
   
 
 
Kurdisch 

Ji roja 25ê Gulana 2018an va lêzanînên ku divê li gorî Rêziknameya Sereke ya Parastina Jiyana Kesane (EU-DSGVO) bên ragihandin, li 

ser malpera me an rasterast li adresa jêrê da ne: www.kreis-guetersloh.de/sh/dsgvo 

Têkilî: Navenda Sazbûna digel Civaka xwecihî (Entegrasiyon) a Êrîka Dalkotêr (Erika Dahlkötter): 05241/85-1545,  E-
Name: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

Navnivîsandin 

Kapên ziman ên betlaniyên payîzê yên taybetê xwendekarên Koçber 

Heyama: 12.10. Heta 23.10.2020, hertim Duşemî heta Înê, 5 saet di rojê da, dem: Saet 9:00 – 14:00 

(Lêzanînên deqîq di piştrastkirina Navnivîsndinê da) 

Cih: Li nêzikî te (Lêzanînên deqîq di belgeya piştrastkirina Navnivîsandinê da) 

 
1. Lêzanînên te yên kesane (Ji kerema xwe bi awayekî aşkira û ron bi tîpên Çapî û bi navbir) 

 

___________________________________________________ ______________________________ 
Paşnav, nav Roja Jidayîkbûnê(RR.MM.SSSS) 

 

Kolan, Plaka Malê 

 

Kodeya Postê 

 

Telefon 

 
_________________________________________ ______________________________ 
Bi çi zimanî dikarî biaxivî? Gelo te heta niha beşdariya kampa 

ziman kiriye? 

 

2. Lêzanînên têkildarî dibistana te (Ji kerema xwe bi awayekî aşkira û ron bi tîpên Çapî û bi navbir) 
 
 

Tu diçî kîjan dibistanê? 

 
____________________________________________________ ____________________________________________ 
Tu diçî kîjan polê? Tu ji kengê va li Almanyayê dimînî (Meh, Sal)? 

 
3. Mesref 

Beşdariya di kampa ziman da bêpere ye. 
Heke tu bi utubûsê diçî cihê kursa fêrkariyê, bilêtên utubûsê bêpere û belaş in. Tu dikarî lêzanînên deqîqtir di 
belgeya piştrastkirina navnivîsandinê da bibînî. 
 

4. Razîbûn jibo beşdariya di kampê da 

Ez dipejirînim ku zarokê min di kursa bêpere ya fêrkirina ziman a betlaniyê da beşdar bibe. Haya min ji vê yekê heye 
ku zarokê min tenê piştî piştrastkirina nivîskî ji aliyê navenda Sazbûn digel Civakê (Entegrasiyon) a navçeya 
(Gütersloh), beşdariya kursa fêrkirina ziman bibe. 

Ez dipejirînim ku lêzanînên min bikevin ber destê Enistîtûya Fêrkariyê ya ku kursê li dar dixe. Ez dipejirînim ku zarokê 
min beşdarî geşt û gerran bibe. Ez zarokê xwe hişyar dikim ku destûrên fêrkarê kursa fêrkariyê bişopîne. Ez kincên 
baş li gorî rewşa germa û sermayê li zarokê xwe dikim. Ez maskeya dev-poz didim zarokê xwe. 

Ez piştrast dikim ku zarokê min tûşî nexweşî an aloziyên saxlemiyê ku li dijî beşdariya di kampê da ne, nebûye. 

Zarokê min divê di heyama rojê da dermanên jêrê bi kar bîne: ____________________________________________ 

Ez weşandina wêneyan dipejirînim: ⃝ Erê ⃝ Na 

Ez rapirsîna ji zarokê xwe derbarê naveroka kursên fêrkirina ziman dipejirînim: ⃝ Erê ⃝ Na 

Derbarê beşdarên bin temenê qanûnî ji billî vê yekê: 
(Baldarî: Tenê di rewşekê da tijî bike ku xwendekar bin temenê 18 salî be) 

 

Paşnav, Navê dayîk, Bav an Sergêrê Qanûnî 

 

Hejmara telefona awarte ku dayîk, Bav an sergêrê qanûnî bi rêya wê li ber dest be 

 

___________________________ _______________________________________ 
Mekan, Roj Wajo, Derbarê beşdarên bin temenê qanûnî wajoya dayîk, bav an sergêrê qanûnî 

www.kreis-guetersloh.de/sh/dsgvo

