخانهش پهوەندیهکهی بهردەوام بێت.تۆمارکردنی ناوی یهک ساڵ بهژداربێت و بهم شێوەیهش ئهکرێت له دەرەوەی قوت     

 
Hort هۆرتسەرپەرشتیاری   

ی وانهکان و پاش تهواو ردنمناڵهکانی قوتابخانهی سهرەتایی وانهکانیان کورترن له مناڵهکانی قۆناغی سهرەوەتر. بۆیه مناڵهکان پێش دەستپێک

جێبهجێ بکهن و پێکهوە کات بهسهربهرن. زۆربهی ئهم شوێنانه بوونیان دەتوانن بۆ هۆرت بچن و لهوێ یاری بکهن و ئهرکهکانی خوێندن 

17:00ی وانهکانه و پاش کۆتا وانهش تا کاژمێر ردنی بهیانیانه تا دەسپێک6:00کاتی کارکردنیان له کاژێر   
 

 

ۆ بکرێت، داواکاری هۆرت سهر به قوتابخانه نیه و چوونیش بۆ ئهوێ بڕیاری خۆته بهاڵم به بهرامبهرە، بۆیه ئهبێ گرێبهستی هۆرت واژ

 ئهم گرێبهسته الی سهرپهرشتیاری هۆرت له قوتابخانهی مناڵهکهت دەستدەکهوێت.
 

 

، کاتی نوێ کردنهوەی ئیقامهشت مێژوی تهواوبوونی نیشتهجێبوون] ئیقامه [کاتی بهسهرچوونی مێژووی ئهم گرێبهسته پهیوەسته به 

 چاودێری ناکامهکان و ههرزەکارەکان و فهرمانگهیئهگهر هاتوو داهاتت نهبوو یان کهم بوو ئهوە  گرێبهستهکهشت بۆ نوێ دەکهنهوە،

، ڕاوێژکاریش لهوێ ورگرە.] بۆ ناونیشان اتهۆرتتان بۆ دەد هروەردەی شاری الیپتزگ بڕه پارەک یان به تهواوی پارەکهیو پ خێزان

 سهیری پشتی الپهڕە بکهن [.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 خواردن لە قوتابخانە 

 مناڵهکان دەتوانن ئهم خواردنانهی لهگهڵه خۆیان هێناوە وەک میوە یان نان له پشووه کورت و درێژەکانی نێوان وانهکان بخۆن.

ئبێت  ەئۆفهرە بهژداربێت ئهوههموو قوتابخانهیهک ئۆفهری پێدانی خواردنی نیوەڕۆی به بهرامبهری ههیه، ئهگهر منالهکهتان ویستی لهم 
گرێبهست بکهیت لهگهڵ الیهنی پهیوەندیدار. زۆربهی خاوەن ئهم ئۆفهرانه خشتهی خواردنیان ههیه ] بۆ نمونه لهسهر الپهڕەی ئینتهرنێت [ 

لهسهر ئهم خشته مناڵهکهتان ئهتوانێت بڕیاربدات کام جۆر خواردن لهو مانگه دەخوات و پاش تێپهڕبوونی ئهم مانگه پارەی خواردنهکان 
ههیه ] ههستیاری [کهسانهش که حهساسیهیان ئهم خواردنی بێ گۆشتی ] بهراز [ یش پێشکهش دەکرێت و بۆ  باوەدەکرێت. وا  حیساب  

.خواردنی تری جۆراو جۆر ههن  ( Glutenfrei ) 

 دەکرێت پشتگیریهکی دارایی بۆ خواردنی نیوەڕۆ به نوسینێکی داواکاری 
له شاری الیپتزگ بکرێت. ئاراستهی دەزگای کار یان دەزگای سۆشیال  (  Leistungen für Bildung und Teilhabe  )  

فرۆشن له کوشک، ئهمهش پێویست به گرێبهست ناکات. ێک فرۆشیاریش ههن، خواردنی سوک دەههند  
 



 خواردن لە قوتابخانە 

 

 

 
 

 مناڵهکان دەتوانن ئهم خواردنانهی لهگهڵه خۆیان هێناوە وەک میوە یان نان له پشووه کورت و درێژەکانی نێوان وانهکان بخۆن.
 
 

ئبێت  ەئۆفهرە بهژداربێت ئهوههموو قوتابخانهیهک ئۆفهری پێدانی خواردنی نیوەڕۆی به بهرامبهری ههیه، ئهگهر منالهکهتان ویستی لهم 
گرێبهست بکهیت لهگهڵ الیهنی پهیوەندیدار. زۆربهی خاوەن ئهم ئۆفهرانه خشتهی خواردنیان ههیه ] بۆ نمونه لهسهر الپهڕەی ئینتهرنێت [ 

لهسهر ئهم خشته مناڵهکهتان ئهتوانێت بڕیاربدات کام جۆر خواردن لهو مانگه دەخوات و پاش تێپهڕبوونی ئهم مانگه پارەی خواردنهکان 
ههیه ] ههستیاری [کهسانهش که حهساسیهیان ئهم خواردنی بێ گۆشتی ] بهراز [ یش پێشکهش دەکرێت و بۆ  باوەدەکرێت. وا  حیساب  

.خواردنی تری جۆراو جۆر ههن  ( Glutenfrei ) 
 
 

 دەکرێت پشتگیریهکی دارایی بۆ خواردنی نیوەڕۆ به نوسینێکی داواکاری 
له شاری الیپتزگ بکرێت. ئاراستهی دەزگای کار یان دەزگای سۆشیال  (  Leistungen für Bildung und Teilhabe  )  

 
 

فرۆشن له کوشک، ئهمهش پێویست به گرێبهست ناکات. ێک فرۆشیاریش ههن، خواردنی سوک دەههند  
 

  پشووی قوتابخانەو ڕۆژەکانی پشووی خوێندن 

 

 

 
 

هفتهیهکی زاکسن و لهو ماوەیهدا چهند هواتر. له ی ساڵی د 7و  6تا مانگی  ه کساڵه 9و  8دەستپێدەکات له مانگی  ساڵی خوێندن ماوەکهی 

اساییهکانیش، و ههر وەها له ڕۆژی پشووە ئپشوودان ههیه که تێیدا قوتابخانه دادەخرێت و منااڵن و مامۆستایان ئازاد دەبن له کات بهسهربردن 

شووی زۆرتر دەدرێت.داخراوون و زۆر جاریش ڕۆژی پ  ستهرن و پفینگس قوتابخانهۆنهی ڕۆژی لهدایک بوونی مهسیح، ئۆوەک ب  

 سهرەتای پشووی خوێندن ههموو ساڵ ئهگۆڕێت.

 
 دەتوانن کاتهکان و مێژووی  پشووەکان بدۆزنهوە له:

https://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/Sachsen.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   سەبارەت بە بابەتی قوتابخانە چەند ناونیشان و لینکی گرنگ لە خوارەوە ئاماژەی پێکراوە: 

 

 

 
 

Informationen zum Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ): 
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/deutsch-als-zweitsprache-und- 
herkunftssprachlicher-unterricht 

 
 

Grundschulen in Leipzig: 
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/grundschulen 

 
 

Oberschulen in Leipzig: 
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/oberschulen 

 
 

Gymnasien in Leipzig: 
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulen-und-bildung/schulen/gymnasien 

 
 

Amt für Jugend, Familie und Bildung: 
Naumburger Straße 26, 04229 Leipzig 
Telefon: +49 (0) 341 123-4641, Fax: 0341 123-4484 
E-Mail: jugend-familie-bildung@leipzig.de 
Webseite: www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales 

 
 

Landesamt für Schule und Bildung: 
Regionalstelle Leipzig, Nonnenstraße 17 A, 04229 Leipzig 
Dr. Christine Mäkert 
Telefon: +49 (0) 341 4945 725 
E-Mail: christine.maekert@lasub.smk.sachsen.de 

 
 

Sachspendenplattform: 
https://ankommen.eu/de/leipzig 

 
 

Plattform für Hilfsangebote, Initiativen und Organisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen: 
http://leipzig.afeefa.de 

 
 
 
 

Impressum 
Erarbeitet von der AG Willkommen, Leipzig Zentrum-Südost, 2018 

 
 
 

Im Rahmen dieses Projektes werden Elternabende veranstaltet für die Eltern der Kinder aus DaZ-Klassen. 
Für Informationen dazu wenden Sie sich gern an die unten angegebene E-Mail-Adresse. 
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