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ناونوسین
كەمپی زمان لە پشووەكانی ھاوین بۆ فێرخوازانی كۆچبەری نوێ
زمان .12.08 :تاكوو  ،23.08.2019دووشەمە تاكوو ھەینی 5 ،كاتژمێر رۆژانە،
لە ماوەی كاتی لە كاتژمێر  9:00تاكوو ( 14:00زانیاری ورد لە كاتی پشتڕاستكردنەوەی ناونووسیندا پێشكەش دەكرێن)
شوێن :ناو فێرگە و شوێن (زانیاری ورد لە كاتی پشتڕاستكردنەوەی ناونووسیندا پێشكەش دەكرێن)
.1

)Angaben des Schülers/der Schülerin zur Person (bitte gut leserlich in Druckschrift
_________________________________________________________
Name, Vorname

________________________
)Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Telefon
_________________________________________________________________________ ______________________________
Hast du schon einmal am
?nehuKe s sauKeW naWWre ic r seuKeW
?Sprachcamp teilgenommen

.2

)Angaben der Schülerin/des Schülers zur Schule (bitte gut leserlich in Druckschrift
?Welche Schule besuchst du im Moment
______________________________________________________
?Welche Klasse besuchst du

.3

_______________________________________
?)Seit wann lebst du in Deutschland (Monat, Jahr

تێچوونەكان
بۆ بەشداری كردن لە كەمپی زماندا پێویست بە دانی ھیچ تێچوونێك ناكات.
ئەگەر فێرخواز بە پاس دێت بۆ خولەكە ،بلیتی پاس بەخۆڕایی دەدرێت .زانیاری زیاتر لە كاتی پشتڕاستكردنەوەی ناونووسیندا وەردەگریت.

.4

رازیبووننامە
بە واژۆی خۆم ،وردبوونی زانیارییەكانی سەرەوە پشتڕاست دەكەمەوە و ھاوكات رایدەگەیەنم كە (كچەكەم/كوڕەكەم) بۆ خولی خۆڕایی زمان كە لە پشووەكاندا
ئاماژەی پێكراوە ،بەشێوەی یاسایی ناونووسی دەكەم .زێدە لەگەڵ ،ئاگادارم كە (كوڕەكەم/كچەكەم) دەتوانێت تەنیا بە پشتڕاستكردنەوەی نووسراوە لە الیەن
ناوەندی تێكەڵكردنی شاری ناوچەی  Güterslohلە كەمپی زماندا بەشداری بكات .كەسێك كە ناونووسی دەكات و دەفرایەتییەك تایبەت دراوە پێیەوە ،دەبێ لە
خولەكەدا بەشداری بكات .لە حاڵەتی بەشداری نەكردندا ،داوا دەكەین كە ناونووسینەكە ھەڵبوەشێننەوە.
من رازیم كە زانیارییەكانم بگوازرێتەوە بۆ بەرپرسی بەڕێوەبردنی كەمپی زمان .پشتڕاستی دەكەمەوە كە منداڵەكەم ھیچ نەخۆشینێك یان تێكچوونێكی
تەندرووستی نیە كە ببێتە ھۆی بەشداری نەكردن لە خولەكەدا.
⃝ نەخێر
⃝ بەڵێ
من رازیم بە باڵوكردنەوەی وێنەكان:
⃝ نەخێر
⃝ بەڵێ
من ڕەزامەندیم لە سەر ڕاپرسی لە گەڵ منداڵەکەم دەربارەی ناوەرۆکی خولی زمان ھەیە.
بۆ بەشداربووانی ژێر تەمەنی یاسایی:
(خاڵ :تەنیا لە حاڵەتێكدا پڕ بكرێتەوە كە فێرخواز كەمتر لە 18ساڵ تەمەنی بێت)

Name, Vorname der Mutter, des Vaters oder eines Erziehungsberechtigten

Notfall-Telefonnummer, unter der man die Mutter, den Vater oder einen Erziehungsberechtigte/n erreichen kann

________________________________

_________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift, bei minderjährigen Teilnehmenden der Mutter, des Vaters oder
eines Erziehungsberechtigten
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