Daneyên têkiliyê

Amt für Schule und
Weiterbildung

Ji ber vê derê dibistanê dibînin

Li Münster, hejmarên heştê di karanîna mobîl de
dixebite. Gelek dibistanên ji bo dibistana seretayî
di Navenda Xwendegehê de û Perwerdehiya Bajar
Münster berdewam dike. Ji bo dibistanên navîn
heya şeşên VSE NRW e. V.

Heke hûn dixwazin alîkariyek bi alîkarî
bikin, ji kerema xwe re têkilî bikin:
Dibistanên seretayî:
Amt für Schule und Weiterbildung
Abt. Integration, Bildungsberatung, Schulsozialarbeit
Nora Walters
Tel. 02 51- 4 92-28 86, walters@stadt-muenster.de
Eva Brüning
Tel. 02 51- 4 92-28 23, brueninge@stadt-muenster.de

Dibistanê berdewam / navîn:

Fallscouts

ji nû immigrant
Xwendekarê

Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen NRW e. V.
(VSE NRW e. V.)
Fiona Hinz (Navçeya Nord, Nordost)
Tel. 01 78- 4 70 58 24, hinz.fallscout@vse-nrw.de
Joanna Harmus (Navçeya Südost)
Tel. 01 78- 4 70 59 12, harmus.fallscout@vse-nrw.de
Katharina Schöne (Navçeya West)
Tel. 01 78- 470 59 70, schoene.fallscout@vse-nrw.de
Anna Nienerowski (Navçeya Südwest)
Tel. 01 78- 4 70 58 37, nienerowski.fallscout@vse-nrw.de
Philipp Naumann (Navçeya Südwest)
Tel. 01 76-14 70 57 41, naumann.fallscout@vse-nrw.de
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KURDISCH

Fehrên pispor têne kirin Pedagogên civakî
Di hemî dibistanên Münster de, Fallscouts piştgiriya
nû nûçeyên xwendin, dêûbavan û hem jî mamosteyên
rasterast.
Gelek pergala tevahî pergala xwe heye û li wir her
kesî hene. Ew in
• Piştgirên xwendekar
• Rêberek ji bo dêûbavên ku agahdarî û nasnameyê
girîng e
• Ji bo hemî dibistanên Münster re têkilî têkilî bikin
• Divê navendî, heke hewce ye ku ji bo dêûbav û
dibistanê di nav de zelalkirinê de heye
• Hevrêzên ji pêşniyarên cuda hene
Xwendekarên koçber li hemû xwendegehan li
Münster beşdar bibin.
Di rewşeke nû de li welêt biyanî di heman demê de
derfetê û zehmetan pêşkêş dike:
Ji bo xwendekarên ku bi tecrûbeyên cuda cuda bêne
û bi zimanek nû û sîstemeke nû ve girêdayî ye.
• Ji bo dêûbavên ku li wir li Almanya li rêyên rêyên
perwerdehiyê ne nas dikin û pêşerojê ji bo zarokên
xwe dixwazin.
• Ji bo mamoste, ku dê hemî xwendekaran bibînin û
hema wan bi fêrbûna fêrbûna baş û karsaziyek
serkeftî pêşkêş dikin.

Ew xizmeta şêwirdariyê û xizmetên gotûbêjê ji bo
dêûbav, mamoste û xwendekaran, wek pêwîst be
pêşkêş dikin. Ew li piştevanîya piştevanî û destûra
piştgirî dikin, nasnameyek piştrast dikin û alîkariya
alîkariyê bike.
Fîlmên piştevanîya xwendekaran
• Di roja dibistana elmanî de hatim
• Têgihîştina karseya dibistanê (armanca
perwerdeyê, pêdiviyên fînansî, fêrkirin, etc.)
• Li ser dibistanê an bi dêûbavan re
Fîlmên mamoste piştgirî dikin
• Ji bo pêşxistina pêşveçûnên piştgiriya kesane
û hevkariya pêşniyarên piştgirî dikin
• dêûbavkirina însanîya çandî
• Di navhevkirina krîz û rewşên nakokiyê de Girtiyên
bavê piştevanîya xwe dikin
• Têkilî li dibistanê û pergala perwerdehiya elmanî
• Têkiliyên dê û têkiliyê bi dibistanê re
• Piştgirî û şêwirmendî li pirsgirêkên, krîz an nakokiyên
li dibistana dibistanê
• kafirên dêûbavan li xaniyan / dibistanên ku bi fikirîn
sereke: dibistanê û roja dibistanê dibistana gihîştin
Fîlmên mamoste piştgirî dikin
• Ji bo pêşxistina pêşveçûnên piştgiriya kesane
û hevkariya pêşniyarên piştgirî dikin
• dêûbavkirina însanîya çandî
• Di navhevkirina krîz û rewşên nakokiyê de

